หนวยที่ 12 การควบคุมปองกันอัคคีภัยในงานอุตสาหกรรม
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ความสุญเสียจากการเกิดเพลิงไหมในงานอุตสาหกรรม
1. สูญเสียลูกคา
2. สูญเสียเงินลงทุนที่จายไปแลว
3. สูญเสียความเชื่อมั่นของผูลงทุน
4. สูญเสียเครดิตของโรงงานอุตสาหกรรม
5. สรางความเสียหายตอภาพพจนของกิจการ
6. สูญเสียพนักงานที่มีประสบการณ
7. เอกสารที่สําคัญของกิจการเสียหาย
8. สูญเสียเวลาและคาใชจายในการสรางพนักงานใหมเขามาทดแทนพนักงานเกา
9. คาเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น
10. คาใชจายดานแรงงานเพิ่มขึ้น
11. เสียคารื้อถอนสิ่งปลูกสรางที่ถูกไฟไหมไป
12. เครื่องมือเครื่องจักรเสียหาย
13. คาใชจายในการผลิตเพิ่มขึ้น
14. สูญเสียลิขสิทธิ์
15. เสียคาใชจายในการประชาสัมพันธเพิ่มขึ้น
16. คาเชาสถานที่
นิยามที่สําคัญเกี่ยวกับไฟ
จุดวาบไฟ (Flash Point) หมายถึง จุดหรืออุณหภูมิต่ําสุดที่ของเหลวจะสามารถระเหยเปนไอและมีปริมาณมากพอที่จะเกิดการ
ติดไฟในบรรยากาศที่พอดีชั่วขณะหนึ่ง เมื่อมีเปลวไฟไหลผานในภาวะมาตรฐาน
จุดติดไฟ (Fire Point) หมายถึง จุดหรืออุณหภูมิต่ําสุดที่ไอระเหยของของเหลวผสมกับอากาศจะสามารถเกิดการลุกไหม
หลังจากมีการติดไฟ (Ignite) ปกติอุณหภูมินี้จะสูงกวาจุดวาบไฟเล็กนอย
ชวงการติดไฟ หรือชวงการระเบิด (Flammable or Explosive Range) หมายถึง ชวงปริมาณที่ไอของของเหลวติดไฟมีปริมาณ
มากพอในบรรยากาศที่จะเกิดการลุกไหมหรือระเบิดขึ้นไดเมื่อถึงอุณหภูมิติดไฟ กลาวคือ ถาองคประกอบอื่นสมบูรณ เมื่อไอ
ระเหยของเชื้อเพลิงมีความเขมขนอยูในชวงเหมาะสมระหวางปริมาณต่ําสุด (Lower Explosive Limits; LEL) และปริมาณ
สูงสุด (Upper Explosive Limits; UEL) จะเกิดการติดไฟ หรือระเบิด
องคประกอบหลักของการติดไฟ (Fire Triangle) ประกอบดวย
- ความรอน (Heat)
- เชื้อเพลิงหรือสารติดไฟ (Fuel)
- อากาศหรือออกซิเจน (Oxygen)
เมื่อองคประกอบทั้ง 3 องคประกอบ มีปริมาณมากเกินพอ (Excess) จะเกิดปฏิกิริยาตอเนื่อง(Chain Reaction) จนเกิดการ
ลุกลามของไฟได

2

ชนิดของไฟ พิจารณาพื้นฐานของการติดไฟ แบงออกได 4 ชนิดคือ
ไฟชนิด เอ (Class A) การติดไฟหรือการลุกไหมเกิดจากเชื้อเพลิงประเภทของแข็ง เชน ไม กระดาษ เศษขยัตางๆ
ไฟชนิด บี (Class B) การติดไฟหรือการลุกไหมเกิดจากเชื้อเพลิงที่เปนของเหลว ไอของเหลวที่ติดไฟไดดี เชน น้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด ไขมัน น้ํามันหลอลื่น เปนตน
ไฟชนิด ซี (Class C) การลุกไหมมีสาเหตุจากไฟฟาหรือเครื่องกําเนิดไฟฟาเปนหลัก
ไฟชนิด ดี (Class D) การลุกไหมเกิดจากการเผาไหมพวกโลหะบางอยาง ที่ตัวมันเองติดไฟ ไดอยางดี เชน แมกนีเซียม ไตตา
เนียม โซเดียม ฟอสฟอรัส เปนตน
แหลง ที่จะทําใหเกิดความรอนและประกายไฟที่เปนสาเหตุสําคัญที่ทําเกิดเพลิงไหมในโรงงานอุตสาหกรรม
1. ไฟฟาและอุปกรณไฟฟา
2. การสูบบุหรี่
3. การลอบวางเพลิง
4. วัตถุที่มีความรอนสูงเกิน เชน เครื่องจักร อุปกรณ
5. พื้นผิวที่มีความรอนสูง เชนพื้นผิวหมอตมไอน้ํา เตาเผา ทอไอน้ํา
6. การตัดและการเชื่อม สะเก็ดเชื่อมตางๆ
7. การเผาไหมอยางตอเนื่อง เชนการปอนเชื้อเพลิง เขาไปในหมอน้ํา
8. การเกิดประกายไฟจากการเผาไหม สะเก็ดประกายไฟกระเด็นไปติดเชื้อเพลิง
9. ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต (Chemical Reaction) สารเคมีบางตัวผสมกันจะคลายความรอน
10. เครื่องจักร การทํางานของเครื่องจักร กอใหเกิดความรอนสะสม
11. ไฟฟาสถิต (Static Electricity) ประจุที่เกิดขึ้นถามีความเขมสูง จะกอใหเกิดการสปาค
12. โลหะหลอมเหลว การหลอโลหะ หรือหลอมโลหะ
13. เหตุการณฟาผา (Lightning)
14. การสันดาปภายในเครื่องยนต เกิดความรอนสะสม
15. การใชเครื่องมืออุปกรณ (Tool) เชนเกิดประกายไฟ
16. การเกิดประกายไฟโดยอัตโนมัติ (Auto Ignition) กระบวนการผลิตที่เกิดประกายไฟโดยธรรมชาติ
17. ยานยนต (Vehicles)
18. การใชระบบเผาทําลายกากของเสียในรูปของแข็ง ไอ และกาซ
19. กระบวนการผลิต ความรอนสะสม จนเชื้อเพลิงเกดการลุกไหมได
การวิเคราะหปจจัยในการเกิดเพลิงไหม (Fire Hazard Analysis) จะครอบคลุมปจจัยที่เกี่ยวของในดานตางๆ ดังนี้
1. สถานที่ตั้งโรงงาน
2. การกอสรางอาคาร
3. สิ่งประกอบกับอาคารโรงงานอุตสาหกรรม
4. ปจจัยดานการจัดการ
5. ปจจัยดานพลังงาน

6. ระบบควบคุมอัคคีภัยของโรงงาน
7. ระบบการฟนฟูสภาพโรงงานหลังเหตุการณไฟไหม
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การกอสราง พื้นที่ครอบครอง และชนิดของอาคาร
อาคารทนไฟแบงเปน 2 ประเภท คือ
1. การกอสรางอาคารชนิดที่ 1 อาคารทนไฟ หมายถึง การกอสรางอาคารที่ใหโครงสรางอาคารสวนสําคัญและสวนหลักของ
อาคารสรางขึ้นโดยมีสวนหอหุมหรือฉนวนปองกันความรอนและไฟ ใชวัสดุทนไฟ คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุสังเคราะห
อื่นที่มีคุณสมบัติทนไฟ ชองเปดปด ทนไฟไดนาน 1 ชั่วโมงเปนอยางนอย แบงเปน 2 ประเภทคือ ชนิดไมจํากัดขนาดอาคาร
และชนิดจํากัดขนาดอาคาร และความสูง
2. การกอสรางอาคารชนิดที่ 2 การกอสรางอาคารที่มีโครงไมติดไฟงาย หมายถึง อาคารที่มีโครงสรางสวนสําคัญของอาคาร
เชน ฝา ผนัง ประกอบดวยวัสดุทนไฟ ไมติดไฟ ประกอบดวย 2 ประเภทคือ ทนไฟได 1 ชั่วโมง และ ไมบังคับอัตราทนไฟวา
จะทนไดนานเพียงใด
พื้นที่ครอบครอง วัตถุประสงคเพื่อใชในการจัดระบบปองกันควบคุมอัคคีภัยใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด พื้นที่
ครอบครองภายในโรงงานอุตสาหกรรมแบงไดเปน 3 ประเภท คือ
พื้นที่ครอบครองประเภทที่ 1 หมายถึง พื้นที่บริเวณอาคารจัดอยูในประเภทอันตรายนอย ไดแก โรงพยาบาล โรงแรม สถาบัน
ตางๆ หองสมุด โรงเรียน วิทยาลัย
พื้นที่ครอบครองประเภทที่ 2 หมายถึงพื้นที่ที่จัดอยูในประเภทอันตรายปกติ แบงเปน หลายกลุม
- กลุมที่ 1 เชน โรงฆาสัตว ภัตตาคาร รานอาหาร โรงงานปูนซีเมนต โรงงานทําเครื่องประดับ
- กลุมที่ 2 เชน โรงงานผลิตสารเคมี โรงงานผลิตภัณฑโลหะ โรงงานประกอบรถยนต อูซอมรถ
- กลุมที่ 3 เชน โรงงานฟอกยอม โรงงานทําพรม โรงงานน้ําตาล ทอผา สุรา โรงงานทําไมขีดไฟ รานคามีพนักงาน
มากกวา 50 คน
พื้นที่ครอบครองประเภทที่ 3 หมายถึง พื้นที่ ๆ จัดอยูในประเภทอันตรายมาก
- กลุมโรงงานที่มีกระบวนการผลิตความเสี่ยงสูง เชน โรงงานผลิตไมขีดไฟ โรงานทําดอกไมเพลิง โรงงานผลิตโฟม
พลาสติก โฟมรับเบอร ทําน้ํายาวานิช โรงกลั่นน้ํามัน โรงงานทําเซลลูลอยด
- โรงงานที่มีการเก็บของสูงเกินกวา 4 เมตร เชน พรหม ผา เครื่องแกว โลหะ อุปกรณไฟฟา กลองบรรจุของเหลวติดไฟ
ชนิดของอาคาร แบงในดานการใชงาน
1. อาคารอุตสาหกรรม สําหรับผลิตประกอบ อุตสาหกรรมบริการ หรือดานการคา
2. อาคารเก็บสารเคมี วัตถุประสงคในการเก็บสารเคมี
3. อาคารสูง อาคารที่มีบุคคลเขาอยูอาศัย โดยมีความสูงตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป
4. อาคารขนาดใหญพิเศษ ชั้นเดียวมีพื้นที่ใชสอย 10, 000 ตารางเมตร ขึ้นไป เขาขายพรบ. อาคาร เนนระบบการ
ควบคุมปองกันอัคคีภัยครบถวน
5. อาคารสั่งการดับเพลิง หรือหองควบคุม ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง
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การออกแบบระบบปองกันอัคคีภัยในงานอุตสาหกรรม
แนวคิดในการออกแบบระบบควบคุมปองกันอัคคีภัย แบงไดเปน 2 แนวคิด การออกแบบเพื่อปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย และ
การออกแบบเพื่อปกปองไมใหเกิดอัคคีภัย
1. การออกแบบเพื่อปองกันไมใหเกิดอัคคีภัย (Preventive Design) แนวทางในการควบคุมปองกัน
- ศึกษากลไกการเกิดอัคคีภัย การระเบิด เพื่อตัดวงจรไมใหเกิด
- ศึกษาอันตรายของสารเคมีที่เปนเชื้อเพลิงในโรงงาน
- ศึกษาปฏิกิริยาที่เกิดระหวางการเกิดเพลิงไหม ใหสามารถดับไฟไดอยางรวดเร็ว
- เลือกเครื่องมือ อุปกรณการดับเพลิงที่เหมาะสมกับชนิดของโรงงาน เพียงพอ
- ควบคุมปองกันแหลงกําเนินของอัคคีภัย เชน ตอสายดิน ถังปฏิกิริยาที่เกิดประจุ
2. การออกแบบเพื่อปกปองโรงงานไมใหเกิดอัคคีภัย (Protective Design) หมายถึงการวางแนวคิดในการออกแบบ
เตรียมการ และเตรียมมาตรการตางๆ ไมใหเกิดอัคคีภัย หรือใหมีโอกาสเกิดไดนอยที่สุด เชน
- การจัดวางผังโรงงานใหเหมาะสม ผังเครื่องจักร
- การออกแบบอาคารโรงงานและเลือกวัสดุที่นํามาใช
- ออกแบบใหมีทางออก ทางหนีไฟ ประตูฉุกเฉิน เพียงพอสามารถระบายคนไดทันกับเหตุการณ
- การออกแบบระบบน้ําดับเพลิงใหเหมาะสม กับขนาดและชนิดของโรงงาน
- การจัดเตรียมระบบพรมน้ําดับเพลิง (Spray System) หรือรับฉีดน้ําอัตโนมัติ
- การจัดเตรียมระบบฉีดโฟม หรือกาซดับไฟ
- การติดตั้งระบบเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม (Fire Alarm System) หรือระบบตรวจสอบไฟชนิดตางๆ
- การเตรียมติดตั้งระบบดับเพลิงขนาดเล็ก เพื่อดับไฟเริ่มเกิดกอนที่จะลุกลามเปนไฟขนาดใหญ
- การจัดเตรียมใหมีระบบการตรวจสอบที่ดี
- การจัดเตรียมพนักงานใหเหมาะสม เชน การฝกอบรมดับเพลิง รองรับแผนฉุกเฉิน
อุปกรณดับเพลิงโดยทั่วไปจะใชหลักการดับไฟที่แตกตางกัน ดังนี้
- ลดความรอนของเปลวไฟทําใหไฟดับลง
- ลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ติดไฟ เชน เจือจางปริมาณความเขมขนของไอเชื้อเพลิง ลดความรอนที่เกิดขึ้น หรือปดปกคลุม
ผิวเชื้อเพลิงไมใหรวมกับอากาศได
- ลดปริมาณอากาศหรือออกซิเจนลง ทําใหไฟดับเมื่อไมมีอากาศ
- รบกวนปฏิกิริยาสันดาป หรือปฏิกิริยาลูกโซที่เกิดขึ้นระหวางการติดไฟ

การจัดเตรียมระบบดับเพลิงตามกฎหมาย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรับ
ลูกจาง พ.ศ. 2534 สาระสําคัญ ดังนี้
1. จัดใหมีระบบปองกันและระงับอัคคีภัย การจัดอุปกรณดับเพลิง การเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระบิด รวมถึงการ
กอสรางอาคารที่มีระบบปองกันอัคคีภัย
2. จัดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัย เกี่ยวกับการตรวจ อบรม รณรงค การดับเพลิง อพยพ บรรเทาทุกข และฟนฟู

3. มาตรการทางดานความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ
4 เตรียมน้ําสํารองไวดับเพลิง
5. จัดใหมีเครื่องดับเพลิงมือถือตามประเภทของเพลิง
6 . การเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดเหลว
(รายละเอียดอานเพิ่มเติมในหนังสือ)

5

โครงการดานการควบคุมปองกันอัคคีภัยในงานอุตสาหกรรมจะเกี่ยวของกับ กิจกรรมในดาน ตางๆไ ดังนี้
1. ดานวิศวกรรม
2. การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณการผลิต
3. กระบวนการผลิตและการควบคุม
4. ระบบเอกสารควบคุมเงื่อนไขตางๆ
5. ระบบการบํารุงรักษา
6. ระบบการฝกอบรม
7. การใชกฎระเบียบและขอหาม
8. การตรวจตรา ตรวจสอบ
9. ระบบการ จัดเก็บ การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย
10. การวิเคราะห สังเคราะห หรือการสืบสวนหาสาเหตุ
11. การสื่อสาร
อันตรายจากฝุนระเบิด
ฝุนระเบิดในงานอุตสาหกรรม โดยทั่วไปเกิดเนื่องจากในบรรยากาศมีฝุนละอองขนาดเล็กกวา 5 ไมโครเมตร ที่มีความเขมใน
ระดับที่ระเบิดได เปนเชื้อเพลิง มีระดับความรอนเหมาะสมและมีออกซิเจนเพียงพอ
ปจจัยที่เปนสาเหตุสําคัญในการระเบิดของฝุนขนาดเล็ก มีดังนี้
1. ชนิดของฝุนละออง
2. ขนาดของฝุนละออง
3. แหลงกําเนิดประกายไฟ
4. อากาศหรือออกซิเจน
5. ลําดับขั้นตอนของกระบวนการเกิดระเบิด
แนวทางการควบคุมปองกันฝุนระเบิด
1. เปลี่ยนมาใชสารที่ไมทําใหเกิดฝุนละอองขนาดเล็ก
2. ควบคุมกระบวนการผลิตที่อาจกอใหเกิดการระเบิดของฝุน
3. ลดความเขมขนของฝุนในบรรยากาศ
4. ลดแหลงกําเนิดที่ทําใหเกิดความรอนและแหลงกําเนิดประกายไฟ
manasu

