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OXYGEN
21%

คือ/เป็นปฏิกริิยาเคมีชนิดหน่ึงคือการเผาไหม้ ระหว่างเช้ือเพลงิ ความร้อน กบัออกซิเจน ใน
สภาวะทีเ่หมาะสม และจะปลดปล่อยพลงังานในรูปความร้อน และแสงสว่าง ออกมา การเกิดไฟขึน้
ได้ต้องมีองคป์ระกอบพืน้ฐาน 3 ประการ คือ...

ไฟคืออะไร....

ความรอ้น

ปฏิกิริยาลกูโซ่

By Natthun Laongthong

../Project/IndoorFire/HazmatCouse/FIRE/อบรม/PowerpointBasicFire/ประเภทของไฟ.ppt
../Project/IndoorFire/HazmatCouse/FIRE/อบรม/PowerpointBasicFire/คุณสมบัติของความร้อน.ppt
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ทฤษฏกีารเกดิเพลงิไหม ้(เบือ้งตน้)  

เชือ้เพลงิ (Fuel)

อณุหภมูิ

ไอ
vapor

OXYGEN

อณุหภมูิ

ไอ
vapor

จดุวาบไฟ (FLASH POINT)

จดุตดิไฟ (FIRE POINT)

จดุตดิไฟอตัโนมตั ิ(AUTO IGNITION)

อณุหภมูิ

อากาศทีเ่ราหายใจ 

กา๊ซไนโตรเจน 78%  
กา๊ซออกซเิจน 21%
มกีา๊ซอืน่ๆ 1% 

การน าความรอ้น
การพาความรอ้น
การแผรั่งสคีวามรอ้น

แหลง่ความรอ้น  

By Natthun Laongthong
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เชื้อเพลิงแข็ง 

เชื้อเพลิงเหลว 

เชื้อเพลิงก๊าซ 

OXYGEN

By Natthun Laongthong

ความเข้มข้นของเชื้อเพลิงอยู่ในช่วงติดไฟ (LEL-UEL) หรือ เป็นแก๊สผสมติดไฟได้

ลุกติดไฟอัตโนมัติ  
Auto Ignition Temperature) 

ลุกติดไฟโดยการจุด 
(Pilot Ignition
Temperature) 

ความร้อนท าให้เชื้อเพลิงเปลี่ยนสถานะ

ระเหิด

ระเหย +
เชื้อเพลิงก๊าซ 

การเผาไหม้แบบมีเปลวไฟ

เชื้อเพ
ลิงก๊าซ 

แหล่งความร้อน  

กลไกการลกุไหม้และการควบคมุ

ความร้อน(Heat) 

1 2 3 54

แก๊สผสมติดไฟได้

การเผาไหม้แบบไม่มีเปลวไฟ

ควบคุมเชื้อเพลิง ควบคุมออกซิเจน

ควบคุมแหล่งความร้อนต่างๆ 

../../3D Fire Fighting (E)/00000001.mpg
../../FlashPoint/Cleveland open cup Flash_Fire point Test.mp4
../../3D Fire Fighting (E)/00000001.mpg
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...สสารทุกๆอย่างทีส่ามารถตดิไฟได้ (everything that can burn)

1.ของแขง็ (SOLID)
- OGANIC NATURE
- METAL COMBUSTIBLE

2.ของเหลว (LIQUID)

- ของเหลวไวไฟ (FLAMMABLE LIQUID)
- ของเหลวติดไฟ (COMBUSTIBLE LIQUID)

3.แก๊ส (GAS)
- FLAMABLE GAS

❑ สถานะของเช้ือเพลงิ
❑ เช้ือเพลงิคืออะไร

../Project/IndoorFire/HazmatCouse/FIRE/อบรม/PowerpointBasicFire/ประเภทของไฟ.ppt
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การพฒันาของไฟ (Stage of Fire Development)

ชว่งเร ิม่ลกุไหม้
1

2

3

ชว่งขยายตวั

ชว่งลกุไหมเ้ต็มที่

ชว่งไฟมอด
4

https://guides.firedynamicstraining.ca/g/fd203-enclosure-fires-pres/119004
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การตรวจจบัการเกดิไฟไหม ้(Stage of Fire Detection)

ชว่งเริม่ลกุไหม้ ชว่งขยายตวั ชว่งลกุไหมเ้ต็มที่ ชว่งไฟมอด

http://www.gkbsecurity.com/solution_popup.php?
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ประเภัทของของไฟไหม้

1. อาคารบา้นเรอืน ทีพั่กอาศยัทั่วไป

4. ไฟป่า2. โรงงานอตุสาหกรรม

3. รถยนต ์รถขนสง่
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1. อาคารบา้นเรอืน ทีพั่กอาศยัทั่วไป



www.npc-se.co.th เอกสารประกอบการบรรยาย ความรูพ้ ืน้ฐานการเกดิเพลงิไหม ้                 21/09/21

3. รถยนต ์รถขนสง่
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3. รถยนต ์รถขนสง่
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4. ไฟป่า
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2. โรงงานอตุสาหกรรม
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การลดความร้อน

การตัดแยกเช้ือเพลงิลดปฏิกริิยาลูกโซ่ เช้ือเพลิง

การลดปริมาณออกซิเจน
ปฏกิริยาลูกโซ่
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สารทีใ่ชใ้นการดบัเพลงิ

❑ ความจคุวามรอ้นของน ้า (Heat capacity) น ้ามคีวามรอ้นจ าเพาะเทา่กบั 4.184 จลู/กรัม/องศา
เซลเซยีส (น ้า 1 กก. (1 ลติร) มอีณุหภมูสิงูขึน้ 1°C ตอ้งใชพ้ลงังานถงึ 4,184 จลู )

คณุสมบตัขิองน า้
▪ ดดูซบัความรอ้น (ลดอณุหภมู)ิ
▪ ปิดกัน้อากาศดว้ยไอน ้า
▪ ท าใหก้า๊ซเชือ้เพลงินอ้ยลงหรอืหยดุการคายไอ
▪ น ้าขยายตวักลายเป็นไอประมาณ 1,600 เทา่ของปรมิาตรน ้า

น า้ดบัเพลงิ
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โฟมดบัเพลงิ (fire fighting foam)

โฟม (Foam ) : เกดิจากการรวมตัวของ น า้ยาโฟม + น า้ + อากาศ แล้วเกดิเป็น ฟองโฟม 

FOAM BLANKET
Foam Solution 

1%,3%,6%
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ประเภัทของโฟมทีใ่ชใ้นการดบัเพลงิ

1. โฟมเคม ี(Chemical Foam ) 

คอื   โฟมทีเ่กดิจาก การใสส่ารเคมลีงไปในน า้ ท าใหเ้กดิฟองของกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์
( CO2) แลว้ใชฟ้องของโฟมนีไ้ปใชใ้นการดบัไฟ

2.  โฟมฟองกล (Mechanical Foam ) 

คอื การท าใหเ้กดิฟองโฟมโดยอาศยัอปุกรณ์ทางกล ( Mechanic ) การใชอ้ากาศเขา้ไปผสม  
กบัน า้และน า้ยาโฟม ใหร้วมตดิกนัเกดิเป็นฟองโฟม

โฟมดบัเพลงิ (fire fighting foam)

ประเภท
- โปรตีนโฟม ( Protein Foam )
- ฟลูออโรโปรตีน ( Fluoroprotein Foam )
- ซินเทอติคโฟม ( Synthetic )

ประเภท
- เอ 3 เอฟ ( Aqueous Film Forming Foam )
- โฟมต้านแอลกอฮอล์ ( Alcohol-Type Foam )
- เอ 4 พ ี( All Purpose Protective Polymer Pellicle )
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รปูแบบการท างานของโฟม

-โปรตนีโฟม , ฟลูออโรโปรตนีโฟม ,  ซินเทอตคิ - โฟมต้านแอลกอฮอล์ , เอ 4 พี
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โฟมดบัเพลงิ (fire fighting foam)

ชนดิเชือ้เพลงิ อตัราการใช้ ระยะเวลา

Hydrocarbon (สารทีไ่มล่ะลายน ้า) 4.1 LPM ▪ Dike Area ฉีดตอ่เนือ่ง 20-30 นาที
▪ Non Diked Spill Area ฉีดตอ่เนือ่ง 10-

15 นาที
▪ Tank Area) ฉีดตอ่เนือ่ง 55-65 นาที

Polar Solvent (สารทีล่ะลายตวักบัน ้าได)้ 
ทนิเนอร,์แอลกอฮอล์

6.5 LPM

อตัราการไหลของการฉดีโฟม (Foam Application Rate)
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โฟมดบัเพลงิ (fire fighting foam)
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สารดบัเพลงิอืน่ๆ

1. ผงเคมดีบัเพลงิ

2. คารบ์อนไดออกไซด์

3. Inert Gas ไนโตรเจน

4. Clean Agent

5. Other

รปูแบบการใชง้าน

1. Portable
2. Fixed System
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ความเป็นไปไดใ้นการดบัเพลงิ
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