
 

 
ความปลอดภัยเกี่ยวกับดอกไมเพลิง 

 
 
ดอกไมเพลิงทุกชนิดถือเปนวัตถุระเบิดเนื่องจากดอกไมเพลิงประกอบดวยสารเคมีที่เมื่อ
ติดไฟแลวจะปลดปลอยพลังงานออกมาในรูปของความรอน แสง และ เสียง เนื่องดวย
คุณสมบัติดังกลาวของดอกไมเพลิงจึงมีการนําดอกไมเพลิงมาใชในงานเทศกาลเฉลิม
ฉลองตางๆ แตในอีกแงมุมหนึ่งดอกไมเพลิงก็มีภัยแอบแฝงอยู เชน อันตรายจากการเกิด
อัคคีภัยและการระเบิด การไดรับสารโลหะในรูปของควันพิษและไอระเหยเขาสูรางกาย 
เปนตน 
 

สารเคมีที่ใชในการผลิตดอกไมเพลิง 
 

1.  ดินดํา (Black powder)  
 สวนประกอบหลักของการผลิตดอกไมเพลิงคือ ดินดํา หรือในบางทองที่ เรียกวา    
ดินปน ดินดําเปนสารผสมที่มีสวนประกอบพื้นฐาน คือ โปตัสเซียมไนเตรต ( KNO3, ดิน
ปะสิว) ผงถาน และ ซัลเฟอร (กํามะถัน) ดินดําเกิดจากการนําสารเคมีทั้ง 3 ชนิดที่บด โม
อยางละเอียดแลวนํามาผสมรวมกันในสัดสวนที่เหมาะสม และผานกระบวนการอัดแนน
ดวยแรงดันสูง ซึ่งในขั้นตอนนี้จะไดดินดําที่มีลักษณะเปนกอน (cake) และนําดินดําที่มี
ลักษณะเปนกอนนี้มาทําใหแตกอีกครั้งหนึ่งใหเปนชิ้นเล็กๆ และผานกระบวนการรอน
จนทายที่สุดจะไดดินดําที่มีลักษณะเปนเม็ดเล็กๆ 
 โปตัสเซียมไนเตรต ( KNO3, ดินประสิว) ทําหนาที่ใหออกซิเจนเพื่อใหเกิดการ
เผาไหม  

การเก็บรักษาโปตัสเซียมไนเตรตตองเก็บในภาชนะที่ปดสนิท เก็บใหหางจาก
วัสดุที่ไหมไฟได รวมทั้งความรอน ประกายไฟ และเปลวไฟ สารที่ควรหลีกเลี่ยง คือ 
โลหะที่เปนผงละเอียด กรดแก สารอินทรีย สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง คือ ความชื้นเนื่องจาก
ทําใหโปตัสเซียมไนเตรตไมเสถียร   

 



 

ซัลเฟอร (กํามะถัน) ทําหนาที่ เผาไหมออกซิเจนที่สารออกซิไดส (โปตัสเซียม-   
ไนเตรต, KNO3) ปลอยออกมาเมื่อไดรับความรอน  ซลัเฟอรเมื่อเผาไหมแลวจะไดกาช 
ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และ ถาน ทําหนาที่เปนเชื้อเพลิง 
2.  สารเคมีทีเ่ปนตัวทําใหเกิดสี (Coloring Agent) สารเคมีประเภทนี้โดยสวนมากจะอยู
ในรูปเกลือของโลหะ เกลอืของโลหะที่ทําใหเกิดเปนสีตางๆ เชน สีเขียว ไดจาก แบเรียม
คลอไรด ( BaCl) สีแดง ไดจาก สตรอนเซียมคารบอเนต(SrCO3) สีสม ไดจาก แคลเซียม
ซัลเฟต   ( CaSO4) เปนตน 
3.  สารควบคุมความเร็วของการเผาไหม (Regulator) โดยสวนมากสารที่นิยมเติมเพื่อ
ควบคุมความเร็วของการเผาไหม คือ โลหะ 
 

4.  สารที่ชวยในการเกาะตัวของสวนผสม (Binder) สารเคมีประเภทนี้ ทําหนาที่เหมือน 
“กาว” คือชวยในการเกาะตัวของสารผสม ตัวอยางของสารที่ชวยในการยึดเกาะ เชน    
เดกทริน (Dextrin) เชลแลก็ เปนตน 
 และนอกจากสารเคมีดังกลาวแลว ยังมีสารที่ใหคุณสมบัติพิเศษอื่น  ๆเชน อลูมเินียม 
สังกะสี เหล็ก ไทเทเนียม ผงแมกนีเซียม เพื่อกอใหเกิดความสวางไสว แสงแวววาว
ระยิบระยับ ประกาย หรอืควัน  

ดอกไมเพลิงกับการเกดิอัคคีภัยและการระเบดิ 
 

 องคประกอบของการเกิดอัคคีภัยและการระเบิด คือ 
  1. เชื้อเพลิง เชน ไม กระดาษ น้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน 
  2. ความรอน องคประกอบที่สองของการเกิดอัคคีภัยและการระเบิดคือ
ความรอน ความรอนเปนสิ่งที่จําเปนที่ทําใหเชื้อเพลิงถึงจุดวาบไฟ (ถาจุดวาบไฟสูงกวา
อุณหภูมิบรรยากาศ) และเพื่อใชในการจุดไอที่ไวไฟใหติดไฟ แหลงของความรอน เชน 
กระแสไฟฟา ไฟฟาสถิตย การสันดาป การเสียดสี และ กระบวนการผลิตที่มีความรอน
เปนตน 
  3. ออกซิเจน เปนองคประกอบที่สามของการเกิดอัคคีภัยและการระเบิด 
เชื้อเพลิงสวนมากตองการออกซิเจนอยางนอยที่สุด 15 เปอรเซนต เพือ่การเผาไหม ในกรณีที่

 



 

ออกซิเจนเกินกวา 21 เปอรเซนต เปนสาเหตุใหการเผาไหมเกิดอยางรุนแรงและรวดเร็วซึ่ง
นําไปสูการระเบิด แหลงของออกซิเจนนอกเหนือจากที่มีอยูในสิ่งแวดลอมแลวยังรวมไปถึง 
ออกซิเจนที่อยูในทออากาศสําหรับตัดหรือเชื่อม ตลอดจนออกซิเจนที่ถูกปลดปลอยจาก
สารเคมีเมื่อถูกทําใหรอน (สารออกซิไดซ) 

สําหรับดอกไมเพลิงเมื่อไดรับความรอน ทําใหสวนผสมที่อยูภายในทํา
ปฏิกิริยากันจนเกิดการเผาไหมและระเบิดไดในที่สุด( รูปภาพที่ 1) เนื่องจาก ดอกไม
เพลิงประกอบดวย 
  1.  เชื้อเพลิง ไดแก ถาน ซึ่งเปนสารเคมีที่เปนสวนผสมของดินดํา 
  2.  ออกซิเจน ซึ่งเกิดจาก โปแตสเซียมไนเตรต (KNO3) เมื่อไดรับความรอนจึง
ปลดปลอยออกซิเจนออกมาทําใหเกิดการเผาไหมที่รุนแรงและรวดเร็วและเกิดการ
ระเบิดในที่สุด 
  ดังนั้น หลักการพ้ืนฐานของการปองกันการเกิดอัคคีภัยและการระเบิด
สําหรับสถานประกอบกิจการที่ผลิตดอกไมเพลิง รานคาปลีกที่จําหนายดอกไมเพลิงหรือ
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับดอกไมเพลิงตองปองกันไมใหมีความรอน ประกายไฟ 
เปลวไฟเกิดขึ้นหรือการกําจัดแหลงของความรอนหรือประกายไฟ 
 

ออกซิเจน : แหลงของออกซิเจน คือ KNO3 
 
 

เชื้อเพลิง : 
แหลงของเชื้อเพลิงคือ 
ถาน  

 
ความรอน ?? 

 
 
 
รูปภาพที่ 1:  สามเหลี่ยมของการเกิดอัคคภีัยและการระเบิด 
 

 
 
 
 

 



 

 
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับดอกไมเพลิง 
 

 อันตรายที่สําคัญที่ เกี่ยวกับดอกไมเพลิงคือการเกิดอัคคีภัยและการระ เบิด    
สถานประกอบกิจการประเภทผลิตดอกไมเพลิงและรานคาปลีกที่จําหนายดอกไมเพลิง
นับวามีความเสี่ยงภัยสูงที่จะเกิดอุบัติภัยรายแรงขึ้น ดังนั้นสิ่งสําคัญที่นายจาง ผูจําหนาย 
ดอกไมเพลิงตองดําเนินการเพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยตอลูกจางและลูกคาคือ การประเมิน 
ความเสี่ยงโดยนายจาง ผูจําหนายดอกไมเพลิงตองคิดหรือพิจารณาวามีอะไรบางที่จะเกิด
ความผิดพลาดขึ้นและกอใหเกิดอันตรายได และจะมีมาตรการหรือจะดําเนินการอยางไร 
เพื่อกําจัดขอผิดพลาดดังกลาวนั้น ตัวอยางของการประเมินความเสี่ยง เชน อัคคีภัยเกิด 
จากการสูบบุหรี่ใกลกับดอกไมเพลิง ดังนั้น ตองหามสูบบุหรี่ในบริเวณที่ใกลกับดอกไม
เพลิงหรือ อัคคีภัยเกิดจากประกายไฟจากอุปกรณไฟฟาที่อาจเกิดประกายไฟได เชน 
สะพานไฟ สวิตซตัดตอนอัตโนมัติ ดังนั้นอุปกรณไฟฟาที่ใชตองเปนแบบไมกอใหเกิด
ประกายไฟ เปนตน  
 

มาตรการความปลอดภัยสําหรับผูผลติดอกไมเพลิง 
สถานประกอบกิจการประเภทผลิตดอกไมเพลิง และลูกจางที่ปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบกิจการประเภทดังกลาวควรปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ดงันี้ 
ขอควรปฏิบตัิ ขอหาม 

1. ภายในอาคารผลิตตองมีการระบายอากาศ
ที่เหมาะสม 

1. หามเปดฝาภาชนะบรรจุวัตถุดิบทิ้งไว 
และตองปดใหมิดชิด แลวนําไปเก็บในที่
เหมาะสมโดยทันทีหลังการใช 

2. เครื่องจักรอุปกรณไฟฟาที่ใชตองเปนแบบทน
การระเบิด และปองกันการเกิดประกายไฟ ตองมี
การตอสายดิน(Grounding) และตอฝาก (Bonding) 

2. หามบด โม หรือปนวัตถุดิบพรอมกันใน
ภาชนะเดียวกัน และทําความสะอาดภาชนะ 
ทุกครั้งกอนใชกับสวนผสมอื่น ๆ 

3. ตองมีขั้นตอนหรือกรรมวิธีการผลิตที่ไมก อ
ใหเกิดเปลวไฟ ประกายไฟ หรือความรอน 

3. หามอัด ตอก หรือกระทุงสวนผสมใน
การผลิตในภาชนะรูปทรงกระบอก 

 
 
 

 



 

 

ขอควรปฏิบตัิ ขอหาม 
4. การชั่งวัตถุดิบใหใชกระดาษที่สะอาดวาง
บนเครื่องชั่งกอนทําการชั่ง และเมื่อชั่งเสร็จ 
แลวใหทิ้งแผนกระดาษลงในถังน้ําที่จัดเตรียมไว 

4. หามเก็บวัตถุดิบไวภายในอาคารผลิต 
ยกเวนนํามาใชเพื่อการผลิต 

5. ถาวัตถุดิบที่หก หรือรั่วไหลใหรีบเกบ็และ
ทําความสะอาดทันที 

5. หามกระทําการใดๆ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่
อาจทําใหเกิดประกายไฟ หรือความรอนใน 
อาคารผลิต 

6. ใหผสมวัตถุดิบทีละครั้ง ครั้งละนอย ๆ ใน
ภาชนะที่ไมใชโลหะในที่ทีม่ีการระบายอากาศที่
เหมาะสม 

6. หามใชเครื่องรับสงสัญญาณหรืออุปกรณ
อ่ืนใดที่ทําใหเกิดประกายไฟภายในอาคาร 
สถานที่หรือบริเวณที่ใชผลิตดอกไมเพลิง 

7. จัดหาเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 
ขนาดบรรจุไมนอยกวา 5 กิโลกรัม อยางนอย 
2 เครื่องตอพ้ืนที่ 100 ตารางเมตร  

7. หามผูปฏบิัติงานรับประทานอาหารและ
เครื่องดื่มในบริเวณที่ปฏิบัติงาน 

8.จัดใหมีปาย หรือสัญลกัษณ “หามสูบบุหรี่” 
และปายคําเตือนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก 
การประกอบกิจการโรงงานที่หนาอาคารผลิต 
และอาคารเก็บดอกไมเพลิง 

8. หามผูที่ไมมีหนาที่โดยตรงหรือผูซึ่งไม
เขาใจดีถึงเหตุอันตรายของการปฏิบัติงาน
ทํางานโดยเด็ดขาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

มาตรการความปลอดภัยสําหรับผูจําหนายดอกไมเพลิง 
 

 ผูจําหนายดอกไมเพลิงตองปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ดังนี้ 
 

ขอควรปฏิบตัิ ขอหาม 
1. กําจัดแหลงของความรอนหรือประกาย
ไฟ 
2. หามสูบบุหรี่ในบริเวณที่ใกลกับดอกไม
เพลิง 
3.  หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปใน
บริเวณที่เก็บดอกไมเพลิง 
4.  เก็บดอกไมเพลิงใหหางจากแหลงของ
ความรอน 
5. กรณีการสงคืนดอกไมเพลิงที่คาง
จําหนายใหปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต
หรือผูแทนจําหนาย 
6. เก็บดอกไมเพลิงไวในภาชนะบรรจุที่ปด
มิดชิด   
7.ใชที่เก็บหรือตูแสดงสินคา(ดอกไมเพลิง) 
ที่มีความเหมาะสม(สามารถปองกัน
ประกายไฟได 
8. ใหเก็บดอกไมเพลิงไวในกลองหรอื
ภาชนะบรรจุที่ปดมิดชิด จนกระทั่งเมื่อจะ
นําออกมาโชวหรือนํามาไวในตูแสดง
สินคา 

1. หามเก็บดอกไมเพลิงไวกับสารกัดกรอน 
เชน น้ํายาลางหองน้ํา สารลอกสี เชลแล็ก 
2.หามเก็บดอกไมเพลิงไวใกลกับปุยเคมี 
และผลิตภัณฑที่มีสาร peroxide เปน
สวนประกอบ เชน สารทีเ่รงปฏิกิริยาทําให
ใยแกวแข็งตัวเร็ว ( fiberglass hardeners) 
3. อยาปลอยใหดอกไมเพลิงเปยกหรือชื้น  
4. หามทิ้งดอกไมเพลิงที่เสียหรือใชไมได
ใสในถังขยะที่เปนโลหะ 
5. หามเก็บดอกไมเพลิงไวกับสินคาหรือสิ่ง
ที่ไหมไฟไดงาย  เชน  แลกเกอร เสื้อผาที่
ทําจากไนลอน ถุงเทา 
6. หามเก็บดอกไมเพลิงไวใกลกับสิ่งของ
ซึ่งติดไฟไดงายซึ่งทําใหไฟลุกลามมายัง
ดอกไมเพลิงได 
7. หามเก็บดอกไมเพลิงไวใกลกับแทนวาง 
สินคาที่ทําจากไม กลองกระดาษ กระดาษ 

 
 

 



 

ขอควรปฏิบตัิ ขอหาม 
9. ไมควรขนยายดอกไมเพลิงโดยไมจําเปน 
10. กรณีเก็บดอกไมเพลิงไวนอกอาคาร
ตองแนใจวาภาชนะบรรจุหรือหีบหออยู
หางจากที่จอดรถ 
11. ทางหนีไฟตองไมมีสิ่งกีดขวางและ
ประตูหนีไฟตองไมล็อค 
12. ตองติดตั้งระบบตรวจจับควันไฟ และ
ระบบเตือนภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
13. ตองมั่นใจวาลูกจางภายในราน(รานคา
ปลีกดอกไมเพลิง) มีความรู ความเขาใจวา
ตองดําเนินการอยางไรถาเกิดอัคคีภัยขึ้น 
โดยการอบรมใหความรูแกลูกจางเกี่ยวกับ
การปองกันและระงับอัคคีภัย 
14. ไมควรนาํดอกไมเพลิงมาวางบริเวณ
พ้ืนที่ขายจํานวนมาก 

8. หามวางหรือแสดงดอกไมเพลิงไวในตู
แสดงสินคาที่เปนกระจกหรือแกว หาก
จําเปนควรใชดอกไมเพลิงปลอมวางแทน 
9. หามตออุปกรณไฟฟาหรืออุปกรณแสง
สวางไวที่ตูแสดง ( ดอกไมเพลิง) 
10. หามเก็บหรือวางดอกไมเพลิงกีด
ขวางทางหนีไฟ 
12. หามเก็บดอกไมเพลิงในปริมาณที่มาก
เกินไปในบริเวณขายและสถานที่เก็บ 
13.หามเก็บดอกไมเพลิงไวในปริมาณที่
มากกวาที่ไดรับอนุญาตใหเก็บ 

 

มาตรการความปลอดภัยสําหรับผูเลนดอกไมเพลิง 
ผูเลนดอกไมเพลิงตองปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ดังนี้ 

 

ขอควรปฏิบตัิ ขอหาม 
1. อานคําแนะนําดวยความระมัดระวังทุก
ครั้งกอนจุดชนวน 
2. เด็กควรอยูในการกํากับดูแลของผูใหญ
เมื่อเลนดอกไมเพลิง 

1. หามซื้อดอกไมเพลิงที่ไมฉลากแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับผูผลิต 
2. หามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเมื่อเลน
ดอกไมเพลิง 

 
 

 



 

ขอควรปฏิบตัิ ขอหาม 
3. ตองเก็บดอกไมเพลิงใหหางจากประกาย
ไฟ ความรอน บุหรี ่
4. ควรจุดดอกไมเพลิงใหหางจากตัวเปน
ระยะประมาณ 1 ชวงแขน 
5. เลนดอกไมเพลิงในบริเวณที่โลงแจง 
6. ควรสวมเสื้อผาที่เปนผาฝายเมื่อเลน
ดอกไมเพลิง หามสวมเสื้อผาที่เปนใย
สังเคราะห เชน โพลีเอสทีลีน 
7. ควรเตรียมภาชนะที่บรรจุน้ําเต็มไวใกลกับ
บริเวณที่เลนดอกไมเพลิง 

3. หามจุดดอกไมเพลิงขณะที่ถืออยูในมือ
เด็ดขาด 
4. หามจุดดอกไมเพลิงที่จุดแลวซ้ํา ใหรอ
อยางนอย 30 นาทีจนแนใจวาดอกไมเพลิง
ดานหรือไมระเบิด ใหทิ้งดอกไมเพลิง
ดังกลาวนั้นใสในถังน้ําที่เตรียมไว 
5. หามจุดดอกไมเพลิงใกลกับสิ่งที่ไหมไฟ
ไดงาย วัตถุไวไฟ หรือ สถานที่ที่เก็บ
ดอกไมเพลิง 
6. หามใชเทียนในการจุดดอกไมเพลิง ควร
จะใชที่จุดที่เฉพาะและมีลักษณะยาว 

 
...................................................................................................................................................... 

ฝายงานคณะกรรมการความปลอดภยั ฯ 
กองตรวจความปลอภัย  

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงาน 
โทร. 0 2448 9128-39 ตอ 515-516 

 
 
 
 
 
 
 

 


