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ตดิตามกจิกรรมและข่าวสารการ์ตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ท่ี
เพจ “การ์ตนูความรูน้านมบีุค๊ส์” นะครบั

คÓนÓส นกัพิมพ์
กริ๊งงงงงงงงงงงง!!! สัญญาณเตือนอัคคีภัยดังแล้ว
เม่ือสัญญาณเตือนไฟไหม้ดัง น้อง ๆ  อาจตื่นตกใจหรือกลัวจนท�าอะไร 

ไม่ถูกแต่ไม่ต้องกลัว Why? ไฟและการเผาไหม้เล่มนี้มีเคล็ดลับดี ๆ  มาฝาก 
น้อง ๆ  ครับ

เฟลมและแฟลชไม่ตั้งใจซ้อมหนีไฟในโรงเรียน จึงถูกครูท�าโทษให้ไป
อบรมหลักสูตรการป้องกันอัคคีภัยส�าหรับเด็กที่สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
ที่นั่นพวกเขาได้พบกับ ดร.เบิร์น นักวิจัยเร่ืองการเผาไหม้ และเบลซ  หุ่นยนต์
ป้องกันอัคคีภัยผู้เชี่ยวชาญเร่ืองไฟ ดร.เบิร์นและเบลซช่วยให้เฟลมและแฟลช
เข้าใจเรื่องการเผาไหม้ ประโยชน์และโทษของไฟ จนพวกเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็น
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกิตติมศักดิ์ในที่สุด

ร่วมเป็นก�าลังใจให้เฟลมและแฟลชได้ใน Why? ไฟและการเผาไหม ้
พร้อมเรียนรู้เคล็ดลับการเอาชีวิตรอดจากอัคคีภัย รวมท้ังความรู้รอบตัวมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของไฟ ไฟและวัฒนธรรมต่าง ๆ  นิยามของการ 
เผาไหม้ ปัจจัยของการเผาไหม้ ปัจจัยและทฤษฎีของการดับไฟ ประเภทของ 
อคัคภียัและวิธีรับมือ  เป็นต้น

Why? ไฟและการเผาไหม้ ยังมีประโยชน์ต่อการเรียนที่โรงเรียนอีกด้วย 
เนื่องจากมีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระที่  3 สาร
และสมบัติของสาร

ถ้าพร้อมแล้ว พลิกหน้าต่อไปกันเลย! 

นานมีบุ๊คส์



สารบญั

ไฟ

นิยามของไฟ ••• 8

ไฟจากธรรมชาติ ••• 14

ประวัติศาสตร์ของไฟอันยาวนาน ••• 20

การใช้ไฟหลากวิธี ••• 28

จากไฟกลายเป็นอาวุธ ••• 38

ไฟและวัฒนธรรม ••• 46



การเผาไหม้

นิยามของการเผาไหม้ ••• 60

ความสว่างและอุณหภูมิของเปลวไฟ ••• 68

การเผาไหม้ของเทียน ••• 76

ความสัมพันธ์ของการเผาไหม้กับออกซิเจน ••• 80

ทฤษฎีการเผาไหม้ของลาวัวซีเย ••• 88

สารที่เกิดขึ้นขณะเผาไหม้ ••• 94

อุณหภูมิเมื่อวัตถุเริ่มติดไฟ ••• 102

ปัจจัยของการเผาไหม้ ••• 108



การดับไฟ

ปัจจัยและทฤษฎีของการดับไฟ ••• 112

ประเภทของอัคคีภัยและวิธีรับมือ ••• 118

ประเภทของอุปกรณ์ดับเพลิงและการใช้งาน ••• 136

หัวจ่ายน�้าดับเพลิงภายในและภายนอก ••• 142

ท�าอุปกรณ์ดับเพลิงด้วยตัวเอง ••• 150

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกิตติมศักดิ์ ••• 156



8

นิยามของไฟ

 สัญญาณ
ดังแล้ว! ไปเร็ว

แฟลช เรารีบ
ไปกันเถอะ

อ๊ะ! กล่อง
ดินสอฉัน

จ้ะ

อึ๋ย

ดินสอแท่งโปรด
หายไปไหนไม่รู้

แท่งนี้หรือ

ไม่เป็นไร 
เรื่องแค่นี้เองขอบใจนะ

โรงเรียนประถมคอมบัส 

เอ๋

 วันนี้จะมีการ
ซ้อมหนีไฟ ทุกคน
เตรียมตัวให้ดี

กริ๊งงง

พลั่ก โครม
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แฮก ๆ  ทุกคน
ลงมาหมดแล้ว

ครับ ผมเองที่ท�าให้
แฟลชช้า

เราเป็นลูกผู้ชาย
ต้องรับหน้า

ฮึ่ม

พวกเธอท�าผิด 
ต้องถูกท�าโทษ

เอ่อค่ะ/ครับ

เฟลม เธอท�าให้
แฟลชออกมาช้า
ใช่ไหม

ไม่ใช่ค่ะ

ขอโทษค่ะ

นี!่ ท�าไมพวกเธอ
มาช้า ถ้าไฟไหม้จรงิ
จะท�ายงัไง

ครูบอกแล้วใช่มั้ยว่าเรื่องนี้
ส�าคัญมาก พี่นักดับเพลิง
ก็มาเห็นมั้ย!

อืม

ปิ๊ด!
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ผมว่าให้เดก็ ๆ  
ไปอบรม
ดีกว่าครับ

อบรมเหรอครับ
ทางสถาบันวิศวกรรม
ป้องกันอัคคีภัย

มีโปรแกรมส�าหรับเด็ก
ด้วยครับ

เป็นหลักสูตรการเรียนรู้
เรื่องอัคคีภัยน่ะครับ 
หลังเลิกเรียนเด็ก ๆ    
น่าจะไปเรียนได้

ครจูะโทรไปบอกผูป้กครอง หลงัเลกิเรยีน
พวกเธอก็ตามพี่นักดับเพลิงไป

ถ้าแม่รู ้ ต้องโดน
บ่นหูชาแน่ ๆ

ขอโทษนะ

เอาละ! 
ไปกันเถอะ

ค่ะ ถึงแล้ว

ได้ไปเรียน
กับแฟลชก็ดีนะ

ว้าว!

เป็นความคิด
ที่ดีเลยครับ

อะไรนะ

หลังเลิกเรียน

สถาบนัวิศวกรรมป้องกันอคัคภีัย
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ดร.เบิร์น 
สวัสดีครับ

นี่คือเด็ก ๆ  ที่จะ
มาอบรมใช่มั้ย

เด็ก ๆ  นี่คือ ดร.เบิร์น
 ผู้อ�านวยการสถาบัน

สวัสดีค่ะ 
หนูชื่อแฟลช

ผมชื่อเฟลม 
เป็นแฟนครับ

แฟน
อะไรกัน

ฮ่า ๆ  ยินดี
ที่ได้รู้จัก

ครับผม

มาที่ห้องวิจัย
หน่อย

ว้าว!  เท่จัง

นีแ่ฟลชกบัเฟลม ส่วนนีเ่บลซ 
หุน่ยนต์ป้องกันอคัคภัีย

ทีฉ่นัประดษิฐ์

ฉันก็มีคนมา
แนะน�า

เอ๋

เบลซ

ครืด

ครืด



สถาบนัวิศวกรรมป้องกันอคัคภีัย
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นี่หุ่นยนต์
เหรอครับ

ใช่แล้ว 
เป็นหุ่นยนต์
ที่มีความรู้สึก
เหมือนคน

มีแนวโน้มว่าฝนจะตก
ถึง 80% ควรพกร่ม
ไปด้วยครับ

ว้าว!

ก่อนเรียนเรื่องอัคคีภัย 
ต้องรู้จักไฟเสียก่อน

 เด็ก ๆ  คิดว่าไฟคืออะไร
ไฟร้อนและ
มีแสงค่ะ

เบลซ ช่วยเปิดเตา
แม่เหล็กไฟฟ้าที

ครับ

หลังจากนั้นขอบใจ

สุดยอด! 
เหมือนเรา
เปี๊ยบ

ยิ่งมองใกล้ ๆ  
ก็ยิ่งหล่อ

งั้นพี่ไปก่อนนะ 
ตัง้ใจเรยีนล่ะ

แล้ว
เจอกัน

ถ้างั้นเริ่มกัน
เลยนะ

ค่ะ
อึ๋ย! ชักไม่อยาก

เรียนแล้ว
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อืม ไฟต้องมีประกาย
ครับ

ใช่ ประกายไฟ
จะเกิดขึ้น

เมื่อไร

เมื่อเผาไหม้ครับ ขณะทีเ่ผาไหม้ กจ็ะเกดิความร้อนและแสง

ถูกต้อง 
ไฟเกิดจากการเผาไหม้
จนร้อนและมีแสง

คราวนี้เข้าใจ
แล้วใช่ไหม

พวกเธอเข้าใจง่าย
กว่าที่ฉันคิดนะ

แหะ ๆ

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

ไฟจากเตานี่ก็ร้อน
และมีแสง แต่ไม่ใช่ไฟ

ครับ/
ค่ะ
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ไฟจากธรรมชาติ

ท้องฟ้าดูครึ้ม
แล้วครับ

ท�าไมจู่ ๆ  
ท้องฟ้าก็มืด

น่าจะมี
ฝนไล่ช้างน่ะ

ว้าย!

น่ากลัว...
ไม่ต้องกลัว 
มีฉันอยู่น่า

จ๊าก! น่ากลัว
ชะมัด เครื่องปั่นไฟส�ารอง

ก�าลังท�างานแล้ว
ผมเกลียด
ความมืด
ที่สุดเลย!

เปรี้ยง
ครืน

เปรี้ยง

พึ่บ
สถาบนัวิศวกรรมป้องกันอคัคภีัย
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ไฟมาแล้ว
เลิกกอดสักที

ค่อยยังชั่ว

ขี้ขลาดจัง

คนสมัยก่อน
ก็กลัวความมืด
ทั้งนั้น

ก่อนค้นพบไฟ ทุกคนจะกลัว
เวลากลางคืนมาก

หนาว
พวกสัตว์ป่าจะ
ท�าร้ายเราไหม

ทั้งมืดทั้งหนาว แค่
คิดก็น่ากลัวแล้ว

ตั้งแต่ค้นพบไฟและ
น�าไฟมาใช้ ชีวิตของ
คนสมัยก่อนก็ดีขึ้น

นับเป็นการค้นพบ
ทีเ่ย่ียมยอดเลยนะคะ

รู้ไหมว่าการ
ค้นพบส�าคัญ

ยังไง

การค้นพบเป็นการ
น�าสิ่งที่มีประโยชน์
มาใช้งานค่ะ

เยี่ยม

ยอด!

อ๊า

พึ่บ

บรึ๋ย

แปะ แปะ แปะ แปะ
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ตอนแรกเราค้นพบไฟ
ที่ได้จากธรรมชาติ

เหรอคะ

ไฟจากธรรมชาติ
คืออะไรครับ

ลองคิดดูสิ

ไฟจาก
ภูเขาไฟ ใช่แล้ว ตอนที่ฟ้าผ่าก็มี

ไฟเกิดขึ้นนี่คะ

ถูกต้อง! 
ฟ้าผ่าก็ใช่

ฮิ ๆ

เจ้านี่เผาไหม้
ทุกสิ่งเลย

ชิ 
แย่งฉันตอบ

ไม่มีใครรู้ว่าไฟจากธรรมชาติถูกค้นพบ
ได้อย่างไร สมัยก่อนมีแต่คนกลัว
เพราะคิดว่าเป็นสัตว์ร้าย

เปรี้ยง

แฮ่


