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ตอไปนีข้อเสนอคําจํากัดความและสาระ
สาํคัญเกีย่วกบัโฟมดับไฟ (Firefighting Foams)
ซึง่เปนความรูพืน้ฐานของสารดับเพลิงชนิดนี้

โฟม (Foam) หมายถึง โฟมใชดับเพลิง
เปนฟองอากาศขนาดเล็ก มีความคงทน ไมสลาย
ตัวงาย ความหนาแนนนอยกวาน้ํามันหลอล่ืน
น้ํามันเชื้อเพลิงหรือน้ํา โฟมเกิดจากสวนผสม
ของน้ํายาโฟม (อัตราสวนผสมโฟม) น้ํา และ
อากาศ โดยน้ํายาโฟมกับน้ําผสมกันแลวจะได
สวนผสมโฟมหรือโฟมละลายน้ําเปนของเหลว
และเม่ือเติมอากาศเขาไป สวนผสมโฟมจะเปน
ฟองเหมือนลูกโปงเล็กๆ อัดแนนรวมตัวกัน ใช
คลุมพื้นท่ีเพลิงไหมตอเนื่องเปนบริเวณกวาง
ลักษณะเปนผาหมคลุมไฟเพือ่ไมใหลุกลามและ
ดับลงไปในท่ีสุด

โฟมละลายน้ํา (Foam Solution) คือ
ของเหลวซึง่เกดิจากการผสมน้าํยาโฟมกบัน้าํใน
อัตราสวนท่ีถูกตอง จะเรียกวา “สวนผสมโฟม

กับน้ํา” ก็ไมผิดความหมาย
อตัราสวนผสมโฟม (Foam Concentrate)

น้ํายาโฟมท่ีผูผลิตขายใหผูใชนําไปผสมน้ําเพื่อ
สรางสวนผสมสําหรับใชดับไฟ โดยผูผลิตจะ
กาํหนดอัตราสวนผสมไวเพือ่บอกวาน้าํยาโฟมนัน้
ตองผสมน้าํในอัตราเทาใดจงึจะไดสวนผสมโฟม
ท่ีมีคุณภาพ เชน น้ํายาโฟมอัตราสวนผสมโฟม
3% หมายถงึน้าํยาโฟมท่ีตองผสมน้าํในอัตรา 3:
97 (น้าํยาโฟม 3 สวน ผสมน้าํ 97 สวน ไดสวน
ผสม  100 สวน) หรืออัตราสวนโฟม 6% จะตอง
ใชน้ํายาโฟม 6 สวน ผสมน้ํา 94 สวนเพื่อสราง
สวนผสมโฟม 100 สวนสําหรับใชดับไฟ) ฯลฯ

โฟมผสมเสรจ็ (Finished Foam) สวนผสม
โฟมกบัน้าํท่ีไดรับการเติมอากาศแลวปลอยออก
จากหัวฉีดหรือชองปลอยโฟม

อัตราการระบายน้ํา (Drainage Rate)
อัตราการสญูเสยีน้าํของฟองโฟม หรือระยะเวลา
ท่ีน้ําปริมาณ 25% ระบายออกมาจากฟองโฟม

โฟมท่ีมีอัตราการระบายน้าํเร็ว (ระยะระบายน้าํ
สัน้) โฟมจะเบาและเคล่ือนท่ีบนผวิเชือ้เพลิงเร็ว
สวนโฟมท่ีมีอัตราการระบายน้าํชา (ระยะระบาย
น้ํายาว) โฟมจะหนักและเคล่ือนท่ีบนผิวหนา
เชื้อเพลิงชา

อัตราการขยายตัว (Expansion Rate)
น้าํยาโฟมเม่ือผสมกบัน้าํและเติมอากาศแลวจะ
ไดฟองโฟม (โฟมผสมเสร็จ) มีปริมาตรเปนกีเ่ทา
ของปริมาณน้ํายาโฟมท่ีใช นั่นคือ อัตราการ
ขยายตัวของโฟม ตัวอยาง โฟมอัตราการขยาย
ตัว 5: 1 เม่ือใชน้ํายาโฟม 1 แกลลอนผสมน้ํา
และอากาศจะไดปริมาณโฟมผสมเสร็จบรรจเุต็ม
ถัง 5 แกลลอน ท้ังนี้ มีการแบงโฟมตามอัตรา
การขยายตัวออกเปน 3 ชนิด ดังตอไปนี้

โฟมอตัราขยายตวัต่าํ (Low Expansion
Rate) เปนโฟมท่ีมีอัตราการขยายตัวระหวาง
2:1 ถงึ 20:1

โฟมอตัราขยายตวัปานกลาง (Medium
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Expansion Rate) เปนโฟมท่ีมีอัตราการขยายตัว
ระหวาง 20:1 ถงึ 200:1

โฟมอตัราขยายตวัสงู (Medium Expan-
sion Rate) เปนโฟมท่ีมีอัตราการขยายตัวมาก
กวา 200:1

อตัราการละลายน้าํ อตัราการผสม หรอื
อตัราสวนน้าํยาโฟมสําหรบัผสมน้าํ (Dilution
Rate, Mixing Rate or Proportioning Rate) มี
ความหมายเหมือนกันคือ อัตราสวนผสมโฟมท่ี
ใชสรางสวนผสมโฟม (โฟมละลายน้าํ) แสดงไว
บนถงับรรจ ุเชน หากตัวเลขอัตราสวนผสมโฟม
ขางถงัเขียนวา 3% หมายความวา ในทุกๆ 100
แกลลอนของสวนผสมโฟม จะตองใชน้ํายาโฟม
3 แกลลอน ผสมกับน้ํา 97 แกลลอน (หาก
ตองการสวนผสมโฟม 1000 แกลลอน ใชน้าํยา
โฟม 30 แกลลอน ใชน้ํา 970 แกลลอน)

ใชน้าํเคม็แทนได (Seawater Compatible)
น้าํยาโฟมบางชนิดสามารถผสมกบักบัน้าํไดท้ัง
น้าํจืด น้าํเค็ม หรือน้ํากรอย โดยไมมีผลกระทบ
ใดๆ ตอคุณภาพสวนผสมโฟม

การแบงชนดิโฟมตามประเภทเช้ือเพลงิ
(Class of Foam) ผูผลิตหลายรายแบงชนิด
ผลิตภัณฑน้าํยาโฟมของตัวเองตามประเภทของ
เชือ้เพลิงท่ีสามารถดับได โดยท่ัวไปมี 2 ชนดิคือ
Class A Foam และ Class B Foam

ความรอนไดมากข้ึน เพียงผสมโฟม Class A
ลงไปในน้าํท่ีใชดับไฟสามารถเพิม่ประสทิธภิาพ
น้ําใหสูงข้ึน 5 เทา

โฟม Class A โดยท่ัวไปผสมน้ําในอัตรา
สวนต้ังแต 0.1% จนถึง 1.0% [ตัวอยาง โฟม
0.1 ลิตร ผสมน้ํา 99.9 ลิตร ไดสวนผสมโฟม
100 ลิตร (โฟม 1 ลิตร ผสมน้ํา 999 ลิตรได
สวนผสมโฟม 1,000 ลิตร) จนถงึโฟม 1.0 ลิตร

มีฟอง และกําจดัไขมันงายข้ึน ซึง่น้ํายาลางจาน
อาจทําใหน้ํามีฟองลักษณะเหมือนโฟม แตไม
สามารถทําใหมีคุณสมบติัเหมือนโฟมโดยเฉพาะ
คุณสมบัติในการดับไฟ

Class B Foam ผลิตออกมาเพื่อใชดับไฟ
Class B ไดแกของเหลวไวไฟ มีอยูดวยกนัหลาย
ชนดิ ซึง่แตละชนดิมีวิธกีารใชงานแตกตางกนัไป
รวมท้ังชนิดพิเศษท่ีใชกับระบบตืดต้ังประจําท่ี
ในบริเวณท่ีทราบแลววาอันตรายคืออะไร

เนื่องจากของเหลวไวไฟชนิดตางๆ มี
ปฏิกิริยาตอฟองโฟมไมเหมือนกัน โฟมชนิด

Class A Foam โฟมใชดับไฟท่ีเกิดจาก
เชื้อเพลิง Class A เชน ไม กระดาษ ยาง เสื้อผา
เปนสารดับเพลิงชนิดสลายตัวทางชีวภาพ เม่ือ
ผสมน้ําในอัตราสวนท่ีถกูตองจะใหฟองโฟมท่ีมี
ลักษณะของสารดับเพลิงเปยก (Wetting Agent)
โดยจะเปล่ียนแปลงคุณสมบติัของน้าํใน 2 ลักษณะ
นั่นคือ ทําใหเชื้อเพลิงเปยกซึ่งน้ําจะซึมทะลุเขา
ไปในเนื้อเชื้อเพลิง Class A ได และทําใหความ
ตึงผวิของน้าํลดลง มีความออนตัว และยดึติดผวิ
หนาเชื้อเพลิงท้ังในแนวราบและแนวด่ิงโดยไม
ไหลลงมา โดยรวมแลวน้าํในสวนผสมโฟมดูดซบั

ผสมน้ํา 99 ลิตร ไดสวนผสมโฟม 100 ลิตร]
สามารถผสมน้ําไดท้ังแบบผสมในถัง แบบทอ
ดูดทางกล หรือระบบฉีดผสมโฟมอิเล็กทรอนกิส
ซึ่งแบบอิเล็กทรอนิกสใหความแมนยําในเร่ือง
ของอัตราสวนผสมกบัน้าํ แตแบบทอดูดทางกล
นิยมใชมากท่ีสุด

มีคนกลาว หากเติมน้ํายาลางจานลงไป
ในน้าํเล็กนอยจะไดสิง่ท่ีเหมือนโฟม Class A ซึง่
เปนเร่ืองไมจริง เพราะโฟมดับเพลิงมีโครงสราง
ทางเคมีซบัซอนกวาน้าํยาลางจานธรรมดา ถกูละ
นํายาลางจานทําใหน้าํเปล่ียนแปลงไป เชน ล่ืน
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เดียวกัน เม่ือใชกับไฟเกิดจากเหลวไวไฟชนิด
หนึ่งไดผลแตอาจไมไดผลกับของเหลวไวไฟอีก
ชนิดหนึ่ งเนื่องจากสวนผสมทางเคมีตางกัน
รวมท้ังรูปแบบการใชงาน โฟมท่ีใชกับระบบ
ติดต้ังประจําท่ีแลวใหประสิทธิภาพสูง ในบาง
กรณอีาจไมเหมาะสมสาํหรับใชงานในรูปแบบอ่ืน

ดวยเหตุผลดังกลาว หนวยดับเพลิงท่ัวไป
ตองเตรียมโฟมชนิดท่ีสามารถดับไฟท่ีเกิดจาก
ของเหลวไวไฟหลายชนดิท่ีเผชญิเหตุเปนประจาํ
สวนใหญพวกเขาเลือกใชโฟม AR-FFF (Alcohol
Resistant, Aqueous Film Forming Foam) ซึ่ง
ก็คือโฟมสรางชั้นฟลมน้ําตอตานแอลกอฮอล
เปนโฟมเอนกประสงค ใชงานไดหลากหลาย
โฟม ชนิดนี้สามารถใชอัตราสวนผสมตํ่า (3%)
ผสมน้าํเพือ่ดับไฟเกดิจากน้าํมันเชือ้เพลิง และใช
อัตราสวนผสมท่ีสงูกวา (6%) ผสมน้าํเพือ่ดับไฟ
เกิดจากสารละลายชนิดมีข้ัว (Polar Solvents)
เชน แอลกอฮอล (สารไวไฟ Polar Solvents คือ
สารท่ีผสมน้าํมาแลว ทําใหฟองโฟมท่ีไมใชชนดิ
ตอตานแอลกอฮอลสลายตัวไปอยางรวดเร็ว)

โฟมสรางฟลมน้าํ (AFFF; Aqueous Film
Forming Concentrate) อัตราสวนสม 1%, 3%
หรือ 6% มีท้ังชนดิผลิตจากวัตถสุงัเคราะห เชน
สารสรางโฟมสังเคราะห (Synthetic Foaming
Agents) สารลดความตึงผิวของน้ําประเภท
ไฮโดรคารบอน (hydrocarbon Surfactants) สาร
ทําละลาย (Solvents) เชน สารเพิ่มความหนืด
สารตอตานการเยือกแข็ง สารเพิ่มฟองโฟม
(Viscosity Leveler, Freezing-point Depressant,
Foam Booster) สารเคมีลดความตึงผิวของน้ํา
กลุมฟลูออโร (Fluoro Chemical Surfactants)
เกลือปริมาณเล็กนอย สารสรางความคงตัวของ

โฟม (Foam Stabilizers) เพื่อใหโฟมระบายน้ํา
ชาลงและเพิ่มความตานทานเปลวไฟ

ฟองโฟมไดจากน้าํยาโฟม AFFF ใชดับไฟ
เกดิจากของเหลวไวไฟไฮโดรคารบอนในลักษณะ
เดียวกบัฟองโฟมท่ีไดโฟมโปรตีนและโฟมฟลูออโร
โปรตีน แตมีลักษณะพเิศษเพิม่เติมข้ึนมา นัน่คือ
จะมีฟลมน้ําท่ีเหนียวและยืดหยุนเกิดข้ึนบนผิว
หนาของเหลวไวไฟชนดิไฮโดรคารบอนซึง่ทําให
โฟม AFFF มีคุณสมบัติโดดเดนมากในดานการ
ควบคุมเพลิงไหมและลมเปลวไฟอยางรวดเร็วเม่ือ

ชนืดไมมีรูอากาศ (Non-aspirating Discharge
Devices) ความแตกตางของอุปกรณ 2 ชนดิคือ
ชนดิมีรูอากาศสามารถดึงอากาศภายนอกเขามา
ผสมกับสวนผสมโฟมกับน้ําภายในตัวอุปกรณ
สวนชนิดไมมีรูอากาศไมมีลักษณะ ดังกลาว

สวนผสมโฟม AFFF กบัน้ําใชพลังงานตํ่า
ในการทําใหสวนผสมท่ีเปนของเหลวขยายตัวเปน
ฟองโฟม แตเม่ือกลายเปนฟองโฟม ของเหลวท่ี
ระบายออกจากฟองโฟมจะมีคาความตึงผวิตํ่าซึง่
สามารถสรางชั้นฟลมลอยบนผิวหนาเชื้อเพลิง

ใชดับไฟเกิดจากการหก ลน ร่ัวไหลของน้ํามัน
เชื้อเพลิงชนดิไฮโดรคารบอน

ในสถานการณเพลิงไหม เปนเร่ืองเปน
ไปไมไดท่ีจะสงัเกตเพลิงไหมกาํลังถกูดับดวยชัน้
ฟลมฟองโฟมท่ีมองไมเห็นกอนฟองโฟมจะคลุม
ผิวหนาเชื้อเพลิงท้ังหมด แตในความเปนจริง
โฟมกาํลังทําหนาท่ีของตัวเองอยางสมบรูณแบบ
สวนผสมโฟม AFFF กบัน้าํสามารถใชดับไฟเกิด
จากของเหลวไวไฟไดดวยอุปกรณฉีดโฟมท้ังชนดิ
มีรูอากาศ (Aspirating Discharge Devices และ
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เม่ือใชอัตราไหลและความดันเทากัน
สวนผสมโฟม AFFF กบัน้ํา ฉีดดวยอุปกรณชนิด
ไมมีรูอากาศจะสามารถฉีดไดระยะไกลกวาฉีด
ดวยอุปกรณชนิดมีรูอากาศ โฟมท่ีฉีดออกจาก
อุปกรณไมมีรูอากาศโดยท่ัวไปจะดับไฟเกดิจาก
ของเหลวความดันไอตํ่าท่ีหกร่ัวไหลไดเร็วกวาโฟม
ท่ีฉีดจากอุปกรณมีรูอากาศเล็กนอยเนื่องจาก
หัวฉีดไมมีรูอากาศใหโฟมท่ีอัตราขยายตัวตํ่ากวา
ซึ่งมีน้ําในฟองโฟมปริมาณมากกวาจึงเคล่ือนท่ี
บนผิวหนาเชื้อเพลิงไดเร็วกวา

เม่ือใชโฟม AFFF เทคนิคการใชงานไม
ยุงยากเหมือนกับการใชโฟมโปรตีนหรือโฟม
ฟลูออโรโปรตีน โฟม AFFF สามารถใชวิธฉีีดจาก
ใตพืน้ (Sub-surface Injection) กไ็ดเชนกนั แต
วิธดัีงกลาวตองใชกับถังบรรจุเชือ้เพลิงประเภท
ไฮโดรคารบอนมาตรฐาน หามใชกับถังบรรจุ
เชื้อเพลิงประเภทสารละลาย/แอลกอฮอล

อัตราสวนผสมในการใชงานของโฟม
AFFF ท่ีผูผลิตแนะนําคือ 3%-6% สําหรับผสม
น้าํเพือ่สรางโฟมละลายน้าํใชดับไฟเกดิจากการ
ร่ัวไหลของเชื้อเพลิงไฮโดรคารบอนดวยอัตรา
การละลายน้ําตํ่าท่ี  0.10 แกลลอน/นาที/
ตารางฟุต (gpm/sq.ft.) ในขณะท่ีโฟมโปรตีน
และโฟมฟลูออโรโปรตีนมีอัตราการละลายน้าํท่ี
0.16 แกลลอน/นาที/ตารางฟุต (gpm/sq.ft.)

โฟม AFFF เหมาะสาํหรับใชงานในลักษณะ
โฟมท่ีผสมไวแลวลวงหนาและใชงานรวมกบัสาร
ดับเพลิงประเภทผงเคมีแหง ในคลังน้ํามัน
ขนาดใหญมีการใชผงเคมีแหงกบัโฟมพรอมกนั
เพือ่ดับไฟเกดิจากการหก ลน ร่ัวไหลของน้าํมัน
เชื้อเพลิง (Oil Spill Fire)

โฟมสรางฟลมน้าํตานทานแอลกอฮอล
(AR-AFFF; Alcohol Resistant-Aqueous Film
Forming Foam) โฟม AR-AFFF มีจําหนายใน
อัตราสวนผสม 3%/6% และ 3%/3%  ดวยเหตุ
ผล เพลิงไหมเกิดจากของเหลวไวไฟท่ีผสมน้ํา
มาแลวดับยากกวาเพลิงไหมเกิดจากเชื้อเพลิง
ไฮโดรคารบอน ตัวอยาง เพลิงไหมเกิดจากของ
เหลวไวไฟประเภทสารทําละลาย/แอลกอฮอล
ซึ่งมีฤทธิ์ทําลายโฟม AFFF มาตรฐานหรือโฟม
ฟลูออโร โปรตีน โดยน้าํในสวนผสมโฟมจะรวม
กับแอลกอฮอลเนื่องจากแอลกอฮอลผสมน้าํได
ตลอดเวลา ผลท่ีตามมา น้ําในฟองโฟมหายไป
ฟองโฟมยบุตัวลงและสลายตัว ผวิหนาเชือ้เพลิง
ท่ีเคยถกูโฟมคลุมไวกจ็ะโผลข้ึนมาสมัผสัอากาศ
และความรอนอีกคร้ังเกิดการลุกติดข้ึนมาใหม
และลุกลามตอไป เพื่อแกปญหานี้จึงไดมีการ
ผลิตโฟม AR-AFFF มาใชงานแทน วิธกีารคือ ใช
โฟม AFFF ธรรมดาเปนพื้นฐานแลวเติมสาร
โพลเีมอรโมเลกุลหนักลงไประหวางกระบวนการผลติ

เม่ือใชโฟม AR-AFFF ดับไฟท่ีเกิดจาก
เชื้อเพลิงประเภทสารทําละลายมีข้ัว (Polar
Solvent) สารเชือ้เพลิงดังกลาวนีจ้ะพยายามดูด

ซับน้ําจากฟองโฟม แตสารโพลีเมอรในโฟม
จะเรงสรางเยื่อกั้นระหวางผิวหนาเชื้อเพลิงกับ
ฟองโฟม โดยเยือ่กัน้จะปองกนัไมใหฟองโฟมถกู
สารเชื้อเพลิงประเภทแอลกอฮอลทําลาย

อัตราสวนผสมโฟมหรือน้ํายาโฟม AR-
AFFF เขมขนและหนดืมาก เม่ือใชงานโฟมชนดินี้
คร้ังแรกอาจทําใหบางคนไมเชือ่วาเปนน้าํยาโฟม
เหมือนกับเจลเหนียวๆ มากกวา และคงใชงาน
ไดไมดี แตจริงๆ แลว เปนธรรมดาท่ีโฟมชนิดนี้
จะขนและมีลักษณะเหมือนเจล นัน่เพราะมีสาร
โพลีเมอรซึ่งเปนสวนผสมหลักสําหรับใชดับไฟ
เกดิจากสารทําละลายมีข้ัวชนดิตางๆ น้าํยาโฟม
AR-AFFF สมัยใหมออกแบบมาเพื่อใชงานกับ
เคร่ืองผสมโฟม เชน ตัวดูดผสมในทอ (In-line
Eductors) ถงุบรรจโุฟมในถงั (Bladder Tanks)
ระบบผสมดวยความดันเคร่ืองสูบน้ําสมดุล
(Balanced Pressure Pump Systems)

โฟม AR-AFFF อัตราสวนผสม 3%/6%
ออกแบบมาเพือ่ใหใชอัตราสวน 3% สาํหรับดับไฟ
เกดิจากสารไฮโดรคารบอนมาตรฐานท่ัวไป ขณะ
ท่ีอัตราสวน 6% ใชดับไฟเกดิจากสารทําละลาย
มีข้ัว/แอลกอฮอล สําหรับโฟมอัตราสวนผสม
3%/3% ใหใชอัตราสวนผสม 3% ท้ังการดับไฟ
เกดิจากเชือ้เพลิงไฮโดรคารบอนและเชือ้เพลิงสาร
ทําละลายมีข้ัว/แอลกอฮอล

เม่ือใชโฟม AR-AFFF ในอัตราสวนถกูตอง
ผสมนํ้าแลวนําไปดับไฟเกิดจากสารไฮโดรคารบอน
ประสิทธิภาพดับไฟท่ีไดจะเทียบเทากับการใช
โฟม AFFF มาตรฐาน ฟลมท่ีมองไมเห็นจะกอตัว
ข้ึน ความเร็วในการเคล่ือนตัวเพื่อคลุมผิวหนา
เชื้อเพลิงไมตางกัน ไมวาจะใชหัวฉีดมีรูอากาศ



5SAFET Y LIFE

หรือไมมีรูอากาศ แตการใชหัวฉีดมีรูอากาศจะ
มีประสทิธภิาพกวาเพราะสามารถฉีดฟองโฟมลง
บนผวิหนาเชือ้เพลิงประเภทแอลกอฮอลไดอยาง
นิม่นวลกวา จากนัน้ฟองโฟมจะคอยๆ เคล่ือนท่ี
ครอบคลุมผวิหนาเชือ้เพลิงอยางชาๆ และท่ัวถงึ
อีกท้ังไมทําใหผิวหนาเชื้อเพลิงกระฉอกจนเกิด
การลุกลามอีกดวย ในกรณีเกดิเพลิงไหมขนาด
ใหญและตองฉีดโฟมจากระยะไกล อัตราการใช
โฟม (Application Rate) จะเปนตัวแปรสําคัญ
ในการพจิารณาใชชนดิหัวฉีดและวิธดัีบไฟ ท้ังนี้
เทคนคิการใชโฟมและตัวแปรดานประสทิธภิาพ
ของการใชอัตราสวนผสม 3% ของโฟม AR-AFFF
จะเหมือนกันไมวาจะเปนชนิดอัตราสวนผสม
3%/6% หรือ 3%/3%

โฟมสงัเคราะห/สารสรางฟอง (อัตรา
การขยายตวัสงู) [Synthetic/Detergent (High
Expansion) Foam Concentrate] โดยปกติ น้าํยา
โฟมชนดินีจ้ะใชอัตราสวนผสม 1.5% ถงึ 2.5%
ผลิตจากการผสมสารลดความตึงผิวประเภท
ไฮโดรคารบอนกับสารทําละลาย สวนผสมโฟม
อัตราการขยายตัวสูงกับน้ําจะใชงานกับเคร่ือง
กาํเนดิโฟมขายตัวปานกลางหรือขยายตัวสงู ข้ึน
อยูกบัความตองการจะนาํไปใชงานในพืน้ท่ีปองกนั
หรือระงับเพลิงไหมในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ เชน
หองใตดิน อุโมงคเหมืองแร หองบรรทุกสินคา
บนเรือ ฯลฯ ซึง่เม่ือตองการควบคุมเพลิงไหมให
อยูเฉพาะในพื้นท่ี จึงปลอยโฟมอัตราการขยาย
ตัวสงูท่ีมีฟองน้าํหนกัเบาในปริมาณมากเติมเขา
ไปจนเต็มพื้นท่ี

โฟมอัตราขยายตัวสูงจะมีอัตราขยายตัว
400: 1 จนถงึ 1,000: 1 ข้ึนอยูกบัอุปกรณผลิต
ฟองโฟมหรือเคร่ืองกําเนิดฟองโฟท่ีใช

โฟมอัตราขยายตัวจะดับไฟดวยวิธทํีาให
อุณหภูมิเยน็ลงและทําใหเปลวไฟมอด สามารถ
ดับไดท้ังไฟท่ีเกดิจากเชือ้เพลิงชนดิของแข็งและ
เชื้อเพลิงชนิดของเหลวไวไฟ นอกจากนี้ โฟม
อัตราการขยายตัวสงูยงัใชควบคุมการร่ัวไหลของ
แกสธรรมชาติเหลว (LNG) ไดดี ชั้นท่ีอยูลึกไป
ของโฟมอัตราการขยายตัว 500:1 ทําหนาท่ี

เปนฉนวนกัน้ความรอนรอบบริเวณท่ีแกส LNG
ร่ัวไหลจงึลดความรอนท่ีสงเขามา สงผลใหอัตรา
การกล่ันตัวเปนไอของแกสนอยลง และเนือ่งจาก
โฟมอัตราขยายตัวสูงมีน้ําท่ีผนังฟองโฟมนอย
มีน้าํหนกัเบาและฟุงกระจายจึงไมเหมาะสมกบั
การใชงานกลางแจง สาํหรับโฟมอัตราการขยาย
ตัวปานกลาง 50:1-60:1 โฟมมีความหนาแนน

และมีน้าํท่ีผนงัฟองโฟมมากกวา สามารถนาํไป
ใชงานกลางแจงได แตยังไดรับผลกระทบจาก
สภาพภูมิอากาศ

โฟมไฟ A (Class A Foam Concentrate)
เปนสารผสมชนิดสลายตัวทางชีวภาพจากสาร
สรางฟองและสารดับเพลิงเปยก เม่ือนาํไปผสม
กับน้ําในอัตราสวนท่ีถูกตองจะทําใหคุณสมบัติ
ของน้ําเกิดการเปล่ียนแปลง 2 ประการ ไดแก
1) เพิ่มประสิทธิภาพการทําใหเชื้อเพลิงเปยก
น้ําซึมทะลุเชื้อเพลิงประเภท A ไดดีและลึกข้ึน

Class A Foam
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2) เพิ่มคุณสมบัติความเปนโฟมของน้ํา ทําให
น้ํายึดติดกับผิวหนาเชื้อเพลิงไดท้ังแนวด่ิงและ
แนวราบโดยไมไหลลนออกมา น้ําจึงดูดซับ
ความรอนไดมากข้ึน กลาวกนัวา เพยีงเติมน้าํยา
โฟมไฟ A เพียงเล็กนอยลงไปในน้ํา น้ําจะมี
ประสิทธิภาพดับไฟเพิ่มข้ึนถึง 5 เทา
สารดับเพลิงเปยก (Wetting Agent) มี
ลักษณะคลายกบัโฟมไฟ A โดยเฉพาะคุณสมบติั
เพิม่ประสิทธภิาพดับไฟของน้าํ แตสารดับเพลิง
เปยกไมใชโฟมและเม่ือเติมลงไปในน้ําแลวจะ
ไมทําใหเกิดฟองโฟม

โฟมฟลูออโรโปรตีน (Fluoroprotein
Foam Concentrate) มีท้ังชนิดอัตราสวนผสม
3% และ 6% ใชกรรมวิธีเดียวกับการผลิตโฟม
โปรตีนเพียงแตเติมสารลดความตึงผิวประเภท
ฟลูออโรคารบอน (Fluorocarbon Surfactants)
ลงไป โดยสารท่ีเพิ่มลงไปในโฟมโปรตีนทําให
ประสทิธภิาพของโฟมฟลูออโรโปรตีนเหนอืกวา
โฟมโปรตีนธรรมดาในสองดาน ไดแก 1) โฟม
ฟลูออโรโปรตีนสามารถตานทานการผสม/การ
ปนเปอนของเชื้อเพลิง ทําใหโฟมไหลล่ืนไปบน
ผวิหนาเชือ้เพลิงไดดีหลังจากฉีดลงไปบนของเหลว
ไวไฟ และ 2) เนื่องจากโฟมฟลูออโรโปรตีน

ถงักจ็ะลอยตัวข้ึนมาผานชัน้ตางๆ ของเชือ้เพลิง
จนถงัผวิหนาแลวแผคลุมพืน้ท่ีดานบนสดุท้ังหมด

ในบางกรณี โฟมฟลูออโรโปรตีนใชใน
อุตสาหกรรมผลิตเชือ้เพลิงไฮโดรคารบอน โดย
นําไปดับไฟถังเก็บเชื้อเพลิง ดวยเหตุท่ีจําเปน
ตองใชกบัอุปกรณฉีดโฟมชนดิมีรูอากาศ ผูผลิต
จงึแนะนาํอัตราการใชงานของสวนผสมโฟมกบั
น้าํสาํหรับฉีดคลุมเชือ้เพลิงไฮโดรคารบอนซึง่หก

ลน ร่ัวไหลท่ี 0.16 แกลลอน/นาที/ตารางฟุต
โฟมฟลูออโร-โปรตีนสรางช้ันฟลม

(FFFP; Film Forming Fluoro-Protein) โฟมชนดินี้
พัฒนาจากโฟม AFFF และโฟมฟลูออโร โปรตีน
โดยใชโฟมฟลูออโรโปรตีนเปนพืน้ฐานแลวเพิม่
สาร ลดความตึงผวิของน้าํ “ฟลอูอโรคารบอน”
เขาไป โฟม FFFP ไดรับการเสริมประสทิธภิาพให
ลมเปลวไฟไดเร็วเหมือนโฟม AFFF แตปกคลุม
เชือ้เพลิงเหนยีวแนนปองกนัการลุกติดไฟข้ึนมา
ใหมเหมือนโฟมฟลูออโรโปรตีน นั่นคือ โฟม
FFFP รวมเอาประสิทธิภาพของโฟม AFFF และ
โฟมฟลูออโรโปรตีนมาอยูดวยกนั ยกเวนในบาง
สถานการณ เชน โฟม FFFP จะไมมีคุณสมบติัลม
เปลวไฟของโฟม AFFF เม่ือดับไฟเกดิจากน้าํมัน
เชือ้เพลิงหกหรือร่ัวไหลในกรณเีคร่ืองบนิตกหรือ
รถขนสงน้ํามันนพลิกควํ่าบนถนนหลวง และ
เม่ือใชกับไฟท่ีไหมลึกลงไปใตผิวหนาเชื้อเพลิง
จะไมมีคุณสมบติัปองกนัการลุกติดข้ึนมาใหมของ
โฟมฟลูออโรโปรตีน

โฟม FFFP สามารถใชงานไดกบัหัวฉีดท้ัง
ชนดิมีรูอากาศและชนิดไมมีรูอากาศ เม่ือใชกับ
หัวฉีดชนดิไมมีรูอากาศจะไมไดอัตราขยายตัวดี
เทาโฟม AFFF ท่ีใชกับหัวฉีดชนิดเดียวกัน ท้ังนี้
เม่ือใชโฟม FFFP ดับไฟท่ีเกิดจากสารเชื้อเพลิง
ไฮโดรคารบอน หก ร่ัวไหล อัตราการใชงานคือ
0.10 แกลลอน/นาที/ตารางฟตุ

โฟมโปรตนี (Protein Foam Concentrate)
มีใชงานท่ีอัตราสวนผสม 3% หรือ 6% เปนโฟม
ไดมาจากการยอยสลายของโปรตีน สารรกษา
สภาพ และวัตถกุนัเสียซึง่ใหผลิตภัณฑท่ีมีความ
คงตัวและมีฟองโฟมหนาแนน แตจะตองใชกับ

ตอตานการปนเปอนจากเชื้อเพลิงจึงสามารถ
ฉีดลงไปท่ีผวิหนาเชือ้เพลิงโดยตรงซึง่โฟมจะไม
ถกูไอสารเชือ้เพลิงเขาแทนท่ีจนโฟมเสือ่มสภาพ

โฟมชนดินีส้ามารถใชงานไดกบัเคร่ืองผลิต
โฟมแบบแรงดันสูงสะทอนกลับและฉีดโฟมลง
ไปใตผิวหนาเชื้อเพลิงเพื่อใหโฟมกระจายไปถึง
พื้นลางสุดของถังเก็บเชื้อเพลิงไฮโดรคารบอน
แบบฝาปดรูปกรวย เม่ือโฟมถึงฐานลางสุดของ

Protein Foam
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อุปกรณชนิดมีรูอากาศ และฟองโฟมมีโอกาส
ไดรับการปนเปอนจากเชื้อเพลิงหากฉีดตรงๆ
ลงไปท่ีผวิหนาเชือ้เพลิง ดังนัน้การใชโฟมโปรตีน
ตองคํานงึถึงเทคนิคการฉีดเปนสําคัญ โดยตอง
ฉีดโฟมลงไปท่ีผวิหนาเชือ้เพลิงอยางนุมนวลท่ีสดุ
เทาท่ีจะทําได อัตราการใชงานของสวนผสมโฟม
โปรตีนกับน้ําสําหรับดับไฟท่ีเกิดจากเชื้อเพลิง
ไฮโดรคารบอนท่ีอัตราการละลายน้ําคือ 0.16
แกลลอน/นาที/ตารางฟตุ เนือ่งจากโฟมมีความ
ม่ันคงจงึเคล่ือนตัวอยางชาๆ เม่ือฉีดคลุมเชือ่เพลิง
ท่ีเปนของเหลวไวไฟ

อายุการเก็บโฟม (Shelf Life) หมายถึง
ระยะเวลาท่ีน้าํยาโฟมยงัมีความคงตัวและสามารถ
ใชงานไดโดยไมมีการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะ
ดานประสิทธิภาพอยางเห็นไดชัด อายุการเก็บ
โฟมข้ึนอยูกับสวนผสมของน้ํายาโฟม อุณหภูมิ
โดยรอบท่ีจัดเก็บโฟม วัสดุท่ีใชทําท่ีเก็บโฟม
(ถังบรรจุน้ํายาโฟม) ในกรณีท่ีโฟมอยูในถัง
บรรจุท่ีมาจากโรงงานผลิต อายุการเก็บโฟม
20-25 ป เปนไปไดสาํหรับโฟม AFFF, AR-AFFF
และโฟมสังเคราะหชนิดอ่ืนๆ ท่ีจัดเก็บตามวิธี
ท่ีผูผลิตแนะนาํ เขมงวดเร่ืองอุณหภูมิจดัเกบ็และ
บรรจุในถังเดิมท่ีมาจากโรงงานผลิต สําหรับ
โฟมโปรตีนซึ่งไมใชโฟมสังเคราะห  แตเปนโฟม
ไดจากธรรมชาติตามสูตรของผูผลิต โอกาสจะ
เนาเสยีหรือเสือ่มสภาพจงึมีสงูกวาโฟมสงัเคราะห
แตหากจดัเกบ็ตามคําแนะนาํของผูผลิต ควบคุม
อุณหภูมิจัดเก็บใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว และ
บรรจุอยูในถังเดิมท่ีมาจากโรงงานผลิต เปนไป
ไดท่ีอายุการเก็บจะยาวนานถึง 10 ป

ขอจํากัดในการใชโฟมดบัไฟ (Limitation
on the Use of Foam)

 เนื่องจากมีสวนผสมของน้ํา โฟมจึง
เปนตัวนําไฟฟา

 เชนเดียวกับน้ํา โฟมไมเหมาะสมจะ

นาํไปใชดับไฟเกดิจากโลหะติดไฟ (ไฟ Class D)
 ไมควรนําโฟมไปดับไฟท่ีเกิดจากหรือ

เกีย่วของกบัแกสหรือของเหลวท่ีมีอุณหภูมิตํ่าสดุ
 เม่ือฉีดโฟมลงไปท่ีของเหลวกําลังลุก

ไหมซึ่งมีอุณหภูมิเกิน 100   ํC (212   ํF) น้ําใน
สวนผสมโฟมจะกลายเปนฟองกระเซ็นหรือหก
ลนออกมา

 ในการดับไฟตองเตรียมสวนผสมโฟม
ในปริมาณท่ีพอเพียงสําหรับการใชงานเสมอ

ขอไดเปรยีบของโฟมดบัไฟ (Advantage
of Foam)

 ใช ฉีดปกคลุมเพลิงไหม ไดอย างมี
ประสิทธิภาพ และทําใหไฟเย็นลง

 ทําหนาท่ีเปนตัวกั้นไอสารเชื้อเพลิง
ปองกันไมใหไอสารเชื้อเพลิงระเหยข้ึนมา

 สามารถใชดับไฟ Class A เนื่องจาก
มีน้ําอยูในสวนผสมในปริมาณมาก

 ใชฉีดคลุมน้ํามันท่ีกลนร่ัวไหล
 ทําใหสามารถใชน้ําไดอยางประหยัด

และคุมคา
 เปนสารดับเพลิงท่ีใหประสิทธิภาพ

สูงสดุในการดับไฟถงับรรจขุองเหลวไวไฟ
 สามารถใชไดกับท้ังน้ําจืด นําเค็ม น้ํา

กระดาง น้ําออน
 ไมแตกตัวอยางฉับพลัน แตจะดับไฟ

อยางตอเนือ่งตามลําดับข้ันตอน
 โฟมจะคลุมเพลิงไหมอยางม่ันคงและ

ดูดซบัความรอนจากเชือ้เพลิงซึง่จะไมทําใหเกดิ
การลุกติดไฟข้ึนมาใหม

 สวนผสมโฟมไมหนักและระบบโฟม
ใชพื้นท่ีไมมากในการติดต้ัง

ขอแนะนําในการใชโฟม (Practical
Foam Issues)

 สวนผสมโฟมจะมีความคงตัวเม่ือผสม
กับน้ําอุณหภูมิตํ่า (ระหวาง 1.7   ํC-26.7   ํC)

 เพื่ อปองกันสารปนเปอนในอากาศ
เขาไปในระบบโฟม ใหนําอากาศบริสุทธเขาไป
ในหัวฉีดโฟมตลอดเวลา

 แรงดันหัวฉีดโฟม (Nozzle Pressures)
ตองอยูในระหวาง 3.4 - 13.8 บาร (50-200
ปอนด/ตารางนิว้)

 เม่ือมีการหก ลน ร่ัวไหลของของเหลว
ไวไฟ ใหรีบปองกนัการลุกติดไฟดวยการฉีดโฟม
คลุมผิวหนาเชื้อเพลิงท้ังหมดไว

 ไมแนะนําใหใชโฟมดับไฟท่ีเกิดจาก
อุปกรณไฟฟาท่ีมีกระแสไฟฟาเดินอยู

 หามใชโฟมดับไฟท่ีเกิดจากวัตถุท่ีมี
ปฏิกิริยากับน้ํา เชน แม็กนีเซียม ไททาเนียม
โปแตสเซียม ฯลฯ

รปูแบบการใชโฟม (Foam Applications)
ตามมาตรฐาน NFPA 11 การใชงานโฟม

ม ี 2 รูปแบบ ไดแก ระบบโฟม (Foam System)
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และการฉีดโฟมดวยมือ (Handline)
ระบบโฟม (Foam System) หมายถึง

การใชงานโฟมท่ีเปนระบบครบวงจรติดต้ังใน
พื้นท่ีปกปอง มีอุปกรณจายน้ํายาโฟมและน้ํา
อุปกรณผสมโฟมและอุปกรณโฟมฉีดโฟม รวม
อยูในระบบเดียวกัน บังคับการทํางานอัตโนมัติ
หรือบังคับดวยมือ พรอมดวยอุปกรณประกอบ
ท่ีสาํคัญ เชน เคร่ืองสบูน้าํ อุปกรณตรวจจบัเพลิง
อุปกรณบังคับการทํางาน ฯลฯ ระบบโฟมท่ีใช
กันอยูในปจจุบันแบงออกเปนประเภทยอย ดัง
ตอไปนี้

 ระบบโฟมอดัอากาศ (CAFS; Compressed
Air Foam System) ใชอุปกรณปลอยโฟมดวย
แรงดันอากาศท่ีเชือ่มตอกบัหองผสมโฟมโดยตรง
เพือ่ฉีดหรือปลอยโฟมลงบนพืน้ท่ีเปาหมาย บงัคับ
การทํางานดวยระบบตรวจจบัอัตโนมัติหรือบงัคับ
ดวยมือ โฟมจะถกูฉีดออกมาดวยแรงดันอากาศ
ทําใหคลุมผิวหนาเชื้อเพลิงไดอยางรวดเร็วและ
ท่ัวถึง ใชดับไฟเกิดจากของเหลวติดไฟไดและ
ของเหลวไวไฟ แตหามใชดับไฟตอไปนี้

 ไฟเกิดจากสารเคมีประเภท เซลลูโลส
ไนเตรทซึ่งปลอยออกซิเจนหรือสารออกซิไดซ

ออกมาในปริมาณมาก
 ไฟเกิดจากอุปกรณไฟฟาในพื้นท่ีเปด

ซึ่งมีกระแสไฟฟาเดินอยู
 ไฟเกิดจากโลหะท่ีมีปฏิกิริยากับน้ํา

เชน โซเดียม โปแตสเซยีม โซเดียมโปแตสเซยีม
อัลลอย (NaK)

 ไฟเกิดจากวัตถุอันตรายมีปฏิกิริยา
กบัน้ํา เชน ไทรเอทิล-อะลูมิเนียม ฟอสฟอรัส
เพนทอกไซด ฯลฯ และ

 ไฟเกิดจากแกสเหลวไวไฟ
 ระบบตดิตัง้ประจําที ่(Fixed System)

ระบบซึง่โฟมจะไหลไปตามทอจากสถานผีสมโฟม
ท่ีเปนศูนยกลางไปยงัอุปกรณฉีดหรือปลอยโฟม
แลวฉีดสวนผสมโฟมลงไปคลุมพืน้ท่ีปกปองดวย
เคร่ืองสูบน้ําติดต้ังถาวรในระบบ

 ระบบเคลื่อนที่ (Mobile System) ระบบ
ซึ่ ง อุ ปกรณ ผลิ ตส วนผสมโฟมติ ดต้ั งบน
ลอเล่ือนท่ีเคล่ือนท่ีไดเองหรือถูกลากจูงดวย
พาหนะอ่ืน โดยตองมีสวนเชือ่มตอกบัน้าํสาํรอง
หรือโฟมท่ีผสมเสร็จแลวสําหรับใชฉีดดับไฟใน
บริเวณท่ีอยูหางออกไป

 ระบบยกหิว้ (Portable System) อุปกรณ 
ผลิตสวนผสมโฟม น้าํ น้าํยาโฟม สายสบู หัวฉีด
ท่ีรวมกันเปนระบบฉีดโฟมสามารถยกห้ิวไปยัง
จดุท่ีตองการใชโฟมได

 ระบบก่ึงติดตั้งประจําที่ (Semifixed
System) เปนระบบหัวฉีดโฟมหรือหัวปลอยโฟม
ติดต้ังประจาํท่ีสามารถตอเขากบัสายสบูหรือทอ
ซึง่เชือ่มกบัอุปกรณผลิตโฟมท่ีอยูหางออกไปใน
ระยะท่ีปลอดภัยได

การฉีดโฟมดวยมือ (Handline) ประกอบ
ดวยสายสูบและหัวฉีดโฟมท่ีถือไดดวยมือ

 หัวฉีดมอนเิตอร (Monitor) เปนหัวฉีด
โฟมขนาดใหญ มี 2 ชนิดคือ

 หัวฉีดมอนิ เตอรประจําท่ี  (Fixed

Monitor) เปนหัวฉีดปน (Cannon) ฉีดโฟมได
ในปริมาณมากในแตละคร้ัง ติดต้ังประจําท่ีบน
พื้นท่ีรองรับท้ังพื้นราบและพื้นยกระดับ

 หัวฉีดโฟมเคล่ือนยายได (Portable
Monitor) เปนหัวฉีดปน (Cannon) ฉีดโฟมไดใน
ปริมาณมากในแตละคร้ัง ติดต้ังบนแทนรองรับ
เคล่ือนท่ีไดหรือลอเล่ือนเดินทางไปยงัจดุเกดิเหตุ

 หัวฉีดโฟมมือถือ (Nozzle) ใชฉีดหรือ
ปลอยสวนผสมโฟมไปยังเพลิงไหม มีใชกันอยู
หลายชนิด อาทิ

 หัวฉีดโฟมหรืออุปกรณปลอยโฟม
ประจาํท่ี (Foam Nozzle or Fixed Foam Maker)
หัวฉีดโฟมออกแบบมาเพือ่ใชตอกบัสายสบูท่ีสง
สวนผสมโฟมเขามาสาํหรับฉีดออกไปคลุมเพลิง
ไหม โดยสวนใหญจะเปนชนิดมีรูอากาศ

 หั วฉีดดูดโฟมด วยตัวเอง (Self-
Educting Nozzle) เปนหัวฉีดท่ีเชื่อมตอกับ
อุปกรณผสมโฟมผานทอดูด (Venturi) ชวงสัน้ๆ
หรือทอยดืหยุนไดสาํหรับใชดูดโฟมสงไปยงัหัวฉีด
เพือ่ฉีดโฟมคลุมเพลิงไหม

 ตัวปลอยโฟมดวยแรงดันสงู [Pressure
Foam Maker (High Back Pressure or Forcing
Type)] ใชหลักการดูดสวนผสมโฟมเขาไปยงัตัว
ปลอยโฟมชนิดมีรูอากาศผานทอดูด (Venturi)
ดวยแรงดันอากาศ

REFERENCE
1. NFPA 11; Standard for Low-, Me-

dium-, and High-Expansion Foam 2010
Edition

2. Foam Basics; David's Fire Equip-
ment, http://www.davidsfire.com/foam_
basics.htm

3. Firefighting foam; Wikipedia, the
free encyclopedia, https://en.wikipedia.org/
wiki/Firefighting_foam

Fixed Monitor


