www.safetylifethailand.com

ตอไปนีข้ อเสนอคําจํากัดความและสาระ
สําคัญเกีย่ วกับโฟมดับไฟ (Firefighting Foams)
ซึง่ เปนความรูพนื้ ฐานของสารดับเพลิงชนิดนี้
โฟม (Foam) หมายถึง โฟมใชดับเพลิง
เปนฟองอากาศขนาดเล็ก มีความคงทน ไมสลาย
ตัวงาย ความหนาแนนนอยกวาน้ํามันหลอลื่น
น้ํามันเชื้อเพลิงหรือน้ํา โฟมเกิดจากสวนผสม
ของน้ํายาโฟม (อัตราสวนผสมโฟม) น้ํา และ
อากาศ โดยน้ํายาโฟมกับน้ําผสมกันแลวจะได
สวนผสมโฟมหรือโฟมละลายน้ําเปนของเหลว
และเมื่อเติมอากาศเขาไป สวนผสมโฟมจะเปน
ฟองเหมือนลูกโปงเล็กๆ อัดแนนรวมตัวกัน ใช
คลุมพื้ นที่ เพลิงไหมตอเนื่ องเปนบริเวณกวาง
ลักษณะเปนผาหมคลุมไฟเพือ่ ไมใหลกุ ลามและ
ดับลงไปในที่สุด
โฟมละลายน้ํา (Foam Solution) คือ
ของเหลวซึง่ เกิดจากการผสมน้าํ ยาโฟมกับน้าํ ใน
อัตราสวนที่ถูกตอง จะเรียกวา “สวนผสมโฟม

กับน้ํา” ก็ไมผิดความหมาย
อัตราสวนผสมโฟม (Foam Concentrate)
น้ํายาโฟมที่ผูผลิตขายใหผูใชนําไปผสมน้ําเพื่อ
สรางสวนผสมสําหรับใช ดับไฟ โดยผู ผลิ ตจะ
กําหนดอัตราสวนผสมไวเพือ่ บอกวาน้าํ ยาโฟมนัน้
ตองผสมน้าํ ในอัตราเทาใดจึงจะไดสว นผสมโฟม
ที่มีคุณภาพ เชน น้ํายาโฟมอัตราสวนผสมโฟม
3% หมายถึงน้าํ ยาโฟมทีต่ อ งผสมน้าํ ในอัตรา 3:
97 (น้าํ ยาโฟม 3 สวน ผสมน้าํ 97 สวน ไดสว น
ผสม 100 สวน) หรืออัตราสวนโฟม 6% จะตอง
ใชน้ํายาโฟม 6 สวน ผสมน้ํา 94 สวนเพื่อสราง
สวนผสมโฟม 100 สวนสําหรับใชดับไฟ) ฯลฯ
โฟมผสมเสร็จ (Finished Foam) สวนผสม
โฟมกับน้าํ ทีไ่ ดรบั การเติมอากาศแลวปลอยออก
จากหัวฉีดหรือชองปลอยโฟม
อัตราการระบายน้ํา (Drainage Rate)
อัตราการสูญเสียน้าํ ของฟองโฟม หรือระยะเวลา
ทีน่ ้ําปริมาณ 25% ระบายออกมาจากฟองโฟม

โฟมทีม่ อี ตั ราการระบายน้าํ เร็ว (ระยะระบายน้าํ
สัน้ ) โฟมจะเบาและเคลือ่ นทีบ่ นผิวเชือ้ เพลิงเร็ว
สวนโฟมทีม่ อี ตั ราการระบายน้าํ ชา (ระยะระบาย
น้ํายาว) โฟมจะหนักและเคลื่อนที่ บนผิวหนา
เชื้อเพลิงชา
อัตราการขยายตัว (Expansion Rate)
น้าํ ยาโฟมเมือ่ ผสมกับน้าํ และเติมอากาศแลวจะ
ไดฟองโฟม (โฟมผสมเสร็จ) มีปริมาตรเปนกีเ่ ทา
ของปริมาณน้ํายาโฟมที่ ใช นั่ นคือ อัตราการ
ขยายตัวของโฟม ตัวอยาง โฟมอัตราการขยาย
ตัว 5: 1 เมื่อใชน้ํายาโฟม 1 แกลลอนผสมน้ํา
และอากาศจะไดปริมาณโฟมผสมเสร็จบรรจุเต็ม
ถัง 5 แกลลอน ทั้งนี้ มีการแบงโฟมตามอัตรา
การขยายตัวออกเปน 3 ชนิด ดังตอไปนี้
โฟมอัตราขยายตัวต่าํ (Low Expansion
Rate) เปนโฟมที่มีอัตราการขยายตัวระหวาง
2:1 ถึง 20:1
โฟมอัตราขยายตัวปานกลาง (Medium
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Expansion Rate) เปนโฟมทีม่ อี ตั ราการขยายตัว
ระหวาง 20:1 ถึง 200:1
โฟมอัตราขยายตัวสูง (Medium Expansion Rate) เปนโฟมที่มีอัตราการขยายตัวมาก
กวา 200:1
อัตราการละลายน้าํ อัตราการผสม หรือ
อัตราสวนน้าํ ยาโฟมสําหรับผสมน้าํ (Dilution
Rate, Mixing Rate or Proportioning Rate) มี
ความหมายเหมือนกันคือ อัตราสวนผสมโฟมที่
ใชสรางสวนผสมโฟม (โฟมละลายน้าํ ) แสดงไว
บนถังบรรจุ เชน หากตัวเลขอัตราสวนผสมโฟม
ขางถังเขียนวา 3% หมายความวา ในทุกๆ 100
แกลลอนของสวนผสมโฟม จะตองใชน้ํายาโฟม
3 แกลลอน ผสมกับน้ํา 97 แกลลอน (หาก
ตองการสวนผสมโฟม 1000 แกลลอน ใชนา้ํ ยา
โฟม 30 แกลลอน ใชน้ํา 970 แกลลอน)
ใชนา้ํ เค็มแทนได (Seawater Compatible)
น้าํ ยาโฟมบางชนิดสามารถผสมกับกับน้าํ ไดทงั้
น้าํ จืด น้าํ เค็ม หรือน้ํากรอย โดยไมมผี ลกระทบ
ใดๆ ตอคุณภาพสวนผสมโฟม
การแบงชนิดโฟมตามประเภทเชือ้ เพลิง
(Class of Foam) ผู ผลิตหลายรายแบงชนิด
ผลิตภัณฑนา้ํ ยาโฟมของตัวเองตามประเภทของ
เชือ้ เพลิงทีส่ ามารถดับได โดยทัว่ ไปมี 2 ชนิดคือ
Class A Foam และ Class B Foam

ความรอนไดมากขึ้น เพียงผสมโฟม Class A
ลงไปในน้าํ ทีใ่ ชดบั ไฟสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ
น้ําใหสูงขึ้น 5 เทา
โฟม Class A โดยทั่วไปผสมน้ําในอัตรา
สวนตั้งแต 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) จนถึงโฟม 1.0 ลิตร

Class A Foam โฟมใชดับไฟที่เกิดจาก
เชื้อเพลิง Class A เชน ไม กระดาษ ยาง เสื้อผา
เปนสารดับเพลิงชนิดสลายตัวทางชีวภาพ เมื่อ
ผสมน้ําในอัตราสวนที่ถกู ตองจะใหฟองโฟมทีม่ ี
ลักษณะของสารดับเพลิงเปยก (Wetting Agent)
โดยจะเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตขิ องน้าํ ใน 2 ลักษณะ
นั่นคือ ทําใหเชื้อเพลิงเปยกซึ่งน้ําจะซึมทะลุเขา
ไปในเนื้อเชื้อเพลิง Class A ได และทําใหความ
ตึงผิวของน้าํ ลดลง มีความออนตัว และยึดติดผิว
หนาเชื้อเพลิงทั้งในแนวราบและแนวดิ่งโดยไม
ไหลลงมา โดยรวมแลวน้าํ ในสวนผสมโฟมดูดซับ

ผสมน้ํา 99 ลิตร ไดสวนผสมโฟม 100 ลิตร]
สามารถผสมน้ําไดทั้งแบบผสมในถัง แบบทอ
ดูดทางกล หรือระบบฉีดผสมโฟมอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งแบบอิเล็กทรอนิกสใหความแมนยําในเรื่อง
ของอัตราสวนผสมกับน้าํ แตแบบทอดูดทางกล
นิยมใชมากที่สุด
มีคนกลาว หากเติมน้ํายาลางจานลงไป
ในน้าํ เล็กนอยจะไดสงิ่ ทีเ่ หมือนโฟม Class A ซึง่
เปนเรือ่ งไมจริง เพราะโฟมดับเพลิงมีโครงสราง
ทางเคมีซบั ซอนกวาน้าํ ยาลางจานธรรมดา ถูกละ
นํายาลางจานทําใหนา้ํ เปลีย่ นแปลงไป เชน ลืน่

มีฟอง และกําจัดไขมันงายขึ้น ซึง่ น้ํายาลางจาน
อาจทําใหน้ํามีฟองลักษณะเหมือนโฟม แตไม
สามารถทําใหมคี ณ
ุ สมบัตเิ หมือนโฟมโดยเฉพาะ
คุณสมบัติในการดับไฟ
Class B Foam ผลิตออกมาเพื่อใชดับไฟ
Class B ไดแกของเหลวไวไฟ มีอยูด ว ยกันหลาย
ชนิด ซึง่ แตละชนิดมีวธิ กี ารใชงานแตกตางกันไป
รวมทั้งชนิดพิเศษที่ใชกับระบบตืดตั้งประจําที่
ในบริเวณที่ทราบแลววาอันตรายคืออะไร
เนื่ องจากของเหลวไวไฟชนิ ดต างๆ มี
ปฏิกิริยาตอฟองโฟมไมเหมือนกัน โฟมชนิด
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เดียวกัน เมื่อใชกับไฟเกิดจากเหลวไวไฟชนิด
หนึ่งไดผลแตอาจไมไดผลกับของเหลวไวไฟอีก
ชนิ ดหนึ่ ง เนื่ องจากส วนผสมทางเคมี ต างกั น
รวมทั้ งรูปแบบการใชงาน โฟมที่ ใชกับระบบ
ติดตั้งประจําที่แลวใหประสิทธิภาพสูง ในบาง
กรณีอาจไมเหมาะสมสําหรับใชงานในรูปแบบอืน่
ดวยเหตุผลดังกลาว หนวยดับเพลิงทัว่ ไป
ตองเตรียมโฟมชนิดที่สามารถดับไฟที่เกิดจาก
ของเหลวไวไฟหลายชนิดทีเ่ ผชิญเหตุเปนประจํา
สวนใหญพวกเขาเลือกใชโฟม AR-FFF (Alcohol
Resistant, Aqueous Film Forming Foam) ซึ่ง
ก็คือโฟมสรางชั้ นฟลมน้ําตอตานแอลกอฮอล
เปนโฟมเอนกประสงค ใชงานไดหลากหลาย
โฟม ชนิดนี้สามารถใชอตั ราสวนผสมต่ํา (3%)
ผสมน้าํ เพือ่ ดับไฟเกิดจากน้าํ มันเชือ้ เพลิง และใช
อัตราสวนผสมทีส่ งู กวา (6%) ผสมน้าํ เพือ่ ดับไฟ
เกิดจากสารละลายชนิดมีขั้ว (Polar Solvents)
เชน แอลกอฮอล (สารไวไฟ Polar Solvents คือ
สารทีผ่ สมน้าํ มาแลว ทําใหฟองโฟมทีไ่ มใชชนิด
ตอตานแอลกอฮอลสลายตัวไปอยางรวดเร็ว)
โฟมสรางฟลม น้าํ (AFFF; Aqueous Film
Forming Concentrate) อัตราสวนสม 1%, 3%
หรือ 6% มีทงั้ ชนิดผลิตจากวัตถุสงั เคราะห เชน
สารสรางโฟมสังเคราะห (Synthetic Foaming
Agents) สารลดความตึ งผิ วของน้ํา ประเภท
ไฮโดรคารบอน (hydrocarbon Surfactants) สาร
ทําละลาย (Solvents) เชน สารเพิ่มความหนืด
สารต อต านการเยื อกแข็ ง สารเพิ่ มฟองโฟม
(Viscosity Leveler, Freezing-point Depressant,
Foam Booster) สารเคมีลดความตึงผิวของน้ํา
กลุมฟลูออโร (Fluoro Chemical Surfactants)
เกลือปริมาณเล็กนอย สารสรางความคงตัวของ

โฟม (Foam Stabilizers) เพื่อใหโฟมระบายน้ํา
ชาลงและเพิ่มความตานทานเปลวไฟ
ฟองโฟมไดจากน้าํ ยาโฟม AFFF ใชดบั ไฟ
เกิดจากของเหลวไวไฟไฮโดรคารบอนในลักษณะ
เดียวกับฟองโฟมทีไ่ ดโฟมโปรตีนและโฟมฟลูออโร
โปรตีน แตมลี กั ษณะพิเศษเพิม่ เติมขึน้ มา นัน่ คือ
จะมีฟลมน้ําที่เหนียวและยืดหยุนเกิดขึ้นบนผิว
หนาของเหลวไวไฟชนิดไฮโดรคารบอนซึง่ ทําให
โฟม AFFF มีคุณสมบัติโดดเดนมากในดานการ
ควบคุมเพลิงไหมและลมเปลวไฟอยางรวดเร็วเมือ่

ใชดับไฟเกิดจากการหก ลน รั่วไหลของน้ํามัน
เชื้อเพลิงชนิดไฮโดรคารบอน
ในสถานการณเพลิงไหม เปนเรื่องเปน
ไปไมไดทจี่ ะสังเกตเพลิงไหมกาํ ลังถูกดับดวยชัน้
ฟลม ฟองโฟมทีม่ องไมเห็นกอนฟองโฟมจะคลุม
ผิวหนาเชื้ อเพลิงทั้งหมด แตในความเปนจริง
โฟมกําลังทําหนาทีข่ องตัวเองอยางสมบูรณแบบ
สวนผสมโฟม AFFF กับน้าํ สามารถใชดบั ไฟเกิด
จากของเหลวไวไฟไดดว ยอุปกรณฉดี โฟมทัง้ ชนิด
มีรอู ากาศ (Aspirating Discharge Devices และ

ชนืดไมมีรูอากาศ (Non-aspirating Discharge
Devices) ความแตกตางของอุปกรณ 2 ชนิดคือ
ชนิดมีรอู ากาศสามารถดึงอากาศภายนอกเขามา
ผสมกับสวนผสมโฟมกับน้ําภายในตัวอุปกรณ
สวนชนิดไมมีรูอากาศไมมีลักษณะ ดังกลาว
สวนผสมโฟม AFFF กับน้ําใชพลังงานต่ํา
ในการทําใหสว นผสมทีเ่ ปนของเหลวขยายตัวเปน
ฟองโฟม แตเมื่อกลายเปนฟองโฟม ของเหลวที่
ระบายออกจากฟองโฟมจะมีคา ความตึงผิวต่าํ ซึง่
สามารถสรางชั้นฟลมลอยบนผิวหนาเชื้อเพลิง
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เมื่ อใช อั ตราไหลและความดั นเท ากั น
สวนผสมโฟม AFFF กับน้ํา ฉีดดวยอุปกรณชนิด
ไมมีรูอากาศจะสามารถฉีดไดระยะไกลกวาฉีด
ดวยอุปกรณชนิดมีรูอากาศ โฟมที่ฉีดออกจาก
อุปกรณไมมรี อู ากาศโดยทัว่ ไปจะดับไฟเกิดจาก
ของเหลวความดันไอต่าํ ทีห่ กรัว่ ไหลไดเร็วกวาโฟม
ที่ฉีดจากอุปกรณมีรูอากาศเล็กนอยเนื่องจาก
หัวฉีดไมมรี อู ากาศใหโฟมทีอ่ ตั ราขยายตัวต่าํ กวา
ซึ่งมีน้ําในฟองโฟมปริมาณมากกวาจึงเคลือ่ นที่
บนผิวหนาเชื้อเพลิงไดเร็วกวา
เมื่อใชโฟม AFFF เทคนิคการใชงานไม
ยุ งยากเหมือนกั บการใชโฟมโปรตีนหรือโฟม
ฟลูออโรโปรตีน โฟม AFFF สามารถใชวธิ ฉี ดี จาก
ใตพนื้ (Sub-surface Injection) ก็ไดเชนกัน แต
วิธดี ังกลาวตองใชกับถังบรรจุเชือ้ เพลิงประเภท
ไฮโดรคารบอนมาตรฐาน หามใชกับถังบรรจุ
เชื้อเพลิงประเภทสารละลาย/แอลกอฮอล
อั ต ราส วนผสมในการใช ง านของโฟม
AFFF ที่ผูผลิตแนะนําคือ 3%-6% สําหรับผสม
น้าํ เพือ่ สรางโฟมละลายน้าํ ใชดบั ไฟเกิดจากการ
รั่วไหลของเชื้อเพลิงไฮโดรคารบอนดวยอัตรา
การละลายน้ํา ต่ํ า ที่ 0.10 แกลลอน/นาที /
ตารางฟุต (gpm/sq.ft.) ในขณะที่โฟมโปรตีน
และโฟมฟลูออโรโปรตีนมีอตั ราการละลายน้าํ ที่
0.16 แกลลอน/นาที/ตารางฟุต (gpm/sq.ft.)
โฟม AFFF เหมาะสําหรับใชงานในลักษณะ
โฟมทีผ่ สมไวแลวลวงหนาและใชงานรวมกับสาร
ดั บ เพลิ ง ประเภทผงเคมี แห ง ในคลั ง น้ํ า มั น
ขนาดใหญมกี ารใชผงเคมีแหงกับโฟมพรอมกัน
เพือ่ ดับไฟเกิดจากการหก ลน รัว่ ไหลของน้าํ มัน
เชื้อเพลิง (Oil Spill Fire)

โฟมสรางฟลม น้าํ ตานทานแอลกอฮอล
(AR-AFFF; Alcohol Resistant-Aqueous Film
Forming Foam) โฟม AR-AFFF มีจําหนายใน
อัตราสวนผสม 3%/6% และ 3%/3% ดวยเหตุ
ผล เพลิงไหมเกิดจากของเหลวไวไฟที่ผสมน้ํา
มาแลวดับยากกวาเพลิงไหมเกิดจากเชื้อเพลิง
ไฮโดรคารบอน ตัวอยาง เพลิงไหมเกิดจากของ
เหลวไวไฟประเภทสารทําละลาย/แอลกอฮอล
ซึ่งมีฤทธิ์ทําลายโฟม AFFF มาตรฐานหรือโฟม
ฟลูออโร โปรตีน โดยน้าํ ในสวนผสมโฟมจะรวม
กับแอลกอฮอลเนื่องจากแอลกอฮอลผสมน้าํ ได
ตลอดเวลา ผลที่ตามมา น้ําในฟองโฟมหายไป
ฟองโฟมยุบตัวลงและสลายตัว ผิวหนาเชือ้ เพลิง
ทีเ่ คยถูกโฟมคลุมไวกจ็ ะโผลขนึ้ มาสัมผัสอากาศ
และความรอนอีกครั้งเกิดการลุกติดขึ้นมาใหม
และลุกลามตอไป เพื่อแกปญหานี้จึงไดมีการ
ผลิตโฟม AR-AFFF มาใชงานแทน วิธกี ารคือ ใช
โฟม AFFF ธรรมดาเปนพื้ นฐานแลวเติมสาร
โพลีเมอรโมเลกุลหนักลงไประหวางกระบวนการผลิต
เมื่อใชโฟม AR-AFFF ดับไฟที่เกิดจาก
เชื้ อเพลิ งประเภทสารทําละลายมี ขั้ ว (Polar
Solvent) สารเชือ้ เพลิงดังกลาวนีจ้ ะพยายามดูด

ซั บ น้ําจากฟองโฟม แต สารโพลี เมอร ในโฟม
จะเรงสรางเยื่อกั้นระหวางผิวหนาเชื้อเพลิงกับ
ฟองโฟม โดยเยือ่ กัน้ จะปองกันไมใหฟองโฟมถูก
สารเชื้อเพลิงประเภทแอลกอฮอลทําลาย
อัตราสวนผสมโฟมหรือน้ํายาโฟม ARAFFF เขมขนและหนืดมาก เมือ่ ใชงานโฟมชนิดนี้
ครัง้ แรกอาจทําใหบางคนไมเชือ่ วาเปนน้าํ ยาโฟม
เหมือนกับเจลเหนียวๆ มากกวา และคงใชงาน
ไดไมดี แตจริงๆ แลว เปนธรรมดาที่โฟมชนิดนี้
จะขนและมีลักษณะเหมือนเจล นัน่ เพราะมีสาร
โพลีเมอรซึ่งเปนสวนผสมหลักสําหรับใชดับไฟ
เกิดจากสารทําละลายมีขวั้ ชนิดตางๆ น้าํ ยาโฟม
AR-AFFF สมัยใหมออกแบบมาเพื่อใชงานกับ
เครื่องผสมโฟม เชน ตัวดูดผสมในทอ (In-line
Eductors) ถุงบรรจุโฟมในถัง (Bladder Tanks)
ระบบผสมด วยความดั นเครื่ องสู บน้ํ า สมดุ ล
(Balanced Pressure Pump Systems)
โฟม AR-AFFF อัตราสวนผสม 3%/6%
ออกแบบมาเพือ่ ใหใชอตั ราสวน 3% สําหรับดับไฟ
เกิดจากสารไฮโดรคารบอนมาตรฐานทัว่ ไป ขณะ
ทีอ่ ตั ราสวน 6% ใชดบั ไฟเกิดจากสารทําละลาย
มีขั้ว/แอลกอฮอล สําหรับโฟมอัตราสวนผสม
3%/3% ใหใชอตั ราสวนผสม 3% ทัง้ การดับไฟ
เกิดจากเชือ้ เพลิงไฮโดรคารบอนและเชือ้ เพลิงสาร
ทําละลายมีขั้ว/แอลกอฮอล
เมือ่ ใชโฟม AR-AFFF ในอัตราสวนถูกตอง
ผสมน้าํ แลวนําไปดับไฟเกิดจากสารไฮโดรคารบอน
ประสิทธิภาพดับไฟที่ไดจะเทียบเทากับการใช
โฟม AFFF มาตรฐาน ฟลม ทีม่ องไมเห็นจะกอตัว
ขึ้น ความเร็วในการเคลื่อนตัวเพื่อคลุมผิวหนา
เชื้อเพลิงไมตางกัน ไมวาจะใชหัวฉีดมีรูอากาศ
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หรือไมมีรูอากาศ แตการใชหัวฉีดมีรูอากาศจะ
มีประสิทธิภาพกวาเพราะสามารถฉีดฟองโฟมลง
บนผิวหนาเชือ้ เพลิงประเภทแอลกอฮอลไดอยาง
นิม่ นวลกวา จากนัน้ ฟองโฟมจะคอยๆ เคลือ่ นที่
ครอบคลุมผิวหนาเชือ้ เพลิงอยางชาๆ และทัว่ ถึง
อีกทั้งไมทําใหผิวหนาเชื้อเพลิงกระฉอกจนเกิด
การลุกลามอีกดวย ในกรณีเกิดเพลิงไหมขนาด
ใหญและตองฉีดโฟมจากระยะไกล อัตราการใช
โฟม (Application Rate) จะเปนตัวแปรสําคัญ
ในการพิจารณาใชชนิดหัวฉีดและวิธดี บั ไฟ ทัง้ นี้
เทคนิคการใชโฟมและตัวแปรดานประสิทธิภาพ
ของการใชอตั ราสวนผสม 3% ของโฟม AR-AFFF
จะเหมือนกันไมวาจะเปนชนิดอัตราสวนผสม
3%/6% หรือ 3%/3%
โฟมสังเคราะห/สารสรางฟอง (อัตรา
การขยายตัวสูง) [Synthetic/Detergent (High
Expansion) Foam Concentrate] โดยปกติ น้าํ ยา
โฟมชนิดนีจ้ ะใชอตั ราสวนผสม 1.5% ถึง 2.5%
ผลิ ตจากการผสมสารลดความตึงผิ วประเภท
ไฮโดรคารบอนกับสารทําละลาย สวนผสมโฟม
อัตราการขยายตัวสูงกับน้ําจะใชงานกับเครื่อง
กําเนิดโฟมขายตัวปานกลางหรือขยายตัวสูง ขึน้
อยูก บั ความตองการจะนําไปใชงานในพืน้ ทีป่ อ งกัน
หรือระงับเพลิงไหมในพื้นที่ลักษณะพิเศษ เชน
หองใตดิน อุโมงคเหมืองแร หองบรรทุกสินคา
บนเรือ ฯลฯ ซึง่ เมือ่ ตองการควบคุมเพลิงไหมให
อยูเฉพาะในพื้นที่ จึงปลอยโฟมอัตราการขยาย
ตัวสูงทีม่ ฟี องน้าํ หนักเบาในปริมาณมากเติมเขา
ไปจนเต็มพื้นที่

เปนฉนวนกัน้ ความรอนรอบบริเวณทีแ่ กส LNG
รัว่ ไหลจึงลดความรอนทีส่ ง เขามา สงผลใหอตั รา
การกลัน่ ตัวเปนไอของแกสนอยลง และเนือ่ งจาก
โฟมอัตราขยายตัวสูงมีน้ําที่ผนังฟองโฟมนอย
มีนา้ํ หนักเบาและฟุง กระจายจึงไมเหมาะสมกับ
การใชงานกลางแจง สําหรับโฟมอัตราการขยาย
ตัวปานกลาง 50:1-60:1 โฟมมีความหนาแนน
Class A Foam

โฟมอัตราขยายตัวสูงจะมีอัตราขยายตัว
400: 1 จนถึง 1,000: 1 ขึน้ อยูก บั อุปกรณผลิต
ฟองโฟมหรือเครือ่ งกําเนิดฟองโฟทีใ่ ช
โฟมอัตราขยายตัวจะดับไฟดวยวิธที ําให
อุณหภูมิเย็นลงและทําใหเปลวไฟมอด สามารถ
ดับไดทงั้ ไฟทีเ่ กิดจากเชือ้ เพลิงชนิดของแข็งและ
เชื้ อเพลิงชนิดของเหลวไวไฟ นอกจากนี้ โฟม
อัตราการขยายตัวสูงยังใชควบคุมการรัว่ ไหลของ
แกสธรรมชาติเหลว (LNG) ไดดี ชั้นที่อยูลึกไป
ของโฟมอัตราการขยายตัว 500:1 ทําหนาที่

และมีนา้ํ ทีผ่ นังฟองโฟมมากกวา สามารถนําไป
ใชงานกลางแจงได แตยังไดรับผลกระทบจาก
สภาพภูมิอากาศ
โฟมไฟ A (Class A Foam Concentrate)
เปนสารผสมชนิดสลายตัวทางชีวภาพจากสาร
สรางฟองและสารดับเพลิงเปยก เมือ่ นําไปผสม
กับน้ําในอัตราสวนที่ถูกตองจะทําใหคุณสมบัติ
ของน้ําเกิดการเปลี่ยนแปลง 2 ประการ ไดแก
1) เพิ่มประสิทธิภาพการทําใหเชื้อเพลิงเปยก
น้ําซึมทะลุเชื้อเพลิงประเภท A ไดดีและลึกขึ้น
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2) เพิ่มคุณสมบัติความเปนโฟมของน้ํา ทําให
น้ํายึดติดกับผิวหนาเชื้อเพลิงไดทั้งแนวดิ่งและ
แนวราบโดยไม ไหลล นออกมา น้ํา จึ ง ดู ดซั บ
ความรอนไดมากขึน้ กลาวกันวา เพียงเติมน้าํ ยา
โฟมไฟ A เพี ยงเล็กนอยลงไปในน้ํา น้ําจะมี
ประสิทธิภาพดับไฟเพิ่มขึ้นถึง 5 เทา
สารดั บ เพลิ ง เป ย ก (Wetting Agent) มี
ลักษณะคลายกับโฟมไฟ A โดยเฉพาะคุณสมบัติ
เพิม่ ประสิทธิภาพดับไฟของน้าํ แตสารดับเพลิง
เปยกไมใชโฟมและเมื่อเติมลงไปในน้ําแลวจะ
ไมทําใหเกิดฟองโฟม
โฟมฟลูออโรโปรตีน (Fluoroprotein
Foam Concentrate) มีทั้งชนิดอัตราสวนผสม
3% และ 6% ใชกรรมวิธีเดียวกับการผลิตโฟม
โปรตีนเพียงแตเติมสารลดความตึงผิวประเภท
ฟลูออโรคารบอน (Fluorocarbon Surfactants)
ลงไป โดยสารที่เพิ่มลงไปในโฟมโปรตีนทําให
ประสิทธิภาพของโฟมฟลูออโรโปรตีนเหนือกวา
โฟมโปรตีนธรรมดาในสองดาน ไดแก 1) โฟม
ฟลูออโรโปรตีนสามารถตานทานการผสม/การ
ปนเปอนของเชื้อเพลิง ทําใหโฟมไหลลื่นไปบน
ผิวหนาเชือ้ เพลิงไดดหี ลังจากฉีดลงไปบนของเหลว
ไวไฟ และ 2) เนื่องจากโฟมฟลูออโรโปรตีน

ตอตานการปนเปอนจากเชื้อเพลิงจึงสามารถ
ฉีดลงไปทีผ่ วิ หนาเชือ้ เพลิงโดยตรงซึง่ โฟมจะไม
ถูกไอสารเชือ้ เพลิงเขาแทนทีจ่ นโฟมเสือ่ มสภาพ
โฟมชนิดนีส้ ามารถใชงานไดกบั เครือ่ งผลิต
โฟมแบบแรงดันสูงสะทอนกลับและฉีดโฟมลง
ไปใตผิวหนาเชื้อเพลิงเพื่อใหโฟมกระจายไปถึง
พื้นลางสุดของถังเก็บเชื้อเพลิงไฮโดรคารบอน
แบบฝาปดรูปกรวย เมื่อโฟมถึงฐานลางสุดของ

Protein Foam

ถังก็จะลอยตัวขึน้ มาผานชัน้ ตางๆ ของเชือ้ เพลิง
จนถังผิวหนาแลวแผคลุมพืน้ ทีด่ า นบนสุดทัง้ หมด
ในบางกรณี โฟมฟลูออโรโปรตีนใชใน
อุตสาหกรรมผลิตเชือ้ เพลิงไฮโดรคารบอน โดย
นําไปดับไฟถังเก็บเชื้อเพลิง ดวยเหตุที่จําเปน
ตองใชกบั อุปกรณฉดี โฟมชนิดมีรอู ากาศ ผูผ ลิต
จึงแนะนําอัตราการใชงานของสวนผสมโฟมกับ
น้าํ สําหรับฉีดคลุมเชือ้ เพลิงไฮโดรคารบอนซึง่ หก

ลน รั่วไหลที่ 0.16 แกลลอน/นาที/ตารางฟุต
โฟมฟลู ออโร-โปรตี นสร างชั้ นฟ ล ม
(FFFP; Film Forming Fluoro-Protein) โฟมชนิดนี้
พัฒนาจากโฟม AFFF และโฟมฟลูออโร โปรตีน
โดยใชโฟมฟลูออโรโปรตีนเปนพืน้ ฐานแลวเพิม่
สาร ลดความตึงผิวของน้าํ “ฟลูออโรคารบอน”
เขาไป โฟม FFFP ไดรบั การเสริมประสิทธิภาพให
ลมเปลวไฟไดเร็วเหมือนโฟม AFFF แตปกคลุม
เชือ้ เพลิงเหนียวแนนปองกันการลุกติดไฟขึน้ มา
ใหมเหมือนโฟมฟลูออโรโปรตีน นั่ นคือ โฟม
FFFP รวมเอาประสิทธิภาพของโฟม AFFF และ
โฟมฟลูออโรโปรตีนมาอยูด ว ยกัน ยกเวนในบาง
สถานการณ เชน โฟม FFFP จะไมมคี ณ
ุ สมบัตลิ ม
เปลวไฟของโฟม AFFF เมือ่ ดับไฟเกิดจากน้าํ มัน
เชือ้ เพลิงหกหรือรัว่ ไหลในกรณีเครือ่ งบินตกหรือ
รถขนสงน้ํามันนพลิกคว่ําบนถนนหลวง และ
เมื่อใชกับไฟที่ไหมลึกลงไปใตผิวหนาเชื้อเพลิง
จะไมมคี ณ
ุ สมบัตปิ อ งกันการลุกติดขึน้ มาใหมของ
โฟมฟลูออโรโปรตีน
โฟม FFFP สามารถใชงานไดกบั หัวฉีดทัง้
ชนิดมีรอู ากาศและชนิดไมมีรอู ากาศ เมือ่ ใชกับ
หัวฉีดชนิดไมมรี อู ากาศจะไมไดอัตราขยายตัวดี
เทาโฟม AFFF ที่ใชกับหัวฉีดชนิดเดียวกัน ทั้งนี้
เมื่อใชโฟม FFFP ดับไฟที่เกิดจากสารเชื้อเพลิง
ไฮโดรคารบอน หก รั่วไหล อัตราการใชงานคือ
0.10 แกลลอน/นาที/ตารางฟุต
โฟมโปรตีน (Protein Foam Concentrate)
มีใชงานทีอ่ ตั ราสวนผสม 3% หรือ 6% เปนโฟม
ไดมาจากการยอยสลายของโปรตีน สารรกษา
สภาพ และวัตถุกนั เสียซึง่ ใหผลิตภัณฑทมี่ คี วาม
คงตัวและมีฟองโฟมหนาแนน แตจะตองใชกับ
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อุปกรณชนิดมีรูอากาศ และฟองโฟมมีโอกาส
ไดรับการปนเปอนจากเชื้อเพลิงหากฉีดตรงๆ
ลงไปทีผ่ วิ หนาเชือ้ เพลิง ดังนัน้ การใชโฟมโปรตีน
ตองคํานึงถึงเทคนิคการฉีดเปนสําคัญ โดยตอง
ฉีดโฟมลงไปทีผ่ วิ หนาเชือ้ เพลิงอยางนุม นวลทีส่ ดุ
เทาทีจ่ ะทําได อัตราการใชงานของสวนผสมโฟม
โปรตีนกับน้ําสําหรับดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิง
ไฮโดรคารบอนที่อัตราการละลายน้ําคือ 0.16
แกลลอน/นาที/ตารางฟุต เนือ่ งจากโฟมมีความ
มัน่ คงจึงเคลือ่ นตัวอยางชาๆ เมือ่ ฉีดคลุมเชือ่ เพลิง
ที่เปนของเหลวไวไฟ
อายุการเก็บโฟม (Shelf Life) หมายถึง
ระยะเวลาทีน่ า้ํ ยาโฟมยังมีความคงตัวและสามารถ
ใชงานไดโดยไมมีการเปลีย่ นแปลงคุณลักษณะ
ดานประสิทธิภาพอยางเห็นไดชัด อายุการเก็บ
โฟมขึ้นอยูกับสวนผสมของน้ํายาโฟม อุณหภูมิ
โดยรอบที่ จั ดเก็บโฟม วัสดุที่ ใชทําที่ เก็บโฟม
(ถั งบรรจุ น้ํายาโฟม) ในกรณี ที่ โฟมอยู ในถั ง
บรรจุที่ มาจากโรงงานผลิต อายุการเก็บโฟม
20-25 ป เปนไปไดสาํ หรับโฟม AFFF, AR-AFFF
และโฟมสังเคราะหชนิดอื่นๆ ที่จัดเก็บตามวิธี
ทีผ่ ผู ลิตแนะนํา เขมงวดเรือ่ งอุณหภูมจิ ดั เก็บและ
บรรจุในถังเดิมที่ มาจากโรงงานผลิต สําหรับ
โฟมโปรตีนซึ่งไมใชโฟมสังเคราะห แ ตเปนโฟม
ไดจากธรรมชาติตามสูตรของผูผลิต โอกาสจะ
เนาเสียหรือเสือ่ มสภาพจึงมีสงู กวาโฟมสังเคราะห
แตหากจัดเก็บตามคําแนะนําของผูผ ลิต ควบคุม
อุณหภูมิจัดเก็บใหเปนไปตามที่กําหนดไว และ
บรรจุอยูในถังเดิมที่มาจากโรงงานผลิต เปนไป
ไดที่อายุการเก็บจะยาวนานถึง 10 ป
ขอจํากัดในการใชโฟมดับไฟ (Limitation
on the Use of Foam)
 เนื่ องจากมี ส วนผสมของน้ํา โฟมจึ ง
เปนตัวนําไฟฟา
 เชนเดีย วกับน้ํา โฟมไมเหมาะสมจะ

ใชฉีดคลุมน้ํามันที่กลนรั่วไหล
 ทําใหสามารถใชน้ําไดอยางประหยัด
และคุมคา
 เป น สารดั บ เพลิ ง ที่ ให ป ระสิ ทธิ ภาพ
สูงสุดในการดับไฟถังบรรจุของเหลวไวไฟ
 สามารถใชไดกับทั้งน้ําจืด นําเค็ม น้ํา
กระดาง น้ําออน
 ไมแตกตัวอยางฉับพลัน แตจะดับไฟ
อยางตอเนือ่ งตามลําดับขั้นตอน
 โฟมจะคลุมเพลิงไหมอยางมั่นคงและ
ดูดซับความรอนจากเชือ้ เพลิงซึง่ จะไมทาํ ใหเกิด
การลุกติดไฟขึ้นมาใหม
 ส วนผสมโฟมไม หนั ก และระบบโฟม
ใชพื้นที่ไมมากในการติดตั้ง
ข อแนะนําในการใชโฟม (Practical
Foam Issues)
 สวนผสมโฟมจะมีความคงตัวเมือ
่ ผสม
กับน้ําอุณหภูมิต่ํา (ระหวาง 1.7 ํ C-26.7 ํ C)
 เพื่ อป องกั น สารปนเป อนในอากาศ
เขาไปในระบบโฟม ใหนําอากาศบริสุทธเขาไป
ในหัวฉีดโฟมตลอดเวลา
 แรงดันหัวฉีดโฟม (Nozzle Pressures)
ตองอยูใ นระหวาง 3.4 - 13.8 บาร (50-200
ปอนด/ตารางนิว้ )
 เมือ
่ มีการหก ลน รัว่ ไหลของของเหลว
ไวไฟ ใหรบี ปองกันการลุกติดไฟดวยการฉีดโฟม
คลุมผิวหนาเชื้อเพลิงทั้งหมดไว
 ไม แนะนําให ใช โฟมดั บไฟที่ เกิ ดจาก
อุปกรณไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาเดินอยู
 ห ามใช โฟมดั บ ไฟที่ เกิ ดจากวั ตถุ ที่ มี
ปฏิกิริยากับน้ํา เชน แม็กนีเซียม ไททาเนียม
โปแตสเซียม ฯลฯ
รูปแบบการใชโฟม (Foam Applications)
ตามมาตรฐาน NFPA 11 การใชงานโฟม
มี 2 รูปแบบ ไดแก ระบบโฟม (Foam System)


นําไปใชดบั ไฟเกิดจากโลหะติดไฟ (ไฟ Class D)
 ไมควรนําโฟมไปดับไฟที่เกิดจากหรือ
เกีย่ วของกับแกสหรือของเหลวทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ า่ํ สุด
 เมื่อฉีดโฟมลงไปที่ของเหลวกําลังลุก
ไหมซึ่งมีอุณหภูมิเกิน 100 ํ C (212 ํ F) น้ําใน
สวนผสมโฟมจะกลายเปนฟองกระเซ็นหรือหก
ลนออกมา
 ในการดับไฟตองเตรียมสวนผสมโฟม
ในปริมาณที่พอเพียงสําหรับการใชงานเสมอ
ขอไดเปรียบของโฟมดับไฟ (Advantage
of Foam)
 ใช ฉี ด ปกคลุ ม เพลิ ง ไหม ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และทําใหไฟเย็นลง
 ทําหน าที่ เป นตั วกั้ น ไอสารเชื้ อเพลิ ง
ปองกันไมใหไอสารเชื้อเพลิงระเหยขึ้นมา
 สามารถใชดับไฟ Class A เนื่องจาก
มีน้ําอยูในสวนผสมในปริมาณมาก
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Fixed Monitor

และการฉีดโฟมดวยมือ (Handline)
ระบบโฟม (Foam System) หมายถึง
การใชงานโฟมที่เปนระบบครบวงจรติดตั้งใน
พื้นที่ปกปอง มีอุปกรณจายน้ํายาโฟมและน้ํา
อุปกรณผสมโฟมและอุปกรณโฟมฉีดโฟม รวม
อยูใ นระบบเดียวกัน บังคับการทํางานอัตโนมัติ
หรือบังคับดวยมือ พรอมดวยอุปกรณประกอบ
ทีส่ าํ คัญ เชน เครือ่ งสูบน้าํ อุปกรณตรวจจับเพลิง
อุปกรณบังคับการทํางาน ฯลฯ ระบบโฟมที่ใช
กันอยูในปจจุบันแบงออกเปนประเภทยอย ดัง
ตอไปนี้
 ระบบโฟมอัดอากาศ (CAFS; Compressed
Air Foam System) ใชอุปกรณปลอยโฟมดวย
แรงดันอากาศทีเ่ ชือ่ มตอกับหองผสมโฟมโดยตรง
เพือ่ ฉีดหรือปลอยโฟมลงบนพืน้ ทีเ่ ปาหมาย บังคับ
การทํางานดวยระบบตรวจจับอัตโนมัตหิ รือบังคับ
ดวยมือ โฟมจะถูกฉีดออกมาดวยแรงดันอากาศ
ทําใหคลุมผิวหนาเชื้อเพลิงไดอยางรวดเร็วและ
ทั่วถึง ใชดับไฟเกิดจากของเหลวติดไฟไดและ
ของเหลวไวไฟ แตหามใชดับไฟตอไปนี้
 ไฟเกิดจากสารเคมีประเภท เซลลูโลส
ไนเตรทซึ่งปลอยออกซิเจนหรือสารออกซิไดซ

ออกมาในปริมาณมาก
 ไฟเกิดจากอุปกรณไฟฟาในพื้นที่เปด
ซึ่งมีกระแสไฟฟาเดินอยู
 ไฟเกิ ด จากโลหะที่ มี ป ฏิ กิ ริ ย ากั บ น้ํา
เชน โซเดียม โปแตสเซียม โซเดียมโปแตสเซียม
อัลลอย (NaK)
 ไฟเกิ ด จากวั ตถุ อั น ตรายมี ป ฏิ กิ ริ ย า
กับน้ํา เชน ไทรเอทิล-อะลูมิเนียม ฟอสฟอรัส
เพนทอกไซด ฯลฯ และ
 ไฟเกิดจากแกสเหลวไวไฟ
 ระบบติดตัง้ ประจําที่ (Fixed System)
ระบบซึง่ โฟมจะไหลไปตามทอจากสถานีผสมโฟม
ทีเ่ ปนศูนยกลางไปยังอุปกรณฉดี หรือปลอยโฟม
แลวฉีดสวนผสมโฟมลงไปคลุมพืน้ ทีป่ กปองดวย
เครื่องสูบน้ําติดตั้งถาวรในระบบ
 ระบบเคลื่อนที่ (Mobile System) ระบบ
ซึ่ งอุ ปกรณ ผลิ ตส วนผสมโฟมติ ดตั้ งบน
ล อเลื่ อนที่ เคลื่ อนที่ ไดเองหรื อถูกลากจู งดวย
พาหนะอืน่ โดยตองมีสว นเชือ่ มตอกับน้าํ สํารอง
หรือโฟมที่ผสมเสร็จแลวสําหรับใชฉีดดับไฟใน
บริเวณที่อยูหางออกไป
 ระบบยกหิว
้ (Portable System) อุปกรณ
ผลิตสวนผสมโฟม น้าํ น้าํ ยาโฟม สายสูบ หัวฉีด
ที่รวมกันเปนระบบฉีดโฟมสามารถยกหิ้วไปยัง
จุดทีต่ องการใชโฟมได
 ระบบกึ่งติดตั้งประจําที่ (Semifixed
System) เปนระบบหัวฉีดโฟมหรือหัวปลอยโฟม
ติดตัง้ ประจําทีส่ ามารถตอเขากับสายสูบหรือทอ
ซึง่ เชือ่ มกับอุปกรณผลิตโฟมทีอ่ ยูห า งออกไปใน
ระยะที่ปลอดภัยได
การฉีดโฟมดวยมือ (Handline) ประกอบ
ดวยสายสูบและหัวฉีดโฟมที่ถือไดดวยมือ
 หัวฉีดมอนิเตอร (Monitor) เปนหัวฉีด
โฟมขนาดใหญ มี 2 ชนิดคือ
 หั ว ฉี ด มอนิ เ ตอร ป ระจํ า ที่ (Fixed

Monitor) เปนหัวฉีดปน (Cannon) ฉีดโฟมได
ในปริมาณมากในแตละครั้ง ติดตั้งประจําที่บน
พื้นที่รองรับทั้งพื้นราบและพื้นยกระดับ
 หั วฉี ดโฟมเคลื่ อนย ายได (Portable
Monitor) เปนหัวฉีดปน (Cannon) ฉีดโฟมไดใน
ปริมาณมากในแตละครั้ง ติดตั้งบนแทนรองรับ
เคลือ่ นทีไ่ ดหรือลอเลือ่ นเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ
 หัวฉีดโฟมมือถือ (Nozzle) ใชฉีดหรือ
ปลอยสวนผสมโฟมไปยังเพลิงไหม มีใชกันอยู
หลายชนิด อาทิ
 หั ว ฉี ด โฟมหรื อ อุ ป กรณ ป ล อ ยโฟม
ประจําที่ (Foam Nozzle or Fixed Foam Maker)
หัวฉีดโฟมออกแบบมาเพือ่ ใชตอ กับสายสูบทีส่ ง
สวนผสมโฟมเขามาสําหรับฉีดออกไปคลุมเพลิง
ไหม โดยสวนใหญจะเปนชนิดมีรูอากาศ
 หั ว ฉี ดดู ด โฟมด ว ยตั ว เอง (SelfEducting Nozzle) เป นหั วฉี ดที่ เชื่ อมต อกั บ
อุปกรณผสมโฟมผานทอดูด (Venturi) ชวงสัน้ ๆ
หรือทอยืดหยุน ไดสาํ หรับใชดดู โฟมสงไปยังหัวฉีด
เพือ่ ฉีดโฟมคลุมเพลิงไหม
 ตัวปลอยโฟมดวยแรงดันสูง [Pressure
Foam Maker (High Back Pressure or Forcing
Type)] ใชหลักการดูดสวนผสมโฟมเขาไปยังตัว
ปลอยโฟมชนิดมีรูอากาศผานทอดูด (Venturi)
ดวยแรงดันอากาศ
REFERENCE
1. NFPA 11; Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam 2010
Edition
2. Foam Basics; David's Fire Equipment, http://www.davidsfire.com/foam_
basics.htm
3. Firefighting foam; Wikipedia, the
free encyclopedia, https://en.wikipedia.org/
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