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สารดับเพลิงเปยก (Wetting Agent) เปน
สารดับเพลิงทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ปนไปตามมาตรฐาน
NFPA 18 Standard on Wetting Agents คําจํากัด
ความของสารดับเพลิงชนิดนี้คือ “สวนผสมซึ่ง
เมือ่ เติมลงไปในน้าํ แลวจะลดความตึงผิวของน้าํ
ทําใหเพิม่ ความสามารถในการทะลุผา นและขยาย
ตัว” ในขณะที่สวนผสมหรือตัวเติม (Additive)
ที่ กลาวถึงคือ “ของเหลว เชน สวนผสมโฟม
(Foam Concentrates) สารปองกันการแยกตัว
ของน้าํ และน้าํ มัน (Emulsifiers) และสารทีเ่ ปน
ของเหลวและโฟม ใช ระงั บไอสารอั นตรายที่
ผลิตขึ้นมาสําหรับใชผสมลงในน้ํา”
การสรางสารดับเพลิงเปยก (Wetting
Agent) มีลักษณะเดียวกับการสรางสารละลาย
โฟม นั่นคือ ใชสารผสมตัวเติม (Additive) เติม
ลงไปในน้าํ ในอัตราสวน 0.1-0.5% (อัตราสวน
ทีแ่ ทจริงขึน้ อยูก บั ชนิดสารผสมทีใ่ ช) จากนัน้ ใช
อุปกรณผสมดวยแรงดันทําใหน้ําและสารผสม
เปนเนื้อเดียวกัน
สารดับเพลิงเปยกมีขอ ไดเปรียบน้าํ ธรรมดา
ในการดับไฟหลายประเด็น โดยเฉพาะความ
สามารถในการลดความตึงผิวของน้ํา สงผลให
น้ําทะลุผานผิวหนาเชื้อเพลิงที่เปนของแข็งลึก
ลงไปในเนือ้ เชือ้ เพลิง เปนการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของน้าํ ในการดับไฟถึง 100% ซึง่ หมายถึง การ
ดับไฟไดเร็วขึน้ กวาเดิมในขณะทีใ่ ชนา้ํ ในปริมาณ
นอยลง สงผลโดยตรงในการประหยัดปริมาณ
สํารองในสถานการณทขี่ าดแคลนน้าํ หรือมีความ
ยากลําบากในการขนสงน้าํ เขาไปในพืน้ ทีเ่ พลิงไหม

อีกทั้ งยังชวยลดน้ําปนเปอนจากการดับเพลิง
เนื่องจากการใชน้ําในปริมาณมาก
สําหรับคําจํากัดความของมาตรฐาน UL
(The Underwriters Laboratories Inc.)
สารดับเพลิงเปยก (Wetting Agent) หมายถึง
สวนผสมของเหลวที่เติมลงไปในน้ําธรรมดาใน
ปริมาณทีก่ ําหนดไวเพือ่ ทําใหนา้ํ มีคณ
ุ สมบัตใิ น
การทะลุผานและขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งหากไมมี
สวนผสมของเหลวดังกลาว เมื่อฉีดน้ําไปยังผิว
หนาเชื้อเพลิงที่เปนของแข็ง น้ําจะแตกกระจาย
ออกดานขางแลวไหลลนทิง้ ไป เนือ่ งจากมีความ
ตึงผิวสูง แตเมื่อเติมสวนผสมลงไป ความตึงผิว
ของน้ําจะลดลง มีความออนตัวและโคงตัว เมื่อ
ฉีดไปยังเชือ้ เพลิง น้าํ จะเกาะผิวหนาเชือ้ เพลิง ไม

แตกกระจายออกมา จากนั้นน้ําจะซึมลึกลงไป
ในเนื้อเชื้อเพลิงที่กําลังลุกไหม (Deep Seated
Fire) ทําใหไฟดับเร็วและงายขึ้น
การที่ เรียกน้ําผสมตัวเติมวา “สารดับ
เพลิงเปยก” เนือ่ งจากมันทําใหผวิ หนาเชือ้ เพลิง
ที่สัมผัสสารดับเพลิงมีความเปยกเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะเชื้อเพลิง Class A สวนผสมน้ํากับ
ตัวเติมจะเกาะติดผิวหนาเชือ้ เพลิงเปนบริเวณกวาง
เปนเวลานานกวาและดีกวาเดิมจนเกิดความ
เปยกชืน้ พรอมกับทะลุผา นลึกลงในเนือ้ เชือ้ เพลิง
โดยจะทําความเย็นเชื้อเพลิงอยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพสูง ในขณะทีเ่ ชือ้ เพลิง Class B จะ
ตองใชอัตราสวนผสมที่สูงขึ้น และจํากัดเฉพาะ
เชือ้ เพลิงชนิดไฮโดรคารบอนทีไ่ มไดผสมน้าํ เทานัน้
การดับไฟ Class B ของสารดับเพลิงเปยกจะ
ไมใชวิธีคลุมผิวหนาเชื้อเพลิงเหมือนโฟมทั่วไป
แตจะรวมตัวเขากับเชือ้ เพลิงแลวสรางสารตานทาน
การแยกตัวของน้ําและน้ํามันที่ไมไวไฟ (Nonflammable Emulsifiers) ขึน้ มา โดยตัวเติมจะไม
เกิดฟองโฟมในปริมาณมาก แตจะตองฉีดไปยัง
เชือ้ เพลิงดวยความแรงเพือ่ ใหสารเปยกผสมกับ
เชื้อเพลิงซึ่งแตกตัวเปนเม็ดขนาดเล็ก ซึ่งตอมา
โมเลกุลเชือ้ เพลิงจะถูกลอมรอบหรือหอหุม ดวย
สวนผสมของตัวเติมกับน้ําจนไมสามารถลุกติด
ไฟไดอกี ตอไป ไฟจึงมอดดับลงในทีส่ ดุ และเมือ่
ไฟดับแลวก็มโี อกาสนอยมากทีจ่ ะลุกติดขึน้ มาใหม
สําหรับตัวเติมทีเ่ ปนสารปองกันการแยก
ตัวของน้ําและน้ํามัน (Emulsifiers) NFPA ให
ความหมายไววา เปนสารเคมีหรือสวนผสมของ
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เปนบอเกิดของมลพิษทางอากาศคือควัน แพร
กระจายสูบรรยากาศปริมาณมากในแตละครั้ง
หลักการดับไฟของสารดับเพลิงเปยกคือ
ใชสารตัวเติมปริมาณเล็กนอยผสมลงในน้าํ เพือ่
ทําใหนา้ํ มีประสิทธิภาพในการดับไฟมากขึน้ เมือ่
เทียบกับน้าํ ธรรมดาทีไ่ มไดผสมตัวเติมปริมาณ
เทากัน ประสิทธิภาพดับไฟดังกลาว หมายถึง
สามารถดั บไฟไดในระยะเวลาอั นสั้ น โดยใช
สวนผสมปริมาณนอย การใชน้ําปริมาณนอย
แตดบั ไฟไดในเวลาอันสัน้ สามารถลดผลกระทบ
ตอสิง่ แวดลอมไดทงั้ ในดานของน้าํ ปนเปอ นสาร
ดับเพลิงทีเ่ ปนสารเคมีและมลพิษทางอากาศจาก
ควันไอเสียของเครื่องยนตและอุปกรณที่ใชใน
การดับเพลิง
สารดับเพลิงเปยกยุคใหมถือกําเนิดขึ้น
เมื่อป 1993 เมื่อบาอัมส แคสโตไรน (Baums
Castorine) ชาวเมืองโรม รัฐนิวยอรก ประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดพฒ
ั นาสารดับเพลิงเปยกขึน้ มา
โดยมีคณ
ุ สมบัตใิ หความเย็นอยางยิง่ ยวดในการ
ดับไฟ Class A, Class B และ Class D รวมถึง
ไฟที่ มี แ รงดั น และไฟสามมิ ติ ที่ เ กิ ด จากสาร
ไฮโดรคารบอนและโพลาร โซลเวนท เชน น้าํ มัน

สารเคมีทมี่ พี ลังงานทําใหเกิดการยึดติดกัน
(Emulsion) แตไมเหมาะที่จะใชปองกันผิวหนา
เชื้อเพลิงจากการแผรังสีความรอน เมื่อเปรียบ
เทียบกับการใชโฟม Class A แลว สารดับเพลิง
เปยกปกป องเปลวไฟได ดอยกว า นอกจากนี้
สารดับเพลิงเปยกยังมีขอจํากัดในการใชดับไฟ
Class C Class D และ Class K เนื่องจากมีน้ํา
ผสมอยู ซึ่งมีแนวโนมจะทําใหเกิดปฏิกิริยาเมื่อ
ใชดับไฟเหลานั้น

ตามวัตถุประสงคของผูผ ลิต สารดับเพลิง
เปยกจะใชดับไฟ Class A และ Class B ในเชิง
รุกสําหรับการระงับเหตุที่เกิดซึ่งหนามากกวา
จะใชในเชิงปองกันกอนไฟจะมาถึง
ประเด็นทีไ่ ดรบั การกลาวขวัญกันมาก คือ
สารดั บ เพลิ งเป ยกสามารถทําให น้ําธรรมดา
มี ประสิ ทธิ ภาพดั บไฟเพิ่ มขึ้ นถึ งเท าตั ว หรื อ
100% เต็ม โดยการลงทุนเพิ่ มที่นอยนิดแต
ไดผลเกินคุม ดังทีก่ ลาวไปในตอนตน การสราง
สารดับเพลิงเปยกจะใชตวั เติมเพียง 0.1-0.5%
เทานั้ น ซึ่ งต่ํากวาอั ตราสวนผสมโฟมสิบเทา
พูดงายๆ วา ใชตัวเติม 1-5 ลิตร ผสมน้ําไดถึง
1,000 ลิตร

จุดเดนอีกประการหนึง่ ของสารดับเพลิงเปยก
คือ มีผลกระทบตอสิง่ แวดลอมนอย สารตัวเติม
(Additives) ที่ใชอยูในปจจุบันเปนสารอินทรีย
ชนิดทีม่ กี ารยอยสลายทางชีวภาพ (Biologically
Degradable) มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
มาก ยิ่งมีการใชงานที่สวนผสมต่ําและปริมาณ
น้ําที่นอยลงดวยแลวก็ยิ่งทําใหแทบไมมีปญหา
ดานสิง่ แวดลอม แตกตางจากการใชนา้ํ ธรรมดา
ดับไฟ นอกจากจะตองใชนา้ํ ในปริมาณซึง่ ทําให
เกิดน้าํ ปนเปอ นสารเคมีจากเชือ้ เพลิงไหลลงดิน
หรือแหลงน้าํ แลว การดับเพลิงในระยะเวลายาว
นาน หมายถึงการตองใชยวดยานพาหนะขนสง
น้ําสํารองและเครื่องยนตสําหรับการสูบน้ําซึ่ง

เชื้อเพลิง แอลกอฮอล เอทานอล ฯลฯ มาตรฐาน
UL จัดใหอยูกลุมของโฟมดับเพลิง (Firefighting
Foam) วางจําหนายครั้งแรกในชือ่ Pyrocool ซึ่ง
สูตรสารดับเพลิงเปยกตามสิทธิบตั รไดรบั รางวัล
ดานสิ่งแวดลอม Presidential Green Chemistry
Award ในป 1998 ในฐานะเปนสารยอยสลาย
ทางชีวภาพใชทดแทนโฟม AFFF และ AR-AFFF
รวมไปถึงโฟมและสารดับเปยกชนิดอืน่ ปจจุบนั
วางตลาดโดยใชชื่อ Novacool UEF (Universal
Extinguishing Foam) ใชงานในอัตราสวนผสม
0.4% สําหรับดับไฟ Class A และ 0.5% สําหรับ
ดับไฟ Class B และ Class D ทั้งนี้ Novacool
UEF เปนสารดับเพลิงเปยกชนิดยอยสลายทาง
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ชีวภาพ (สารเคมีที่ใชเปนตัวเติมผสมลงไปใน
น้ํา เมื่ อใช ดั บเพลิ งแล วจะถู กย อยสลายด วย
จุลนิ ทรียจ นหมดไปและไมตกคางในสิง่ แวดลอม)
ตามประวัติที่ไดบันทึกไว สารดับเพลิง
เปยกยุคแรกมีใชงานตั้งแตป 1940 หลังจาก
การปรากฏตัวของโฟมโปรตีนทางกล (Proteinbased Mechanical Foam) ไมนานนัก ซึง่ ในชวง
เวลานั้น สารดับเพลิงเปยกไดเปรียบโฟมในแง
ที่ สามารถใชงานรวมกับผงเคมีแหงไดดี โดย
สารดับเพลิงเปยกจะทะลุผานผิวหนาวัสดุที่ มี
รูพรุนแลวแทรกซึมลึกลงไปขางใน อีกทัง้ มีอายุ
การเก็บรักษา (Shelf Life) นานกวาโฟมโปรตีน
ทั้ งนี้ สารดับเพลิงเปยกอยู ภายใตการ
ควบคุมของมาตรฐาน NFPA 18 ซึ่งจะตองมี
คุณสมบัติผานการทดสอบดับไฟ Class A และ
B ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานนี้ และในฐานะ
ทีเ่ ปนโฟมดับเพลิงชนิดหนึง่ จากการแบงประเภท
ตามบัญชีรายชือ่ ของ UL สารดับเพลิงเปยกตอง
ผ านการทดสอบคุ ณสมบั ติ ก ารดั บ ไฟตามที่
กําหนดไวในมาตรฐาน UL 162 (Firefighting
Foam) และ UL 711 (Fire Extinguishers)
ตามความในมาตรฐาน NFPA 18 สาร
ดับเพลิงเปยก (Wetting Agent) หมายถึง สวน
ผสมของสารเคมีซงึ่ เมือ่ เติมลงไปในน้ําในอัตรา
สวนที่เหมาะสมจะทําใหน้ําลดความตึงผิวหรือ
ออนตัวลง สามารถทะลุผา นเนือ้ เชือ้ เพลิงทีเ่ ปน
ของแข็งลึกลงไปขางในพรอมกับขยายตัวไดมาก
ขึ้ น และในบางกรณีจะมีคุณสมบัติเพิ่ มความ
ยึดเกาะระหวางน้ํากับน้ํามันและสรางฟองโฟม
โดยสวนผสมน้ํากับสารดับเพลิงเปยกเรียกวา
“Wet Water” และถาเพิ่มแรงดันอากาศเขาใน
สวนผสมจะเรียกวา “Wet Water foam” เมื่อ
ฉีดลงไปยังผิวหนาของเชื้อเพลิง Class B จะ

ทําใหอณ
ุ หภูมลิ ดลงอยางรวดเร็วจนเชือ้ เพลิงใน
สถานะของเหลวมีอณ
ุ หภูมติ า่ํ กวาจุดเดือดของน้าํ
สงผลโดยตรงทําใหเพลิงไหมเย็นลงแลวดับลงไป
ในสวนของการใชงานสารดับเพลิงเปยก
มาตรฐาน NFPA 18 กําหนดใหใชดับไฟไดทุก
ประเภทและทุ ก ชนิ ดเท าที่ น้ํา ธรรมดาทําได
โดยเฉพาะไฟ Class A และ Class B เมื่อผสม

สารดับเพลิงเปยกลงไปในน้าํ ธรรมดาในอัตราสวน
ทีถ่ กู ตอง น้าํ ธรรมดาจะกลายเปนน้าํ เปยก (Wet
Water) มีความตึงผิวนอยลง มีความออนตัว
หรืออาจมีฟอง สามารถยึดเกาะวัตถุเชื้อเพลิง
Class A ไดดีโดยไมแตกกระจายเมื่ อกระทบ
ผิวหนาเชือ้ เพลิง อีกทัง้ ยังทะลุผา นเนือ้ เชือ้ เพลิง
ที่มรี ูพรุนลงไปในเนือ้ เชื้อเพลิงเพือ่ ดับไฟทีไ่ หม
ในสวนลึก (Deep Seated Fire) สําหรับเชือ้ เพลิง
Class B เชน ของเหลวติดไฟได น้าํ เปยกจะทําให
โมเลกุลของเชือ้ เพลิง รวมตัวกับน้ําโดยโมเลกุล
ของน้ําจะลอมแลวหอหุมโมเลกุลของน้ํามันไว
ดานในซึง่ น้าํ มันจะเย็นลงและสูญเสียคุณสมบัติ
การติ ดไฟลงจนไม สามารถลุ ก ไหม ต อไปได
อีกทั้งโอกาสจะลุกติดขึ้นมาจะมีนอยมาก

ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการดับไฟของสาร
ดับเพลิงเปยกไมไดขึ้นกับสวนผสมอยางเดียว
แตเทคนิคและวิธีใชงาน รวมทั้งวัสดุอุปกรณจะ
มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมใหสารดับเพลิง
สามารถดับไฟไดตามความตองการหรือตามแผน
ระงับเหตุที่ไดวางไว
ในการใช ง านสารดั บ เพลิ ง เป ย ก ให
ปฏิบตั ติ ามขอบังคับหรือขอกําหนดของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ ซึ่งสามารถใชในลักษณะของการ
ฉี ดเป นฝอยละเอี ยด (Spray) สปริ ง เคลอร
(Sprinklers) หรือฉี ดดวยระบบโฟม (Foam
System) ขึน้ อยูก บั พืน้ ทีแ่ ละลักษณะอันตรายที่
เกิดขึน้ ในกรณีใชงานโดยการฉีดดวยหัวฉีดและ
สายสูบ ใหนําวิธีการฉีดน้ําธรรมดามาใช
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การฉีดคลุมผิวหนาเชือ้ เพลิงเพือ่ ปองกัน
ความรอนสัมผัส สามารถทําได แตควรใชสวน
ผสมของสารดับเพลิงปริมาณมากกวาการฉีดดับ
ไฟโดยตรง เนื่องจากจําเปนตองใช Wet Water

ธรรมดา แตหากฉีดเปนฝอยละเอียดหรือหมอก
น้ํา อนุญาตใหทําไดแตตองมีมาตรการปองกัน
อันตรายควบคูไปดวย สวนการฉีดเปนลําตรง
ไมสามารถทําได

Foam ทีเ่ ขมขนขึน้ เพือ่ สะทอนความรอนออกไป
อยางไรก็ตาม การใชสว นผสม Wet Water
มีขอ จํากัดทีจ่ ะตองนําไปพิจารณาดังตอไปนี้
 การดับไฟ Class A การใชนา
้ํ ผสมสาร
ดับเพลิงเปยกดับไฟ Class A มีขอ จํากัดเหมือน
กับการใชน้ําธรรมดา นั่นคือ ไมควรใชดับไฟที่
เกี่ ยวของกับสารเคมีบางชนิดซึ่ งจะทําใหเกิด
ปฏิกิริยารุนแรงเมื่อสัมผัสสารดับเพลิง
 การดับไฟ Class B การใช Wet Water
ดับไฟ Class B จํากัดแคเพลิงไหมที่เกิดจาก
เชื้อเพลิงของเหลวติดไฟไดที่ไมละลายน้ําหรือ
ไมมีน้ําผสม เชน น้ํามันเชื้อเพลิงตางๆ เทานั้น
สวนเชือ้ เพลิงของเหลวทีม่ นี า้ํ ผสมหรือละลายน้าํ ได
เชน แอลกอฮอล การใช Wet Water เพือ่ ควบคุม
ไอสารเปนเรือ่ งเปนไปได แตการดับไฟไมไดผล
และยังมีขอสงสัยอยู
 การดับไฟ Class C เนือ
่ งจากสวนผสม
สวนใหญเปนน้าํ ดังนัน้ การใช Wet Water ดับไฟ
ที่เกิดกับอุปกรณไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาเดินอยู
จะเกิดอันตราย เพราะน้ําเปนตัวนําไฟฟา มี
แนวโนมทีผ่ ใู ชจะถูกไฟฟาดูดไดรบั บาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิตซึ่ งเปนขอหามเดียวกับการใชน้ํา

การดับไฟ Class D หามใช Wet Water
ดับไฟที่เกิดจากการลุกไหมของโลหะติดไฟได
ยกเวน ชนิดทีไ่ ดรับการขัน้ บัญชีจากผลทดสอบ
วาสามารถใชดับไฟ Class D ได
สารดับเพลิงเปยกผลิตมาเพื่อใชผสมน้ํา
เทานัน้ การนําไปผสมกับสิง่ อืน่ ทีน่ อกเหนือจาก
น้าํ ไมวา จะเปนโฟมเคมีหรือโฟมทางกลเปนสิง่
ตองหาม
ทัง้ นี้ ควรหลีกเลีย่ งการสวนผสมของสาร
ดับเพลิงเปยกในอัตราไมตรงกับทีก่ าํ หนดไวตาม
สูตรของผูผลิต เนื่องจากอัตราสวนที่มากหรือ
นอยกวาที่กําหนดไวจะกอใหเกิดผลกระทบไม
ทางใดก็ทางหนึง่
สารดับเพลิงเปยกมีฤทธิก์ ดั กรอนซึง่ ผูผ ลิต
จะตองระบุผลการทดสอบใหชดั เจน โดยเฉพาะ
การกัดกรอนภาชนะโลหะทีม่ สี ารเคลือบผิวทีอ่ าจ
หลุดรอนเมื่ อสัมผัสกับสารดับเพลิงเปยกเปน
เวลานาน
ในประเด็นความเปนพิษ ในบัญชีรายชือ่
สารดับเพลิงตามมาตรฐานระบุ “ไมมีพษิ ” แต
ในความเป นจริงแลว สารดั บเพลิ งเป ยกบาง
ชนิดมีพษิ เล็กนอย ลักษณะเหมือนสบูเ ขมขน มี


การระคายเคืองผิวหนังอยางออน และควรหลีก
เลี่ยงการปนเปอนอาหารและการกินอาหารที่
ปนเปอนสารดับเพลิงเปยก

ขอกําหนดพืน้ ฐานของสารดับเพลิง
เปยก ตามมาตรฐาน NFPA 18
สารดับเพลิงเปยกทีจ่ ะใชดบั ไฟ ตองอยู
ในบั ญชี รายชื่ อของมาตรฐานและได รั บการ
รับรองจากหนวยงานผูควบคุมกฎหมาย
 เครื่องมือพิเศษ เชน เครื่องผสมสาร
ดับเพลิงเปยกกับน้าํ ตองอยูใ นบัญชีรายชือ่ ของ
มาตรฐานและไดรับการรับรองจากหนวยงาน
ผูควบคุมกฎหมาย


ขอกําหนดคุณสมบัตแิ ละการทดสอบ
สารดับเพลิงเปยกตามมาตรฐาน NFPA 18
อัตราสวนผสมของสารดับเพลิงเปยก
สําหรับการใชงานตองเปนคาเฉพาะของผูผลิต
แตละรายซึง่ เปนคาทีผ่ า นการทดสอบและไดรบั
การรับรองตามมาตรฐานทีผ่ า นการทดสอบนัน้
 สารดั บ เพลิ ง เป ย กที่ ผ สมลงในน้ําจะ
ตองลดความตึงผิวของน้าํ จนเหลือนอยกวา 33
ไดนส/ตารางเซนติเมตร (33 Dynes/cm2)
 การเพิ่ ม อั ต ราส ว นผสมของสารดั บ
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เพลิงเปยกลงในน้ําที่กําหนดโดยผูผลิตจะตอง
ไมมี ผลทําให จุดเดื อดของน้ําลดลง หรื อเพิ่ ม
อุณหภูมเิ ยือกแข็งของน้าํ สูงขึ้น
 สารดั บ เพลิ ง เป ย กที่ จ ะใช ดั บ ไฟต อง
ละลายน้ํางายและผสมน้ําไดเปนอยางดี
 การละลายน้ํา สวนผสมสารดับเพลิง
เป ยกเมื่ อผสมน้ําที่ อุ ณหภู มิ ตามที่ กําหนดไว
ตองรวมตัวกับน้าํ ไดดแี มใชอตั ราสวนผสมสูงสุด
ตามที่ผูผลิตแนะนํา
 อุณหภูมิทไี่ มทา
ํ ใหแยกตัว ของเหลวที่
เกิดจากการผสมสารดับเพลิงเปยกกับน้ําตาม
สูตรของผูผ ลิตจะตองไมเกิดการแยกตัวออกจาก
กันระหวางสวนผสมในยานอุณหภูมิ 32 ํ F 120 ํ F (0 ํ C - 48.9 ํ C) รวมทัง้ ในสภาพอากาศ
มืดครึ้ม มีเมฆมาก หรือหิมะตก
 การแยกตัวเปนชัน
้ สารดับเพลิงเปยก
ที่ มี อั ตราส วนตามที่ ผู ผลิ ตกําหนด ต องไม มี
แนวโนมจะแยกตัวเปนชั้นหลังจากเก็บไวนาน
30 วันที่อุณหภูมิ 60 ํ F (15.6 ํ C) ไมวาจะจัด
เก็บในปริมาณมากหรือนอย ทั้งนี้ เมื่อปรากฏ
สวนผสมสารดับเพลิงแยกตัวออกจากกันแลว
จับตัวเปนชั้นตั้ งแตสองชั้ นขึ้นไป เปนตัวชี้ ให
เห็นวาสารดับเพลิงเปยกมีการแยกตัวเปนชั้น
ตามความหมายนี้
 กิรย
ิ าหลังการแข็งตัว สวนผสมสารดับ
เพลิงเปยกกับน้าํ ในอัตราสวนทีผ่ ผู ลิตกําหนดหลัง
จากนําไปแชแข็งเปนเวลา 1 ชั่วโมง และเมื่อนํา
มาอุน ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 60 ํ F (15.6 ํ C) ตองกลับคืน

สภาพปกติโดยการปน
 ในรายการแนะนําการใชงานสวนผสม
สารดับเพลิงเปยกกับน้ําในอัตราสวนที่ ผูผลิต
กําหนด จะต องระบุว า ใช ได ดีกั บวัตถุที่ เป น
เชื้อเพลิง Class A หรือ Class B ชนิดใดบาง
 คา pH คาความเปนกรดดางของสวน
ผสมสารดับเพลิงเปยกกับน้าํ ในอัตราสวนทีผ่ ผู ลิต

กําหนด จะตองมีคาระหวาง 7 - 12 ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
60 ํ F (15.6 ํ C)
 การฉีดผานหัวฉีด (Nozzle Discharge)
ใหมลี กั ษณะเทาเทียมกันกับการฉีดน้าํ ธรรมดาที่
ความดันและอุณหภูมิเดียวกัน ทั้งเรื่องรูปแบบ
การฉีด ระยะฉีด และอัตราการฉีด โดยตองไมมี
สวนลดใดๆ เมื่อเปรียบกับการฉีดน้ําธรรมดา
 ความหนืด (Viscosity) สารดับเพลิง
เปยกที่ เปนตัวเติมน้ําตองแสดงคาความหนืด

(Centipoise) ที่ไดจากการทดสอบโดยสถาบัน
มาตรฐานที่เปนที่ยอมรับเพื่อใชในการเปรียบ
เทียบผลิตภัณฑ
 สารดับเพลิงตองผานการทดสอบดับ
ไฟ Class A และ B ตามมาตรฐานนี้ (NFPA 18)
ซึง่ เมือ่ ทดสอบผานแลว ทีภ่ าชนะบรรจุจะตองมี
ขอมูลสําคัญดังตอไปนีร้ ะบุไว
 ชื่อหรือเครื่องหมายการคาของผูผลิต
หรือสัญลักษณอนื่ ตามทีต่ กลงกันไวกับสถาบัน
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Photo : Micro-Blaze Out fire fighting agent

ทดสอบ เพื่อระบุชนิดของสารเคมีที่ไดรับการ
ขึ้นบัญชีใหเปนสารดับเพลิงเปยกที่ชัดเจน
 อัตราสวนผสมสําหรับใชงาน กําหนด
ตามชนิดของสารติดไฟไดทเี่ ปนเชือ้ เพลิงหรือมี
สวนรวมในเพลิงไหม
 ความตึงผิวของสวนผสมสารดับเพลิง
เปยกกับน้ําในอัตราสวนที่กําหนดโดยผูผลิต
 ค าความหนื ดของสารดั บเพลิ งเป ยก
ที่อุณหภูมิ 60 ํ F (15.6 ํ C)
 เงือ
่ นไขในการจัดเก็บ
 เลขที่ ก ารผลิ ต หรื อ วั น ผลิ ต หรื อทั้ ง
สองอยาง
 อุปกรณสําหรับใชฉีดสวนผสมน้ํากับ
สารดับเพลิงเปยก
 ใช อุ ปกรณ มาตรฐานที่ ใช สําหรั บ ฉี ด
น้ําหรือโฟมเพื่อควบคุมเพลิงและดับเพลิง
 สําหรับนักดับเพลิงในหนวยระงับเหตุ
สามารถใชถงั บรรจุสว นผสมน้าํ กับสารดับเพลิง
เปยกที่นําติดตัวไปฉีดดับเพลิงไดโดยตรง โดย
สามารถเพิ่มสวนผสมลงไปในถังดังกลาวเมื่อ
เห็นวาสวนผสมดับไฟไมไดผลตามตองการ
 ในกรณี ไ ม มี ถั งบรรจุ ส วนผสมติ ดตั ว
นักดับเพลิงไปฉีด สามารถใชถังบรรจุสวนผสม
แยกตางหากจากหัวฉีดแตเชือ่ มตอกันดวยตัวดูด
และสายสูบโดยตัวดูดจะดูดสวนผสมจากถังบรรจุ
เขาสายสูบกอนจะสงตอไปยังหัวฉีดเพื่อปลอย
สวนผสมออกไปดับไฟ
 สวนผสมน้ํากับสารดับเพลิ งสามารถ
ใชกับระบบฉีดประจําที่ไดเชนเดียวกัน โดยทํา
ตามขอกําหนดมาตรฐาน NFPA 13: Standard

เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุด ใหฉีด
สวนผสมน้าํ กับสารดับเพลิงเปยกไปยังผิวหนาของ
เชื้อเพลิง เนื่องจากมีคุณสมบัติในการขยายตัว
และทะลุผานเชื้อเพลิงเปนบริเวณกวางและลึก
ทําใหสามารถดูดซับความรอนจากเพลิงไหมได
มากกวาน้ําธรรมดา (น้ําธรรมดาเมื่อฉีดไปยัง
ผิวหนาเชือ้ เพลิงโดยเฉพาะทีเ่ ปนของแข็ง น้าํ จะ
สัมผัสไดแคผิวหนาเชื้อเพลิงกอนจะไหลลงมา
และระเหยเปนไอ ไมสามารถดูดซับความรอน
ได) แตสว นผสมน้าํ กับสารดับเพลิงเปยก เมือ่ ฉีด
ไปยังผิวหนาเชือ้ เพลิง สวนผสมทีอ่ อ นตัวเพราะ
ความตึงผิวลดลง จะเกาะติดกับผิวเชือ้ เพลิงแลว
ขยายตัวครอบคลุมพืน้ ทีผ่ วิ หนาเชือ้ เพลิงโดยไม
แตกกระจายแลวไหลลนลงมา ซึ่งสวนผสมบาง
สวนจะทะลุผา นไปยังแกนกลางเชือ้ เพลิงทีล่ กุ ไหม
สามารถทําความเย็ นเชื้ อเพลิ งได อย างทั่ วถึ ง
ความรอนในตัวเชื้อเพลิงถูกดูดซับในปริมาณ
for the Installation of Sprinkler Systems, มากพรอมกันไฟจึงเย็นลงและดับอยางรวดเร็ว
NFPA 14: Standard for the Installation of
ความจําเปนตองใชสารดับเพลิงเปยก
Standpipe and Hose Systems และ NFPA 15:
น้าํ ธรรมดาสามารถดับไฟไดอยางจํากัด
Standard for Water Spray Fixed Systems for เนื่องจากมีความตึงผิวสูงมาก เมื่อฉีดไปยังเชื้อ
Fire Protection
เพลิงชนิดของแข็ง (Class A) น้าํ จะแตกกระจาย
ขอแนะนําในการใชงานสารดับเพลิง ออกทางดานขางแลวไหลทิ้งไป น้ําจะสัมผัสได
เปยกตามมาตรฐาน NFPA 18
เฉพาะผิวหนาเชื้อเพลิง ทําความเย็นไดเฉพาะ
 โดยทัว
่ ไป ใหใชสว นผสมน้าํ กับสารดับ บริเวณนั้น ตองใชน้ําอีกปริมาณมากเพื่อทําให
เพลิงเปยกวิธเี ดียวกับการใชนา้ํ ธรรมดา แตตอ ง เชื้ อเพลิงเปยกทั่ วถึงและซึมเขาไปขางในเนื้ อ
ศึกษากอนวา สวนผสมน้าํ กับสารดับเพลิงเปยก เชือ้ เพลิง จากประสบการณทไี่ ดจากการใชโฟม
ชนิดทีใ่ ชจะมีปฏิกริ ยิ าอะไรบางเมือ่ สัมผัสกับวัตถุ ดับไฟ ผูผ ลิตหลายรายคิดคนสารสําหรับเติมลง
ติดไฟไดที่ เปนเชื้ อเพลิงหรือมีความเกี่ ยวของ ไปในน้ําธรรมดาและผสมใหเขากันเพื่ อใชฉีด
กับเพลิงไหมบางชนิด
เชื้อเพลิงที่เปนของแข็งมีรูพรุน เชน ไม ยาง
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กระดาษ ฯลฯ ซึง่ สวนผสมน้าํ กับตัวเติมไมเพียง
จะทําความเย็นทีผ่ วิ หนาเชือ้ เพลิงเทานัน้ แตจะ
แทรกซึมลงไปยังแกนเชื้อเพลิงที่กําลังลุกไหม
อีกดวย เนื่องจากมีความตึงผิวของน้ําลดลงจึง
เกาะติดผิวเชือ้ เพลิงไมแตกกระจายออกดานขาง
เหมือนน้าํ ธรรมดาเมือ่ ฉีดไปยังเชือ้ เพลิง นัน่ คือ
น้าํ จะไมสญ
ู เสียไปจากการไหลลนออกดานขาง
เนือ่ งจากมีบางสวนทะลุผา นเขาไปในเนือ้ เชือ้ เพลิง
ลึกถึงแกนแลวทําความเย็นเพลิงไหม สงผลให
ไฟดับไดอยางรวดเร็วและไมสิ้นเปลืองน้ํา
สวนผสมน้าํ กับตัวเติมทีส่ ารดับเพลิงเปยก
มีความหนืดเกาะระหวางโมเลกุลที่เหนียวแนน
มีความหนืดสูงกวาน้าํ ธรรมดา การจะทําใหเกิด
การกลั่นตัวเปนไอจะตองใชพลังงานความรอน
สูงกวาน้ําธรรมดา เมื่อฉีดสวนผสมน้ํากับสาร
ดับเพลิงเปยกไปยังเพลิงไหมจะมีการกลัน่ ตัวเปน
ไอตามปกติซงึ่ เพลิงไหมจะสูญเสียความรอนใน
ปริมาณมากเพือ่ ทําใหสว นผสมนีก้ ลัน่ ตัวเปนไอ
ผลทีต่ ามมาคือ อุณหภูมขิ องเพลิงไหมจะเย็นลง
อยางรวดเร็ว ไฟจึงมอดดับลงไปภายในระยะ
เวลาอันสั้น
เพลิงไหม Class A ทีม่ ีเชื้อเพลิงกองเปน
ชัน้ ไมวา จะเปนยาง กระดาษ ไม ผา ฯลฯ การใช
น้ําธรรมดาฉีดจะดับไดเฉพาะสวนอยูดา นนอก
หรือดานบน ดวยเหตุที่มีน้ํากระจายไหลลนลง
ดานขางปริมาณมาก รวมทั้งถูกเผากลายเปน
ไออยางงายดายและรวดเร็ว เชือ้ เพลิงทีซ่ อ นทับ
อยูข างในหรือดานลางไมมโี อกาสสัมผัสน้าํ จึงมี
ความรอนสูงอยู ในหลายกรณี นักดับเพลิงฉีด
น้าํ ธรรมดาใสกองเชือ้ เพลิง ไฟบริเวณดานนอก
ดับลงไปก็คิดวา งานสําเร็จแลว ก็เดินทางกลับ
ยังไมทนั ถึงสถานีกไ็ ดรบั แจงวาไฟปะทุขนึ้ มาอีก

เพราะเชื้อเพลิงที่อยูลึกไปขางในยังไมดับและ
ลุกติดขึน้ มาใหม แตไฟลักษณะเดียวกัน หากใช
สวนผสมน้าํ กับสารดับเพลิงเปยก น้าํ ในปริมาณ
เทากัน แตจะมีบางสวนทะลุผานชั้นเชื้อเพลิง
เขาไปดับสวนที่อยูลึกเขาไป ดังนั้นจึงดับไฟได
สนิทในทุกสวนและไมมีการลุกติดขึ้นมาใหม
ในกรณีของการดับไฟปา สวนผสมน้าํ กับ
สารดับเพลิงเปยกบางสวนจะไหลลงไปในดินซึง่
เปนผลดีตอการดับไฟปาเปนอยางยิ่ง ดวยเหตุ
ผล ไฟปาไมไดไหมแคบนพืน้ ดิน แตใตพนื้ ดินก็
รอนระอุพรอมจะปะทุขึ้นมาเปนเปลวเพลิงได
ทุกเมื่อ เมื่อสวนผสมน้ํากับสารดับเพลิงเปยก
ซึมลงไปในดินจะไปทําความเย็นเพลิงไหมดา น
ลางสงผลใหไฟมอดดับลงไป ไฟไหมใตพื้นดิน
เมื่ อเกิดไฟปาเปนเหตุผลที่ หนวยดับไฟปาจะ
ตองขุดหลุมเพลาะรอบๆ เพลิงไหมเพือ่ พลิกดิน
และรากไมที่รอนจัดขึ้นมาขางบนเพื่อแยกออก
ไปกอนจะเกิดเปนไฟคุลุกทวมขึ้นมา
ทั้งนี้ สวนผสมน้ํากับสารดับเพลิงเปยก
เปนคนละชนิดกับโฟมดับไฟ A (Class A Foam)
เนือ่ งจากมันสามารถดับไฟประเภทอื่น (Class
B Fire) ไดเชนเดียวกันแมจะดอยกวาโฟมก็ตาม
สวนใหญใชในการควบคุมและลดปริมาณไอสาร
ไวไฟ ในขณะที่โฟมดับไฟ A ดับไดดีเฉพาะไฟ
Class A เทานั้น
ปจจุบนั หนวยดับเพลิงสวนใหญมสี ารดับ
เพลิงเปยกไวใชงานระงับเหตุทั้งไฟไหมอาคาร
ไฟไหมของเหลวไวไฟ รวมไปถึงไฟปา โดยมี
ผลิตภัณฑสารดับเพลิงที่ไดรับความนิยมนําไป
ใชงานหลายชนิดดังตัวอยางตอไปนี้
 “Flameout” เป น ผลิ ตภั ณ ฑ ส ารดั บ
เพลิงเปยกของผูผ ลิต Amiran Biochemicals LLC

ใชอัตราสวนผสมน้ํา 0.5%-2% สําหรับดับไฟ
Class A และ 2%- 6% สําหรับดับ Class B
(ใชแทนโฟม AFFF)
 “Novacool UEF” ผลิตภัณฑของบริษท
ั
Baums Castorine Co Inc. ใชอัตราสวนผสมน้ํา
นอยกวา 0.4% สําหรับดับไฟ Class A และนอย
กว า 0.5% สําหรั บดับไฟ Class B โดยค า
ดังกลาวเปนคามาตรฐาน แตสามารถใชอัตรา
1% และ 3% เปนคาทางเลือกได
 “Bio for C” ผลิตภัณฑของบริษท
ั BioEx SAS ใชอัตราสวนผสมน้ํานอยกวา 0.3%
สําหรับดับไฟ Class A และนอยกวา 0.5%
สําหรับดับไฟ Class B เมือ่ แยกตามขนาดเพลิง
ไหม และชนิดเชือ้ เพลิงใหใชอตั รา 0.1% ดับไฟ
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“FireAde2000” ของบริ ษั ทผู ผลิ ต
Fire Service Plus Inc. ใชอัตราสวนผสมน้ําไม
นอยกวา 0.25% สําหรับดับไฟ Class A และไม
นอยกวา 0.5% สําหรับดับไฟ Class B ขอมูล
ลาสุด อัตราสวนผสมน้าํ ของ FireAde 2000 โดย
การรับรองของ UL เปนดังนี้ อัตราสวนผสมน้ํา


ขนาดเล็ก 0.3% ดับไฟขนาดใหญ ดับไฟเกิด
จากเชื้อเพลิงของแข็ง ไฟอาคารในเมือง และ
0.5% ดับไฟยานพหานะ คลังสินคา และไฟจาก
น้ํามันเชื้อเพลิง (ไฮโดรคารบอน)
 “Bio for N” ผลิตภัณฑของบริษท
ั BioEx SAS ใชอัตราสวนผสมน้ําไมนอยกวา 0.5%
สําหรับดับไฟ Class A และไมนอยกวา 1%
สําหรับดับไฟ Class B เมือ่ แยกตามขนาดเพลิง
ไหมและชนิดเชื้อเพลิงใหใชอัตรา 0.1% ดับไฟ
ขนาดเล็ก 0.3% ดับไฟขนาดใหญ ดับไฟเกิด
จากเชื้อเพลิงของแข็ง ไฟอาคารในเมือง และ
0.5% ดับไฟยานพาหนะ คลังสินคา และไฟจาก
น้ํามันเชื้อเพลิง (ไฮโดรคารบอน)
 “First Class” ของผูผลิต Chemguard
ใชอตั ราสวนผสมน้าํ ไมนอ ยกวา 0.24% สําหรับ
ดับไฟ Class A และไมนอยกวา 0.5% สําหรับ
ดับไฟ Class B ขอมูลลาสุดระบุใหใชอัตราสวน
ผสมน้ํา 0.5% สําหรับดับไฟ Class A

ระหวาง 0.10% และ 0.50% สําหรับใชดับไฟ
เกิดจากเชือ้ เพลิงทีเ่ ปนไม หญา ถานหิน ผาฝาย
ยาง ฟาง แผนกระดาษแข็ง และการลมเปลวไฟ
ขั้นแรก อัตราสวนผสมน้ํา 0.5%-1.0% ใชดับ
ไฟเกิดกับรถยนต รถบรรทุก เครือ่ งจักรกลหนัก
และอัตราสวนผสมน้าํ 3% ใชฉดี ทีอ่ ตั ราไหล 0.1
แกลลอน/นาที/ตารางฟุต (gpm/square foot)
เปนเวลา 10-20 นาทีเพื่ อใชเปนโฟมเหลว
(สารละลายโฟม) สําหรับดับไฟ Class B
 “Fire Cap Plus” ของบริษท
ั Fire Suppression ใช อั ตราส ว นผสมน้ํ า ไม น อ ยกว า
0.25% สําหรับดับไฟ Class A และไมนอยกวา
0.3% สําหรับดับไฟ Class B ขอมูลลาสุดระบุ
ใหใชอตั ราสวนผสมน้าํ 0.25%-0.5% สําหรับ
ดับไฟ Class A ใชอตั รา 1%-3% สําหรับดับไฟ
เกิดจากเชื้อเพลิง Class B ที่เปนสารทําละลาย
ไมมีขั้ว (Non-polar Solvent) และ 3%-6%
สํ า หรั บ ดั บ ไฟเกิ ด จากเชื้ อเพลิ ง Class B

ที่เปนสารทําละลายมีขั้ว (Non-polar Solvent)
ทั้งนี้เครื่องดับเพลิงขนาด 2.5 แกลลอน (9.5
ลิตร) มีการเติมสาร Fire Cap Plus ลงไปใน
อัตราสวน 10 ออนซตอ น้าํ 310 ออนซ รวมเปน
สวนผสม 320 ออนซ (9.5 ลิตร) คิดเปนอัตรา
สวนผสมน้าํ 3% (สารดับเพลิงเปยก 3 สวน น้าํ
97 สวน ใน 100 สวน)
 “Cold Fire” ของผูผลิต Fire Freeze
Worldwide Inc. ใชอตั ราสวนผสมน้าํ ไมนอ ยกวา
0.15% สําหรับดับไฟ Class A และไมนอยกวา
1.5% สําหรับดับไฟ Class B แตอตั ราสวนผสม
น้ําจะมีหลากหลายตามชนิดของน้ําและความ
ตองการความเขมขนของสวนผสมสําหรับดับไฟ
บางกรณีใชอตั ราสวนผสมน้าํ 1%-3% สําหรับ
ดับไฟ Class A และ 3%-6% สําหรับดับไฟ
Class B ทั้งนี้ ชนิดบรรจุในถังดับเพลิงขนาด
2.5 แกลลอน (9.5 ลิตร) มีการเติมสาร Fire
Cap Plus ลงไปในอัตราสวน 32 ออนซผสมน้ํา
288 ออนซ เพือ่ ใหไดสว นผสม 320 ออนซ (9.5
ลิตร) คิดเปนอัตราสวนผสมน้ํา 13%
 “F-500” ของบริษัท Hazard Control
Technologies ใชอัตราสวนผสมน้ําไมนอยกวา
0.25% สําหรับดับไฟ Class A และไมนอยกวา
6% สําหรับดับไฟ Class B ขอมูลลาสุด ระบุให
ใชอตั ราสวนผสมน้าํ 0.25%-1% สําหรับดับไฟ
Class A และ 1%-6% สําหรับดับไฟ Class A
ทั้งนี้เครื่องดับเพลิง 2.5 แกลลอน (9.5 ลิตร)
ใหเติม F-500 ลงไป 10% คิดเปนอัตราสวน
ผสม 3% ในคูมือการใชงานแนะนําใหใชอัตรา
สวนผสมน้าํ 1% สําหรับดับไฟ Class A ทุกชนิด
และใช อั ตราส วนผสมน้ํา 3% สําหรั บดั บไฟ
Class B ที่เกิดจากน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเติม
อากาศยาน และเฮปเทน ทัง้ นี้ ยังไมมีขอพิสูจน
การเพิม่ อัตราสวนผสมสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ
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ดับไฟทีเ่ กิดจากสารทํางานชนิดมีขวั้ หรือไมมขี วั้
 “HI COMBAT A” สารดับเพลิงเปยก
ของ บริษัท Kidde Fire Fighting ใชอัตราสวน
ผสมน้ําไมนอยกวา 0.3% สําหรับดับไฟ Class
A และ Class B ขอมูลลาสุด กําหนดใหใชอัตรา
สวนผสมน้ํา 0.3% สําหรับควบคุมไอสารไมให
แพรกระจายบริเวณผิวหนาเชือ้ เพลิง อัตราสวน
ผสม 0.5%-0.7% สําหรับดับไฟอาคารและเก็บ
งาน (Overhaul) และอัตราสวนผสม 0.7%-1%
สําหรับการปกปองสวนที่สัมผัสกับเพลิงไหม
 “Knockdown” สารดับเพลิงเปยกของ
บริษทั Kidde Fire Fighting ใชอตั ราสวนผสมน้าํ
ไมนอยกวา 0.3% สําหรับดับไฟ Class A และ
Class B ขอมูลลาสุด ผูผ ลิตระบุใหใชอัตราสวน
ผสมน้ํา 0.3% สําหรับควบคุมไอสารเชื้อเพลิง
ที่เกิดการรั่วไหล อัตราสวนผสม 0.5%-0.7%
สําหรับดับไฟอาคารและเก็บงาน (Overhaul)
และอัตราสวนผสม 0.7%-1% สําหรับปกปอง
สวนที่สัมผัสกับเพลิงไหม
 “WFFF” ของบริษัท William Fire and
Hazard Control ใชอตั ราสวนผสมน้าํ ไมนอ ยกวา
0.5% สําหรับดับไฟ Class A และ Class B
ขอมูลลาสุด ผูผ ลิตยืนยันใชอตั ราสวนผสม 05%
แตหากใชหัวฉีดชนิดมีรูอากาศ (Air Aspirated
Nozzle) ใหใชอัตราสวน 0.3%-0.5% หากใช
กับหั วฉี ดไม มีรูอากาศ (Non-air Aspirated
Nozzle) ใหใชอัตราสวนผสม 0.3%-0.6%
ผลิตภัณฑสารดับเพลิงเปยก (Wetting
Agents) ทีก่ ลาวไปขางตน จัดอยูใ นกลุม สารลด
ความตึงผิวของน้ํา (Surfactants) เชนเดียวกับ
โฟมดับเพลิง (Foaming Agents) ผงซักฟอก
(Detergents) สารตานการแยกตัวระหวางน้ํา
กับน้ํามัน (Emulsifiers) และสารขจัดคราบ

น้ํามั น (Dispersant) โดยจั ดอยู ในประเภท
Non-ionic Surfactants (สารลดความตึงผิวที่
เมื่อละลายน้ําแลวจะไมแตกตัวและไมมีประจุ
ทําใหน้ําออนตัวและมีฟอง) ในรูปสารละลาย
อินทรียก ลุม อัลคีลฟนลิ (Alkyl Phenyl) ทดแทน
การใชสารโพลีเอทีลีนไกลคอล (Polyethylene
Glycol) ซึ่งสวนผสมน้ํากับสารดับเพลิงเปยก
เหลานี้ เรียกวา “Wet Water” มีผวิ หนาออนโคง
และไหลลื่นดีกวาน้ําธรรมดา สามารถยึดเกาะ
และครอบคลุมวัตถุไดงา ยและเปนบริเวณกวาง
โดยบางสวนจะแทรกซึมลึกลงไปขางในผานทาง
รูพรุนหรือชองวางของเนื้อวัตถุ ซึ่งเมื่อใชดับไฟ
จะทําใหนา้ํ เขาไปดับไฟทีไ่ หมลกึ ถึงแกนกลางของ
เชื้อเพลิง (Deep-seated Fire) สามารถดับไฟ
โดยรวมไดงา ยและเร็วกวาการใชนา้ํ ธรรมดาใน
ปริมาณเทากัน เพราะน้ําธรรมดาดับไดเฉพาะ
ผิวภายนอกเชือ้ เพลิง ไมสามารถทะลุผา นเขาไป
ในเนื้อเชื้อเพลิงได
รายละเอียดตัวอยางสารดับเพลิงเปยก

Cold Fire
ผลิตภัณฑของ Firefreeze Worldwide, Inc.
สหรัฐอเมริกา อยูในบัญชีรายชื่อสารทดแทน
ฮาลอน (Halon Replacement) และผานการ
ทดสอบตามขอกําหนด UL 162, UL 711 และ
NFPA 18 มีประสิทธิภาพในการดับไฟ Class A
และ Class B รวมถึง Class D ไดรับการรับรอง
จากคณะกรรมการงานนโยบายสรรหาสารทดแทน
ชัน้ เยีย่ มชนิดใหม (SNAP) ของสํานักปองกันสิง่
แวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (EPA) ในฐานะสาร
ทดแทนฮาลอน 1211 และฮาลอน 1301 ตัวสาร
ไมเปนพิษ ไมกัดกรอน และใหความเย็นชนิด
ไมเคยเกิดขึ้นมากอน
Cold Fire ดับไฟโดยการยับยั้งปฏิกิริยา

ลูกโซทางเคมีที่เกิดอนุมลู อิสระจากการลุกไหม
เริ่มจากการกําจัดความรอน ทําใหเชื้อเพลิงมี
อุณหภูมติ ่ํากวาจุดวาบไฟ (Flashpoint) ของตัว
เองพรอมกันนัน้ จะลอมโมเลกุลของเชือ้ เพลิงแลว
หอหุม อยางมิดชิด (Encapsulate) ทําใหเชือ้ เพลิง
ไมมีโอกาสสัมผัสความรอนและออกซิเจน เมื่อ
เพลิงไหมมอี ณ
ุ หภูมลิ ดลงและเชือ้ เพลิงถูกหอหุม
ไว การลุกไหมจะไมเกิดขึน้ อีกตอไป อนุมลู อิสระ
ทีจ่ ะทําใหไฟไหมตอ เนือ่ งจะไมเกิดขึน้ เพลิงไหม
นั้นจึงมอดดับลงไปและไมมีแนวโนมจะลุกติด
ขึ้นมาใหม
ในการใชงานทั่วไป Cold Fire ใชอัตรา
สวนผสมน้ําไมเกิน 6% (ใน 100 สวน มีสาร
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ดับเพลิง 6 สวน น้าํ 94 สวน) น้าํ ผสมกับ
Cold Fire เรียกวา Wet Water ซึง่ เมือ่ เทียบกับน้าํ
ธรรมดาปริมาณเทากันจะมีอานุภาพในการทําลาย
ลางเพลิงไหมสูงกวา 6 เทา ดังนั้นในการดับ
เพลิงแตละครั้ง จะใชน้ําปริมาณนอยกวา ผลดี
ที่ ตามมาคือ ความเสียหายจากการใช น้ําดับ
เพลิ ง มี น อยและไม ต องทําความสะอาดหลั ง
ไฟดับมากนัก
Cold Fire ละลายในน้าํ 100% (เปนเนือ้
เดียวกับน้าํ ) ตัวสารจะไมแยกตัวจากน้าํ หรือขน
เปนเจล อีกทัง้ มีความคงตัวหลักจากการแชแข็ง
แลวนํามาละลายหรือการเก็บในทีร่ อ นเย็นสลับ
กัน ดังนัน้ จึงมีอายุในการจัดเก็บไมจาํ กัด แตตอ ง
เก็บไวในภาชนะที่ปดสนิท หากภาชนะมีการ
เปดฝาทิ้ งไวสารละลายจะระเหยกลายเปนไอ
ตามปกติและสารมีแนวโนมจะเสือ่ มสภาพลงไป
ผูผลิตระบุ สวนผสมน้ํากับ Cold Fire ใน
อัตราสวนที่กําหนด นอกจากจะทําความเย็น
เพลิงไหมและหอหุม เชือ้ เพลิงไดแลว ยังสามารถ
กําจัดควันทีเ่ ปนอุปสรรคในการดับไฟและกูภ ัย
ไดดว ย โดยเฉพาะควันเกิดจากไฟ Class B เชน
น้าํ มันเชือ้ เพลิง แกสธรรมชาติ ฯลฯ โดยการทํา
ความเย็นและหอหุมโมเลกุลของสารประกอบ
Hydroenrhons ที่มีอยูในควัน ทําใหควันสีดํา

สนิทกลายเปนสีขาวและจางหายไปในเวลาเพียง
ไมกนี่ าที ควันจะหมดไปพรอมกับทัศนวิสยั และ
บรรยากาศที่ดขี ึ้น
หลังจากการดับเพลิง Cold Fire ไมทิ้ง
คราบสกปรก ไมทําใหพื้นลื่น และยังทําความ
สะอาดงายและใชเวลานอย
ขอไดเปรียบของ Cold Fire
 Cold Fire ทําลายไฟในระดับโครงสราง
โมเลกุล แตกตางจากน้ําหรืออากาศ Cold Fire
มีความสามารถในการทําลายลางในลักษณะพิเศษ

กลาวคือ สารจะซึมลงในใตผิวหนาเชื้อเพลิงที่
รอนจัดอยางรวดเร็วแลวทําลายโครงสรางโมเลกุล
ความรอนโดยทันที สงผลใหความรอนถูกปลอย
ออกมาสูบ รรยากาศทีอ่ ณ
ุ หภูมปิ กติอยางตอเนือ่ ง
จากผลการทดสอบพบวา สวนผสมน้ํากับ Cold
Fire ทําใหความรอนทีผ่ วิ หนาของเชือ้ เพลิงลดลง
ไดเร็วกวาน้ํา 10 เทา (ทดสอบกับเชื้อเพลิงที่
เปนทองแดง เหล็กแผน เหล็กกลา และกระจก)
 จากการทําทดสอบการทะลุผานตาม
มาตรฐาน UL สารดับเพลิง Cold Fire มีความ
สามารถในการทะลุผานมากกวาน้ําธรรมดา 6
เทา ทําใหสามารถลมเปลวไฟ ดับไฟ และทํา
ความเย็นเชื้อเพลิงไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ไฟที่อยูลึกลงไปในแกนเชื้อเพลิงและไฟที่ซอนอยู
ภายใตสงิ่ กีดขวาง และเนือ่ งจากมีคา ความหนืด
คอนขางต่าํ เพียง 15 centipoise จึงดูดซับไดเร็ว
กวาน้ําหลายเทาตัว
เปรียบเทียบความสามารถในการทําลาย
ลางอัคคีภัยของ Cold Fire กับน้ําธรรมดาหรือ
โฟม Class A
ตัวอยางที่ 1 สมมติไฟไหมลกุ ทวมรถยนต
ในการดับไฟของหนวยระงับเหตุจะใชสายสูบตอ
จากรถดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 สาย
ฉีดน้ําลําตรงไปยังตัวรถเปนเวลา 5 นาที อัตรา
การใชน้ําอยูในระหวาง 150-500 แกลลอน
แต ถ าใช เครื่ องดั บเพลิ งบรรจุ Cold Fire ใน
อัตราสวนผสมน้ํา 10% ขนาด 2.5 แกลลอน
หรือประมาณ 9.5 ลิตร สามารถดับไดภายใน
1 นาที และหลั ง จากไฟดั บ ลงไปแล ว 2-3
เหล็กจะเย็นจนสามารถเอามือไปสัมผัสได
ตัวอยางที่ 2 ในการดับไฟปาในประเทศ
เม็กซิโกชวงฤดูรอ นของป 1998 หนวยดับเพลิง
ใชวิธีทิ้งบอมบสวนผสมน้ํากับ Cold Fire ดวย
เฮลิคอปเตอรโดย 1 เที่ยว สามารถดับไฟได
คิดเปนพืน้ ที่ 55,000 ตารางเมตร (กวาง 100
เมตร ยาว 550 เมตร) ซึ่งหากเปนการทิ้งสวน
ผสมน้าํ กับโฟม Class A จะตองใชถงึ 5-8 เทีย่ ว
เพื่อดับไฟในพืน้ ที่ขนาดเดียวกัน
Cold Fire ดับไฟ Class D
หลายสวนของยานพาหนะชนิดตางๆ ทัง้
รถยนต เรือ อากาศยาน ฯลฯ ทําดวยโลหะ
แม็กนีเซียม และไททาเนียม จนถึงปจจุบันนี้
แนวคิดการใชนา้ํ หรือสารดับเพลิงทีม่ นี า้ํ ผสมอยู
ดับไฟทีเ่ กิดจากโลหะตางๆ ดังกลาวยังไมเปนที่
ยอมรับ เนื่องจากเมื่อสาดน้ําไปยังเพลิงไหมจะ
เกิดปฏิกริ ยิ าลูกโซทาํ ใหเกิดการระเบิดและการ
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จุดติดรุนแรง (Spark) ดวยเหตุทโี่ มเลกุลของน้าํ
จะแตกตัวเปนอนุมูลที่มีแกสเปนสวนประกอบ
จะทําใหไฟไหมโลหะลุกรุนแรงขึ้น สําหรับสวน
ผสมน้าํ กับ Cold Fire เมือ่ ฉีดไปทีเ่ พลิงไหมโลหะ
จะไปยับยั้งปฏิกิริยาลูกโซซึ่งจะไมมีการระเบิด
เนือ่ งจากไปทําความเย็นเพลิงไหมและคลุมโลหะ
เชือ้ เพลิงไวไมใหสมั ผัสกับออกซิเจน สงผลใหไฟ
มอดดับลงไป
Cold Fire ผานการทดสอบขั้นตนในการ
ดับไฟ Class ประเภทโลหะแม็กนีเซียมหลอม
ตามมาตรฐาน UL และผานการทดสอบกับไฟที่
เกิดจากโลหะไททาเนียมและเชือ้ เพลิง Class D
อื่ นๆ ในสถานะของเหลวตามขอกําหนดการ
ทดสอบสารดับเพลิงสําหรับเพลิงไหมโลหะติดไฟ
CAN/ULC-SS08-M90 ทั้งนี้ การทดสอบใช
เครื่องดับเพลิงขนาด 2.5 แกลลอนที่ใชอัตรา
สวนน้ําของ Cold Fire 30%
การทดสอบดับไฟแม็กนีเซียมหลอม
ทีห่ กลน
ใชอุปกรณทดสอบ เปนถาดเหล็กสาม
ดาน ดานกวางมีสองดานๆ ละ 3ฟุต ดานยาว
มีดานเดียว ระยะ 5 ฟุต ความสูง (ลึก) 6 นิ้ว
ใชแม็กนีเซียมหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 718 ํ C
น้ําหนัก 16 ปอนด เทลงไปที่กลางกระทะแลว
เกลี่ ยใหโลหะรอนกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่
3/4 ของกระทะ หลังจากนั้น 1 นาที ใหเริม่ ฉีด
Cold Fire ถังแรก สังเกตจะมีเปลวไฟและลมรอน
ของแม็กนีเซียมพนออกมา จากนัน้ ใหฉีดทีส่ อง
ตามดวยถังทีส่ าม (ฉีดทีเ่ วลา 3 นาที 40 วินาที
นับจากการฉีดครัง้ แรก)
ทีเ่ วลา 4 นาที 40 วินาที นับจากการฉีด
ครั้งแรก ไมมีเปลวไฟที่แม็กนีเซียม มีแตควัน
เล็กนอย มีการฉีดสารดับเพลิงซ้าํ ลงไปเปนชวงๆ
จนไฟเริ่มมอดลง และที่เวลา 8 นาที 50 วินาที

นับจากฉีดครั้งแรก ใชถังดับเพลิงถังที่สี่ฉดี เปน
ชวงๆ จนกระทั่งไฟดับในเวลา 16 นาที 30
วินาที มีการบันทึกอุณหภูมิของแม็กนีเซียมที่
20 นาทีหลังจากการฉีดครั้งแรก วัดได 80 ํ C
โดยมี มวลโลหะแม็ ก นี เซี ยมเหลื ออยู ในถาด
ประมาณ 25% ในรูปของแข็ง
รูปแบบการใชงาน
 ระบบฝอยน้ําละเอียด (Water Mist
System)
ออกแบบเพื่อใหฉีดน้ําเปนฝอยละเอียด
เปนการลดปริ มาณการใชน้ําและจํากัดความ
เสียหายของทรัพยสินที่เกิดจากการดับเพลิงให
เกิดขึ้นนอยที่สุด ปจจุบันระบบฝอยน้ําละเอียด
เปนอีกทางเลือก หนึง่ ในการใชทดแทนฮาลอน
สําหรับ Cold Fire สามารถใชไดดกี บั ระบบ
ฝอยละเอียดซึง่ ใชนา้ํ นอยแตมีประสิทธิภาพดับ
ไฟสูง การฉีดสวนผสมน้ํากับ Cold Fire ดวย
หัวฉีด Water Mist ชวยเพิ่มศักยภาพในการดับ
ไฟและลดความเสียหายของทรัพยสนิ ทีจ่ ะเกิดขึน้
ตามมาเนื่องจากฉีดเปนฝอยละเอียดที่นุมนวล
และใชน้ําในปริมาณนอย
 บรรจุในถังดับเพลิงชนิดยกหิว
้ (Fire
Extinguishers)
เครื่องดับเพลิง Cold Fire มี 2 ขนาด คือ
2.5 แกลลอน Fire Rating 21A ขนาด 1.5
แกลลอน Fire Rating 55B สามารถดั บไฟ
Class D ไดดวย

การฉีด Cold Fire ปองกันเปลวไฟ
สวนผสมน้ํากับ Cold Fire สามารถทํา
ความเย็นผิวหนาเชื้ อเพลิงที่ รอนจัดพรอมกับ
ลอมจับแลวหอหุม โมเลกุลของเชือ้ เพลิงไว สงผล
ใหปฏิกิริยาการเผาไหมหมดลงไป นอกจากนี้
ยังสามารถฉีดสวนผสมไปทีพ่ นื้ ทีเ่ สีย่ งเกิดความ
รอนสูงเมื่อสัมผัสความรอนตอเนื่อง โดยพื้นที่
นั้นอาจรวมถึงหองเครื่องจักรที่อาจเกิดการลุก
ติดไฟเนือ่ งจากมีความรอนสูงและมีการรั่วไหล
ของน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง หรือน้ํามัน
ไฮโดรลิก
ปจจุบันการฉีดเคลือบผิวหนาวัตถุเพื่ อ
ปองกันไฟไวกอ นนิยมกันมากในกลุม ธุรกิจการคา
และอุตสาหกรรมรถยนตกอนจะมีการใชความ
ร อนหรื อเกิ ดเพลิ ง ไหม เพื่ อไม ให มี ไฟเกิ ดขึ้ น
โดยเฉพาะในบริเวณที่มองไมเห็น ชางประปา
ชางเชือ่ ม ชางมุงหลังคา ชางกลทัว่ ไป ฯลฯ นิยม
ฉีดสวนผสมน้าํ กับ Cold Fire เคลือบผิววัตถุกอ น
จะมีการทํางานที่ทําใหเกิดความรอน ผิวหนา
วัตถุที่เปยกชุมอยางทั่วถึงสามารถลดแนวโนม
การลุกติดไฟได

F-500
เปนสารดับเพลิงเปยก (Wetting Agent)
ของบริษัท Hazard Control Technologies แหง
สหรัฐอเมริกา ใหประสิทธิภาพสูงในการดับไฟ
ดวยเทคโนโลยีหอ หุม โมเลกุลเชือ้ เพลิง สามารถ
ลมเปลวไฟไดฉับไว ลดความรอนอยางรวดเร็ว
รวมทั้งปองกันการลุกติดขึ้นมาใหมอยางถาวร
F-500 จะหอหุมโมเลกุลของของเหลว
ไวไฟและไอสารไฮโดรคารบอนเพื่อทําใหไมลุก
ติดไฟและไหมลาม ขณะเดียวกันจะยับยั้งการ
รวมตัวของอนุมูลอิสระที่ทําใหไฟไหมตอเนื่อง
ผลลัพธคอื ประสิทธิภาพดับไฟและความปอดภัย
ที่สูงขึ้น ลดความเสียหายของทรัพยสินที่เกิด
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จากการดับเพลิงเนืองจากใช
่
นา้ํ นอยและดับไฟ
ไดในระยะเวลาอันสั้น
การใชดับไฟ Class A
 ดับไฟเกิดจากไม ดับไฟอาคาร และ
ดับไฟปา

ดั บไฟที่ เกิ ดในโรงงานกระดาษหรื อ
โรงงานรีไซเคิล
 ดั บ ไฟที่ เกิ ดในโรงทอผ า ฝ าย ผ า ใย
สังเคราะห
 ดั บ ไฟที่ เกิ ด ในโรงงานผลิ ตยางหรื อ
โรงงานรีไซเคิล
การใชดบั ไฟ Class B
 ดั บ ไฟที่ เ กิ ด จากน้ํ า มั น เบนซิ น และ
น้ํามันดีเซล
 ดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงอากาศยาน
Jet A, JP4/JP5/JP8
 ดับไฟทีเ่ กิดจากอาซีโทน เฮปเทน และ
สารทําละลายไมมีขั้วชนิดอื่น
 ดับไฟเกิดจากน้า
ํ มันดิบและผลิตภัณฑ
ทีไ่ ดจากการกลัน่ ชนิดตางๆ
 ดับไฟทีเ่ กิดจากเอธานอลและเชือ
้ เพลิง
ปรุงแตงจากเอธานอล เชน E-10, E85 เปนตน
 ดับไฟที่ เกิดจากแอลกอฮอลและสาร
ทําละลายที่ใชในงานอุตสาหกรรม
การใชดบั ไฟ Class D
 ดั บ ไฟที่ เกิ ดจากโลหะแม็ ก นี เซี ย มที่
ใชในงานยานยนตและอากาศยาน
 ดับไฟทีเ่ กิดจากอะลูมเิ นียม ไททาเนียม
และโลหะติดไฟไดอื่นๆ
F-500 ไดรบั การขึน้ บัญชีจากสถาบัน UL
แหงอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา)
หรือ “cULus” ใหเปนสารดับเพลิงเปยกสําหรับ


ใชดับไฟ Class A และ Class B โดยผานการ
ทดสอบตามขอกําหนดตามมาตรฐานโฟมดับเพลิง
(UL 162) และมาตรฐานสารดับเพลิงเปยก
(NFPA 18) ทัง้ ในสหรัฐและแคนาดา
นอกจากนี้ F-500 ยังไดการรับรองจาก
สถาบัน MPA Dresden แหงเยอรมันในฐานะ
สวนผสมของเหลวสําหรับดับไฟ Class A และ
Class B โดยผานการตรวจสอบและประเมินผล
ตามขอกําหนดของมาตรฐาน DIN EN 1568 และ
DIN EN 3
F-500 ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม ไมเปน
สารพิษ ไม กัดกรอน เปนสารย อยสลายทาง
ชีวภาพ 100% ไมจําเปนตองใชอุปกรณพิเศษ
ในการใชงาน (ใชอุปกรณพื้ นฐานเหมือนกับ
การใช โฟมทั่ วไป) เปนทางเลือกใหมสําหรับ
การระงับเหตุเพลิงไหมและควบคุมการรั่วไหล
ของเชื้อเพลิงของเหลวไวไฟ
คุณสมบัติเดนของ F-500
 การดับไฟ (Fire Suppression)
F-500 เปนสารดับเพลิงอเนกประสงค มี
ประสิทธิภาพสูงในการระงับเหตุเพลิงไหมทั้ง
Class A, Class B และ Class D เหมาะสําหรับ
ใชดับไฟไหมอาคาร ไฟไหมรถยนต ไฟไหมยาง
รวมถึงอัคคีภัยทางอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ตลอดจน
ไฟไหมโลหะติดไฟไดชนิดตางๆ ทั้งนี้ สามารถ
ใชงานดวยอุปกรณดบั เพลิงธรรมดาทัว่ ไป ไมวา
จะเปนหัวฉีดหรือตัวดูดโดยไมตองใชอุปกรณ

พิเศษใดๆ นอกจากนี้ยังสามารถเก็บสวนผสม
ไวในถังบรรจุบนตัวรถดับเพ ลิงหรือยานพาหนะ
อื่นๆ แลวใชอุปกรณสรางสวนผสม ตัวดูด และ
ระบบฉีดดวยแรงอัด (CAFS) บนตัวรถเพื่อทํา
การดับไฟ
 ทําความเย็ น และปกป อ งการสั ม ผั ส
ความรอน (Cooling and Exposure Protection)
F-500 สามารถทําความเย็นโครงสราง
ทีเ่ กิดเพลิงไหมไดอยางรวดเร็ว สงผลใหอณ
ุ หภูมิ
บริเวณโดยรอบลดลง สถานการณเพลิงไหมจึง
มีความปลอดภัยขึน้ ในการทําความเย็น F-500
ทําไดภายในเวลาอันสั้น ผิวหนาเชื้อเพลิงจะมี
อุณหภูมติ า่ํ กวาจุดลุกไหมไดเอง (Auto-ignition
Point) ปองกันไมใหการลุกติดไฟขึ้นมาใหม
 ทําใหเชือ
้ เพลิงมีสภาพเปนกลาง (Fuel
Neutralization)
เมื่อใช F-500 ตามอัตราสวนที่กําหนด
สารเคมีในน้ํายาจะหอหุม โมเลกุลของเชื้อเพลิง
ไฮโดรคารบอนทําใหของเหลวไวไฟอยูใ นสถานะ
ไมไวไฟ หรือที่เรียกวา “เชือ้ เพลิงมีสภาพเปน
กลาง” กระบวนการหอหุม สารดับเพลิงสงผลใน
การยับยั้งการลุกติดขึ้นมาใหม และในระหวาง
การทําความสะอาดและกําจัดสิง่ ตกคางหลังดับ
ไฟสําเร็จ อนุภาคหรือโมเลกุลของสารไวไฟยัง
คงถูกหอหุมอยูทําใหไมมีความเสี่ยงในการลุก
ติดไฟ จึงมีความปลอดภัยทัง้ ตัวนักดับเพลิงและ
ผูคนที่อยูในบริเวณนั้น
จากคุณสมบัตหิ อ หุม โมเลกุลของสารไวไฟ
ทําใหสามารถนําไปใชฉดี ระงับเหตุนา้ํ มันรัว่ ไหล
บนถนนหลวง เชื้อเพลิงหกลนในโรงกลั่นหรือ
โรงงานอุตสาหกรรม เชือ้ เพลิงเหลานัน้ จะกลาย
เปนสารไมติดไฟหรือลุกไหมจึงไมมีโอกาสเกิด
การสันดาปกลายเปนอัคคีภัยได
 การลดไอสารด วยการห อหุ มไอสาร
ที่ระเบิดได (Explosive Vapor Reduction and
Encapsulation)
สารเคมีใน F-500 ไมเพียงแตจะหอหุม
โมเลกุลเชือ้ เพลิงในสถานะของเหลวเทานัน้ แต
ยังสามารถหอโมเลกุลเชือ้ เพลิงทีอ่ ยูใ นสถานะไอ
สารหรือแกสทําใหมปี ริมาณต่าํ กวาคาจํากัดต่าํ สุด
ของการระเบิด lower (LEL; Lower Explosive
Limit) ซึ่งเหมาะสําหรับนําไปใชในงานกูภัยใน
พื้ นที่ อั บอากาศและลดอั นตรายในพื้ นที่ เกิ ด
เพลิงไหม
ทฤษฎีการดับไฟของ F-500
ทฤษฎีดบั ไฟตามหลักการทางวิทยาศาสตร
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ไดแก ลดความรอนจากการเปลี่ยนน้ําเปนไอ
(ใชน้ําดับไฟ) การกําจัดออกซิเจน และ/หรือ
การยับยั้งไอสารเชื้อเพลิงชั่วคราว (ใชฟองโฟม
คลุมผิวหนาเชือ้ เพลิงทีเ่ ปนของแข็งหรือของเหลว
ไวไฟ) สําหรับ F-500 ทําพรอมหลายวิธที ั้งลด
ความรอน ทําลายเชื้อเพลิง และหยุดปฏิกิริยา
ลูกโซทเี่ กิดจากอนุมลู อิสระทีท่ าํ ใหเกิดการลุกไหม
ตอเนื่อง ทําใหลมเปลวไฟไดรวดเร็วพรอมกับ
ลดเขมาและควันไปในตัว
ในการลดความตึงผิว (Surface Tension
Reduction) F-500 เหมือนกับสารดับเพลิงเปยก
ชนิดอื่น สามารถลดความตึงผิวของน้ําจาก 72
ไดนส/ตารางเซนติเมตร จนเหลือนอยกวา 33
ไดนส/ตารางเซนติเมตร ทัง้ นี้ น้าํ ทีม่ คี วามตึงผิว
ลดลงก็คือน้ําที่ มี F-500 ผสมอยู ในอัตราที่
กําหนด อธิบายงายๆ สวนผสมน้ํากับ F-500
สําหรับใชดับไฟจะเปนของเหลวที่มีความตึงผิว
นอยกวา 33 ไดนส/ตารางเซนติเมตร ซึง่ กอให
เกิดผลดีในการดับไฟหลายประการ อาทิ ทําให
สวนผสม F-500 ขยายตัวคลุมผิวหนาเชือ้ เพลิง
เปนบริเวณกวางแลวทะลุผา นลงไปอยางรวดเร็ว
อีกทัง้ สวนผสมจะแตกตัวเปนอนุภาคขนาดเล็ก
เมือ่ หลุดออกจากปลายหัวฉีดทําใหสามารถครอบ
คลุมผิวหนาเชือ้ เพลิงไดพนื้ ทีม่ ากขึ้นซึ่งอนุภาค
เหลานีจ้ ะไปเกาะติดเปลวไฟและแหลงความรอน
สงผลดีตอการระงับเหตุ ดังตอไปนี้
 ทํ า ความเย็ น อย า งรวดเร็ ว (Rapid
Cooling)
ในขณะน้าํ ธรรมดาใหความเย็นขณะเปลีย่ น
เปนไอคลุมพื้นที่เพลิงไหม และสารละลายโฟม
ครอบคลุมผิวหนาเชื้ อเพลิงแลวดูดความรอน
F-500 ไมไดทําทั้งสองอยางดังกลาว แตใชวิธี
ดึ ง ความร อนจากเพลิ งไหม เข าไปในเม็ ดน้ํา

สภาพเปนกลาง (Fuel Encapsulation and Neutralization)
F-500 มีโมเลกุลของสารเคมีทสี่ ามารถ
กอตัวเปนอนุภาคแลวหอหุ มโมเลกุลของสาร
ไฮโดรคารบอนในลักษณะเปนเสนใยสารเคมี
(Chemical Cocoons) โดยการสรางพันธะใหม
ระหวางสารเคมีของ F-500 และของเชื้อเพลิง
ไฮโดนคารบอนทําใหโมเลกุลของเชือ้ เพลิงและไอ
สารถูกหอหุม ไวอยางมิดชิดจนมีสภาพเปนกลาง
ไมไวไฟและไมสามารถลุกติดไฟไดแมจะสัมผัส
ความรอนและไดรบั ออกซิเจนเพียงพอก็ตาม ซึง่
จะคงสภาพนี้ แม ไฟมอดดั บไปแล ว ดั งนั้ นจึ ง
ไมมีแนวโนมที่ไฟจะลุกติดขึ้นมาอีกครั้ง
 ยับยั้ งปฏิกิริยาลูกโซของอนุมูลอิสระ
(Interrupts Free Radical Chain Reaction)
อนุมลู อิสระจากการเผาไหมเกิดจากการ
คลายประจุของโมเลกุลเชือ้ เพลิงทีแ่ ตกตัวพรอม
กับปลอยพลังงานระดับสูงออกมา จากนัน้ อนุมลู
อิ สระเหล านี้ จะวิ่ งไปชนกั บโมเลกุลเชื้ อเพลิ ง
ยิ่งวิ่งเร็วเทาไหรก็ยิ่งจะปลอยความรอนสูงขึ้น
เทานัน้ ขณะเดียวกันก็จะเพิม่ ปริมาณของอนุมลู
อิสระใหมากขึน้ อีกดวย ผลก็คือจะเกิดปฏิกิรยิ า
ลูกโซทําใหเกิดการเผาไหมตอเนื่องและรุนแรง
F-500 ซึ่งมีน้ําหนักโมเลกุลมากจะทํา
หนาทีเ่ ปนตัวยับยัง้ ปฏิกริ ยิ าลูกโซโดยการดูดซับ
พลังงานทีเ่ กิดจากการชนกันระหวางอนุมลู อิสระ
กับโมเลกุลของเชื้อเพลิง เมื่อพลังงานจากการ

ขนาดเล็กระดับอนุภาคที่ เกิดจากการฉีดสวน
ผสมไปยังเปลวไฟ เปนการดูดพลังงานความ
รอนออกมาโดยไมตองกลั่นตัวเปนไอ ในการ
ทดสอบจากสถาบันอิสระไดผลออกมาแลววา
สวนผสมน้าํ กับ F-500 สามารถดูดซับความรอน
ไดมากกวาการกลั่นตัวเปนไอของน้ําธรรมดา
6-10 เทา ทําใหเชื้อเพลิงรวมถึงวัตถุใกลเคียง
เย็นลงอยางรวดเร็ว ปองกันการลุกติดไฟขึ้นมา
ใหม เปนการเปดโอกาสใหปดวาลวและกูภัย
 ห อหุ มโมเลกุ ลเชื้ อเพลิ ง เพื่ อทําให มี

ลุกไหมลดลง การดับไฟจะงายขึ้น นอกจากนี้
สาร F-500 ยังยับยัง้ การรวมตัวของอนุมลู อิสระ
ที่ จ ะทําให เกิ ดควั นและเถ าถ านได จากการ
ทดสอบของสถาบันอิสระ F-500 สามารถลด
ควันและเขมารวมถึงผลิตภัณฑเกิดจากการเผา
ไหมที่เปนพิษได โดยเฉพาะการกําจัดควัน สง
ผลดี อยางมากในการสร างทั ศนวิสั ยหรื อการ
มองเห็นระหวางการดั บไฟ กู ภั ย และอพยพ
หนีไฟ ทําใหมคี วามปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
เพิ่มมากขึ้น
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การใช Wet Water ดับไฟปา

คุ ณ สมบั ติ ด า นความปลอดภั ยและ
สิง่ แวดลอม
 F-500 ไมกด
ั กรอนโลหะและยาง โดย
มีคาการกัดกรอนใกลเคียงกับน้ําธรรมดา และ
นอยกวาโฟม AFFF บางชนิด 30 เทา และโดย
ลักษณะทางกายภาพ F-500 จะใหการหลอลืน่
และทําความสะอาดอุปกรณใชงานไปในตัว
 F-500 สามารถใชไดกบ
ั ทัง้ น้าํ จืดและ
น้าํ เค็มโดยไมมขี อ จํากัดเรือ่ งอัตราการผสมและ
การใชงาน แตนา้ํ เค็มจะกัดกรอนวัสดุซงึ่ เปนไป
ตามธรรมชาติ
 F-500 ไมเปนสารพิษและไมระคาย
เคืองผิวหนัง รวมทั้งไมเปนสารอันตราย แมแต
ของเหลวที่ เกิดจากการใชงานดับไฟก็ไมมีผล
กระทบทางลบใดๆ ตอสุขภาพอนามัยของผูใช
และสิ่งแวดลอม
 F-500 เปนสารอินทรียที่ยอยสลาย
ทางชีวภาพได 100% โดยมีคาความตองการ
ออกซิ เ จนในการย อ ยสลายทางเคมี ชี วภาพ
(BOD) 87% และคาความตองการออกซิเจนทาง
เคมี 80% ซึ่งทั้งสองคาต่ํากวาของโฟม AFFF ที่
ใชกันทั่วไป
 F-500 เปน สารเคมีที่ ไ ด รับ การขึ้ น
บัญชีผลิตภัณฑสาํ หรับใชในแผนฉุกเฉินแหงชาติ
(National Contingency Plan Product Schedule)
ของสํานักปองกันสิ่งแวดลอมแหงชาติสหรัฐฯ
(EPA) ในฐานะสารชําระลางผิววัตถุภายนอก
(Surface Washing Agent) ซึ่งมีความปลอดภัย
ในระดับสูง

FireAde2000
ผลิตภัณฑของ Fire Service Plus Inc.
แหงสหรัฐอเมริกา เปนสารดับเพลิงเปยกที่มี
ความสมบูรณแบบและไดรับความนิยมทั่วโลก
ดับไฟไดทุกประเภท (Class A B C D และ K)
โดยเฉพาะ Class A และ B ใหประสิทธิภาพสูง
ในการดั บ เป น ที่ ย อมรั บ ของนั ก ดั บ เพลิ ง ใน
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และอีกหลายประเทศ

FireAde2000 ผานการทดสอบและไดรบั
การรับรองตามมาตรฐานชั้นนํา ไดแก NFPA
18/2006 ในฐานะสารดับเพลิงเปยก (Wetting
Agent) และ UL162 ในฐานะสวนผสมโฟมเหลว
(Foam Liquid Concentrate) สําหรับไฟ Class
B สวนผสมน้าํ กับ FireAde2000 แกปญ
 หาเรือ้ รัง
จากการใชโฟมได ไมวาจะเปนเรื่องการอุดตัน
จากสวนผสมโฟมทีเ่ หนียวขนและการกัดกรอน
อุปกรณ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติไมเปนพิษตอสิ่ง
แวดลอม (น้ํา) ทั้งนี้ ในการใชดับไฟ Class A
กรมปาไม กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา
(USDA Forestry) ใหการรับรองวาเปนสารดับ
เพลิงที่ มีสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมนอย
กวาโฟม Class A และจัดใหอยูใ นกลุม โฟมปลอด
สารฟลูออรีน (Fluorine Free Foams)
FireAde2000 มีคณ
ุ สมบัตคิ วามปลอดภัย
ตอสิ่งแวดลอมดังตอไปนี้
 มี สวนประกอบหลัก เป นสารอิ น ทรี ย
(Organic Compounds) 98%
 ไมมีสวนผสมของ PFOA (Perfluorooctanoic Acid) หรือ PFOS (Perfluorooctane
Sulfonic Acid) ซึ่งสารทั้งสองชนิดมีผลกระทบ
ดานลบตอสิ่งแวดลอม
 เปนสารเคมีที่มีคาอันตรายเทากับ 0
นั่นคือ เปนสารไมอันตราย
 ส ว นผสมพื้ นฐานเป น น้ํ า และสาร

ประกอบทีใ่ ชทาํ อาหาร (Food Grade Ingredients)
 ไม มี ส วนผสมที่ มี รายงานหรือถู กขึ้ น
บัญชีเปนสารที่มีผลกระทบตอสงแวดลอมตาม
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา
การรับรองคุณสมบัติ (Certifications)
 ได รั บการขึ้ นบั ญชี ของ
UL/UL
Canada/ 162 เปนสวนผสมโฟมเหลว (14 CY)
 ผานการทดสอบและไดรับการรับรอง
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ตามมาตรฐาน NFPA 11 and 16 สําหรับใชดบั
ไฟเกิดจากเชือ้ เพลิงทีเ่ ปนสารทําละลายไมมีขวั้
ไมละลายน้ํา หรือสารไฮโดรคารบอน
 ไดรบ
ั การขึน้ บัญชีของ UL/UL Canada
เปนสารดับเพลิงเปยก (Wetting Agent) ตาม
การจัดประเภทของมาตรฐาน ANSI/NFPA 182006 จากคุณสมบัติทางกายภาพและความ
สามารถในการดับไฟ (93V0)
 ได รั บ การรั บ รองจากองค ก รการบิ น
พลเรือนสากล (ICAO) ในฐานะสารดับเพลิงทีม่ ี
ประสิทธิภาพขั้ น B (Performance Level B
Approved)
 ได รั บ การยอมรั บ จากองค กรบริ การ
ประกันภัย มาตรฐาน ISO ในฐานะโฟมดับเพลิง
Class B
 ได รั บ การรั บ รองจากมาตรฐาน EN
1568-3:2008 ในฐานะสวนผสมโฟมเหลว
(Foam Liquid Concentrate)
การใชงาน (Applications)
 ดั บ ไฟ Class A ของสหรั ฐฯ/ยุ โรป
(US/European Class A Fires)
97% ของไฟที่เกิดขึ้นในปจจุบันเปนไฟ
Class A เนื่องจากเกิดขึ้นงายมาก วัตถุของแข็ง
ทีเ่ ปนสารอินทรียเ มือ่ ไดรบั ความรอนทีเ่ พียงพอ
ในบริเวณที่มีออกซิเจนก็สามารถลุกเปนไฟได
ในการดับไฟ Class A จากเชื้อเพลิงชนิดตางๆ
ให ใช อั ตราส วนผสมน้ําของ FireAde 2000
ดังตอไปนี้
 เชื้ อเพลิ ง ที่ เป น ไม หญ า ถ า นหิ น
ยางรถ ฟาง ฝาย แผนกระดาษแข็ง ใชสวนผสม
สําหรับลมเปลวไฟขัน้ แรก 0.10%-0.50%
 ไฟไหม ร ถยนต รถบรรทุ ก เครื่ อง

C ของยุโรป (US Class B, European Class B/
C Fires)
ในสหรัฐฯ ไฟ Class B เกิดจากของเหลว
หรือแกสไวไฟหรือลุกติดไฟได สวนในยุโรป/
ออสเตรเลีย ไฟ Class B เกิดจากหรือเกี่ยวของ
กับของเหลวไวไฟ สวนไฟ Class C เกิดจากหรือ
เกีย่ วของกับแกสติดไฟได

จักรกลหนัก ใชสว นผสม 0.50-1.0%
หมายเหตุ สวนผสมโฟม Class A ทัว่ ไป
อยูท ี่ 0.25% สูงสุดที่ 0.50% ทัง้ นี้ FireAde2000
สามารถใชกบั เครือ่ งฉีดโฟมอัดอากาศ (CAF) ได
แตอาจตองพิจารณาใชอัตราสวนผสมต่าํ ลง
อยางไรก็ตาม FireAde2000 จะทํางาน
ไดดีกวาหากไมมีโฟมเขามารวมดวยหรือมีใน
ปริมาณนอย เนือ่ งจากโฟม Class A มีฟองหนา
และหนักเกินไปซึ่งอาจจํากัดความเคลื่อนไหว
ของสวนผสมน้าํ กับ FireAde2000 ได
 ดับไฟ Class B ของสหรัฐฯ Class B/

เชื้อเพลิงที่เปนสารตัวทําละลายไมมี
ขัว้ (Non-Polar Solvents) เชน น้าํ มันเชื้อเพลิง
น้ํามันเชื้อเพลิงผสมเอธานอล 10% (E-10)
น้าํ มันเครือ่ งบินอากาศยาน (Jet A, JP4/5/8)
น้าํ มันดิบ น้าํ มันดีเซล ฯลฯ ใชอตั ราสวนผสมน้าํ
ของสารดับเพลิงเปยก 0.5%-1.0% ฉีดซ้ําถา
จําเปน ขณะที่อัตราสวนน้ําของโฟมเหลวอยูที่
3% อัตราการใช 0.10แกลลอน/นาที/ตาราง
ฟุต เปนเวลา 10-20 นาที ฉีดซ้ําถาจําเปน
 เชื้ อเพลิงที่ เป นสารตั วทําละลายมี ขั้ ว
(Polar Solvents) เชน เอธานอล น้าํ มันเชือ้ เพลิง
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ผสมเอธานอล 85% (E-85) สารตัวทําละลาย
เมทิลเอทิลคีโตน (MEK; Methyl Ethyl Ketone)
สารเมธิลเทอทิอารีบิวทิลอีเธอร (MTBE; Methyl Tertiary Butyl Ether) ไอโซโพรพิ ล
แอลกอฮอล (IPA; Isopropyl Alcohol) ฯลฯ อัตรา
สวนผสมน้ําของโฟมเหลว 6% ที่อัตราใชงาน
0.26 แกลลอน/นาที/ตารางฟุต เปนเวลา 2030 นาที ฉีดซ้ําถาจําเปน
หมายเหตุ สารดับเพลิงเปยก FireAde
2000 ไมใชสวนผสมชนิดตอตานแอลกอฮอล
หรือสวนผสมสําหรับดับไฟเกิดจากแอลกอฮอล
(ATC) ในบัญชีรายชือ่ ของ UL 126 แตสว นผสม
FireAde2000 สามารถดับไฟที่เกิดจากสารตัว
ทําละลายชนิดมีขั้วสวนใหญไดหากใชในอัตรา
ทีก่ าํ หนดอยางเครงครัด
 ดับไฟ Class C ของสหรัฐฯ Class E
ของยุโรป (US Class C, European Class E Fires)
ไฟ Class C/E เกิดจากหรือเกี่ยวของกับ
อุ ป กรณ ไฟฟ าที่ มี ก ระแสไฟฟ าเดิ นอยู การ
ดับไฟตองใชความระมัดและตองผานการฝกมา
แลว รวมทั้งตองใชอุปกรณที่เหมาะสมเทานั้น
 ดับไฟ Class D ของสหรัฐฯและยุโรป
(US/European Class D Fires)
ไฟ Class D เกิดจากหรือเกี่ยวของกับ
โลหะติดไฟได (Combustible Metals) เชน
โซเดียม ไททาเนียม แม็กนีเซียม โปแตสเซียม
ลิเธียม แคลเซียม และอื่นๆ
ในการดับไฟ Class D ใชอัตราสวนผสม
น้ําของ FireAde2000 อัตรา 3%-6% ฉีดดวย
อุปกรณที่เหมาะสม
คําเตือน การฉีดดับไฟ Class D ตองทํา
โดยผูผ า นการฝกมาแลวและใชอปุ กรณเหมาะสม
เทานั้น การใชอุปกรณไมเหมาะสมอาจทําให

เหมาะสมเทานั้น การใชอุปกรณไมเหมาะสม
อาจทําใหเกิดอันตรายรายแรงได ควรปรึกษา
ผูผลิตเพื่อเรียนรูเทคนิคการดับไฟประเภทนี้ที่
ถูกตองและปลอดภัย
REFERENCE
1. Wetting Agent - A Brief Guideline
for Greater Fire-fighting Effectiveness; Fire
Dose GmbH Admixing System for Fire-fighting;
www.firedos.com
2. Performance of Special Extinguishment
Agents for Firefighter Use; Department of
Homeland Security Grant 2006
3. Evaluation of Water Additives for Fire
Control and Vapor Mitigation Phase I Final
Report; Fire Protection Research Foundation
4. Performance Comparison of Classified
Wetting Agents; Albemarle Fire Department,
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เกิดอันตรายรายแรงได ควรปรึกษาผูผลิตเพื่อ
เรียนรูเทคนิคที่ถูกตองและปลอดภัย
 ดับไฟ Class K ของสหรัฐฯ Class F
ของยุโรป (US Class K/European Class F Fires)
ไฟ Class K/F เกิดจากหรือเกี่ยวของกับ
น้ํามันทอดอาหารหรือไขมัน
ในการดับไฟ Class K/F ใชอัตราสวน
ผสมน้ําของ FireAde2000 อัตรา 3%-6% ฉีด
ดวยอุปกรณที่เหมาะสม
คําเตือน การฉีดดับไฟ Class K/F ตอง
ทําโดยผู ผ านการฝ กมาแล วและใช อุ ปกรณ ที่

5. Wetting Agents in the Fire-fighting
Industry by William W. Parker; New England
Association of Chemistry Teachers
6. Cold Fire; Fire Suppression Agent:
A Halon Alternative, Halon Options Technical
Working Conference 27-29 April 1999
7. F-500 Encapsulator Technology;
Multi-purpose Fire Suppression Agent, Hazard
Control Technologies, Inc., F-500.com
8. FireAde2000, Green Agent Technology;
Fire Service Plus, Inc., www.fireade.com
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