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สารดับเพลิงเปยก (Wetting Agent) เปน
สารดับเพลิงท่ีมีคุณสมบติัเปนไปตามมาตรฐาน
NFPA 18 Standard on Wetting Agents คําจาํกดั
ความของสารดับเพลิงชนิดนี้คือ “สวนผสมซึ่ง
เม่ือเติมลงไปในน้าํแลวจะลดความตึงผวิของน้าํ
ทําใหเพิม่ความสามารถในการทะลุผานและขยาย
ตัว” ในขณะท่ีสวนผสมหรือตัวเติม (Additive)
ท่ีกลาวถึงคือ “ของเหลว เชน สวนผสมโฟม
(Foam Concentrates) สารปองกันการแยกตัว
ของน้าํและน้าํมัน (Emulsifiers) และสารท่ีเปน
ของเหลวและโฟม ใชระงับไอสารอันตรายท่ี
ผลิตข้ึนมาสําหรับใชผสมลงในน้ํา”

การสรางสารดับเพลิงเปยก (Wetting
Agent) มีลักษณะเดียวกับการสรางสารละลาย
โฟม นั่นคือ ใชสารผสมตัวเติม (Additive) เติม
ลงไปในน้าํในอัตราสวน 0.1-0.5% (อัตราสวน
ท่ีแทจริงข้ึนอยูกบัชนดิสารผสมท่ีใช) จากนัน้ใช
อุปกรณผสมดวยแรงดันทําใหน้ําและสารผสม
เปนเนื้อเดียวกัน

สารดับเพลิงเปยกมีขอไดเปรียบน้าํธรรมดา
ในการดับไฟหลายประเด็น โดยเฉพาะความ
สามารถในการลดความตึงผิวของน้ํา สงผลให
น้ําทะลุผานผิวหนาเชื้อเพลิงท่ีเปนของแข็งลึก
ลงไปในเนือ้เชือ้เพลิง เปนการเพิม่ประสทิธภิาพ
ของน้าํในการดับไฟถึง 100% ซึง่หมายถึง การ
ดับไฟไดเร็วข้ึนกวาเดิมในขณะท่ีใชน้าํในปริมาณ
นอยลง สงผลโดยตรงในการประหยัดปริมาณ
สาํรองในสถานการณท่ีขาดแคลนน้าํหรือมีความ
ยากลําบากในการขนสงน้าํเขาไปในพืน้ท่ีเพลิงไหม

อีกท้ังยังชวยลดน้ําปนเปอนจากการดับเพลิง
เนื่องจากการใชน้ําในปริมาณมาก

สําหรับคําจํากัดความของมาตรฐาน UL
(The Underwriters Laboratories Inc.)
สารดับเพลิงเปยก (Wetting Agent) หมายถึง
สวนผสมของเหลวท่ีเติมลงไปในน้ําธรรมดาใน
ปริมาณท่ีกําหนดไวเพือ่ทําใหน้าํมีคุณสมบัติใน
การทะลุผานและขยายตัวเพิ่มข้ึน ซึ่งหากไมมี
สวนผสมของเหลวดังกลาว เม่ือฉีดน้ําไปยังผิว
หนาเชื้อเพลิงท่ีเปนของแข็ง น้ําจะแตกกระจาย
ออกดานขางแลวไหลลนท้ิงไป เนือ่งจากมีความ
ตึงผิวสูง แตเม่ือเติมสวนผสมลงไป ความตึงผิว
ของน้ําจะลดลง มีความออนตัวและโคงตัว เม่ือ
ฉีดไปยงัเชือ้เพลิง น้าํจะเกาะผวิหนาเชือ้เพลิง ไม

แตกกระจายออกมา จากนั้นน้ําจะซึมลึกลงไป
ในเนื้อเชื้อเพลิงท่ีกําลังลุกไหม (Deep Seated
Fire) ทําใหไฟดับเร็วและงายข้ึน

การท่ีเรียกน้ําผสมตัวเติมวา “สารดับ
เพลิงเปยก” เนือ่งจากมันทําใหผวิหนาเชือ้เพลิง
ท่ีสัมผัสสารดับเพลิงมีความเปยกเพิ่มมากข้ึน
โดยเฉพาะเชื้อเพลิง Class A สวนผสมน้ํากับ
ตัวเติมจะเกาะติดผวิหนาเชือ้เพลิงเปนบริเวณกวาง
เปนเวลานานกวาและดีกวาเดิมจนเกิดความ
เปยกชืน้พรอมกบัทะลุผานลึกลงในเนือ้เชือ้เพลิง
โดยจะทําความเย็นเชื้อเพลิงอยางท่ัวถึงและมี
ประสทิธภิาพสงู ในขณะท่ีเชือ้เพลิง Class B จะ
ตองใชอัตราสวนผสมท่ีสูงข้ึน และจํากัดเฉพาะ
เชือ้เพลิงชนดิไฮโดรคารบอนท่ีไมไดผสมน้าํเทานัน้
การดับไฟ Class B ของสารดับเพลิงเปยกจะ
ไมใชวิธีคลุมผิวหนาเชื้อเพลิงเหมือนโฟมท่ัวไป
แตจะรวมตัวเขากบัเชือ้เพลิงแลวสรางสารตานทาน
การแยกตัวของน้ําและน้ํามันท่ีไมไวไฟ (Non-
flammable Emulsifiers) ข้ึนมา โดยตัวเติมจะไม
เกดิฟองโฟมในปริมาณมาก แตจะตองฉีดไปยงั
เชือ้เพลิงดวยความแรงเพือ่ใหสารเปยกผสมกบั
เชื้อเพลิงซึ่งแตกตัวเปนเม็ดขนาดเล็ก ซึ่งตอมา
โมเลกลุเชือ้เพลิงจะถูกลอมรอบหรือหอหุมดวย
สวนผสมของตัวเติมกับน้ําจนไมสามารถลุกติด
ไฟไดอีกตอไป ไฟจงึมอดดับลงในท่ีสดุ และเม่ือ
ไฟดับแลวก็มโีอกาสนอยมากทีจ่ะลกุติดข้ึนมาใหม

สาํหรับตัวเติมท่ีเปนสารปองกนัการแยก
ตัวของน้ําและน้ํามัน (Emulsifiers) NFPA ให
ความหมายไววา เปนสารเคมีหรือสวนผสมของ

www.safetylifethailand.com
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สารเคมีท่ีมีพลังงานทําใหเกดิการยดึติดกนั
(Emulsion) แตไมเหมาะท่ีจะใชปองกันผวิหนา
เชื้อเพลิงจากการแผรังสีความรอน เม่ือเปรียบ
เทียบกับการใชโฟม Class A แลว สารดับเพลิง
เปยกปกปองเปลวไฟไดดอยกวา นอกจากนี้
สารดับเพลิงเปยกยังมีขอจํากัดในการใชดับไฟ
Class C Class D และ Class K เนื่องจากมีน้ํา
ผสมอยู ซึ่งมีแนวโนมจะทําใหเกิดปฏิกิริยาเม่ือ
ใชดับไฟเหลานั้น

จดุเดนอีกประการหน่ึงของสารดับเพลงิเปยก
คือ มีผลกระทบตอสิง่แวดลอมนอย สารตัวเติม
(Additives) ท่ีใชอยูในปจจุบันเปนสารอินทรีย
ชนดิท่ีมีการยอยสลายทางชวีภาพ (Biologically
Degradable) มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
มาก ยิ่งมีการใชงานท่ีสวนผสมตํ่าและปริมาณ
น้ําท่ีนอยลงดวยแลวก็ยิ่งทําใหแทบไมมีปญหา
ดานสิง่แวดลอม แตกตางจากการใชน้าํธรรมดา
ดับไฟ นอกจากจะตองใชน้าํในปริมาณซึง่ทําให
เกดิน้าํปนเปอนสารเคมีจากเชือ้เพลิงไหลลงดิน
หรือแหลงน้าํแลว การดับเพลิงในระยะเวลายาว
นาน หมายถงึการตองใชยวดยานพาหนะขนสง
น้ําสํารองและเคร่ืองยนตสําหรับการสูบน้ําซึ่ง

เปนบอเกิดของมลพิษทางอากาศคือควัน แพร
กระจายสูบรรยากาศปริมาณมากในแตละคร้ัง

หลักการดับไฟของสารดับเพลิงเปยกคือ
ใชสารตัวเติมปริมาณเล็กนอยผสมลงในน้าํเพือ่
ทําใหน้าํมีประสทิธภิาพในการดับไฟมากข้ึนเม่ือ
เทียบกบัน้าํธรรมดาท่ีไมไดผสมตัวเติมปริมาณ
เทากัน ประสิทธิภาพดับไฟดังกลาว หมายถึง
สามารถดับไฟไดในระยะเวลาอันสั้น โดยใช
สวนผสมปริมาณนอย การใชน้ําปริมาณนอย
แตดับไฟไดในเวลาอันสัน้สามารถลดผลกระทบ
ตอสิง่แวดลอมไดท้ังในดานของน้าํปนเปอนสาร
ดับเพลิงท่ีเปนสารเคมีและมลพษิทางอากาศจาก
ควันไอเสียของเคร่ืองยนตและอุปกรณท่ีใชใน
การดับเพลิง

สารดับเพลิงเปยกยุคใหมถือกําเนิดข้ึน
เม่ือป 1993 เม่ือบาอัมส แคสโตไรน (Baums
Castorine) ชาวเมืองโรม รัฐนิวยอรก ประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดพฒันาสารดับเพลิงเปยกข้ึนมา
โดยมีคุณสมบติัใหความเยน็อยางยิง่ยวดในการ
ดับไฟ Class A, Class B และ Class D รวมถึง
ไฟท่ี มีแรงดันและไฟสามมิติ ท่ี เกิดจากสาร
ไฮโดรคารบอนและโพลาร โซลเวนท เชน น้าํมัน

ตามวัตถปุระสงคของผูผลิต สารดับเพลิง
เปยกจะใชดับไฟ Class A และ Class B ในเชิง
รุกสําหรับการระงับเหตุท่ีเกิดซึ่งหนามากกวา
จะใชในเชิงปองกันกอนไฟจะมาถึง

ประเด็นท่ีไดรับการกลาวขวัญกนัมาก คือ
สารดับเพลิงเปยกสามารถทําใหน้ําธรรมดา
มีประสิทธิภาพดับไฟเพิ่มข้ึนถึงเทาตัว หรือ
100% เต็ม โดยการลงทุนเพิ่มท่ีนอยนิดแต
ไดผลเกนิคุม ดังท่ีกลาวไปในตอนตน การสราง
สารดับเพลิงเปยกจะใชตัวเติมเพยีง 0.1-0.5%
เทานั้น ซึ่งตํ่ากวาอัตราสวนผสมโฟมสิบเทา
พูดงายๆ วา ใชตัวเติม 1-5 ลิตร ผสมน้ําไดถึง
1,000 ลิตร

เชื้อเพลิง แอลกอฮอล เอทานอล ฯลฯ มาตรฐาน
UL จัดใหอยูกลุมของโฟมดับเพลิง (Firefighting
Foam) วางจาํหนายคร้ังแรกในชือ่ Pyrocool ซึ่ง
สตูรสารดับเพลิงเปยกตามสทิธบิตัรไดรับรางวัล
ดานสิ่งแวดลอม Presidential Green Chemistry
Award ในป 1998 ในฐานะเปนสารยอยสลาย
ทางชวีภาพใชทดแทนโฟม AFFF และ AR-AFFF
รวมไปถงึโฟมและสารดับเปยกชนดิอ่ืน ปจจบุนั
วางตลาดโดยใชชื่อ Novacool UEF (Universal
Extinguishing Foam) ใชงานในอัตราสวนผสม
0.4% สาํหรับดับไฟ Class A และ 0.5% สาํหรับ
ดับไฟ Class B และ Class D ท้ังนี้ Novacool
UEF เปนสารดับเพลิงเปยกชนิดยอยสลายทาง
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ชีวภาพ (สารเคมีท่ีใชเปนตัวเติมผสมลงไปใน
น้ํา เม่ือใชดับเพลิงแลวจะถูกยอยสลายดวย
จลิุนทรียจนหมดไปและไมตกคางในสิง่แวดลอม)

ตามประวัติท่ีไดบันทึกไว สารดับเพลิง
เปยกยุคแรกมีใชงานต้ังแตป 1940 หลังจาก
การปรากฏตัวของโฟมโปรตีนทางกล (Protein-
based Mechanical Foam) ไมนานนกั ซึง่ในชวง
เวลานั้น สารดับเพลิงเปยกไดเปรียบโฟมในแง
ท่ีสามารถใชงานรวมกับผงเคมีแหงไดดี โดย
สารดับเพลิงเปยกจะทะลุผานผิวหนาวัสดุท่ีมี
รูพรุนแลวแทรกซมึลึกลงไปขางใน อีกท้ัง มีอายุ
การเกบ็รักษา (Shelf Life) นานกวาโฟมโปรตีน

ท้ังนี้ สารดับเพลิงเปยกอยูภายใตการ
ควบคุมของมาตรฐาน NFPA 18 ซึ่งจะตองมี
คุณสมบัติผานการทดสอบดับไฟ Class A และ
B ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานนี้ และในฐานะ
ท่ีเปนโฟมดับเพลิงชนดิหนึง่จากการแบงประเภท
ตามบญัชรีายชือ่ของ UL สารดับเพลิงเปยกตอง
ผานการทดสอบคุณสมบัติการดับไฟตามท่ี
กําหนดไวในมาตรฐาน UL 162 (Firefighting
Foam) และ UL 711 (Fire Extinguishers)

ตามความในมาตรฐาน NFPA 18 สาร
ดับเพลิงเปยก (Wetting Agent) หมายถึง สวน
ผสมของสารเคมีซึง่เม่ือเติมลงไปในน้ําในอัตรา
สวนท่ีเหมาะสมจะทําใหน้ําลดความตึงผิวหรือ
ออนตัวลง สามารถทะลุผานเนือ้เชือ้เพลิงท่ีเปน
ของแข็งลึกลงไปขางในพรอมกบัขยายตัวไดมาก
ข้ึน และในบางกรณีจะมีคุณสมบัติเพิ่มความ
ยึดเกาะระหวางน้ํากับน้ํามันและสรางฟองโฟม
โดยสวนผสมน้ํากับสารดับเพลิงเปยกเรียกวา
“Wet Water” และถาเพิ่มแรงดันอากาศเขาใน
สวนผสมจะเรียกวา “Wet Water foam” เม่ือ
ฉีดลงไปยังผิวหนาของเชื้อเพลิง Class B จะ

ทําใหอุณหภูมิลดลงอยางรวดเร็วจนเชือ้เพลิงใน
สถานะของเหลวมีอุณหภูมิตํ่ากวาจดุเดือดของน้าํ
สงผลโดยตรงทําใหเพลิงไหมเยน็ลงแลวดับลงไป

ในสวนของการใชงานสารดับเพลิงเปยก
มาตรฐาน NFPA 18 กําหนดใหใชดับไฟไดทุก
ประเภทและทุกชนิดเทาท่ีน้ําธรรมดาทําได
โดยเฉพาะไฟ Class A และ Class B เม่ือผสม

ท้ังนี้ประสิทธิภาพในการดับไฟของสาร
ดับเพลิงเปยกไมไดข้ึนกับสวนผสมอยางเดียว
แตเทคนิคและวิธีใชงาน รวมท้ังวัสดุอุปกรณจะ
มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมใหสารดับเพลิง
สามารถดับไฟไดตามความตองการหรือตามแผน
ระงับเหตุท่ีไดวางไว

ในการใช งานสารดับเพลิงเปยก ให
ปฏิบติัตามขอบงัคับหรือขอกาํหนดของหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ ซึ่งสามารถใชในลักษณะของการ
ฉีดเปนฝอยละเอียด (Spray) สปริงเคลอร
(Sprinklers) หรือฉีดดวยระบบโฟม (Foam
System) ข้ึนอยูกบัพืน้ท่ีและลักษณะอันตรายท่ี
เกดิข้ึน ในกรณใีชงานโดยการฉีดดวยหัวฉีดและ
สายสูบ ใหนําวิธีการฉีดน้ําธรรมดามาใช

สารดับเพลิงเปยกลงไปในน้าํธรรมดาในอัตราสวน
ท่ีถกูตอง น้าํธรรมดาจะกลายเปนน้าํเปยก (Wet
Water) มีความตึงผิวนอยลง มีความออนตัว
หรืออาจมีฟอง สามารถยึดเกาะวัตถุเชื้อเพลิง
Class A ไดดีโดยไมแตกกระจายเม่ือกระทบ
ผวิหนาเชือ้เพลิง อีกท้ังยงัทะลุผานเนือ้เชือ้เพลิง
ท่ีมีรูพรุนลงไปในเนือ้เชื้อเพลิงเพือ่ดับไฟท่ีไหม
ในสวนลึก (Deep Seated Fire) สาํหรับเชือ้เพลิง
Class B เชน ของเหลวติดไฟได น้าํเปยกจะทําให
โมเลกุลของเชือ้เพลิง รวมตัวกบัน้ําโดยโมเลกุล
ของน้ําจะลอมแลวหอหุมโมเลกุลของน้ํามันไว
ดานในซึง่น้าํมันจะเยน็ลงและสญูเสยีคุณสมบติั
การติดไฟลงจนไมสามารถลุกไหมตอไปได
อีกท้ังโอกาสจะลุกติดข้ึนมาจะมีนอยมาก



4SAFET Y LIFE

การฉีดคลุมผวิหนาเชือ้เพลิงเพือ่ปองกนั
ความรอนสัมผัส สามารถทําได แตควรใชสวน
ผสมของสารดับเพลิงปริมาณมากกวาการฉีดดับ
ไฟโดยตรง เนื่องจากจําเปนตองใช Wet Water

ธรรมดา แตหากฉีดเปนฝอยละเอียดหรือหมอก
น้ํา อนุญาตใหทําไดแตตองมีมาตรการปองกัน
อันตรายควบคูไปดวย สวนการฉีดเปนลําตรง
ไมสามารถทําได

การระคายเคืองผวิหนงัอยางออน และควรหลีก
เล่ียงการปนเปอนอาหารและการกินอาหารท่ี
ปนเปอนสารดับเพลิงเปยก

ขอกําหนดพ้ืนฐานของสารดบัเพลงิ
เปยก ตามมาตรฐาน NFPA 18

 สารดับเพลิงเปยกท่ีจะใชดับไฟ ตองอยู
ในบัญชีรายชื่ อของมาตรฐานและได รับการ
รับรองจากหนวยงานผูควบคุมกฎหมาย

 เคร่ืองมือพิเศษ เชน เคร่ืองผสมสาร
ดับเพลิงเปยกกับน้าํ ตองอยูในบัญชีรายชือ่ของ
มาตรฐานและไดรับการรับรองจากหนวยงาน
ผูควบคุมกฎหมาย

ขอกําหนดคณุสมบตัแิละการทดสอบ
สารดับเพลิงเปยกตามมาตรฐาน NFPA 18

 อัตราสวนผสมของสารดับเพลิงเปยก
สําหรับการใชงานตองเปนคาเฉพาะของผูผลิต
แตละรายซึง่เปนคาท่ีผานการทดสอบและไดรับ
การรับรองตามมาตรฐานท่ีผานการทดสอบนัน้

 สารดับเพลิงเปยกท่ีผสมลงในน้ําจะ
ตองลดความตึงผิวของน้าํจนเหลือนอยกวา 33
ไดนส/ตารางเซนติเมตร (33 Dynes/cm2)

 การเพิ่ มอัตราสวนผสมของสารดับ

Foam ท่ีเขมขนข้ึนเพือ่สะทอนความรอนออกไป
อยางไรกต็าม การใชสวนผสม Wet Water

มีขอจาํกัดท่ีจะตองนาํไปพจิารณาดังตอไปนี้
 การดับไฟ Class A การใชน้าํผสมสาร

ดับเพลิงเปยกดับไฟ Class A มีขอจาํกัดเหมือน
กับการใชน้ําธรรมดา นั่นคือ ไมควรใชดับไฟท่ี
เกี่ยวของกับสารเคมีบางชนิดซึ่งจะทําใหเกิด
ปฏิกิริยารุนแรงเม่ือสัมผัสสารดับเพลิง

 การดับไฟ Class B การใช Wet Water
ดับไฟ Class B จํากัดแคเพลิงไหมท่ีเกิดจาก
เชื้อเพลิงของเหลวติดไฟไดท่ีไมละลายน้ําหรือ
ไมมีน้ําผสม เชน น้ํามันเชื้อเพลิงตางๆ เทานั้น
สวนเชือ้เพลิงของเหลวท่ีมีน้าํผสมหรือละลายน้าํได
เชน แอลกอฮอล การใช Wet Water เพือ่ควบคุม
ไอสารเปนเร่ืองเปนไปได แตการดับไฟไมไดผล
และยังมีขอสงสัยอยู

 การดับไฟ Class C เนือ่งจากสวนผสม
สวนใหญเปนน้าํ ดังนัน้การใช Wet Water ดับไฟ
ท่ีเกิดกับอุปกรณไฟฟาท่ีมีกระแสไฟฟาเดินอยู
จะเกิดอันตราย เพราะน้ําเปนตัวนําไฟฟา มี
แนวโนมท่ีผูใชจะถกูไฟฟาดูดไดรับบาดเจบ็สาหัส
หรือเสียชีวิตซึ่งเปนขอหามเดียวกับการใชน้ํา

 การดับไฟ Class D หามใช Wet Water
ดับไฟท่ีเกิดจากการลุกไหมของโลหะติดไฟได
ยกเวน ชนิดท่ีไดรับการข้ันบญัชจีากผลทดสอบ
วาสามารถใชดับไฟ Class D ได

สารดับเพลิงเปยกผลิตมาเพื่อใชผสมน้ํา
เทานัน้ การนาํไปผสมกบัสิง่อ่ืนท่ีนอกเหนอืจาก
น้าํ ไมวาจะเปนโฟมเคมีหรือโฟมทางกลเปนสิง่
ตองหาม

ท้ังนี ้ควรหลีกเล่ียงการสวนผสมของสาร
ดับเพลิงเปยกในอัตราไมตรงกบัท่ีกาํหนดไวตาม
สูตรของผูผลิต เนื่องจากอัตราสวนท่ีมากหรือ
นอยกวาท่ีกําหนดไวจะกอใหเกิดผลกระทบไม
ทางใดกท็างหนึง่

สารดับเพลิงเปยกมีฤทธิก์ดักรอนซึง่ผูผลิต
จะตองระบผุลการทดสอบใหชดัเจน โดยเฉพาะ
การกดักรอนภาชนะโลหะท่ีมีสารเคลือบผวิท่ีอาจ
หลุดรอนเม่ือสัมผัสกับสารดับเพลิงเปยกเปน
เวลานาน

ในประเด็นความเปนพษิ ในบญัชรีายชือ่
สารดับเพลิงตามมาตรฐานระบุ “ไมมีพษิ” แต
ในความเปนจริงแลว สารดับเพลิงเปยกบาง
ชนดิมีพษิเล็กนอย ลักษณะเหมือนสบูเขมขน มี
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เพลิงเปยกลงในน้ําท่ีกําหนดโดยผูผลิตจะตอง
ไมมีผลทําใหจุดเดือดของน้ําลดลง หรือเพิ่ม
อุณหภูมิเยือกแข็งของน้าํสูงข้ึน

 สารดับเพลิงเปยกท่ีจะใชดับไฟตอง
ละลายน้ํางายและผสมน้ําไดเปนอยางดี

 การละลายน้ํา สวนผสมสารดับเพลิง
เปยกเม่ือผสมน้ําท่ีอุณหภูมิตามท่ีกําหนดไว
ตองรวมตัวกบัน้าํไดดีแมใชอัตราสวนผสมสงูสดุ
ตามท่ีผูผลิตแนะนํา

 อุณหภูมิท่ีไมทําใหแยกตัว ของเหลวท่ี
เกิดจากการผสมสารดับเพลิงเปยกกับน้ําตาม
สตูรของผูผลิตจะตองไมเกดิการแยกตัวออกจาก
กันระหวางสวนผสมในยานอุณหภูมิ 32  ํ  F -
120   ํF (0   ํC - 48.9   ํC) รวมท้ังในสภาพอากาศ
มืดคร้ึม มีเมฆมาก หรือหิมะตก

 การแยกตัวเปนชัน้ สารดับเพลิงเปยก
ท่ีมีอัตราสวนตามท่ีผูผลิตกําหนด ตองไมมี
แนวโนมจะแยกตัวเปนชั้นหลังจากเก็บไวนาน
30 วันท่ีอุณหภูมิ 60   ํF (15.6   ํC) ไมวาจะจัด
เก็บในปริมาณมากหรือนอย ท้ังนี้ เม่ือปรากฏ
สวนผสมสารดับเพลิงแยกตัวออกจากกันแลว
จับตัวเปนชั้นต้ังแตสองชั้นข้ึนไป เปนตัวชี้ให
เห็นวาสารดับเพลิงเปยกมีการแยกตัวเปนชั้น
ตามความหมายนี้

 กริิยาหลังการแข็งตัว สวนผสมสารดับ
เพลิงเปยกกบัน้าํในอัตราสวนท่ีผูผลิตกาํหนดหลัง
จากนําไปแชแข็งเปนเวลา 1 ชั่วโมง และเม่ือนํา
มาอุนท่ีอุณหภูมิ 60   ํF (15.6   ํC) ตองกลับคืน

สภาพปกติโดยการปน
 ในรายการแนะนาํการใชงานสวนผสม

สารดับเพลิงเปยกกับน้ําในอัตราสวนท่ีผูผลิต
กําหนด จะตองระบุวา ใชไดดีกับวัตถุท่ีเปน
เชื้อเพลิง Class A หรือ Class B ชนิดใดบาง

 คา pH คาความเปนกรดดางของสวน
ผสมสารดับเพลิงเปยกกบัน้าํในอัตราสวนท่ีผูผลิต

กาํหนด จะตองมีคาระหวาง 7 - 12 ท่ีอุณหภูมิ
60   ํF (15.6   ํC)

 การฉีดผานหัวฉีด (Nozzle Discharge)
ใหมีลักษณะเทาเทียมกนักบัการฉีดน้าํธรรมดาท่ี
ความดันและอุณหภูมิเดียวกัน ท้ังเร่ืองรูปแบบ
การฉีด ระยะฉีด และอัตราการฉีด โดยตองไมมี
สวนลดใดๆ เม่ือเปรียบกับการฉีดน้ําธรรมดา

 ความหนืด (Viscosity) สารดับเพลิง
เปยกท่ีเปนตัวเติมน้ําตองแสดงคาความหนืด

(Centipoise) ท่ีไดจากการทดสอบโดยสถาบัน
มาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับเพื่อใชในการเปรียบ
เทียบผลิตภัณฑ

 สารดับเพลิงตองผานการทดสอบดับ
ไฟ Class A และ B ตามมาตรฐานนี ้(NFPA 18)
ซึง่เม่ือทดสอบผานแลว ท่ีภาชนะบรรจุจะตองมี
ขอมูลสาํคัญดังตอไปนีร้ะบุไว

 ชื่อหรือเคร่ืองหมายการคาของผูผลิต
หรือสัญลักษณอ่ืนตามท่ีตกลงกันไวกับสถาบัน
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ทดสอบ เพื่อระบุชนิดของสารเคมีท่ีไดรับการ
ข้ึนบัญชีใหเปนสารดับเพลิงเปยกท่ีชัดเจน

 อัตราสวนผสมสําหรับใชงาน กําหนด
ตามชนดิของสารติดไฟไดท่ีเปนเชือ้เพลิงหรือมี
สวนรวมในเพลิงไหม

 ความตึงผิวของสวนผสมสารดับเพลิง
เปยกกับน้ําในอัตราสวนท่ีกําหนดโดยผูผลิต

 คาความหนืดของสารดับเพลิงเปยก
ท่ีอุณหภูมิ 60   ํF (15.6   ํC)

 เงือ่นไขในการจัดเก็บ
 เลขท่ีการผลิตหรือวันผลิต หรือท้ัง

สองอยาง
 อุปกรณสําหรับใชฉีดสวนผสมน้ํากับ

สารดับเพลิงเปยก
 ใชอุปกรณมาตรฐานท่ีใชสําหรับฉีด

น้ําหรือโฟมเพื่อควบคุมเพลิงและดับเพลิง
 สาํหรับนกัดับเพลิงในหนวยระงบัเหต ุ

สามารถใชถงับรรจสุวนผสมน้าํกบัสารดับเพลิง
เปยกท่ีนําติดตัวไปฉีดดับเพลิงไดโดยตรง โดย
สามารถเพิ่มสวนผสมลงไปในถังดังกลาวเม่ือ
เห็นวาสวนผสมดับไฟไมไดผลตามตองการ

 ในกรณีไมมีถังบรรจุสวนผสมติดตัว
นักดับเพลิงไปฉีด สามารถใชถังบรรจุสวนผสม
แยกตางหากจากหัวฉีดแตเชือ่มตอกนัดวยตัวดูด
และสายสบูโดยตัวดูดจะดูดสวนผสมจากถงับรรจุ
เขาสายสูบกอนจะสงตอไปยังหัวฉีดเพื่อปลอย
สวนผสมออกไปดับไฟ

 สวนผสมน้ํากับสารดับเพลิงสามารถ
ใชกับระบบฉีดประจําท่ีไดเชนเดียวกัน โดยทํา
ตามขอกําหนดมาตรฐาน NFPA 13: Standard

for the Installation of Sprinkler Systems,
NFPA 14: Standard for the Installation of
Standpipe and Hose Systems และ NFPA 15:
Standard for Water Spray Fixed Systems for
Fire Protection

ขอแนะนําในการใชงานสารดบัเพลงิ
เปยกตามมาตรฐาน NFPA 18

 โดยท่ัวไป ใหใชสวนผสมน้าํกบัสารดับ
เพลิงเปยกวิธเีดียวกบัการใชน้าํธรรมดา แตตอง
ศึกษากอนวา สวนผสมน้าํกบัสารดับเพลิงเปยก
ชนดิท่ีใชจะมีปฏิกริิยาอะไรบางเม่ือสมัผสักบัวัตถุ
ติดไฟไดท่ีเปนเชื้อเพลิงหรือมีความเกี่ยวของ
กับเพลิงไหมบางชนิด

 เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุด ใหฉีด
สวนผสมน้าํกบัสารดับเพลิงเปยกไปยงัผวิหนาของ
เชื้อเพลิง เนื่องจากมีคุณสมบัติในการขยายตัว
และทะลุผานเชื้อเพลิงเปนบริเวณกวางและลึก
ทําใหสามารถดูดซบัความรอนจากเพลิงไหมได
มากกวาน้ําธรรมดา (น้ําธรรมดาเม่ือฉีดไปยัง
ผวิหนาเชือ้เพลิงโดยเฉพาะท่ีเปนของแข็ง น้าํจะ
สัมผัสไดแคผิวหนาเชื้อเพลิงกอนจะไหลลงมา
และระเหยเปนไอ ไมสามารถดูดซับความรอน
ได) แตสวนผสมน้าํกบัสารดับเพลิงเปยก เม่ือฉีด
ไปยงัผวิหนาเชือ้เพลิง สวนผสมท่ีออนตัวเพราะ
ความตึงผวิลดลง จะเกาะติดกบัผวิเชือ้เพลิงแลว
ขยายตัวครอบคลุมพืน้ท่ีผวิหนาเชือ้เพลิงโดยไม
แตกกระจายแลวไหลลนลงมา ซึ่งสวนผสมบาง
สวนจะทะลุผานไปยงัแกนกลางเชือ้เพลิงท่ีลุกไหม
สามารถทําความเย็นเชื้อเพลิงไดอยางท่ัวถึง
ความรอนในตัวเชื้อเพลิงถูกดูดซับในปริมาณ
มากพรอมกันไฟจึงเย็นลงและดับอยางรวดเร็ว

ความจาํเปนตองใชสารดบัเพลงิเปยก
น้าํธรรมดาสามารถดับไฟไดอยางจาํกัด

เนื่องจากมีความตึงผิวสูงมาก เม่ือฉีดไปยังเชื้อ
เพลิงชนดิของแข็ง (Class A) น้าํจะแตกกระจาย
ออกทางดานขางแลวไหลท้ิงไป น้ําจะสัมผัสได
เฉพาะผิวหนาเชื้อเพลิง ทําความเย็นไดเฉพาะ
บริเวณนั้น ตองใชน้ําอีกปริมาณมากเพื่อทําให
เชื้อเพลิงเปยกท่ัวถึงและซึมเขาไปขางในเนื้อ
เชือ้เพลิง จากประสบการณท่ีไดจากการใชโฟม
ดับไฟ ผูผลิตหลายรายคิดคนสารสาํหรับเติมลง
ไปในน้ําธรรมดาและผสมใหเขากันเพื่อใชฉีด
เชื้อเพลิงท่ีเปนของแข็งมีรูพรุน เชน ไม ยาง

Photo : Micro-Blaze Out fire fighting agent
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กระดาษ ฯลฯ ซึง่สวนผสมน้าํกบัตัวเติมไมเพยีง
จะทําความเย็นท่ีผวิหนาเชือ้เพลิงเทานัน้ แตจะ
แทรกซึมลงไปยังแกนเชื้อเพลิงท่ีกําลังลุกไหม
อีกดวย เนื่องจากมีความตึงผิวของน้ําลดลงจึง
เกาะติดผวิเชือ้เพลิงไมแตกกระจายออกดานขาง
เหมือนน้าํธรรมดาเม่ือฉีดไปยงัเชือ้เพลิง นัน่คือ
น้าํจะไมสญูเสียไปจากการไหลลนออกดานขาง
เนือ่งจากมีบางสวนทะลุผานเขาไปในเนือ้เชือ้เพลิง
ลึกถึงแกนแลวทําความเย็นเพลิงไหม สงผลให
ไฟดับไดอยางรวดเร็วและไมสิ้นเปลืองน้ํา

สวนผสมน้าํกบัตัวเติมท่ีสารดับเพลิงเปยก
มีความหนืดเกาะระหวางโมเลกุลท่ีเหนียวแนน
มีความหนดืสงูกวาน้าํธรรมดา การจะทําใหเกดิ
การกล่ันตัวเปนไอจะตองใชพลังงานความรอน
สูงกวาน้ําธรรมดา เม่ือฉีดสวนผสมน้ํากับสาร
ดับเพลิงเปยกไปยงัเพลิงไหมจะมีการกล่ันตัวเปน
ไอตามปกติซึง่เพลิงไหมจะสญูเสยีความรอนใน
ปริมาณมากเพือ่ทําใหสวนผสมนีก้ล่ันตัวเปนไอ
ผลท่ีตามมาคือ อุณหภูมิของเพลิงไหมจะเยน็ลง
อยางรวดเร็ว ไฟจึงมอดดับลงไปภายในระยะ
เวลาอันสั้น

เพลิงไหม Class A ท่ีมีเชื้อเพลิงกองเปน
ชัน้ไมวาจะเปนยาง กระดาษ ไม ผา ฯลฯ การใช
น้ําธรรมดาฉีดจะดับไดเฉพาะสวนอยูดานนอก
หรือดานบน ดวยเหตุท่ีมีน้ํากระจายไหลลนลง
ดานขางปริมาณมาก รวมท้ังถูกเผากลายเปน
ไออยางงายดายและรวดเร็ว เชือ้เพลิงท่ีซอนทับ
อยูขางในหรือดานลางไมมีโอกาสสัมผัสน้าํจงึมี
ความรอนสูงอยู ในหลายกรณี นักดับเพลิงฉีด
น้าํธรรมดาใสกองเชือ้เพลิง ไฟบริเวณดานนอก
ดับลงไปก็คิดวา งานสําเร็จแลว ก็เดินทางกลับ
ยงัไมทันถงึสถานกีไ็ดรับแจงวาไฟปะทุข้ึนมาอีก

เพราะเชื้อเพลิงท่ีอยูลึกไปขางในยังไมดับและ
ลุกติดข้ึนมาใหม แตไฟลักษณะเดียวกนั หากใช
สวนผสมน้าํกบัสารดับเพลิงเปยก น้าํในปริมาณ
เทากัน แตจะมีบางสวนทะลุผานชั้นเชื้อเพลิง
เขาไปดับสวนท่ีอยูลึกเขาไป ดังนั้นจึงดับไฟได
สนิทในทุกสวนและไมมีการลุกติดข้ึนมาใหม

ในกรณขีองการดับไฟปา สวนผสมน้าํกบั
สารดับเพลิงเปยกบางสวนจะไหลลงไปในดินซึง่
เปนผลดีตอการดับไฟปาเปนอยางยิ่ง ดวยเหตุ
ผล ไฟปาไมไดไหมแคบนพืน้ดิน แตใตพืน้ดินก็
รอนระอุพรอมจะปะทุข้ึนมาเปนเปลวเพลิงได
ทุกเม่ือ เม่ือสวนผสมน้ํากับสารดับเพลิงเปยก
ซึมลงไปในดินจะไปทําความเยน็เพลิงไหมดาน
ลางสงผลใหไฟมอดดับลงไป ไฟไหมใตพื้นดิน
เม่ือเกิดไฟปาเปนเหตุผลท่ีหนวยดับไฟปาจะ
ตองขุดหลุมเพลาะรอบๆ เพลิงไหมเพือ่พลิกดิน
และรากไมท่ีรอนจัดข้ึนมาขางบนเพื่อแยกออก
ไปกอนจะเกิดเปนไฟคุลุกทวมข้ึนมา

ท้ังนี้ สวนผสมน้ํากับสารดับเพลิงเปยก
เปนคนละชนดิกบัโฟมดับไฟ A (Class A Foam)
เนือ่งจากมันสามารถดับไฟประเภทอ่ืน (Class
B Fire) ไดเชนเดียวกนัแมจะดอยกวาโฟมกต็าม
สวนใหญใชในการควบคุมและลดปริมาณไอสาร
ไวไฟ ในขณะท่ีโฟมดับไฟ A ดับไดดีเฉพาะไฟ
Class A เทานั้น

ปจจบุนั หนวยดับเพลิงสวนใหญมีสารดับ
เพลิงเปยกไวใชงานระงับเหตุท้ังไฟไหมอาคาร
ไฟไหมของเหลวไวไฟ รวมไปถึงไฟปา โดยมี
ผลิตภัณฑสารดับเพลิงท่ีไดรับความนิยมนําไป
ใชงานหลายชนิดดังตัวอยางตอไปนี้

 “Flameout” เปนผลิตภัณฑสารดับ
เพลิงเปยกของผูผลิต Amiran Biochemicals LLC

ใชอัตราสวนผสมน้ํา 0.5%-2% สําหรับดับไฟ
Class A และ 2%- 6% สําหรับดับ Class B
(ใชแทนโฟม AFFF)

 “Novacool UEF” ผลิตภัณฑของบริษทั
Baums Castorine Co Inc. ใชอัตราสวนผสมน้ํา
นอยกวา 0.4% สาํหรับดับไฟ Class A และนอย
กวา 0.5% สําหรับดับไฟ Class B โดยคา
ดังกลาวเปนคามาตรฐาน แตสามารถใชอัตรา
1% และ 3% เปนคาทางเลือกได

 “Bio for C” ผลิตภัณฑของบริษทั Bio-
Ex SAS ใชอัตราสวนผสมน้ํานอยกวา 0.3%
สําหรับดับไฟ Class A และนอยกวา 0.5%
สาํหรับดับไฟ Class B เม่ือแยกตามขนาดเพลิง
ไหม และชนดิเชือ้เพลิงใหใชอัตรา 0.1% ดับไฟ
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ขนาดเล็ก 0.3% ดับไฟขนาดใหญ ดับไฟเกิด
จากเชื้อเพลิงของแข็ง ไฟอาคารในเมือง และ
0.5% ดับไฟยานพหานะ คลังสนิคา และไฟจาก
น้ํามันเชื้อเพลิง (ไฮโดรคารบอน)

 “Bio for N” ผลิตภัณฑของบริษทั Bio-
Ex SAS ใชอัตราสวนผสมน้ําไมนอยกวา 0.5%
สําหรับดับไฟ Class A และไมนอยกวา 1%
สาํหรับดับไฟ Class B เม่ือแยกตามขนาดเพลิง
ไหมและชนิดเชื้อเพลิงใหใชอัตรา 0.1% ดับไฟ
ขนาดเล็ก 0.3% ดับไฟขนาดใหญ ดับไฟเกิด
จากเชื้อเพลิงของแข็ง ไฟอาคารในเมือง และ
0.5% ดับไฟยานพาหนะ คลังสนิคา และไฟจาก
น้ํามันเชื้อเพลิง (ไฮโดรคารบอน)

 “First Class” ของผูผลิต Chemguard
ใชอัตราสวนผสมน้าํไมนอยกวา 0.24% สาํหรับ
ดับไฟ Class A และไมนอยกวา 0.5% สําหรับ
ดับไฟ Class B ขอมูลลาสุดระบุใหใชอัตราสวน
ผสมน้ํา 0.5% สําหรับดับไฟ Class A

 “FireAde2000” ของบริษัทผูผลิต
Fire Service Plus Inc. ใชอัตราสวนผสมน้ําไม
นอยกวา 0.25% สาํหรับดับไฟ Class A และไม
นอยกวา 0.5% สําหรับดับไฟ Class B ขอมูล
ลาสดุ อัตราสวนผสมน้าํของ FireAde 2000 โดย
การรับรองของ UL เปนดังนี้ อัตราสวนผสมน้ํา

ท่ีเปนสารทําละลายมีข้ัว (Non-polar Solvent)
ท้ังนี้เคร่ืองดับเพลิงขนาด 2.5 แกลลอน (9.5
ลิตร) มีการเติมสาร Fire Cap Plus ลงไปใน
อัตราสวน 10 ออนซตอน้าํ 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. ใชอัตราสวนผสมน้าํไมนอยกวา
0.15% สําหรับดับไฟ Class A และไมนอยกวา
1.5% สาํหรับดับไฟ Class B แตอัตราสวนผสม
น้ําจะมีหลากหลายตามชนิดของน้ําและความ
ตองการความเขมขนของสวนผสมสาํหรับดับไฟ
บางกรณใีชอัตราสวนผสมน้าํ 1%-3% สาํหรับ
ดับไฟ Class A และ 3%-6% สําหรับดับไฟ
Class B ท้ังนี้ ชนิดบรรจุในถังดับเพลิงขนาด
2.5 แกลลอน (9.5 ลิตร) มีการเติมสาร Fire
Cap Plus ลงไปในอัตราสวน 32 ออนซผสมน้ํา
288 ออนซ เพือ่ใหไดสวนผสม 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
ใชอัตราสวนผสมน้าํ 0.25%-1% สาํหรับดับไฟ
Class A และ 1%-6% สําหรับดับไฟ Class A
ท้ังนี้เคร่ืองดับเพลิง 2.5 แกลลอน (9.5 ลิตร)
ใหเติม F-500 ลงไป 10% คิดเปนอัตราสวน
ผสม 3% ในคูมือการใชงานแนะนําใหใชอัตรา
สวนผสมน้าํ 1% สาํหรับดับไฟ Class A ทุกชนดิ
และใชอัตราสวนผสมน้ํา 3% สําหรับดับไฟ
Class B ท่ีเกิดจากน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเติม
อากาศยาน และเฮปเทน ท้ังนี้ ยังไมมีขอพสิูจน
การเพิม่อัตราสวนผสมสามารถเพิม่ประสทิธภิาพ

ระหวาง 0.10% และ 0.50% สําหรับใชดับไฟ
เกดิจากเชือ้เพลิงท่ีเปนไม หญา ถานหิน ผาฝาย
ยาง ฟาง แผนกระดาษแข็ง และการลมเปลวไฟ
ข้ันแรก อัตราสวนผสมน้ํา 0.5%-1.0% ใชดับ
ไฟเกดิกบัรถยนต รถบรรทุก เคร่ืองจกัรกลหนกั
และอัตราสวนผสมน้าํ 3% ใชฉีดท่ีอัตราไหล 0.1
แกลลอน/นาที/ตารางฟตุ (gpm/square foot)
เปนเวลา 10-20 นาทีเพื่อใชเปนโฟมเหลว
(สารละลายโฟม) สําหรับดับไฟ Class B

 “Fire Cap Plus” ของบริษทั Fire Sup-
pression ใช อัตราสวนผสมน้ําไมนอยกวา
0.25% สําหรับดับไฟ Class A และไมนอยกวา
0.3% สําหรับดับไฟ Class B ขอมูลลาสุดระบุ
ใหใชอัตราสวนผสมน้าํ 0.25%-0.5% สาํหรับ
ดับไฟ Class A ใชอัตรา 1%-3% สาํหรับดับไฟ
เกิดจากเชื้อเพลิง Class B ท่ีเปนสารทําละลาย
ไมมีข้ัว (Non-polar Solvent) และ 3%-6%
สําหรับดับไฟเกิ ดจากเชื้ อเพลิ ง Class B
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ดับไฟท่ีเกดิจากสารทํางานชนดิมีข้ัวหรือไมมีข้ัว
 “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
แพรกระจายบริเวณผวิหนาเชือ้เพลิง อัตราสวน
ผสม 0.5%-0.7% สาํหรับดับไฟอาคารและเกบ็
งาน (Overhaul) และอัตราสวนผสม 0.7%-1%
สําหรับการปกปองสวนท่ีสัมผัสกับเพลิงไหม

 “Knockdown” สารดับเพลิงเปยกของ
บริษทั Kidde Fire Fighting ใชอัตราสวนผสมน้าํ
ไมนอยกวา 0.3% สําหรับดับไฟ Class A และ
Class B ขอมูลลาสุด ผูผลิตระบุใหใชอัตราสวน
ผสมน้ํา 0.3% สําหรับควบคุมไอสารเชื้อเพลิง
ท่ีเกิดการร่ัวไหล อัตราสวนผสม 0.5%-0.7%
สําหรับดับไฟอาคารและเก็บงาน (Overhaul)
และอัตราสวนผสม 0.7%-1% สาํหรับปกปอง
สวนท่ีสัมผัสกับเพลิงไหม

 “WFFF” ของบริษัท William Fire and
Hazard Control ใชอัตราสวนผสมน้าํไมนอยกวา
0.5% สําหรับดับไฟ Class A และ Class B
ขอมูลลาสดุ ผูผลิตยนืยนัใชอัตราสวนผสม 05%
แตหากใชหัวฉีดชนิดมีรูอากาศ (Air Aspirated
Nozzle) ใหใชอัตราสวน 0.3%-0.5% หากใช
กับหัวฉีดไมมีรูอากาศ (Non-air Aspirated
Nozzle) ใหใชอัตราสวนผสม 0.3%-0.6%

ผลิตภัณฑสารดับเพลิงเปยก (Wetting
Agents) ท่ีกลาวไปขางตน จดัอยูในกลุมสารลด
ความตึงผิวของน้ํา (Surfactants) เชนเดียวกับ
โฟมดับเพลิง  (Foaming Agents) ผงซักฟอก
(Detergents) สารตานการแยกตัวระหวางน้ํา
กับน้ํามัน  (Emulsifiers) และสารขจัดคราบ

น้ํามัน (Dispersant) โดยจัดอยู ในประเภท
Non-ionic Surfactants (สารลดความตึงผิวท่ี
เม่ือละลายน้ําแลวจะไมแตกตัวและไมมีประจุ
ทําใหน้ําออนตัวและมีฟอง) ในรูปสารละลาย
อินทรียกลุมอัลคีลฟนลิ (Alkyl Phenyl) ทดแทน
การใชสารโพลีเอทีลีนไกลคอล  (Polyethylene
Glycol) ซึ่งสวนผสมน้ํากับสารดับเพลิงเปยก
เหลานี ้เรียกวา “Wet Water” มีผวิหนาออนโคง
และไหลล่ืนดีกวาน้ําธรรมดา สามารถยึดเกาะ
และครอบคลุมวัตถุไดงายและเปนบริเวณกวาง
โดยบางสวนจะแทรกซมึลึกลงไปขางในผานทาง
รูพรุนหรือชองวางของเนื้อวัตถุ ซึ่งเม่ือใชดับไฟ
จะทําใหน้าํเขาไปดับไฟท่ีไหมลึกถงึแกนกลางของ
เชื้อเพลิง (Deep-seated Fire) สามารถดับไฟ
โดยรวมไดงายและเร็วกวาการใชน้าํธรรมดาใน
ปริมาณเทากัน เพราะน้ําธรรมดาดับไดเฉพาะ
ผวิภายนอกเชือ้เพลิง ไมสามารถทะลุผานเขาไป
ในเนื้อเชื้อเพลิงได

รายละเอยีดตวัอยางสารดบัเพลงิเปยก
Cold Fire
ผลิตภัณฑของ Firefreeze Worldwide, Inc.

สหรัฐอเมริกา อยูในบัญชีรายชื่อสารทดแทน
ฮาลอน (Halon Replacement) และผานการ
ทดสอบตามขอกําหนด UL 162, UL 711 และ
NFPA 18 มีประสทิธิภาพในการดับไฟ Class A
และ Class B รวมถึง Class D ไดรับการรับรอง
จากคณะกรรมการงานนโยบายสรรหาสารทดแทน
ชัน้เยีย่มชนดิใหม (SNAP) ของสาํนกัปองกนัสิง่
แวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (EPA) ในฐานะสาร
ทดแทนฮาลอน 1211 และฮาลอน 1301 ตัวสาร
ไมเปนพิษ ไมกัดกรอน และใหความเย็นชนิด
ไมเคยเกิดข้ึนมากอน

Cold Fire ดับไฟโดยการยับยั้งปฏิกิริยา

ลูกโซทางเคมีท่ีเกิดอนุมูลอิสระจากการลุกไหม
เร่ิมจากการกําจัดความรอน ทําใหเชื้อเพลิงมี
อุณหภูมิตํ่ากวาจดุวาบไฟ (Flashpoint) ของตัว
เองพรอมกนันัน้จะลอมโมเลกลุของเชือ้เพลิงแลว
หอหุมอยางมิดชดิ (Encapsulate) ทําใหเชือ้เพลิง
ไมมีโอกาสสัมผัสความรอนและออกซิเจน เม่ือ
เพลิงไหมมีอุณหภูมิลดลงและเชือ้เพลิงถกูหอหุม
ไว การลุกไหมจะไมเกดิข้ึนอีกตอไป อนมูุลอิสระ
ท่ีจะทําใหไฟไหมตอเนือ่งจะไมเกดิข้ึน เพลิงไหม
นั้นจึงมอดดับลงไปและไมมีแนวโนมจะลุกติด
ข้ึนมาใหม

ในการใชงานท่ัวไป Cold Fire ใชอัตรา
สวนผสมน้ําไมเกิน 6% (ใน 100 สวน มีสาร
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ดับเพลิง 6 สวน น้าํ 94 สวน) น้าํผสมกบั
Cold Fire เรียกวา Wet Water ซึง่เม่ือเทียบกบัน้าํ
ธรรมดาปริมาณเทากนัจะมีอานภุาพในการทําลาย
ลางเพลิงไหมสูงกวา 6 เทา ดังนั้นในการดับ
เพลิงแตละคร้ัง จะใชน้ําปริมาณนอยกวา ผลดี
ท่ีตามมาคือ ความเสียหายจากการใชน้ําดับ
เพลิงมีนอยและไมตองทําความสะอาดหลัง
ไฟดับมากนัก

Cold Fire ละลายในน้าํ 100% (เปนเนือ้
เดียวกบัน้าํ) ตัวสารจะไมแยกตัวจากน้าํหรือขน
เปนเจล อีกท้ังมีความคงตัวหลักจากการแชแข็ง
แลวนาํมาละลายหรือการเกบ็ในท่ีรอนเยน็สลับ
กนั ดังนัน้จงึมีอายใุนการจดัเกบ็ไมจาํกดั แตตอง
เก็บไวในภาชนะท่ีปดสนิท หากภาชนะมีการ
เปดฝาท้ิงไวสารละลายจะระเหยกลายเปนไอ
ตามปกติและสารมีแนวโนมจะเสือ่มสภาพลงไป

ผูผลิตระบุ สวนผสมน้ํากับ Cold Fire ใน
อัตราสวนท่ีกําหนด นอกจากจะทําความเย็น
เพลิงไหมและหอหุมเชือ้เพลิงไดแลว ยงัสามารถ
กําจดัควันท่ีเปนอุปสรรคในการดับไฟและกูภัย
ไดดวย โดยเฉพาะควันเกิดจากไฟ Class B เชน
น้าํมันเชือ้เพลิง แกสธรรมชาติ ฯลฯ โดยการทํา
ความเย็นและหอหุมโมเลกุลของสารประกอบ
Hydroenrhons ท่ีมีอยูในควัน ทําใหควันสีดํา

สนทิกลายเปนสขีาวและจางหายไปในเวลาเพยีง
ไมกีน่าที ควันจะหมดไปพรอมกับทัศนวิสยัและ
บรรยากาศท่ีดีข้ึน

หลังจากการดับเพลิง Cold Fire ไมท้ิง
คราบสกปรก ไมทําใหพื้นล่ืน และยังทําความ
สะอาดงายและใชเวลานอย

ขอไดเปรยีบของ Cold Fire
 Cold Fire ทําลายไฟในระดับโครงสราง

โมเลกุล แตกตางจากน้ําหรืออากาศ Cold Fire
มีความสามารถในการทําลายลางในลักษณะพเิศษ

กลาวคือ สารจะซึมลงในใตผิวหนาเชื้อเพลิงท่ี
รอนจดัอยางรวดเร็วแลวทําลายโครงสรางโมเลกลุ
ความรอนโดยทันที สงผลใหความรอนถกูปลอย
ออกมาสูบรรยากาศท่ีอุณหภูมิปกติอยางตอเนือ่ง
จากผลการทดสอบพบวา สวนผสมน้ํากับ Cold
Fire ทําใหความรอนท่ีผวิหนาของเชือ้เพลิงลดลง
ไดเร็วกวาน้ํา 10 เทา (ทดสอบกับเชื้อเพลิงท่ี
เปนทองแดง เหล็กแผน เหล็กกลา และกระจก)

 จากการทําทดสอบการทะลุผานตาม
มาตรฐาน UL สารดับเพลิง Cold Fire มีความ
สามารถในการทะลุผานมากกวาน้ําธรรมดา 6
เทา ทําใหสามารถลมเปลวไฟ ดับไฟ และทํา
ความเย็นเชื้อเพลิงไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ไฟที่อยูลึกลงไปในแกนเชื้อเพลิงและไฟที่ซอนอยู
ภายใตสิง่กดีขวาง และเนือ่งจากมีคาความหนดื
คอนขางตํ่าเพยีง 15 centipoise จงึดูดซบัไดเร็ว
กวาน้ําหลายเทาตัว

เปรียบเทียบความสามารถในการทําลาย
ลางอัคคีภัยของ Cold Fire กับน้ําธรรมดาหรือ
โฟม Class A

ตวัอยางที ่1 สมมติไฟไหมลุกทวมรถยนต
ในการดับไฟของหนวยระงบัเหตุจะใชสายสบูตอ
จากรถดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 สาย
ฉีดน้ําลําตรงไปยังตัวรถเปนเวลา 5 นาที อัตรา
การใชน้ําอยูในระหวาง 150-500 แกลลอน
แตถาใชเคร่ืองดับเพลิงบรรจุ Cold Fire ใน
อัตราสวนผสมน้ํา 10% ขนาด 2.5 แกลลอน
หรือประมาณ 9.5 ลิตร สามารถดับไดภายใน
1 นาที และหลังจากไฟดับลงไปแลว 2-3
เหล็กจะเย็นจนสามารถเอามือไปสัมผัสได

ตวัอยางที ่2 ในการดับไฟปาในประเทศ
เม็กซโิกชวงฤดูรอนของป 1998 หนวยดับเพลิง
ใชวิธีท้ิงบอมบสวนผสมน้ํากับ Cold Fire ดวย
เฮลิคอปเตอรโดย 1 เท่ียว สามารถดับไฟได
คิดเปนพืน้ท่ี 55,000 ตารางเมตร (กวาง 100
เมตร ยาว 550 เมตร) ซึ่งหากเปนการท้ิงสวน
ผสมน้าํกบัโฟม Class A จะตองใชถงึ 5-8 เท่ียว
เพื่อดับไฟในพืน้ท่ีขนาดเดียวกัน

Cold Fire ดับไฟ Class D
หลายสวนของยานพาหนะชนดิตางๆ ท้ัง

รถยนต เรือ อากาศยาน ฯลฯ ทําดวยโลหะ
แม็กนีเซียม และไททาเนียม จนถึงปจจุบันนี้
แนวคิดการใชน้าํหรือสารดับเพลิงท่ีมีน้าํผสมอยู
ดับไฟท่ีเกดิจากโลหะตางๆ ดังกลาวยงัไมเปนท่ี
ยอมรับ เนื่องจากเม่ือสาดน้ําไปยังเพลิงไหมจะ
เกดิปฏิกริิยาลูกโซทําใหเกดิการระเบดิและการ
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จดุติดรุนแรง (Spark) ดวยเหตุท่ีโมเลกลุของน้าํ
จะแตกตัวเปนอนุมูลท่ีมีแกสเปนสวนประกอบ
จะทําใหไฟไหมโลหะลุกรุนแรงข้ึน สําหรับสวน
ผสมน้าํกบั Cold Fire เม่ือฉีดไปท่ีเพลิงไหมโลหะ
จะไปยับยั้งปฏิกิริยาลูกโซซึ่งจะไมมีการระเบิด
เนือ่งจากไปทําความเยน็เพลิงไหมและคลุมโลหะ
เชือ้เพลิงไวไมใหสมัผสักบัออกซเิจน สงผลใหไฟ
มอดดับลงไป

Cold Fire ผานการทดสอบข้ันตนในการ
ดับไฟ Class ประเภทโลหะแม็กนีเซียมหลอม
ตามมาตรฐาน UL และผานการทดสอบกบัไฟท่ี
เกดิจากโลหะไททาเนียมและเชือ้เพลิง Class D
อ่ืนๆ ในสถานะของเหลวตามขอกําหนดการ
ทดสอบสารดับเพลิงสาํหรับเพลิงไหมโลหะติดไฟ
CAN/ULC-SS08-M90 ท้ังนี้ การทดสอบใช
เคร่ืองดับเพลิงขนาด 2.5 แกลลอนท่ีใชอัตรา
สวนน้ําของ Cold Fire 30%

การทดสอบดับไฟแม็กนีเซียมหลอม
ทีห่กลน

ใชอุปกรณทดสอบ เปนถาดเหล็กสาม
ดาน ดานกวางมีสองดานๆ ละ 3ฟุต ดานยาว
มีดานเดียว ระยะ 5 ฟุต ความสูง (ลึก) 6 นิ้ว
ใชแม็กนีเซียมหลอมเหลวท่ีอุณหภูมิ 718  ํ  C
น้ําหนัก 16 ปอนด เทลงไปท่ีกลางกระทะแลว
เกล่ียใหโลหะรอนกระจายตัวครอบคลุมพื้นท่ี
3/4 ของกระทะ หลังจากนั้น 1 นาที ใหเร่ิมฉีด
Cold Fire ถงัแรก สงัเกตจะมีเปลวไฟและลมรอน
ของแม็กนีเซียมพนออกมา จากนัน้ใหฉีดท่ีสอง
ตามดวยถงัท่ีสาม (ฉีดท่ีเวลา 3 นาที 40 วินาที
นบัจากการฉีดคร้ังแรก)

ท่ีเวลา 4 นาที 40 วินาที นบัจากการฉีด
คร้ังแรก ไมมีเปลวไฟท่ีแม็กนีเซียม มีแตควัน
เล็กนอย มีการฉีดสารดับเพลิงซ้าํลงไปเปนชวงๆ
จนไฟเร่ิมมอดลง และท่ีเวลา 8 นาที 50 วินาที

นับจากฉีดคร้ังแรก ใชถังดับเพลิงถังท่ีสี่ฉีดเปน
ชวงๆ จนกระท่ังไฟดับในเวลา 16 นาที 30
วินาที มีการบันทึกอุณหภูมิของแม็กนีเซียมท่ี
20 นาทีหลังจากการฉีดคร้ังแรก วัดได 80  ํ C
โดยมีมวลโลหะแม็กนีเซียมเหลืออยู ในถาด
ประมาณ 25% ในรูปของแข็ง

รปูแบบการใชงาน
 ระบบฝอยน้ําละเอียด  (Water Mist

System)
ออกแบบเพื่อใหฉีดน้ําเปนฝอยละเอียด

เปนการลดปริมาณการใชน้ําและจํากัดความ
เสยีหายของทรัพยสินท่ีเกดิจากการดับเพลิงให
เกิดข้ึนนอยท่ีสุด ปจจุบันระบบฝอยน้ําละเอียด
เปนอีกทางเลือก หนึง่ในการใชทดแทนฮาลอน

สาํหรับ Cold Fire สามารถใชไดดีกบัระบบ
ฝอยละเอียดซึง่ใชน้าํนอยแตมีประสทิธภิาพดับ
ไฟสูง การฉีดสวนผสมน้ํากับ Cold Fire ดวย
หัวฉีด Water Mist ชวยเพิ่มศักยภาพในการดับ
ไฟและลดความเสยีหายของทรัพยสนิท่ีจะเกดิข้ึน
ตามมาเนื่องจากฉีดเปนฝอยละเอียดท่ีนุมนวล
และใชน้ําในปริมาณนอย

 บรรจุในถงัดบัเพลงิชนดิยกห้ิว (Fire
Extinguishers)

เคร่ืองดับเพลิง Cold Fire มี 2 ขนาด คือ
2.5 แกลลอน Fire Rating 21A ขนาด 1.5
แกลลอน Fire Rating 55B สามารถดับไฟ
Class D ไดดวย

การฉีด Cold Fire ปองกันเปลวไฟ
สวนผสมน้ํากับ Cold Fire สามารถทํา

ความเย็นผิวหนาเชื้อเพลิงท่ีรอนจัดพรอมกับ
ลอมจบัแลวหอหุมโมเลกลุของเชือ้เพลิงไว สงผล
ใหปฏิกิริยาการเผาไหมหมดลงไป นอกจากนี้
ยงัสามารถฉีดสวนผสมไปท่ีพืน้ท่ีเสีย่งเกดิความ
รอนสูงเม่ือสัมผัสความรอนตอเนื่อง โดยพื้นท่ี
นั้นอาจรวมถึงหองเคร่ืองจักรท่ีอาจเกิดการลุก
ติดไฟเนือ่งจากมีความรอนสูงและมีการร่ัวไหล
ของน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเคร่ือง หรือน้ํามัน
ไฮโดรลิก

ปจจุบันการฉีดเคลือบผิวหนาวัตถุเพื่อ
ปองกนัไฟไวกอนนยิมกนัมากในกลุมธรุกจิการคา
และอุตสาหกรรมรถยนตกอนจะมีการใชความ
รอนหรือเกิดเพลิงไหมเพื่อไมใหมีไฟเกิดข้ึน
โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมองไมเห็น ชางประปา
ชางเชือ่ม ชางมุงหลังคา ชางกลท่ัวไป ฯลฯ นยิม
ฉีดสวนผสมน้าํกบั Cold Fire เคลือบผวิวัตถกุอน
จะมีการทํางานท่ีทําใหเกิดความรอน ผิวหนา
วัตถุท่ีเปยกชุมอยางท่ัวถึงสามารถลดแนวโนม
การลุกติดไฟได

F-500
เปนสารดับเพลิงเปยก (Wetting Agent)

ของบริษัท Hazard Control Technologies แหง
สหรัฐอเมริกา ใหประสิทธิภาพสูงในการดับไฟ
ดวยเทคโนโลยหีอหุมโมเลกลุเชือ้เพลิง สามารถ
ลมเปลวไฟไดฉับไว ลดความรอนอยางรวดเร็ว
รวมท้ังปองกันการลุกติดข้ึนมาใหมอยางถาวร

F-500 จะหอหุมโมเลกุลของของเหลว
ไวไฟและไอสารไฮโดรคารบอนเพื่อทําใหไมลุก
ติดไฟและไหมลาม ขณะเดียวกันจะยับยั้งการ
รวมตัวของอนุมูลอิสระท่ีทําใหไฟไหมตอเนื่อง
ผลลัพธคือประสทิธภิาพดับไฟและความปอดภัย
ท่ีสูงข้ึน ลดความเสียหายของทรัพยสินท่ีเกิด
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จากการดับเพลิงเนือ่งจากใชน้าํนอยและดับไฟ
ไดในระยะเวลาอันสั้น

การใชดับไฟ Class A
 ดับไฟเกิดจากไม ดับไฟอาคาร และ

ดับไฟปา

ใชดับไฟ Class A และ Class B โดยผานการ
ทดสอบตามขอกาํหนดตามมาตรฐานโฟมดับเพลิง
(UL 162) และมาตรฐานสารดับเพลิงเปยก
(NFPA 18) ท้ังในสหรัฐและแคนาดา

นอกจากนี ้F-500 ยงัไดการรับรองจาก
สถาบัน MPA Dresden แหงเยอรมันในฐานะ
สวนผสมของเหลวสําหรับดับไฟ Class A และ
Class B โดยผานการตรวจสอบและประเมินผล
ตามขอกาํหนดของมาตรฐาน DIN EN 1568 และ
DIN EN 3

F-500 ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม ไมเปน
สารพิษ ไมกัดกรอน เปนสารยอยสลายทาง
ชีวภาพ 100% ไมจําเปนตองใชอุปกรณพิเศษ
ในการใชงาน (ใชอุปกรณพื้นฐานเหมือนกับ
การใชโฟมท่ัวไป) เปนทางเลือกใหมสําหรับ
การระงับเหตุเพลิงไหมและควบคุมการร่ัวไหล
ของเชื้อเพลิงของเหลวไวไฟ

คณุสมบัติเดนของ F-500
 การดับไฟ (Fire Suppression)
F-500 เปนสารดับเพลิงอเนกประสงค มี

ประสิทธิภาพสูงในการระงับเหตุเพลิงไหมท้ัง
Class A, Class B และ Class D เหมาะสําหรับ
ใชดับไฟไหมอาคาร ไฟไหมรถยนต ไฟไหมยาง
รวมถึงอัคคีภัยทางอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตลอดจน
ไฟไหมโลหะติดไฟไดชนิดตางๆ ท้ังนี้ สามารถ
ใชงานดวยอุปกรณดับเพลิงธรรมดาท่ัวไป ไมวา
จะเปนหัวฉีดหรือตัวดูดโดยไมตองใชอุปกรณ

พิเศษใดๆ นอกจากนี้ยังสามารถเก็บสวนผสม
ไวในถงับรรจบุนตัวรถดับเพ ลิงหรือยานพาหนะ
อ่ืนๆ แลวใชอุปกรณสรางสวนผสม ตัวดูด และ
ระบบฉีดดวยแรงอัด (CAFS) บนตัวรถเพื่อทํา
การดับไฟ

 ทําความเย็นและปกปองการสัมผัส
ความรอน (Cooling and Exposure Protection)

F-500 สามารถทําความเย็นโครงสราง
ท่ีเกดิเพลิงไหมไดอยางรวดเร็ว สงผลใหอุณหภูมิ
บริเวณโดยรอบลดลง สถานการณเพลิงไหมจึง
มีความปลอดภัยข้ึน ในการทําความเยน็ F-500
ทําไดภายในเวลาอันสั้น ผิวหนาเชื้อเพลิงจะมี
อุณหภูมิตํ่ากวาจดุลุกไหมไดเอง (Auto-ignition
Point) ปองกันไมใหการลุกติดไฟข้ึนมาใหม

 ทําใหเชือ้เพลิงมีสภาพเปนกลาง (Fuel
Neutralization)

เม่ือใช F-500 ตามอัตราสวนท่ีกําหนด
สารเคมีในน้ํายาจะหอหุมโมเลกุลของเชื้อเพลิง
ไฮโดรคารบอนทําใหของเหลวไวไฟอยูในสถานะ
ไมไวไฟ หรือท่ีเรียกวา “เช้ือเพลิงมสีภาพเปน
กลาง” กระบวนการหอหุมสารดับเพลิงสงผลใน
การยับยั้งการลุกติดข้ึนมาใหม และในระหวาง
การทําความสะอาดและกาํจดัสิง่ตกคางหลังดับ
ไฟสําเร็จ อนุภาคหรือโมเลกุลของสารไวไฟยัง
คงถูกหอหุมอยูทําใหไมมีความเสี่ยงในการลุก
ติดไฟ จงึมีความปลอดภัยท้ังตัวนกัดับเพลิงและ
ผูคนท่ีอยูในบริเวณนั้น

จากคุณสมบติัหอหุมโมเลกลุของสารไวไฟ
ทําใหสามารถนาํไปใชฉีดระงบัเหตุน้าํมันร่ัวไหล
บนถนนหลวง เชื้อเพลิงหกลนในโรงกล่ันหรือ
โรงงานอุตสาหกรรม เชือ้เพลิงเหลานัน้จะกลาย
เปนสารไมติดไฟหรือลุกไหมจึงไมมีโอกาสเกิด
การสันดาปกลายเปนอัคคีภัยได

 การลดไอสารดวยการหอหุมไอสาร
ท่ีระเบิดได  (Explosive Vapor Reduction and
Encapsulation)

สารเคมีใน F-500 ไมเพียงแตจะหอหุม
โมเลกลุเชือ้เพลิงในสถานะของเหลวเทานัน้ แต
ยงัสามารถหอโมเลกลุเชือ้เพลิงท่ีอยูในสถานะไอ
สารหรือแกสทําใหมีปริมาณตํ่ากวาคาจาํกดัตํ่าสดุ
ของการระเบิด lower (LEL; Lower Explosive
Limit) ซึ่งเหมาะสําหรับนําไปใชในงานกูภัยใน
พื้นท่ี อับอากาศและลดอันตรายในพื้นท่ีเกิด
เพลิงไหม

ทฤษฎีการดบัไฟของ F-500
ทฤษฎีดับไฟตามหลักการทางวิทยาศาสตร

 ดับไฟท่ีเกิดในโรงงานกระดาษหรือ
โรงงานรีไซเคิล

 ดับไฟท่ีเกิดในโรงทอผาฝาย ผาใย
สังเคราะห

 ดับไฟท่ีเกิดในโรงงานผลิตยางหรือ
โรงงานรีไซเคิล

การใชดบัไฟ Class B
 ดับไฟท่ี เกิดจากน้ํามันเบนซินและ

น้ํามันดีเซล
 ดับไฟท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงอากาศยาน

Jet A, JP4/JP5/JP8
 ดับไฟท่ีเกดิจากอาซโีทน เฮปเทน และ

สารทําละลายไมมีข้ัวชนิดอ่ืน
 ดับไฟเกดิจากน้าํมันดิบและผลิตภัณฑ

ท่ีไดจากการกล่ันชนดิตางๆ
 ดับไฟท่ีเกดิจากเอธานอลและเชือ้เพลิง

ปรุงแตงจากเอธานอล เชน E-10, E85 เปนตน
 ดับไฟท่ีเกิดจากแอลกอฮอลและสาร

ทําละลายท่ีใชในงานอุตสาหกรรม
การใชดบัไฟ Class D
 ดับไฟท่ีเกิดจากโลหะแม็กนีเซียมท่ี

ใชในงานยานยนตและอากาศยาน
 ดับไฟท่ีเกดิจากอะลูมิเนยีม ไททาเนยีม

และโลหะติดไฟไดอ่ืนๆ
F-500 ไดรับการข้ึนบญัชจีากสถาบนั UL

แหงอเมริกาเหนอื (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา)
หรือ “cULus” ใหเปนสารดับเพลิงเปยกสาํหรับ
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ไดแก ลดความรอนจากการเปล่ียนน้ําเปนไอ
(ใชน้ําดับไฟ) การกําจัดออกซิเจน และ/หรือ
การยับยั้งไอสารเชื้อเพลิงชั่วคราว (ใชฟองโฟม
คลุมผวิหนาเชือ้เพลิงท่ีเปนของแข็งหรือของเหลว
ไวไฟ) สําหรับ F-500 ทําพรอมหลายวิธท้ัีงลด
ความรอน ทําลายเชื้อเพลิง และหยุดปฏิกิริยา
ลูกโซท่ีเกดิจากอนมูุลอิสระท่ีทําใหเกดิการลุกไหม
ตอเนื่อง ทําใหลมเปลวไฟไดรวดเร็วพรอมกับ
ลดเขมาและควันไปในตัว

ในการลดความตึงผวิ (Surface Tension
Reduction) F-500 เหมือนกบัสารดับเพลิงเปยก
ชนิดอ่ืน สามารถลดความตึงผิวของน้ําจาก 72
ไดนส/ตารางเซนติเมตร จนเหลือนอยกวา 33
ไดนส/ตารางเซนติเมตร ท้ังนี ้น้าํท่ีมีความตึงผวิ
ลดลงก็คือน้ําท่ีมี F-500 ผสมอยูในอัตราท่ี
กําหนด อธิบายงายๆ สวนผสมน้ํากับ F-500
สําหรับใชดับไฟจะเปนของเหลวท่ีมีความตึงผิว
นอยกวา 33 ไดนส/ตารางเซนติเมตร ซึง่กอให
เกดิผลดีในการดับไฟหลายประการ อาทิ ทําให
สวนผสม F-500 ขยายตัวคลุมผวิหนาเชือ้เพลิง
เปนบริเวณกวางแลวทะลุผานลงไปอยางรวดเร็ว
อีกท้ัง สวนผสมจะแตกตัวเปนอนภุาคขนาดเล็ก
เม่ือหลุดออกจากปลายหัวฉีดทําใหสามารถครอบ
คลุมผวิหนาเชือ้เพลิงไดพืน้ท่ีมากข้ึนซึ่งอนุภาค
เหลานีจ้ะไปเกาะติดเปลวไฟและแหลงความรอน
สงผลดีตอการระงบัเหตุ ดังตอไปนี้

 ทําความเย็นอยางรวดเร็ว (Rapid
Cooling)

ในขณะน้าํธรรมดาใหความเยน็ขณะเปล่ียน
เปนไอคลุมพื้นท่ีเพลิงไหม และสารละลายโฟม
ครอบคลุมผิวหนาเชื้อเพลิงแลวดูดความรอน
F-500 ไมไดทําท้ังสองอยางดังกลาว แตใชวิธี
ดึงความรอนจากเพลิงไหมเขาไปในเม็ดน้ํา

ขนาดเล็กระดับอนุภาคท่ีเกิดจากการฉีดสวน
ผสมไปยังเปลวไฟ เปนการดูดพลังงานความ
รอนออกมาโดยไมตองกล่ันตัวเปนไอ ในการ
ทดสอบจากสถาบันอิสระไดผลออกมาแลววา
สวนผสมน้าํกบั F-500 สามารถดูดซบัความรอน
ไดมากกวาการกล่ันตัวเปนไอของน้ําธรรมดา
6-10 เทา ทําใหเชื้อเพลิงรวมถึงวัตถุใกลเคียง
เยน็ลงอยางรวดเร็ว ปองกนัการลุกติดไฟข้ึนมา
ใหม เปนการเปดโอกาสใหปดวาลวและกูภัย

 หอหุมโมเลกุลเชื้อเพลิงเพื่อทําใหมี

สภาพเปนกลาง (Fuel Encapsulation and Neu-
tralization)

F-500 มีโมเลกลุของสารเคมีท่ีสามารถ
กอตัวเปนอนุภาคแลวหอหุมโมเลกุลของสาร
ไฮโดรคารบอนในลักษณะเปนเสนใยสารเคมี
(Chemical Cocoons) โดยการสรางพันธะใหม
ระหวางสารเคมีของ F-500 และของเชื้อเพลิง
ไฮโดนคารบอนทําใหโมเลกลุของเชือ้เพลิงและไอ
สารถกูหอหุมไวอยางมิดชดิจนมีสภาพเปนกลาง
ไมไวไฟและไมสามารถลุกติดไฟไดแมจะสมัผัส
ความรอนและไดรับออกซเิจนเพยีงพอกต็าม ซึง่
จะคงสภาพนี้แมไฟมอดดับไปแลว ดังนั้นจึง
ไมมีแนวโนมท่ีไฟจะลุกติดข้ึนมาอีกคร้ัง

 ยับยั้งปฏิกิริยาลูกโซของอนุมูลอิสระ
(Interrupts Free Radical Chain Reaction)

อนมูุลอิสระจากการเผาไหมเกดิจากการ
คลายประจขุองโมเลกลุเชือ้เพลิงท่ีแตกตัวพรอม
กบัปลอยพลังงานระดับสงูออกมา จากนัน้อนมูุล
อิสระเหลานี้จะว่ิงไปชนกับโมเลกุลเชื้อเพลิง
ยิ่งว่ิงเร็วเทาไหรก็ยิ่งจะปลอยความรอนสูงข้ึน
เทานัน้ ขณะเดียวกนักจ็ะเพิม่ปริมาณของอนมูุล
อิสระใหมากข้ึนอีกดวย ผลกคื็อจะเกดิปฏิกิริยา
ลูกโซทําใหเกิดการเผาไหมตอเนื่องและรุนแรง

F-500 ซึ่งมีน้ําหนักโมเลกุลมากจะทํา
หนาท่ีเปนตัวยบัยัง้ปฏิกริิยาลูกโซโดยการดูดซบั
พลังงานท่ีเกดิจากการชนกนัระหวางอนมูุลอิสระ
กับโมเลกุลของเชื้อเพลิง เม่ือพลังงานจากการ

ลุกไหมลดลง การดับไฟจะงายข้ึน นอกจากนี้
สาร F-500 ยงัยบัยัง้การรวมตัวของอนมูุลอิสระ
ท่ีจะทําใหเกิดควันและเถาถานได จากการ
ทดสอบของสถาบันอิสระ F-500 สามารถลด
ควันและเขมารวมถึงผลิตภัณฑเกิดจากการเผา
ไหมท่ีเปนพิษได โดยเฉพาะการกําจัดควัน สง
ผลดีอยางมากในการสรางทัศนวิสัยหรือการ
มองเห็นระหวางการดับไฟ กูภัย และอพยพ
หนไีฟ ทําใหมีความปลอดภัยในการปฏิบติังาน
เพิ่มมากข้ึน



14SAFET Y LIFE

คุณสมบัติดานความปลอดภัยและ
สิง่แวดลอม

 F-500 ไมกดักรอนโลหะและยาง โดย
มีคาการกัดกรอนใกลเคียงกับน้ําธรรมดา และ
นอยกวาโฟม AFFF บางชนิด 30 เทา และโดย
ลักษณะทางกายภาพ F-500 จะใหการหลอล่ืน
และทําความสะอาดอุปกรณใชงานไปในตัว

 F-500 สามารถใชไดกบัท้ังน้าํจดืและ
น้าํเค็มโดยไมมีขอจาํกดัเร่ืองอัตราการผสมและ
การใชงาน แตน้าํเค็มจะกัดกรอนวัสดุซึง่เปนไป
ตามธรรมชาติ

 F-500 ไมเปนสารพิษและไมระคาย
เคืองผิวหนงั รวมท้ังไมเปนสารอันตราย แมแต
ของเหลวท่ีเกิดจากการใชงานดับไฟก็ไมมีผล
กระทบทางลบใดๆ ตอสุขภาพอนามัยของผูใช
และสิ่งแวดลอม

 F-500 เปนสารอินทรียท่ียอยสลาย
ทางชีวภาพได 100% โดยมีคาความตองการ
ออกซิ เจนในการยอยสลายทางเคมีชีวภาพ
(BOD) 87% และคาความตองการออกซเิจนทาง
เคมี 80% ซึ่งท้ังสองคาตํ่ากวาของโฟม AFFF ท่ี
ใชกันท่ัวไป

 F-500 เปนสารเคมีท่ีไดรับการข้ึน
บญัชผีลิตภัณฑสาํหรับใชในแผนฉุกเฉินแหงชาติ
(National Contingency Plan Product Schedule)
ของสํานักปองกันสิ่งแวดลอมแหงชาติสหรัฐฯ
(EPA) ในฐานะสารชําระลางผิววัตถุภายนอก
(Surface Washing Agent) ซึ่งมีความปลอดภัย
ในระดับสูง

FireAde2000
ผลิตภัณฑของ Fire Service Plus Inc.

แหงสหรัฐอเมริกา เปนสารดับเพลิงเปยกท่ีมี
ความสมบูรณแบบและไดรับความนิยมท่ัวโลก
ดับไฟไดทุกประเภท (Class A B C D และ K)
โดยเฉพาะ Class A และ B ใหประสิทธิภาพสูง
ในการดับเปนท่ียอมรับของนักดับเพลิงใน
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และอีกหลายประเทศ

FireAde2000 ผานการทดสอบและไดรับ
การรับรองตามมาตรฐานชั้นนํา ไดแก NFPA
18/2006 ในฐานะสารดับเพลิงเปยก (Wetting
Agent) และ UL162 ในฐานะสวนผสมโฟมเหลว
(Foam Liquid Concentrate) สําหรับไฟ Class
B สวนผสมน้าํกบั FireAde2000 แกปญหาเร้ือรัง
จากการใชโฟมได ไมวาจะเปนเร่ืองการอุดตัน
จากสวนผสมโฟมท่ีเหนียวขนและการกดักรอน
อุปกรณ อีกท้ังยังมีคุณสมบัติไมเปนพิษตอสิ่ง
แวดลอม (น้ํา) ท้ังนี้ ในการใชดับไฟ Class A
กรมปาไม กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา
(USDA Forestry) ใหการรับรองวาเปนสารดับ
เพลิงท่ีมีสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมนอย
กวาโฟม Class A และจดัใหอยูในกลุมโฟมปลอด
สารฟลูออรีน (Fluorine Free Foams)

FireAde2000 มีคุณสมบติัความปลอดภัย
ตอสิ่งแวดลอมดังตอไปนี้

 มีสวนประกอบหลักเปนสารอินทรีย
(Organic Compounds) 98%

 ไมมีสวนผสมของ PFOA (Perfluoro-
octanoic Acid) หรือ PFOS (Perfluorooctane
Sulfonic Acid) ซึ่งสารท้ังสองชนิดมีผลกระทบ
ดานลบตอสิ่งแวดลอม

 เปนสารเคมีท่ีมีคาอันตรายเทากับ 0
นั่นคือ เปนสารไมอันตราย

 ส วนผสมพื้ นฐานเปนน้ําและสาร

ประกอบท่ีใชทําอาหาร (Food Grade Ingredients)
 ไมมีสวนผสมท่ีมีรายงานหรือถูกข้ึน

บัญชีเปนสารท่ีมีผลกระทบตอสงแวดลอมตาม
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา

การรบัรองคณุสมบัต ิ(Certifications)
 ได รั บการข้ึ นบัญชี ของ UL/UL

Canada/ 162 เปนสวนผสมโฟมเหลว (14 CY)
 ผานการทดสอบและไดรับการรับรอง

การใช Wet Water ดับไฟปา
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ตามมาตรฐาน NFPA 11 and 16 สาํหรับใชดับ
ไฟเกิดจากเชือ้เพลิงท่ีเปนสารทําละลายไมมีข้ัว
ไมละลายน้ํา หรือสารไฮโดรคารบอน

 ไดรับการข้ึนบญัชขีอง UL/UL Canada
เปนสารดับเพลิงเปยก (Wetting Agent) ตาม
การจดัประเภทของมาตรฐาน ANSI/NFPA 18-
2006 จากคุณสมบัติทางกายภาพและความ
สามารถในการดับไฟ (93V0)

 ไดรับการรับรองจากองคกรการบิน
พลเรือนสากล (ICAO) ในฐานะสารดับเพลิงท่ีมี
ประสิทธิภาพข้ัน B (Performance Level B
Approved)

 ไดรับการยอมรับจากองคกรบริการ
ประกนัภัย มาตรฐาน ISO ในฐานะโฟมดับเพลิง
Class B

 ไดรับการรับรองจากมาตรฐาน EN
1568-3:2008 ในฐานะสวนผสมโฟมเหลว
(Foam Liquid Concentrate)

การใชงาน (Applications)
 ดับไฟ Class A ของสหรัฐฯ/ยุโรป

(US/European Class A Fires)
97% ของไฟท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันเปนไฟ

Class A เนื่องจากเกิดข้ึนงายมาก วัตถุของแข็ง
ท่ีเปนสารอินทรียเม่ือไดรับความรอนท่ีเพยีงพอ
ในบริเวณท่ีมีออกซิเจนก็สามารถลุกเปนไฟได
ในการดับไฟ Class A จากเชื้อเพลิงชนิดตางๆ
ใหใชอัตราสวนผสมน้ําของ FireAde 2000
ดังตอไปนี้

 เชื้ อเพลิงท่ี เปนไม  หญา ถานหิน
ยางรถ ฟาง ฝาย แผนกระดาษแข็ง ใชสวนผสม
สาํหรับลมเปลวไฟข้ันแรก 0.10%-0.50%

 ไฟไหมรถยนต รถบรรทุก เคร่ื อง

จักรกลหนัก ใชสวนผสม 0.50-1.0%
หมายเหตุ สวนผสมโฟม Class A ท่ัวไป

อยูท่ี 0.25% สงูสดุท่ี 0.50% ท้ังนี ้FireAde2000
สามารถใชกบัเคร่ืองฉีดโฟมอัดอากาศ (CAF) ได
แตอาจตองพจิารณาใชอัตราสวนผสมตํ่าลง

อยางไรก็ตาม FireAde2000 จะทํางาน
ไดดีกวาหากไมมีโฟมเขามารวมดวยหรือมีใน
ปริมาณนอย เนือ่งจากโฟม Class A มีฟองหนา
และหนักเกินไปซึ่งอาจจํากัดความเคล่ือนไหว
ของสวนผสมน้าํกับ FireAde2000 ได

 ดับไฟ Class B ของสหรัฐฯ Class B/

C ของยุโรป (US Class B, European Class B/
C Fires)

ในสหรัฐฯ ไฟ Class B เกดิจากของเหลว
หรือแกสไวไฟหรือลุกติดไฟได สวนในยุโรป/
ออสเตรเลีย ไฟ Class B เกิดจากหรือเกี่ยวของ
กบัของเหลวไวไฟ สวนไฟ Class C เกดิจากหรือ
เกีย่วของกบัแกสติดไฟได

 เชื้อเพลิงท่ีเปนสารตัวทําละลายไมมี
ข้ัว (Non-Polar Solvents) เชน น้าํมันเชื้อเพลิง
น้ํามันเชื้อเพลิงผสมเอธานอล 10% (E-10)
น้าํมันเคร่ืองบนิอากาศยาน (Jet A, JP4/5/8)
น้าํมันดิบ น้าํมันดีเซล ฯลฯ ใชอัตราสวนผสมน้าํ
ของสารดับเพลิงเปยก 0.5%-1.0% ฉีดซ้ําถา
จําเปน ขณะท่ีอัตราสวนน้ําของโฟมเหลวอยูท่ี
3% อัตราการใช 0.10แกลลอน/นาที/ตาราง
ฟุต เปนเวลา 10-20 นาที ฉีดซ้ําถาจําเปน

 เชื้อเพลิงท่ีเปนสารตัวทําละลายมีข้ัว
(Polar Solvents) เชน เอธานอล น้าํมันเชือ้เพลิง
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ผสมเอธานอล 85% (E-85) สารตัวทําละลาย
เมทิลเอทิลคีโตน (MEK; Methyl Ethyl Ketone)
สารเมธิลเทอทิอารีบิวทิลอีเธอร (MTBE; Me-
thyl Tertiary Butyl Ether) ไอโซโพรพิล
แอลกอฮอล (IPA; Isopropyl Alcohol) ฯลฯ อัตรา
สวนผสมน้ําของโฟมเหลว 6% ท่ีอัตราใชงาน
0.26 แกลลอน/นาที/ตารางฟตุ เปนเวลา 20-
30 นาที ฉีดซ้ําถาจําเปน

หมายเหตุ สารดับเพลิงเปยก FireAde
2000 ไมใชสวนผสมชนิดตอตานแอลกอฮอล
หรือสวนผสมสาํหรับดับไฟเกดิจากแอลกอฮอล
(ATC) ในบญัชรีายชือ่ของ UL 126 แตสวนผสม
FireAde2000 สามารถดับไฟท่ีเกิดจากสารตัว
ทําละลายชนิดมีข้ัวสวนใหญไดหากใชในอัตรา
ท่ีกาํหนดอยางเครงครัด

 ดับไฟ Class C ของสหรัฐฯ Class E
ของยโุรป (US Class C, European Class E Fires)

ไฟ Class C/E เกิดจากหรือเกี่ยวของกับ
อุปกรณไฟฟาท่ี มีกระแสไฟฟาเดินอยู  การ
ดับไฟตองใชความระมัดและตองผานการฝกมา
แลว รวมท้ังตองใชอุปกรณท่ีเหมาะสมเทานั้น

 ดับไฟ Class D ของสหรัฐฯและยุโรป
(US/European Class D Fires)

ไฟ Class D เกิดจากหรือเกี่ยวของกับ
โลหะติดไฟได (Combustible Metals) เชน
โซเดียม ไททาเนียม แม็กนีเซียม โปแตสเซียม
ลิเธียม แคลเซียม และอ่ืนๆ

ในการดับไฟ Class D ใชอัตราสวนผสม
น้ําของ FireAde2000 อัตรา 3%-6% ฉีดดวย
อุปกรณท่ีเหมาะสม

คําเตือน การฉีดดับไฟ Class D ตองทํา
โดยผูผานการฝกมาแลวและใชอุปกรณเหมาะสม
เทานั้น การใชอุปกรณไมเหมาะสมอาจทําให

เกิดอันตรายรายแรงได ควรปรึกษาผูผลิตเพื่อ
เรียนรูเทคนิคท่ีถูกตองและปลอดภัย

 ดับไฟ Class K ของสหรัฐฯ Class F
ของยโุรป (US Class K/European Class F Fires)

ไฟ Class K/F เกิดจากหรือเกี่ยวของกับ
น้ํามันทอดอาหารหรือไขมัน

ในการดับไฟ Class K/F ใชอัตราสวน
ผสมน้ําของ FireAde2000 อัตรา 3%-6% ฉีด
ดวยอุปกรณท่ีเหมาะสม

คําเตือน การฉีดดับไฟ Class K/F ตอง
ทําโดยผูผานการฝกมาแลวและใชอุปกรณท่ี

เหมาะสมเทานั้น การใชอุปกรณไมเหมาะสม
อาจทําใหเกิดอันตรายรายแรงได ควรปรึกษา
ผูผลิตเพื่อเรียนรูเทคนิคการดับไฟประเภทนี้ท่ี
ถูกตองและปลอดภัย
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