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ชวงสิบปท่ีผานมานี้ วงการโฟมดับเพลิง
โดยเฉพาะโฟมดับไฟ Class B มีการเปล่ียนแปลง
คร้ังสําคัญหลังจากการคนพบโฟมสังเคราะห
(Synthetics Foam) ตระกลู AFFF และ AR-AFFF
ท่ีมีศักยภาพสูงสุดในการดับไฟเกิดจากน้ํามัน
เชือ้เพลิงและของเหลวไวไฟชวงทศวรรษ 1960
นัน่คือการตรวจพบความเปนพษิตอสิง่แวดลอม
และสิ่ งมีชี วิตของโฟมดับเพลิงชนิดดังกลาว
และโฟมสําหรับไฟประเภท B ชนิดอ่ืนๆ เกือบ
ท้ังหมดท่ีมีใชกนัอยูจนทําใหเกดิกระแสรณรงค
เลิกใชและเลิกผลิตในเกือบทุกภูมิภาคของโลก
ขณะเดียวกนั ไดมีการริเร่ิมสรางสรรคผลิตภัณฑ
ท่ีเปนมิตรกับสภาพแวดลอมมากข้ึน

โฟมดับเพลิงประเภท AFFF (Aqueous
Film-forming Foam) ทุกชนดิมีสารลดความตึง
ผวิของน้าํสงัเคราะหจากสารประกอบคารบอน-

ฟลูออรีน (Organofluorine) ท่ีมีชื่อเรียกเฉพาะ
“Fluorosurfactants” ผสมอยูซึง่ทําใหน้าํมีความ
ตึงผวิในระดับตํ่า คือ 15-17 ไดนส/เซนติเมตร
(dynes/cm) และคาสมัประสทิธิก์ารขยายตัวสงู
ข้ึน โดยจะมีผลตอความสามารถในการสรางชัน้
ฟลมเหนอืผวิหนาเชือ้เพลิงท่ีเปนน้าํมันลอยบน
ผวิน้าํอยางบางเบา จดุเดนนีเ้องท่ีสรางชือ่ใหกบั
โฟมชนดินีใ้นฐานะสารดับเพลิงทรงประสทิธภิาพ
ในการดับเพลิงเกดิจากของเหลวไวไฟ

สารเคมีท่ีใชในการผลิตสารลดความตึงผวิ
ของน้าํ “Fluorosurfactants” มีหลายชนดิไดมา
จากกรรมวิธีทางไฟฟาเคมี (Electrochemical)
หรือการสลายโมเลกลุใหเปนโพลีเมอรเล็กท่ีสดุ
แลวสรางพนัธะข้ึนใหม (Telomerization) อยาง
ใดอยางหนึ่ง ซึ่งโฟมของบริษัท 3M ใชวิธีแรก
สวนโฟมของผูผลิตรายอ่ืนๆ ท่ีเหลือ ใชวิธีหลัง

ป 2002 บริษัท 3M สมัครใจยกเลกิการผลติ
ผลิตภัณฑหลายชนดิรวมถงึโฟม AFFF ของตัวเอง
เพราะมีสวนผสมของ PFOS (Perfluorooctane
Sulfonic Acid) และมีปริมาณเพิม่ข้ึนเม่ือโฟมเร่ิม
เสือ่มสภาพ โดย PFOS ถกูหนวยงานสิง่แวดลอม
ระบเุปนสารในกลุมท่ีมีคุณสมบติัดานลบ ไดแก
“ไมยอยสลาย สะสมในสิง่มชีีวติ และเปนพษิ”
(PBT; Persistent, Bioaccumulative and Toxic)
โดยขอบงัคับของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา
ประชาคมยุโรป และญี่ปุน หามการผลิตสินคา
ทุกชนิดรวมถึงโฟมดับไฟท่ีมีสวนผสมของสาร
พืน้ฐานเปน PFOS กรณขีองโฟมท่ีเกบ็สาํรองไว
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุนอนุญาตใหใชจนถึงทุก
วันนี้และยังไมไดกําหนดเวลาใหมีการกําจัดท้ิง
สวนในยโุรปและแคนาดาถกูกาํจดัออกคลังของ
หนวยงานตางๆ ต้ังแตป 2011 และป 2013 ตาม

จากประสิทธิภาพดับเพลิงพัฒนาสูความเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
Solberg RE-HEALING RF3, Fluorine-free Foam Concentrate

www.safetylifethailand.com



2SAFET Y LIFE

ลําดับ อยางไรกต็าม โฟมดับไฟท่ีมีสวนผสมของ
PFOS ยังมีการผลิตและจําหนายในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ปจจบุนั โฟมดับไฟประเภท B ชนดิ AFFF
รุนใหมท้ังหมด (ยกเวนท่ีผลิตจากประเทศจนี)
มีสารลดความตึงผวิของน้าํ “Fluorosurfactants”
ไดมาดวยกรรมวิธสีลายโมเลกลุสารประกอบจน
เปนโพลีเมอรขนาดเล็กท่ีสุด (Telomerization)
โดยโฟมชนดินีท่ี้ถกูเรียกอีกชือ่หนึง่วา Telomer-
based AFFF คุณสมบติัโดดเดนคือ ไมมีสวนผสม
ของ PFOS และโมเลกุลจะไมแตกตัวเปนสาร
ดังกลาวอีกดวย รวมท้ังปริมาณของสารประกอบ
คารบอน-ฟลูออรีน (Organofluorine) ในเนื้อ
โฟมจะมีนอยกวาโฟมท่ีผลิตจากสารท่ีมีพืน้ฐาน
เปน PFOS ถงึ 30-60% ท่ีสาํคัญ โฟม Telomer-
based AFFF ไมมีสวนผสมของสารเคมีชนดิใดๆ
ท่ีหนวยงานดานสิ่งแวดลอมระบุใหอยูในบัญชี
รายชื่อของกลุม PBT

อยางไรก็ตาม สํานักปองกันสิ่งแวดลอม
แหงสหรัฐฯ (US EPA) ระบุวามีโฟม Telomer-
based AFFF บางชนดิแตกตัวในสิง่แวดลอมเปน
สาร PFOA (Perfluorooctanoic Acid) หรือสาร
PFCAs (Perfluorocarboxylic Acids) ชนดิตางๆ
ได นอกจากนี ้EPA ยังเพงเล็งไปท่ีสารประกอบ
คารบอน-เปอรฟลูโอรีนหวงพนัธะยาว หรือสาร
กลุม LCPFCs ซึ่งมีคารบอน 8 อะตอมหรือมาก
กวา (C8, C10, C12) โดยขอมูลท่ีมีอยูแสดงให
เห็นวา สารประกอบหวงพนัธะสัน้ซึง่มีคารบอน
6 อะตอมหรือนอยกวา มีแนวโนมจะสะสมใน
สิ่งมีชีวิตและเปนพิษในระดับตํ่ากวา

สําหรับ PFOA ภายใตโครงการควบคุม
ดูแลของสํานักปองกันสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐฯ
(EPA Stewardship Program) ท่ีกาํหนดชวงเวลา

ดําเนนิการต้ังแตป 2010 จนถงึป 2015 ผูผลิต
โฟมซึ่งมีสวนผสมของสารเคมีสังเคราะหจาก
ฟลูออรีน (Fluorochemicals) ท้ัง PFOS, PFOA
และ LCPFCs จาํนวน 8 ราย สมัครใจลดปริมาณ
การผลิต 95% กอนสิ้นป 2010 และจะยกเลิก
การผลิตท้ังหมดพรอมกาํจัดสารจากการปลอย
ของเสียจากโรงงานและท่ีอยูในตัวผลิตภัณฑ
ใหไดภายในป 2015

อะตอมเกิน 90% มาแตด้ังเดิม อาจใชประวัติ
การผลิตมาขอการรับรองได ทวาตองเขารับการ
ทดสอบคุณภาพใหมตามขอกาํหนดของสถาบนั
ชั้นนํา เชน UL, FM เปนตน

ในสวนของผูผลิตโฟม AFFF ซึ่งตระหนัก
ถงึปญหาสิง่แวดลอมท่ีเกดิข้ึนจากผลิตภัณฑของ
ตัวเองและพยายามเขาไปมีสวนในการแกปญหา
ทุกระดับ โดยเม่ือเร็วๆ นี้ ไดมีการจดัต้ังองคกร
รวมผูผลิตโฟม หรือ FFFC (Fire Fighting Foam
Coalition Inc.) ซึ่งผูบริหารมาจากบริษัทชั้นนํา
ไดแก Ansul, Chemguard, DuPont, Dynax,
Kidde และ Solberg (บริษัทสาขาของ Amarex)
มีวัตถปุระสงคเพือ่เปนตัวแทนของผูผลิตโฟมท้ัง
ในสหรัฐอเมริกาและท่ัวโลกในการนาํเสนอและ
แลกเปล่ียนขอมูลดานเคมีภัณฑ มาตรฐานการ

นอกจากนี้ EPA Stewardship Program
ยังรณรงคใหเลิกผลิตและเลิกใชโฟม Telomer-
based AFFF ซึง่ใชสารพืน้ฐานเปนชนดิท่ีมีพนัธะ
คารบอน 8 อะตอมหรือมากกวา โดยไดรับความ
รวมมือเปนอยางดี ผูผลิตกวา 90% หันไปใช
สารท่ีมีพันธะคารบอน 6 อะตอม เหลือไมถึง
10% เทานั้นท่ียังไมมีการปรับปรุงแกไข

อีกไมกี่ปขางหนา ผูผลิตโฟมดับเพลิงจะ
แนะนําผลิตภัณฑใหมท่ีใชสารลดความตึงผิว
ของน้าํ Fluorosurfactants เปนสารประกอบท่ีมี
พันธะคารบอน 6 อะตอม (C6) เทานั้น โดย
ไดรับการรับรองจาก EPA ภายใตโครงการ
ควบคุมสารพิษตามขอบังคับใหม หรือ TSCA
New Chemicals Program กรณโีฟมบางชนิดใช
Fluorosurfactants จากสารประกอบคารบอน 6

Fixed Foam System

Angus Fire TF3 (Fluorine Free Foam for Training)

AGL BioSurf FF1000
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ผลิต รวมถึงเทคโนโลยีข้ันสูงกับผูผลิตโฟมดวย
กัน องคกรท่ีเกี่ยวของในการดูแลสิ่งแวดลอม
สถาบันมาตรฐาน กลุมผูใชงานโฟม ฯลฯ โดย
คาดหวังถงึความกาวหนาในการพฒันาโฟมดับ
เพลิงท่ีมีผลกระทบตอสิง่แวดลอมและสิ่งมีชีวิต
นอยท่ีสดุ ซึง่ควรจะเกดิข้ึนอยางพรอมเพรียงกนั
ในอุตสาหกรรมผลิตโฟมระดับนานาชาติ

และขนสง นอกจากนีย้งัมีความเสีย่งตอการผสม
ไมถกูสวนทําใหไดโฟมไมมีประสทิธิภาพพอใน
การใชงานตามความตองการได

ชวงทศวรรษ 1930 เร่ิมคนคิดและผลิต
โฟมโปรตีน (Protein Foams) ซึ่งมีความเสถยีร
มากข้ึนและสามารถดับไฟ Class B ไดดีกวา จงึ
เปนท่ียอมรับในวงการอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว
แตจุดออนอยูท่ีขอจํากัดเร่ืองเวลาและอุณหภูมิ
จัดเก็บ กลาวคือ ระยะเวลาจัดเก็บสั้นและตอง
อยูในสถานท่ีมีอุณหภูมิคอนขางตํ่า ซึง่ปญหานี้
ยงัตกทอดจนมาถงึปจจบุนั ท่ีสาํคัญ โฟมโปรตีน
จะใหประสทิธภิาพสงูเม่ือฉีดผานอุปกรณชนดิมี
รูอากาศ (Air Aspirating Equipment) เพือ่สราง

ฟองโฟมหนาครอบคลุมผวิหนาน้าํมัน แตกอ็าจ
ฉีดไดไมไกลเม่ือเทียบกับการฉีดดวยอุปกรณ
ไมมีรูอากาศ (Non-Aspirating Equipment)

ถดัมาอีกสามสบิป ในชวงทศวรรษ 1960
โฟมสงัเคราะห (Synthetics Foam) อันมีหัวหอก
อยาง AFFF และ AR-AFFF อุบติัข้ึนมาในโลกและ
เร่ิมออกจาํหนายในตลาด คุณสมบติัโดดเดนคือ
พรอมจะคลุมผวิหนาเชือ้เพลิงประเภทของเหลว
ไวไฟไดทันทีเม่ือถกูฉีดหรือพนออกไป เหนอืชัน้
กวาโฟมชนิดอ่ืน สามารถใชไดกับอุปกรณฉีด
โฟมไดทุกประเภทไมวาจะมีรูอากาศหรือไมมีรู
อากาศกต็าม ยิง่ไปกวานัน้ ยงัเกบ็ไวไดนานกวา
โฟมโปรตีน นับต้ังแตเวลานั้นเปนตนมา โฟม
สงัเคราะหจากสารประกอบคารบอน-ฟลูออรีน
(Fluorinated Synthetic Foams) กลายเปนสาร
ดับเพลิงหลักสาํหรับใชปองกนัอัคคีภัยในวงการ
อุตสาหกรรมน้าํมัน และเปนโฟมชนดิเดียวท่ีถกู
ทบทวนสถานะ ไมใชเร่ืองประสิทธิภาพดับไฟ
แตเปนประเด็นผลกระทบตอสิง่แวดลอม สงผล
ใหโฟมชนิดนี้บางกลุมถูกยกเลิกการใชงานไป
สวนกลุมท่ียงัไดรับอนญุาตใหผลิตและจาํหนาย

เสนทางท่ียาวไกลของโฟมดบัเพลงิ
โฟมดับเพลิงเปนผลงานการคนคิดของ

“อเล็กซานดร โลแรง” (Aleksandr Loran) ผูเปน
ท้ังวิศวกรและนักเคมีชาวรัสเซีย เม่ือป 1902
หรือรอยกวาปกอน เปนชวงเวลาท่ีนักดับเพลิง
ตองการอะไรสักอยางแทนน้ําเพื่อใชดับไฟเกิด
จากน้าํมัน เนือ่งจากเปนท่ีปรากฏชดัเจนแลววา
น้าํไมสามารถดับไฟน้าํมันไดและอาจทําใหเกดิ
อันตรายเพิ่มข้ึนอีกดวย

โฟมท่ีสรางข้ึนมาคร้ังแรกเปนโฟมเคมี
(Chemical Foam) เกิดจากปฏิกิริยาเม่ือผสม
สารเคมีสองชนดิหรือมากกวาเขาดวยกนั ใชดับ
ไฟน้ํามันไดดีกวาน้ํา แตมีปญหาในการใชงาน

ลวนมีศักยภาพในการดับไฟไมเปล่ียนแปลงไป
จากเดิม สามารถดับไฟเกดิจากสารไวไฟ น้าํมัน
เชื้อเพลิง แอลกอฮอล รวมไปถึงสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนท่ีเปนของเหลวอ่ืนๆ ท้ังหมด
และมีความยืดหยุนในการใชงานสูง

ประมาณ 5 ป หลังจากมีการแนะนาํโฟม
สังเคราะหเขามาในตลาดสารดับเพลิง กลุมผู
ผลิตโฟมโปรตีนฮึดสูโดยการผลิตโฟมชนดิใหม
เรียกวา “โฟมฟลอูอโรโปรตนี” (Fluorprotein
Foam) แลวสงออกมาแขงขันกบัโฟมสงัเคราะห
วิธพีฒันาผลิตภัณฑทําโดยใสสารลดความตึงผวิ
ของน้ํา Fluorosurfactants ลงไปในโฟมโปรตีน
พืน้ฐาน เม่ือฉีดออกไปแลวสามารถคลุมผวิหนา

Solberg Foam

Solberg Foam
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เชื้อเพลิงไดดีและเร็วข้ึนเหมือนโฟมสังเคราะห
แตฟองโฟมมีความเสถยีรตามคุณสมบติัประจาํ
ตัวของโฟมโปรตีนแทๆ

นับจากทศวรรษ 1960 จนถึงป 2000
ระยะเวลา 40 ปเต็ม วงการโฟมดับเพลิงไมมี
ความเคล่ือนไหวใดๆ ท่ีนาสนใจ ดูเหมือนทุก
อยางมีความลงตัวแลว ท้ังโฟมสงัเคราะห (AFFF,
AR-AFFF เปนตน) และโฟมฟลูออโรโปรตีนได
ตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรม
พาณชิยกรรม การขนสง ฯลฯ อยางไรท่ีติ กระท่ัง
วันหนึ่ง บริษัท 3M สรางความประหลาดใจให
กับวงการสารดับเพลิงดวยการประกาศยกเลิก
การผลิตโฟมดับเพลิง AFFF ของตัวเองในป 2002
โดยใหเหตุผล โฟมสังเคราะหมีผลกระทบดาน
สิง่แวดลอม ไมกีป่หลังจากนัน้ บริษทัผูผลิตโฟม
ยักษใหญของโลกไดรวมกันจัดต้ังองคกรรวมผู
ผลิตโฟม (FFFC) เพื่อกําหนดทิศทางใหมของ
อุตสาหกรรมนี้ เปาหมายคือการผลิตโฟมมีผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได
ขณะท่ียังคงรักษาประสิทธิภาพการดับไฟเอา
ไวอยางเต็มเปยม ในป 2010 Amarex และ
Solberg รวมมือกนัสรางนวัตกรรมสารดับเพลิง
สําหรับใชงานตามขอบังคับดานสิ่งแวดลอมท่ี
นบัวันจะเขมขนข้ึนตามลําดับ ลาสดุ ป 1012 มี
การเร่ิมศึกษาวิธีทดสอบการดับไฟสําหรับโฟม
ชนดิใหมท่ีเรียกวา “โฟมปลอดสารฟลอูอรนี”
(Fluorine Free Foam) ชื่อยอ “F3” โดยใชขอ
บังคับขององคการบินพลเรือนสากล (ICAO)
และมาตรฐานประชาคมยโุรป (EN) เปนการสง
สัญญาณใหรับทราบท่ัวกันวา ตอจากนี้จะไมมี
การผลิตและใชงานโฟมสังเคราะห AFFF แบบ
เกาท่ีเราคุนเคยกันอีกแลว ทุกอยางจะเปล่ียน
ใหมหมดเพื่อใหแนใจวาจะไมมีผลกระทบใดๆ
ตอสิ่งแวดลอมหรือสิ่งมีชีวิตท่ีเขามาเกี่ยวของ

กับโฟมดับเพลิงไมวาทางตรงหรือทางออม
ความหมายใหมของโฟมดบัเพลงิ”
เม่ือพูดถึงโฟมดับเพลิง คนสวนใหญจะ

เขาใจทันทีวาเปนสารดับเพลิงสําหรับดับไฟ
ประเภท B โดยเฉพาะไฟลุกไหมน้าํมันเชือ้เพลิง
วัตถุไวไฟ สารทําละลาย ฯลฯ เนื่องจากเปนจุด

นบัต้ังแตป 2005 เปนตนมา มีการแกไข
ปรับปรุงขอบังคับและมาตรฐานโฟมของสหรัฐ
อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และญี่ปุน ในหลาย
หัวขอ หนึง่ในนัน้คือ การแบงโฟมดับไฟ B ออก
เปน 2 ประเภทตามความหมายใหมท่ีนําเร่ือง
สิ่งแวดลอมเขามาพิจารณาดวย ไดแก

 โฟมสังเคราะหจากสารประกอบคารบอน
-ฟลอูอรีน (Fluorinated Firefighting Foams) ไดแก
โฟม AFFF (Aqueous Film-forming Foam) โฟม
FFFP (Film-forming Fluoroprotein) โฟม AR-
AFFF (Alcohol-resistant Aqueous Film-form-
ing Foam) โฟม AR-FFFP (Alcohol-resistant
Film-forming Fluoroprotein) และโฟม FP
(Fluoroprotein Foam)

 โฟมปลอดสารฟลูออรีน (Fluorine-
free Firefighting Foams) ปจจบุนัมีชนดิเดียวคือ
โฟม F3 (Fluorine-free Foams)

ประสงคหลักสารดับเพลิงชนิดนี้ อีกท้ังตัวโฟม
เองไมสามารถดับไฟประเภทอ่ืนๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามความตองการของผูใช ไมวา
จะเปนไฟ A, C หรือ D แมในชวงทศวรรษ 1980
ไดมีการพฒันาโฟมสาํหรับดับไฟประเภท A ข้ึน
มาโดยเฉพาะ แตก็ใชในขอบเขตจํากัดสําหรับ
งานระงับเหตุท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือใชในกรณี
พิเศษ เชน  ดับไฟปา ดับไฟเกิดจากเชื้อเพลิง
ของแข็งท่ีดับยาก ฯลฯ ดังนัน้คําวาโฟมจึงยงัสือ่
ความหมายโดยตรงถงึสิง่ท่ีใชดับไฟ B เปนหลัก
โดยในการนาํไปใชตองนาํเขามาผสมกบัเนือ้โฟม
ตามอัตราสวน (Foam Concentrate) ท่ีกําหนด
ในอุปกรณผสมโฟมเพื่อใหเปนสวนผสมโฟม
(Foam Solution) สําหรับฉีดดับเพลิงโดยการ
คลุมเปลวไฟและเชื้อเพลิงดวยอุปกรณซึ่งมี 2
ชนดิคือ มีรูอากาศ (Air Aspirating Equipment)
และไมมีรูอากาศ (Non-Aspirating Equipment)
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โฟมสงัเคราะหจากสารประกอบคารบอน
-ฟลูออรีน (Fluorinated Firefighting Foams)

โฟมกลุมนีมี้สวนผสมของเปอรฟลูออรีน
และโปลีฟลูออรีนท่ีเรียกวาสาร PFCs รวมอยูดวย
ซึง่ PFOS (Perfluorooctane Sulfonic Acid) และ
PFOA (Perfluorooctanoic Acid) เปนสาร PFCs
พื้นฐานมีอยูในโฟมกลุมนี้ทุกชนิด คุณสมบัติ

ระบุเปน POP เพิ่มเติมในภาคผนวกบี  (Annex
B; Restriction) ของท่ีประชุมสตอกโฮลม โดย
กําหนดใหมีรายงานความคืบหนาในการกําจัด
ในทุกสี่ปดวยมาตรการท่ีแนะนําดังตอไปนี้

 ลดการใชงานโดยหาสารหรือวิธีการ
ทดแทนท่ีสามารถทําได

 ผูผลิตหรือผูใชสารจัดทําแผนปฏิบัติ
การเพื่อกําจัด PFOS จนสําเร็จ

 ผูผลิตหรือผูใชสารสงเสริมใหมีการ
คนควาและพฒันาสารทดแทนท่ีมีความปลอดภัย
เพือ่ลดความเสีย่งอันตรายของมนษุยและความ
เสียหายของสิ่งแวดลอมเทาท่ีศักยภาพจะเอ้ือ
อํานวยใหทําได

ท้ังนี ้ประชาคมยโุรป (EU) ออกขอบงัคับ
หามจําหนายและใชงานสาร PFOS ต้ังแต 27
มิถนุายน ป 2008 เนือ่งจากถกูพสิจูนไดวาเปน
สาร PBT ซึ่งไมยอยสลาย เปนพษิ และสะสมใน

รางกายมนษุยและสตัวน้าํในปริมาณท่ีสามารถ
กอใหเกดิอันตรายได โดยในป 2011 ท่ีผานมา
รัฐบาล 28 ประเทศในยุโรปออกคําสั่งยุติการ
ใชสาร PFOS โดยเด็ดขาดและใหนําผลิตภัณฑ
ท้ังหมดท่ีมีอยูไปเผาท้ิงท่ีอุณหภูมิ 1,100   ํC

หมายเหตุ นอกจากโฟมดับเพลิงแลว
สาร PFOS ซึ่งเขาสูสิ่งแวดลอมมีท่ีมาอีกหลาย
แหลง อาทิ จารบีท่ีใชในงานหุมหอผลิตภัณฑ
(Packaging) น้าํและของเสยีจากการบาํบดัหรือ
ซกัลางพรม การเผาไหมไมสมบรูณจากการเผา
กําจดั PFOS จากแหลงตางๆ ดังกลาว

PFOA (Perfluorooctanoic Acid)
เม่ือเทียบกบัสาร PFOS แลว PFOA สะสม

ในสิ่งมีชีวิตในระดับตํ่ากวาและมีความเปนพิษ
นอยกวา สารนีเ้ปนผลิตภัณฑเกดิข้ึนโดยไมต้ังใจ
จากกระบวนการผลิตสารลดความตึงผวิของน้าํ
สังเคราะหฟลูออรีนดวยวิธี Telomerization มี
พันธะคารบอน 8 อะตอมหรือมากกวา

ป 2005 มีการตรวจพบ PFOA ไมยอย

โดดเดน ทําใหโฟมมีประสทิธภิาพสงูในการดับ
ไฟเกดิจากน้าํมัน แตตอมาถกูระบุ มีผลกระทบ
ดานลบตอสิง่แวดลอม ท้ังนี ้ในกระบวนการผลิต
สารลดความตึงผวิของน้าํ “Fluorosurfactants”
ดวยกระแสไฟฟา (ECF; Electrochemical
Fluorination) ทําใหเกดิท้ัง PFOS และ PFOA แต
หากผลิตดวยวิธี Telomerization จะไมมี PFOS
ทวาเปนไปไดท่ีบางผลิตภัณฑอาจมี PFOA

PFOS (Perfluorooctane Sulfonic Acid)
ป 2004 มีการเปดเผยรายชือ่สารอินทรีย

ไมยอยสลายซึ่งเปนมลพิษ (POPs; Persistent
Organic Pollutants) 12 ชนดิแรกในภาคผนวก
ของบันทึกการประชุมดานสิ่งแวดลอมท่ีกรุง
สตอกโฮลม (Stockholm Convention) และมี
เปาหมายจะกําจัดหรือลดปริมาณการใชและ
การผลิตสารเหลานั้น

ป 2010 สาร PFOS เปน 1 ใน 9 ท่ีถูก

สลายในสิง่แวดลอมสะสมในเลือดมนษุย และมี
ผลกระทบตอสัตวทดลอง แมวาปริมาณสารจะ
นอย แตสํานักปองกันสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐฯ
(USEPA) ไดจัดทําโครงการควบคุมสาร PFOA
โดยสมัครใจ (PFOA Stewardship Program) มี
เปาหมายเพือ่ลดปริมาณใหเหลือนอยท่ีสดุหรือ
หมดไปภายในป 2015

ป 2013 สํานักปองกันสิ่งแวดลอมของ
สวีเดนคนควาวิจัยเกี่ยวกับสาร PFOS, PFOA
และสารกลุมเดียวกนัชนดิอ่ืนๆ อยางจริงจงั โดย
ไดพบวาทางเลือกดีท่ีสุดในการทดแทนสาร
สงัเคราะหจากฟลูรีน PFOA มีพนัธะคารบอน 8
อะตอมหรือมากกวาคือ ใชสารมีพนัธะคารบอน
6 อะตอมหรือนอยกวา เนื่องจากอัตราไมยอย
สลายและความเปนพิษตํ่า สอดคลองกับแนว
ทางของ EPA สหรัฐฯ ท่ีแนะนําใหแสวงหาสาร
ทดแทนท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา
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หมายเหตุ นอกจากโฟมดับเพลิง สาร
PFOA ซึ่งเขาสูสิ่งแวดลอมมีท่ีมาอีกหลายแหลง
อาทิ ผลิตภัณฑใชในการเคลือบหรือบําบัดผิว
วัตถเุพือ่ใหมีคุณสมบติักนัน้าํหรือสิง่สกปรก สาร
เคลือบใชในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอรและ
อุตสาหกรรมอ่ืน ฯลฯ

Fluorotelomers
โฟมท่ีมีสารลดความตึงผิวของน้ําชนิด

“Fluorosurfactants” ไดมาดวยวิธสีลายโมเลกลุ
ใหเล็กลงหรือท่ีเรียกวาสาร Fluorotelomers ซึง่
มีพันธะคารบอน 6 อะตอม เม่ือแตกตัวออกจะ
ไดสาร 6:2 Fluorotelomer Sulfonate (6:2 FTS)
และ Perfluorohexanoic Acid (PFHxA) ท่ีแม
เปนสารไมสลายตัว แตไมมีความเปนพิษและ
ไมสะสมในสิ่งมีชีวิต รวมท้ังไมมีผลกระทบตอ
ลักษณะทางพันธุกรรมและไมแสดงใหเห็นวา
จะกอใหอันตรายใดๆ มักอยูในตะกอนใตน้าํ แต
มีความเปนพิษตํ่ากวาสารอยูในโฟมปลอดสาร
ฟลูออรีนหรือ “โฟม F3” และขณะเสื่อมสภาพ
(ในน้าํ) จะใชออกซเิจนในกระบวนการทางเคมี
(COD) ปริมาณตํ่า ดังนั้น ผูผลิตโฟมดับไฟ B
ท้ังหมดจงึใชสารลดความตึงผวิของน้าํสงัเคราะห
จากฟลูออรีนชนิด Fluorotelomers ท่ีมีพันธะ
คารบอน 6 อะตอม (C6) เพื่อลดผลกระทบจะ
เกดิกบัสิง่แวดลอม โดยเฉพาะแหลงน้าํและสิง่มี
ชวิีตตางๆ รวมถงึคนท่ีเกีย่วของกบัการดับเพลิง
ท้ังโดยตรงและโดยออม เปนไปตามแนวทาง
การดําเนนิงานในโครงการ PFOA Stewardship
Program ของสํานักปองกันสิ่งแวดลอมสหรัฐฯ

C6 Fluorotelomer-based Foams
C6 Fluorotelomer-based Foams เปน

โฟมมีสารพื้นฐานเปน “Fluorotelomers” ชนิด
พนัธะคารบอน 6 อะตอม จะไมแตกตัวเปนสาร
อินทรียไมยอยสลายซึง่เปนมลพษิ  (POP) และ
สารมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในบัญชีรายชื่อ
ของ Stockholm Convention หรือสารมีความนา

ข้ึนเร่ือยๆ โดยมีแนวโนมจะเปนโฟมหลักสาํหรับ
ใชดับไฟประเภท B ในอนาคตอันใกล

ตามขอมูลท่ีเสนอมาจะเห็นไดวา “โฟม
สงัเคราะหจากสารฟลอูอรนี” (Fluorinated Fire-
fighting Foams) เชน AFFF, AR-AFFF และอ่ืนๆ
ไมไดมีปญหากับสิ่งแวดลอมท้ังหมด บางชนิด
สงผลกระทบตอสภาพน้ําและสิ่งมีชีวิต ถูกหาม
ผลิตหามจาํหนายไปแลวจาํนวนหนึง่ แตยงัมีอีก
หลายผลิตภัณฑท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขหรือ
พฒันาข้ึนใหมใหมีความปลอดภัยเปนท่ียอมรับ
จากสถาบนัชัน้นาํและหนวยงานดับเพลิงท่ัวโลก
ซึง่ผูใชโฟมควรติดตามขาวสารอยางใกลชดิเพือ่
ใหไดขอมูลถกูตองในประเด็นสาํคัญดังกลาวนี้

กังวลสูง (VHC; Very High Concern) ในบัญชี
รายชือ่ปจจบุนั (2014) ของสาํนกัสารเคมีแหง
ยุโรป (European Chemicals Agency) รวมท้ัง
ไมมีสวนผสมหรือทําใหเกดิสาร PFOS หรือ PFOA
นอกจากนี ้ยงัเปนสารท่ีไมถกูระบโุดยหนวยงาน
สิ่งแวดลอมวาเปนพิษหรือสะสมอยูในสิ่งมีชีวิต
ท่ีสําคัญ โฟมยังคงความมีประสิทธิภาพสูงใน
การดับไฟไวไดอยางครบถวน

C6 Fluorotelomer-based Foams เม่ือ
แตกตัวจะใหสารเคมีท่ีแตกตางไปจากสารกลุม
PFOS อยางสิ้นเชิงและมีผลกระทบดานลบตอ
สิ่งแวดลอมนอยมาก หลักฐานและขอพิสูจน
ตางๆ ทําใหโฟมชนิดนี้เปนท่ียอมรับเพิ่มมาก

Flourochemical-free Foam

Burnback Test



 โฟมปลอดสารฟลูออรีน (Fluorine-
free Firefighting Foams)

เม่ือไมกีป่ท่ีผานมา ดวยแรงผลักดันจาก
การจัดระเบียบสารดับเพลิงใหมท้ังในสหรัฐ
อเมริกาและยุโรป ไดมีการคนคิดและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตโฟมปลอดสารฟลูออรีนข้ึน
มาเพื่อคลายขอกังวลเกี่ยวกับสาร PFOS และ

ฟลูออรีน ไดแก สารโพลีเมอรไมใชฟลูออรีน มี
คุณสมบติัละลายในน้าํไดพรอมเพิม่ปริมาณสาร
ชาํระลางไฮโดรคารบอนกลุมเดียวกบัผงซกัฟอก
ใหสงูข้ึน ปจจบุนัโฟมชนดินีมี้จาํหนายท่ัวไปและ
มีใชในหนวยดับเพลิงของโรงกล่ัน คลังน้ํามัน
ทาอากาศยาน หนวยงานรัฐบาล ฯลฯ ของหลาย
ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน
ฝร่ังเศส ญี่ปุน ออสเตรเลีย ฯลฯ

อยางไรก็ดี จากการตรวจสอบทางเคมี
อยางละเอียด โฟมติดปายบอกเปนชนิดปลอด
สารฟลูออรีนกย็งัคงมีสารเคมีกลุมฟลูออรีนผสม
ในปริมาณเล็กนอยซึง่ถอืวาไมใชโฟมปลอดสาร
ฟลูออรีนอยางแทจริง โฟมปลอดสารฟลูออรีน
100% อยูกําลังพฒันาในข้ันสดุทาย คาดวาอีก
2-3 ปจะสามารถนําเขามาแนะนําในตลาดได

ขอเทจ็จรงิสารอนัตรายในโฟมดบัเพลงิ
 สารเคมีสังเคราะหจากสารประกอบ

ฟลูออรีน (Fluorochemicals) ไมไดเกิดจาก
ธรรมชาติ แตเปนสารเคมีท่ีมนุษยสรางข้ึนมา

 สารเคมีสังเคราะหจากสารประกอบ
ฟลูออรีนดังกลาวนี้ไมยอยสลายในสิ่งแวดลอม
และไมเสือ่มสภาพทางชวีภาพโดยงายเนือ่งจาก
มีโครงสรางทางเคมีท่ีเสถียร กอปรกับมีพันธะ
โมเลกุลระหวางคารบอนกับฟลูออรีนแข็งแกรง
จงึถกูจดัใหเปนสารยอยสลายยากท่ีสดุชนดิหนึง่
เม่ือสาร PFOS ตกไปอยูในสิ่งแวดลอมจะไมมี
การเปล่ียนแปลงสภาพ แตกตัว สลายตัว หรือ
เสือ่มสภาพใดๆ ไดอีก แตหากอยูในสถานะสาร
ต้ังตันในกระบวนการผลิต สามารถลดความ
เปนพษิกอนเขาสูสภาพแวดลอมภายนอกลงได
ขณะเดียวกนั สาร PFOA ไมยอยสลายเม่ืออยูใน
สิ่งแวดลอม แตยังไมมีขอมูลยืนยันวาหลังจาก
นั้นจะมีเปล่ียนแปลงสถานะไปจากเดิมหรือไม

 สารเคมีสังเคราะหจากสารประกอบ
เปอรฟลูออรีน (Perfluorochemicals) หลายชนดิ
สามารถสะสมในสิ่งมีชีวิตท้ังในน้ําและบนบก
รวมถึงมนุษย

 สารเคมีสังเคราะหจากสารประกอบ
เปอรฟลูออรีนสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
และบนบกรวมถึงมนุษยท้ังแบบฉับพลันและ
เร้ือรัง โดยทําใหเกดิโรคตาง  ๆเชน มะเร็งเซลลตับ
อยางไรก็ตาม จากขอมูลของสํานักปองกันสิ่ง
แวดลอมสหรัฐฯ ยงัไมพบผลกระทบดังกลาวตอ
ประชากรมนษุยท่ัวไป เนือ่งจากมีชวงสะสมคร่ึง
ชวิีตในรางกายมนษุย (Half-life) ของสารชนดินี้
คอนขางนานซึง่หากมีการสะสมภายในรางกาย
มนษุยตอไปในระยะยาวกจ็ะแสดงอาการผดิปกติ
ออกมาได ท้ังนี ้สาํนกัปองกนัสิง่แวดลอมสหรัฐฯ
เชื่อวา สาร PFOA มีแนวโนมเปนสารกอมะเร็ง
ในตัวมนษุย ทวาจาํเปนตองมีการศึกษาคนควา
เพิ่มเติมเพื่อยืนยันในเร่ืองนี้อีกคร้ัง

 โฟมทางเลือกท่ีไมมีสวนผสมของสาร
ประกอบฟลูออรีนหรือท่ีเรียกวา “โฟมดับเพลิง
ปลอดสารฟลูออรีน” (Fluorine-free Firefighting

PFOA จากโฟมดับเพลิงซึง่ทําใหเกิดปญหาดาน
สิ่งแวดลอม ปจจุบันโฟมปลอดสารฟลูออรีนมี
จําหนายแลวในหลายประเทศ

สิ่งท่ีควรรับทราบไว แมเปนโฟมปลอด
สารฟลูออรีนแตก็แบงออกเปนหลายชนิดยอย
ซึง่มีคุณสมบติัไมเหมือนกนัท้ังหมด ยกตัวอยาง
โฟมปลอดสารฟลูออรีนใชคลุมผวิหนาเชือ้เพลิง
ไฮโดรคารบอน มีคาความเปนพษิตอน้าํสูงกวา
โฟม Fluorotelomer-based สวนใหญเนนความ
ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม ทําใหเสียสมดุลดาน
ประสิทธภิาพดับไฟไป บางชนิดมีสวนผสมสาร
ชาํระลางไฮโดรคารบอนในปริมาณสงูซึง่มีความ
เสีย่งจะเกิดไฟลุกติดข้ึนมาใหมหลังมอดไปแลว
หรือมีสวนสรางเงือ่นไขความไมปลอดภัยตางๆ
ในการดับไฟโดยไมจําเปน

โฟมปลอดสารฟลูออรีนเปนสูตรโฟมท่ี
ไมมีสารเคมีสังเคราะหจากฟลูออรีน (Fluoro-
chemicals) ไมวาจะเปนสาร Fluorosurfactants
หรือ Fluorotelomers สวนผสมท่ีนํามาใชแทน

Solberg RE-HEALING RF3, Automatic Sprinkler Test

RE-HEALING RF3
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Foams) ปจจบุนัมีจาํหนายในตลาดสารดับเพลิง
ท่ัวโลกโดยเปนรุนท่ี 3 หรือ 4 ของการพัฒนา
ผลิตภัณฑมีผลกระทบตอสิง่แวดลอมในระดับตํ่า

 โฟมดับเพลิงท่ีใชสูตรสารประกอบ
Fluorotelomers ซึ่งมีพันธะคารบอน 6 อะตอม
(C6) ปจจุบันถูกพัฒนาข้ึนมาใชทดแทนโฟม
ผลิตจาก Perfluorochemicals ซึง่มีสวนผสมของ
สาร PFOS หรือแตกตัวแลวใหสาร PFOA และ
อ่ืนๆ จากขอมูลปจจุบัน โฟม Fluorotelomers
คารบอน 6 อะตอม เม่ือแตกตัวจะใหผลิตภัณฑ
มีความเปนพษิตํ่าและสะสมในสิง่มีชีวิตนอยลง

 แคนาดาและประเทศในประชาคม
ยุโรปท้ังหมดนําโดยสหราชอาณาจักร นอรเวย
เยอรมัน ดําเนินการลดปริมาณของสาร PFOS
ในโฟมดับเพลิงโดยหามการผลิต การนําเขา
การใช และการเกบ็ผลิตภัณฑท่ีมี PFOS เปนสาร
พืน้ฐานต้ังแต 27 มิถนุายน ป 2011 โดยประเทศ
นอรเวยและเยอรมันออกกฎหมายจํากดัการใช
สาร PFOA ในป 2012

 สารประกอบ PFAS (Perfluoroalkyl
Sulphonate) ในโฟม AFFF ยังคงมีใชในสหรัฐฯ
ขณะท่ีการผลิตและนําเขาโฟมท่ีมีสารลดความ
ตึงผวิของน้าํเปนสวนผสมของ PFOS ไมอนญุาต
ใหทําไดอีกตอไป ท้ังนี้ วงการโฟมดับเพลิงของ
สหรัฐฯ กําลังเขาสูยุคของการใชสารทดแทน
PFOS อยางเต็มตัว (เหมือนในกรณีของ Halon
เม่ือสิบกวาปกอนหนานี้)

ขอแนะนํา
 ในทางปฏิบัติ ทางเลือกดีท่ีสุดเพื่อสิ่ง

แวดลอมคือ ใชโฟมดับเพลิงท่ีไมมีสวนผสมของ
สารประกอบฟลูออรีน (Perfluorochemicals)
แตก็ตองเนนไปท่ีโฟมซึ่งมีคุณสมบัติตรงกับจุด
ประสงคของการใชงาน นัน่คือ เปนโฟมผานการ
ทดสอบและไดการรับรองจากมาตรฐานชั้นนํา
อาทิ UL162, EN1568, ICAO Level A/B/C
เปนตน โดยตองรักษาสมดุลดานประสิทธภิาพ
การดับไฟกบัความเปนมิตรกบัสิง่แวดลอมและ
สิง่มีชวิีตรวมถงึมนษุยในระดับท่ีเหมาะสม ท้ังนี้
ข้ึนอยูนโยบาย ขอบงัคับ หรือกฎหมายในแตละ
ประเทศดวย

 โฟมดับเพลิงท่ีมีสาร PFOS ถูกหามใช
ดวยเหตุผลเปนสารท่ีสะสมในรางกายสิ่งมีชีวิต
ไมยอยสลาย เปนพิษ และมีคาการใชออกซเิจน
ในการเสื่อมสภาพ (BOD) ระดับสูง มีการหาม
เก็บสํารอง และ/หรือ ใชงานในหลายประเทศ
โดยเฉพาะประชาคมยโุรป เชน อังกฤษ นอรเวย

และเยอรมัน รวมถึงสหรัฐอเมริกาท่ีไมอนุญาต
ใหมีการผลิตใหมและนําเขาโฟมดับเพลิงท่ีมี
สวนผสมของ PFOS สําหรับออสเตรเลียยังไมมี
กฎหมายหาม แตหนวยงานดานสขุภาพและสิง่
แวดลอมไดออกคําเตือนในเร่ืองนี้แลว

 สาํนักปองกนัสิง่แวดลอมสหรัฐฯ (US
EPA) ยงัคงอนญุาตใหมีการผลิตและใชงานโฟม
ดับเพลิงท่ีใชสารลดความตึงผิวของน้ําประเภท
Fluorotelomers ชนิด 6:2 Fluorotelomer
Sulfonate (6:2 FTS) ซึ่งเม่ือเสื่อมสภาพจะให
สาร Perfluorohexanoic Acid (PFHxA) และ
Perfluoropentanoic Acid (PFPeA) ท่ีมีความเปน
พษินอยและอัตราสะสมในสิง่มีชวิีตตํ่า รวมท้ังมี
แนวโนมยอยสลายในสิ่งมีชีวิตสูง

 โฟมดับเพลิงชนิดปลอดสารฟลูออรีน
(Fluorine-free Firefighting Foam) แมไมมีสวน
ผสมของสารประกอบฟลูออรีน (Perfluoro-
chemicals) แตการยอมรับดานสิ่งแวดลอม
ไมไดมาจากผลการทดสอบดานความเปนพิษ
ฉับพลัน (Acute Toxicity) อยางเดียว แตตอง
พิจารณาความเปนไปไดท่ีจะการสะสมในสัตว
ประจาํถิ่นท่ีมีการใชโฟม การไมยอยสลาย และ
ปริมาณการใชออกซิเจนในการเสื่อมสภาพใน
แหลงน้าํ (BOD/COD) ซึ่งจําเปนตองใชเวลาใน
การทดสอบและวัดผลอีกระยะหนึ่ง

 การใชโฟมในการฝกซอมดับไฟตาม
กฎหมายใหมของหลายประเทศ อาทิ สหรัฐฯ
ประชาคมยุโรป ออสเตรเลีย ไมอนุญาตใหใช
โฟมท่ีเปนสวนผสมของสารประกอบฟลูออรีน
(Perfluorochemicals) แตหากใชโฟมตองหาม
ดังกลาว ตองกําจัดของเหลวจากการดับเพลิง
หรือกักไวบําบัดกอนปลอยสูสิ่งแวดลอม

 การใชโฟมดับไฟในเหตุการณจริง
หากยังใชโฟมท่ีเปน Perfluorochemicals หลัง
เสร็จภารกจิตองกกัของเหลวจากการดับเพลิงไว
เพื่อทําการกําจัด บําบัด หรือทําความสะอาด
หามปลอยลงสูสิง่แวดลอมไมวาจะเปนแหลงน้าํ
พื้นดิน หรือถิ่นท่ีอยูของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย

REFERENCE
1. Factsheet on AFFF Firefighting Agents;

Fire Fighting Foam Coalition (FFFC)
2. Firefighting Foams Selection & Use

by Joseph Keller; AFP Magazine E-Newswire,
November 2014

3. Final Review:  Firefighting Foams with
Perfluorochemicals Environment Review; Dr.
Jimmy Seow, Manager Pollution Response Unit,
Department of Environment and Conservation
Western Australia

4. True Innovation in Firefighting Foams
Industry by MDM Publishing Ltd., June 2014

5. Evolution of Class B Firefighting
Foams: Firefighting Foams by Dave Pelton of
Solberg; Fire Middle East, December 2014-
January 2015


