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

ชวงสิบปที่ผานมานี้ วงการโฟมดับเพลิง
โดยเฉพาะโฟมดับไฟ Class B มีการเปลีย่ นแปลง
ครั้ งสําคัญหลังจากการคนพบโฟมสังเคราะห
(Synthetics Foam) ตระกูล AFFF และ AR-AFFF
ที่มีศักยภาพสูงสุดในการดับไฟเกิดจากน้ํามัน
เชือ้ เพลิงและของเหลวไวไฟชวงทศวรรษ 1960
นัน่ คือการตรวจพบความเปนพิษตอสิง่ แวดลอม
และสิ่ ง มี ชี วิ ตของโฟมดั บ เพลิ ง ชนิ ดดั ง กล าว
และโฟมสําหรับไฟประเภท B ชนิดอื่นๆ เกือบ
ทัง้ หมดทีม่ ีใชกนั อยูจ นทําใหเกิดกระแสรณรงค
เลิกใชและเลิกผลิตในเกือบทุกภูมิภาคของโลก
ขณะเดียวกัน ไดมกี ารริเริม่ สรางสรรคผลิตภัณฑ
ที่เปนมิตรกับสภาพแวดลอมมากขึ้น
โฟมดับเพลิงประเภท AFFF (Aqueous
Film-forming Foam) ทุกชนิดมีสารลดความตึง
ผิวของน้าํ สังเคราะหจากสารประกอบคารบอน-

ฟลูออรีน (Organofluorine) ที่มีชื่อเรียกเฉพาะ
“Fluorosurfactants” ผสมอยูซ งึ่ ทําใหนา้ํ มีความ
ตึงผิวในระดับต่าํ คือ 15-17 ไดนส/เซนติเมตร
(dynes/cm) และคาสัมประสิทธิก์ ารขยายตัวสูง
ขึน้ โดยจะมีผลตอความสามารถในการสรางชัน้
ฟลม เหนือผิวหนาเชือ้ เพลิงทีเ่ ปนน้าํ มันลอยบน
ผิวน้าํ อยางบางเบา จุดเดนนีเ้ องทีส่ รางชือ่ ใหกบั
โฟมชนิดนีใ้ นฐานะสารดับเพลิงทรงประสิทธิภาพ
ในการดับเพลิงเกิดจากของเหลวไวไฟ
สารเคมีทใี่ ชในการผลิตสารลดความตึงผิว
ของน้าํ “Fluorosurfactants” มีหลายชนิดไดมา
จากกรรมวิธีทางไฟฟาเคมี (Electrochemical)
หรือการสลายโมเลกุลใหเปนโพลีเมอรเล็กทีส่ ดุ
แลวสรางพันธะขึน้ ใหม (Telomerization) อยาง
ใดอยางหนึ่ง ซึ่งโฟมของบริษัท 3M ใชวิธีแรก
สวนโฟมของผูผลิตรายอื่นๆ ที่เหลือ ใชวิธีหลัง

ป 2002 บริษทั 3M สมัครใจยกเลิกการผลิต
ผลิตภัณฑหลายชนิดรวมถึงโฟม AFFF ของตัวเอง
เพราะมีสวนผสมของ PFOS (Perfluorooctane
Sulfonic Acid) และมีปริมาณเพิม่ ขึน้ เมือ่ โฟมเริม่
เสือ่ มสภาพ โดย PFOS ถูกหนวยงานสิง่ แวดลอม
ระบุเปนสารในกลุม ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ า นลบ ไดแก
“ไมยอ ยสลาย สะสมในสิง่ มีชวี ติ และเปนพิษ”
(PBT; Persistent, Bioaccumulative and Toxic)
โดยขอบังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา
ประชาคมยุโรป และญี่ปุน หามการผลิตสินคา
ทุกชนิดรวมถึงโฟมดับไฟที่มีสวนผสมของสาร
พืน้ ฐานเปน PFOS กรณีของโฟมทีเ่ ก็บสํารองไว
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุนอนุญาตใหใชจนถึงทุก
วันนี้และยังไมไดกําหนดเวลาใหมีการกําจัดทิ้ง
สวนในยุโรปและแคนาดาถูกกําจัดออกคลังของ
หนวยงานตางๆ ตัง้ แตป 2011 และป 2013 ตาม
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Angus Fire TF3 (Fluorine Free Foam for Training)

ลําดับ อยางไรก็ตาม โฟมดับไฟทีม่ สี ว นผสมของ
PFOS ยังมีการผลิตและจําหนายในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ปจจุบนั โฟมดับไฟประเภท B ชนิด AFFF
รุน ใหมทั้งหมด (ยกเวนทีผ่ ลิตจากประเทศจีน)
มีสารลดความตึงผิวของน้าํ “Fluorosurfactants”
ไดมาดวยกรรมวิธสี ลายโมเลกุลสารประกอบจน
เปนโพลีเมอรขนาดเล็กที่สุด (Telomerization)
โดยโฟมชนิดนีท้ ถี่ กู เรียกอีกชือ่ หนึง่ วา Telomerbased AFFF คุณสมบัตโิ ดดเดนคือ ไมมสี ว นผสม
ของ PFOS และโมเลกุลจะไมแตกตัวเปนสาร
ดังกลาวอีกดวย รวมทัง้ ปริมาณของสารประกอบ
คารบอน-ฟลูออรีน (Organofluorine) ในเนื้อ
โฟมจะมีนอ ยกวาโฟมทีผ่ ลิตจากสารทีม่ พี นื้ ฐาน
เปน PFOS ถึง 30-60% ทีส่ าํ คัญ โฟม Telomerbased AFFF ไมมสี ว นผสมของสารเคมีชนิดใดๆ
ที่หนวยงานดานสิ่งแวดลอมระบุใหอยูในบัญชี
รายชื่อของกลุม PBT
อยางไรก็ตาม สํานักปองกันสิ่งแวดลอม
แหงสหรัฐฯ (US EPA) ระบุวามีโฟม Telomerbased AFFF บางชนิดแตกตัวในสิง่ แวดลอมเปน
สาร PFOA (Perfluorooctanoic Acid) หรือสาร
PFCAs (Perfluorocarboxylic Acids) ชนิดตางๆ
ได นอกจากนี้ EPA ยังเพงเล็งไปทีส่ ารประกอบ
คารบอน-เปอรฟลูโอรีนหวงพันธะยาว หรือสาร
กลุม LCPFCs ซึ่งมีคารบอน 8 อะตอมหรือมาก
กวา (C8, C10, C12) โดยขอมูลทีม่ อี ยูแ สดงให
เห็นวา สารประกอบหวงพันธะสัน้ ซึง่ มีคารบอน
6 อะตอมหรือนอยกวา มีแนวโนมจะสะสมใน
สิ่งมีชีวิตและเปนพิษในระดับต่ํากวา
สําหรับ PFOA ภายใตโครงการควบคุม
ดูแลของสํานักปองกันสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐฯ
(EPA Stewardship Program) ทีก่ าํ หนดชวงเวลา

ดําเนินการตัง้ แตป 2010 จนถึงป 2015 ผูผ ลิต
โฟมซึ่ งมีสวนผสมของสารเคมีสังเคราะหจาก
ฟลูออรีน (Fluorochemicals) ทั้ง PFOS, PFOA
และ LCPFCs จํานวน 8 ราย สมัครใจลดปริมาณ
การผลิต 95% กอนสิ้นป 2010 และจะยกเลิก
การผลิตทัง้ หมดพรอมกําจัดสารจากการปลอย
ของเสี ยจากโรงงานและที่ อยู ในตัวผลิตภัณฑ
ใหไดภายในป 2015

AGL BioSurf FF1000
Fixed Foam System

นอกจากนี้ EPA Stewardship Program
ยังรณรงคใหเลิกผลิตและเลิกใชโฟม Telomerbased AFFF ซึง่ ใชสารพืน้ ฐานเปนชนิดทีม่ พี นั ธะ
คารบอน 8 อะตอมหรือมากกวา โดยไดรบั ความ
รวมมือเปนอยางดี ผูผลิตกวา 90% หันไปใช
สารที่มีพันธะคารบอน 6 อะตอม เหลือไมถึง
10% เทานั้นที่ยังไมมีการปรับปรุงแกไข
อีกไมกี่ปข างหนา ผูผลิตโฟมดับเพลิงจะ
แนะนําผลิ ตภัณฑใหมที่ ใชสารลดความตึงผิว
ของน้าํ Fluorosurfactants เปนสารประกอบทีม่ ี
พันธะคารบอน 6 อะตอม (C6) เทานั้น โดย
ได รั บการรั บ รองจาก EPA ภายใต โครงการ
ควบคุมสารพิษตามขอบังคับใหม หรือ TSCA
New Chemicals Program กรณีโฟมบางชนิดใช
Fluorosurfactants จากสารประกอบคารบอน 6

อะตอมเกิน 90% มาแตดั้งเดิม อาจใชประวัติ
การผลิตมาขอการรับรองได ทวาตองเขารับการ
ทดสอบคุณภาพใหมตามขอกําหนดของสถาบัน
ชั้นนํา เชน UL, FM เปนตน
ในสวนของผูผลิตโฟม AFFF ซึ่งตระหนัก
ถึงปญหาสิง่ แวดลอมทีเ่ กิดขึน้ จากผลิตภัณฑของ
ตัวเองและพยายามเขาไปมีสว นในการแกปญ
 หา
ทุกระดับ โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ไดมีการจัดตั้งองคกร
รวมผูผลิตโฟม หรือ FFFC (Fire Fighting Foam
Coalition Inc.) ซึ่งผูบริหารมาจากบริษัทชั้นนํา
ไดแก Ansul, Chemguard, DuPont, Dynax,
Kidde และ Solberg (บริษัทสาขาของ Amarex)
มีวตั ถุประสงคเพือ่ เปนตัวแทนของผูผ ลิตโฟมทัง้
ในสหรัฐอเมริกาและทัว่ โลกในการนําเสนอและ
แลกเปลีย่ นขอมูลดานเคมีภณ
ั ฑ มาตรฐานการ
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Solberg Foam

ฟองโฟมหนาครอบคลุมผิวหนาน้าํ มัน แตกอ็ าจ
ฉีดไดไมไกลเมื่อเทียบกับการฉีดดวยอุปกรณ
ไมมีรูอากาศ (Non-Aspirating Equipment)
ถัดมาอีกสามสิบป ในชวงทศวรรษ 1960
โฟมสังเคราะห (Synthetics Foam) อันมีหวั หอก
อยาง AFFF และ AR-AFFF อุบตั ขิ นึ้ มาในโลกและ
เริม่ ออกจําหนายในตลาด คุณสมบัตโิ ดดเดนคือ
พรอมจะคลุมผิวหนาเชือ้ เพลิงประเภทของเหลว
ไวไฟไดทนั ทีเมือ่ ถูกฉีดหรือพนออกไป เหนือชัน้
กวาโฟมชนิดอื่น สามารถใชไดกับอุปกรณฉีด
โฟมไดทุกประเภทไมวาจะมีรูอากาศหรือไมมีรู
อากาศก็ตาม ยิง่ ไปกวานัน้ ยังเก็บไวไดนานกวา
โฟมโปรตีน นับตั้งแตเวลานั้นเปนตนมา โฟม
สังเคราะหจากสารประกอบคารบอน-ฟลูออรีน
(Fluorinated Synthetic Foams) กลายเปนสาร
ดับเพลิงหลักสําหรับใชปอ งกันอัคคีภยั ในวงการ
อุตสาหกรรมน้าํ มัน และเปนโฟมชนิดเดียวทีถ่ กู
ทบทวนสถานะ ไมใชเรื่องประสิทธิภาพดับไฟ
แตเปนประเด็นผลกระทบตอสิง่ แวดลอม สงผล
ใหโฟมชนิดนี้บางกลุมถูกยกเลิกการใชงานไป
สวนกลุม ทีย่ งั ไดรบั อนุญาตใหผลิตและจําหนาย

ผลิต รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงกับผูผลิตโฟมดวย
กัน องคกรที่เกี่ยวของในการดูแลสิ่งแวดลอม
สถาบันมาตรฐาน กลุมผูใชงานโฟม ฯลฯ โดย
คาดหวังถึงความกาวหนาในการพัฒนาโฟมดับ
เพลิงที่มีผลกระทบตอสิง่ แวดลอมและสิ่งมีชีวิต
นอยทีส่ ดุ ซึง่ ควรจะเกิดขึน้ อยางพรอมเพรียงกัน
ในอุตสาหกรรมผลิตโฟมระดับนานาชาติ

Solberg Foam

เสนทางทีย่ าวไกลของโฟมดับเพลิง และขนสง นอกจากนีย้ งั มีความเสีย่ งตอการผสม ลวนมีศกั ยภาพในการดับไฟไมเปลีย่ นแปลงไป
โฟมดับเพลิงเปนผลงานการคนคิดของ
“อเล็กซานดร โลแรง” (Aleksandr Loran) ผูเ ปน
ทั้งวิศวกรและนักเคมีชาวรัสเซีย เมื่อป 1902
หรือรอยกวาปกอน เปนชวงเวลาที่นักดับเพลิง
ตองการอะไรสักอยางแทนน้ําเพื่อใชดับไฟเกิด
จากน้าํ มัน เนือ่ งจากเปนทีป่ รากฏชัดเจนแลววา
น้าํ ไมสามารถดับไฟน้าํ มันไดและอาจทําใหเกิด
อันตรายเพิ่มขึ้นอีกดวย
โฟมที่สรางขึ้นมาครั้ งแรกเปนโฟมเคมี
(Chemical Foam) เกิดจากปฏิกิริยาเมื่อผสม
สารเคมีสองชนิดหรือมากกวาเขาดวยกัน ใชดบั
ไฟน้ํามันไดดีกวาน้ํา แตมีปญหาในการใชงาน

ไมถกู สวนทําใหไดโฟมไมมีประสิทธิภาพพอใน
การใชงานตามความตองการได
ชวงทศวรรษ 1930 เริ่มคนคิดและผลิต
โฟมโปรตีน (Protein Foams) ซึ่งมีความเสถียร
มากขึน้ และสามารถดับไฟ Class B ไดดีกวา จึง
เปนทีย่ อมรับในวงการอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว
แตจุดออนอยูที่ขอจํากัดเรื่องเวลาและอุณหภูมิ
จัดเก็บ กลาวคือ ระยะเวลาจัดเก็บสั้นและตอง
อยูใ นสถานที่มอี ุณหภูมิคอนขางต่าํ ซึง่ ปญหานี้
ยังตกทอดจนมาถึงปจจุบนั ทีส่ าํ คัญ โฟมโปรตีน
จะใหประสิทธิภาพสูงเมือ่ ฉีดผานอุปกรณชนิดมี
รูอากาศ (Air Aspirating Equipment) เพือ่ สราง

จากเดิม สามารถดับไฟเกิดจากสารไวไฟ น้าํ มัน
เชื้อเพลิง แอลกอฮอล รวมไปถึงสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนที่ เปนของเหลวอื่ นๆ ทั้ งหมด
และมีความยืดหยุนในการใชงานสูง
ประมาณ 5 ป หลังจากมีการแนะนําโฟม
สังเคราะหเขามาในตลาดสารดับเพลิง กลุมผู
ผลิตโฟมโปรตีนฮึดสูโ ดยการผลิตโฟมชนิดใหม
เรียกวา “โฟมฟลูออโรโปรตีน” (Fluorprotein
Foam) แลวสงออกมาแขงขันกับโฟมสังเคราะห
วิธพี ฒ
ั นาผลิตภัณฑทาํ โดยใสสารลดความตึงผิว
ของน้ํา Fluorosurfactants ลงไปในโฟมโปรตีน
พืน้ ฐาน เมือ่ ฉีดออกไปแลวสามารถคลุมผิวหนา
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เชื้อเพลิงไดดีและเร็วขึ้นเหมือนโฟมสังเคราะห
แตฟองโฟมมีความเสถียรตามคุณสมบัตปิ ระจํา
ตัวของโฟมโปรตีนแทๆ
นับจากทศวรรษ 1960 จนถึงป 2000
ระยะเวลา 40 ปเต็ม วงการโฟมดับเพลิงไมมี
ความเคลื่อนไหวใดๆ ที่นาสนใจ ดูเหมือนทุก
อยางมีความลงตัวแลว ทัง้ โฟมสังเคราะห (AFFF,
AR-AFFF เปนตน) และโฟมฟลูออโรโปรตีนได
ตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม การขนสง ฯลฯ อยางไรทตี่ ิ กระทัง่
วันหนึ่ง บริษัท 3M สรางความประหลาดใจให
กับวงการสารดับเพลิงดวยการประกาศยกเลิก
การผลิตโฟมดับเพลิง AFFF ของตัวเองในป 2002
โดยใหเหตุผล โฟมสังเคราะหมีผลกระทบดาน
สิง่ แวดลอม ไมกปี่ ห ลังจากนัน้ บริษทั ผูผ ลิตโฟม
ยักษใหญของโลกไดรวมกันจัดตั้งองคกรรวมผู
ผลิตโฟม (FFFC) เพื่อกําหนดทิศทางใหมของ
อุตสาหกรรมนี้ เปาหมายคือการผลิตโฟมมีผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดเทาที่จะทําได
ขณะที่ ยังคงรักษาประสิทธิภาพการดับไฟเอา
ไวอยางเต็มเปยม ในป 2010 Amarex และ
Solberg รวมมือกันสรางนวัตกรรมสารดับเพลิง
สําหรับใชงานตามขอบังคับดานสิ่งแวดลอมที่
นับวันจะเขมขนขึน้ ตามลําดับ ลาสุด ป 1012 มี
การเริม่ ศึกษาวิธีทดสอบการดับไฟสําหรับโฟม
ชนิดใหมทเี่ รียกวา “โฟมปลอดสารฟลูออรีน”
(Fluorine Free Foam) ชื่อยอ “F3” โดยใชขอ
บังคับขององคการบินพลเรือนสากล (ICAO)
และมาตรฐานประชาคมยุโรป (EN) เปนการสง
สัญญาณใหรับทราบทั่วกันวา ตอจากนี้จะไมมี
การผลิตและใชงานโฟมสังเคราะห AFFF แบบ
เกาที่เราคุนเคยกันอีกแลว ทุกอยางจะเปลี่ยน
ใหมหมดเพื่อใหแนใจวาจะไมมีผลกระทบใดๆ
ตอสิ่งแวดลอมหรือสิ่งมีชีวิตที่เขามาเกี่ยวของ

กับโฟมดับเพลิงไมวา ทางตรงหรือทางออม

ความหมายใหมของโฟมดับเพลิง”
เมื่อพูดถึงโฟมดับเพลิง คนสวนใหญจะ
เข าใจทั นที ว าเป นสารดั บเพลิ งสําหรั บดั บไฟ
ประเภท B โดยเฉพาะไฟลุกไหมนา้ํ มันเชือ้ เพลิง
วัตถุไวไฟ สารทําละลาย ฯลฯ เนื่องจากเปนจุด

ประสงคหลักสารดับเพลิงชนิดนี้ อีกทั้งตัวโฟม
เองไมสามารถดับไฟประเภทอื่นๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามความตองการของผูใช ไมวา
จะเปนไฟ A, C หรือ D แมในชวงทศวรรษ 1980
ไดมกี ารพัฒนาโฟมสําหรับดับไฟประเภท A ขึน้
มาโดยเฉพาะ แตก็ใชในขอบเขตจํากัดสําหรับ
งานระงับเหตุที่มีลักษณะเฉพาะหรือใชในกรณี
พิเศษ เชน ดับไฟปา ดับไฟเกิดจากเชื้อเพลิง
ของแข็งทีด่ ับยาก ฯลฯ ดังนัน้ คําวาโฟมจึงยังสือ่
ความหมายโดยตรงถึงสิง่ ทีใ่ ชดบั ไฟ B เปนหลัก
โดยในการนําไปใชตอ งนําเขามาผสมกับเนือ้ โฟม
ตามอัตราสวน (Foam Concentrate) ทีก่ ําหนด
ในอุ ปกรณ ผสมโฟมเพื่ อใหเปนส วนผสมโฟม
(Foam Solution) สําหรับฉีดดับเพลิงโดยการ
คลุมเปลวไฟและเชื้อเพลิงดวยอุปกรณซึ่งมี 2
ชนิดคือ มีรอู ากาศ (Air Aspirating Equipment)
และไมมรี อู ากาศ (Non-Aspirating Equipment)

นับตัง้ แตป 2005 เปนตนมา มีการแกไข
ปรับปรุงขอบังคับและมาตรฐานโฟมของสหรัฐ
อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และญี่ปุน ในหลาย
หัวขอ หนึง่ ในนัน้ คือ การแบงโฟมดับไฟ B ออก
เปน 2 ประเภทตามความหมายใหมที่นําเรื่อง
สิ่งแวดลอมเขามาพิจารณาดวย ไดแก
 โฟมสังเคราะหจากสารประกอบคารบอน
-ฟลูออรีน (Fluorinated Firefighting Foams) ไดแก
โฟม AFFF (Aqueous Film-forming Foam) โฟม
FFFP (Film-forming Fluoroprotein) โฟม ARAFFF (Alcohol-resistant Aqueous Film-forming Foam) โฟม AR-FFFP (Alcohol-resistant
Film-forming Fluoroprotein) และโฟม FP
(Fluoroprotein Foam)
 โฟมปลอดสารฟลูออรีน (Fluorinefree Firefighting Foams) ปจจุบนั มีชนิดเดียวคือ
โฟม F3 (Fluorine-free Foams)
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รางกายมนุษยและสัตวนา้ํ ในปริมาณทีส่ ามารถ
กอใหเกิดอันตรายได โดยในป 2011 ทีผ่ า นมา
รัฐบาล 28 ประเทศในยุโรปออกคําสั่งยุติการ
ใชสาร PFOS โดยเด็ดขาดและใหนําผลิตภัณฑ
ทั้งหมดที่มีอยูไปเผาทิ้งที่อุณหภูมิ 1,100 ํ C
หมายเหตุ นอกจากโฟมดับเพลิงแลว
สาร PFOS ซึ่งเขาสูสิ่งแวดลอมมีที่มาอีกหลาย
แหลง อาทิ จารบีที่ใชในงานหุมหอผลิตภัณฑ
(Packaging) น้าํ และของเสียจากการบําบัดหรือ
ซักลางพรม การเผาไหมไมสมบูรณจากการเผา
กําจัด PFOS จากแหลงตางๆ ดังกลาว
PFOA (Perfluorooctanoic Acid)
เมือ่ เทียบกับสาร PFOS แลว PFOA สะสม
ในสิ่งมีชีวิตในระดับต่ํากวาและมีความเปนพิษ
นอยกวา สารนีเ้ ปนผลิตภัณฑเกิดขึน้ โดยไมตงั้ ใจ
จากกระบวนการผลิตสารลดความตึงผิวของน้าํ
สังเคราะหฟลูออรีนดวยวิธี Telomerization มี
พันธะคารบอน 8 อะตอมหรือมากกวา
ป 2005 มีการตรวจพบ PFOA ไมยอย

โฟมสังเคราะหจากสารประกอบคารบอน
-ฟลู ออรีน (Fluorinated Firefighting Foams)
โฟมกลุม นีม้ สี ว นผสมของเปอรฟลูออรีน
และโปลีฟลูออรีนทีเ่ รียกวาสาร PFCs รวมอยูด ว ย
ซึง่ PFOS (Perfluorooctane Sulfonic Acid) และ
PFOA (Perfluorooctanoic Acid) เปนสาร PFCs
พื้นฐานมีอยูในโฟมกลุมนี้ทุกชนิด คุณสมบัติ

โดดเดน ทําใหโฟมมีประสิทธิภาพสูงในการดับ
ไฟเกิดจากน้าํ มัน แตตอมาถูกระบุ มีผลกระทบ
ดานลบตอสิง่ แวดลอม ทัง้ นี้ ในกระบวนการผลิต
สารลดความตึงผิวของน้าํ “Fluorosurfactants”
ด วยกระแสไฟฟ า (ECF; Electrochemical
Fluorination) ทําใหเกิดทัง้ PFOS และ PFOA แต
หากผลิตดวยวิธี Telomerization จะไมมี PFOS
ทวาเปนไปไดที่บางผลิตภัณฑอาจมี PFOA
PFOS (Perfluorooctane Sulfonic Acid)
ป 2004 มีการเปดเผยรายชือ่ สารอินทรีย
ไมยอยสลายซึ่งเปนมลพิษ (POPs; Persistent
Organic Pollutants) 12 ชนิดแรกในภาคผนวก
ของบั นทึ กการประชุ มด านสิ่ งแวดลอมที่ กรุ ง
สตอกโฮลม (Stockholm Convention) และมี
เปาหมายจะกําจัดหรือลดปริมาณการใช และ
การผลิตสารเหลานั้น
ป 2010 สาร PFOS เปน 1 ใน 9 ที่ถูก

ระบุเปน POP เพิ่มเติมในภาคผนวกบี (Annex
B; Restriction) ของที่ประชุมสตอกโฮลม โดย
กําหนดใหมรี ายงานความคืบหนาในการกําจัด
ในทุกสี่ปดวยมาตรการที่แนะนําดังตอไปนี้
 ลดการใชงานโดยหาสารหรือวิธีการ
ทดแทนที่สามารถทําได
 ผู ผลิ ตหรือผู ใชสารจั ดทําแผนปฏิ บัติ
การเพื่อกําจัด PFOS จนสําเร็จ
 ผู ผ ลิ ตหรื อผู ใช สารส งเสริ มให มี ก าร
คนควาและพัฒนาสารทดแทนทีม่ คี วามปลอดภัย
เพือ่ ลดความเสีย่ งอันตรายของมนุษยและความ
เสียหายของสิ่งแวดลอมเทาที่ศักยภาพจะเอื้อ
อํานวยใหทําได
ทัง้ นี้ ประชาคมยุโรป (EU) ออกขอบังคับ
หามจําหนายและใชงานสาร PFOS ตั้งแต 27
มิถนุ ายน ป 2008 เนือ่ งจากถูกพิสจู นไดวา เปน
สาร PBT ซึ่งไมยอ ยสลาย เปนพิษ และสะสมใน

สลายในสิง่ แวดลอมสะสมในเลือดมนุษย และมี
ผลกระทบตอสัตวทดลอง แมวาปริมาณสารจะ
นอย แตสํานักปองกันสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐฯ
(USEPA) ไดจัดทําโครงการควบคุมสาร PFOA
โดยสมัครใจ (PFOA Stewardship Program) มี
เปาหมายเพือ่ ลดปริมาณใหเหลือนอยทีส่ ดุ หรือ
หมดไปภายในป 2015
ป 2013 สํานักปองกันสิ่งแวดลอมของ
สวีเดนคนควาวิจัยเกี่ยวกับสาร PFOS, PFOA
และสารกลุม เดียวกันชนิดอืน่ ๆ อยางจริงจัง โดย
ได พบว าทางเลื อกดี ที่ สุ ดในการทดแทนสาร
สังเคราะหจากฟลูรีน PFOA มีพนั ธะคารบอน 8
อะตอมหรือมากกวาคือ ใชสารมีพนั ธะคารบอน
6 อะตอมหรือนอยกวา เนื่องจากอัตราไมยอย
สลายและความเปนพิษต่ํา สอดคลองกับแนว
ทางของ EPA สหรัฐฯ ที่แนะนําใหแสวงหาสาร
ทดแทนที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา
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หมายเหตุ นอกจากโฟมดับเพลิง สาร
PFOA ซึ่งเขาสูสิ่งแวดลอมมีที่มาอีกหลายแหลง
อาทิ ผลิตภัณฑใชในการเคลือบหรือบําบัดผิว
วัตถุเพือ่ ใหมคี ณ
ุ สมบัตกิ นั น้าํ หรือสิง่ สกปรก สาร
เคลือบใชในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอรและ
อุตสาหกรรมอื่น ฯลฯ
Fluorotelomers
โฟมที่ มีสารลดความตึงผิ วของน้ําชนิด
“Fluorosurfactants” ไดมาดวยวิธสี ลายโมเลกุล
ใหเล็กลงหรือที่เรียกวาสาร Fluorotelomers ซึง่
มีพันธะคารบอน 6 อะตอม เมื่อแตกตัวออกจะ
ไดสาร 6:2 Fluorotelomer Sulfonate (6:2 FTS)
และ Perfluorohexanoic Acid (PFHxA) ที่แม
เปนสารไมสลายตัว แตไมมีความเปนพิษและ
ไมสะสมในสิ่งมีชีวิต รวมทั้งไมมีผลกระทบตอ
ลักษณะทางพันธุกรรมและไมแสดงใหเห็นวา
จะกอใหอนั ตรายใดๆ มักอยูใ นตะกอนใตนา้ํ แต
มีความเปนพิษต่ํากวาสารอยูในโฟมปลอดสาร
ฟลูออรีนหรือ “โฟม F3” และขณะเสื่อมสภาพ
(ในน้าํ ) จะใชออกซิเจนในกระบวนการทางเคมี
(COD) ปริมาณต่ํา ดังนั้น ผูผลิตโฟมดับไฟ B
ทัง้ หมดจึงใชสารลดความตึงผิวของน้าํ สังเคราะห
จากฟลูออรีนชนิด Fluorotelomers ที่มีพันธะ
คารบอน 6 อะตอม (C6) เพื่อลดผลกระทบจะ
เกิดกับสิง่ แวดลอม โดยเฉพาะแหลงน้าํ และสิง่ มี
ชีวติ ตางๆ รวมถึงคนทีเ่ กีย่ วของกับการดับเพลิง
ทั้ งโดยตรงและโดยออม เปนไปตามแนวทาง
การดําเนินงานในโครงการ PFOA Stewardship
Program ของสํานักปองกันสิ่งแวดลอมสหรัฐฯ

C6 Fluorotelomer-based Foams
C6 Fluorotelomer-based Foams เปน
โฟมมีสารพื้นฐานเปน “Fluorotelomers” ชนิด
พันธะคารบอน 6 อะตอม จะไมแตกตัวเปนสาร
อินทรียไมยอ ยสลายซึง่ เปนมลพิษ (POP) และ
สารมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในบัญชีรายชื่อ
ของ Stockholm Convention หรือสารมีความนา

Flourochemical-free Foam
Burnback Test

กังวลสูง (VHC; Very High Concern) ในบัญชี
รายชือ่ ปจจุบนั (2014) ของสํานักสารเคมีแหง
ยุโรป (European Chemicals Agency) รวมทั้ง
ไมมสี ว นผสมหรือทําใหเกิดสาร PFOS หรือ PFOA
นอกจากนี้ ยังเปนสารทีไ่ มถกู ระบุโดยหนวยงาน
สิ่งแวดลอมวาเปนพิษหรือสะสมอยูในสิ่งมีชีวิต
ที่สําคัญ โฟมยังคงความมีประสิทธิภาพสูงใน
การดับไฟไวไดอยางครบถวน
C6 Fluorotelomer-based Foams เมื่อ
แตกตัวจะใหสารเคมีทแี่ ตกตางไปจากสารกลุม
PFOS อยางสิ้นเชิงและมีผลกระทบดานลบตอ
สิ่ งแวดลอมนอยมาก หลักฐานและขอพิสูจน
ตางๆ ทําใหโฟมชนิดนี้เปนที่ยอมรับเพิ่มมาก

ขึน้ เรือ่ ยๆ โดยมีแนวโนมจะเปนโฟมหลักสําหรับ
ใชดับไฟประเภท B ในอนาคตอันใกล
ตามขอมูลที่เสนอมาจะเห็นไดวา “โฟม
สังเคราะหจากสารฟลูออรีน” (Fluorinated Firefighting Foams) เชน AFFF, AR-AFFF และอื่นๆ
ไมไดมีปญหากับสิ่งแวดลอมทั้งหมด บางชนิด
สงผลกระทบตอสภาพน้ําและสิ่งมีชีวิต ถูกหาม
ผลิตหามจําหนายไปแลวจํานวนหนึง่ แตยงั มีอกี
หลายผลิตภัณฑที่ไดรับการปรับปรุงแกไขหรือ
พัฒนาขึน้ ใหมใหมคี วามปลอดภัยเปนทีย่ อมรับ
จากสถาบันชัน้ นําและหนวยงานดับเพลิงทัว่ โลก
ซึง่ ผูใ ชโฟมควรติดตามขาวสารอยางใกลชดิ เพือ่
ใหไดขอมูลถูกตองในประเด็นสําคัญดังกลาวนี้
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โฟมปลอดสารฟลูออรีน (Fluorinefree Firefighting Foams)
เมือ่ ไมกปี่ ทผี่ านมา ดวยแรงผลักดันจาก
การจั ดระเบี ยบสารดั บเพลิ งใหม ทั้ งในสหรั ฐ
อเมริกาและยุโรป ไดมีการคนคิดและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตโฟมปลอดสารฟลูออรีนขึ้น
มาเพื่อคลายขอกังวลเกี่ยวกับสาร PFOS และ

PFOA จากโฟมดับเพลิงซึง่ ทําใหเกิดปญหาดาน
สิ่งแวดลอม ปจจุบันโฟมปลอดสารฟลูออรีนมี
จําหนายแลวในหลายประเทศ
สิ่งที่ควรรับทราบไว แมเปนโฟมปลอด
สารฟลูออรีนแตก็แบงออกเปนหลายชนิดยอย
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตไิ มเหมือนกันทัง้ หมด ยกตัวอยาง
โฟมปลอดสารฟลูออรีนใชคลุมผิวหนาเชือ้ เพลิง
ไฮโดรคารบอน มีคาความเปนพิษตอน้าํ สูงกวา
โฟม Fluorotelomer-based สวนใหญเนนความ
ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม ทําใหเสียสมดุลดาน
ประสิทธิภาพดับไฟไป บางชนิดมีสวนผสมสาร
ชําระลางไฮโดรคารบอนในปริมาณสูงซึง่ มีความ
เสีย่ งจะเกิดไฟลุกติดขึน้ มาใหมหลังมอดไปแลว
หรือมีสว นสรางเงือ่ นไขความไมปลอดภัยตางๆ
ในการดับไฟโดยไมจําเปน
โฟมปลอดสารฟลูออรีนเปนสูตรโฟมที่
ไมมีสารเคมีสังเคราะหจากฟลูออรีน (Fluorochemicals) ไมวา จะเปนสาร Fluorosurfactants
หรือ Fluorotelomers สวนผสมที่นํามาใชแทน

RE-HEALING RF3

ฟลูออรีน ไดแก สารโพลีเมอรไมใชฟลูออรีน มี
คุณสมบัตลิ ะลายในน้าํ ไดพรอมเพิม่ ปริมาณสาร
ชําระลางไฮโดรคารบอนกลุม เดียวกับผงซักฟอก
ใหสงู ขึน้ ปจจุบนั โฟมชนิดนีม้ จี าํ หนายทัว่ ไปและ
มีใชในหนวยดับเพลิงของโรงกลั่น คลังน้ํามัน
ทาอากาศยาน หนวยงานรัฐบาล ฯลฯ ของหลาย
ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน
ฝรั่งเศส ญี่ปุน ออสเตรเลีย ฯลฯ
อยางไรก็ดี จากการตรวจสอบทางเคมี
อยางละเอียด โฟมติดปายบอกเปนชนิดปลอด
สารฟลูออรีนก็ยงั คงมีสารเคมีกลุม ฟลูออรีนผสม
ในปริมาณเล็กนอยซึง่ ถือวาไมใชโฟมปลอดสาร
ฟลูออรีนอยางแทจริง โฟมปลอดสารฟลูออรีน
100% อยูก ําลังพัฒนาในขัน้ สุดทาย คาดวาอีก
2-3 ปจะสามารถนําเขามาแนะนําในตลาดได
ขอเท็จจริงสารอันตรายในโฟมดับเพลิง
 สารเคมีสั งเคราะหจ ากสารประกอบ
ฟลูออรีน (Fluorochemicals) ไมไดเกิดจาก
ธรรมชาติ แตเปนสารเคมีที่มนุษยสรางขึ้นมา

สารเคมีสังเคราะหจากสารประกอบ
ฟลูออรีนดังกลาวนี้ไมยอยสลายในสิ่งแวดลอม
และไมเสือ่ มสภาพทางชีวภาพโดยงายเนือ่ งจาก
มีโครงสรางทางเคมีที่เสถียร กอปรกับมีพันธะ
โมเลกุลระหวางคารบอนกับฟลูออรีนแข็งแกรง
จึงถูกจัดใหเปนสารยอยสลายยากทีส่ ดุ ชนิดหนึง่
เมื่อสาร PFOS ตกไปอยูในสิ่งแวดลอมจะไมมี
การเปลี่ยนแปลงสภาพ แตกตัว สลายตัว หรือ
เสือ่ มสภาพใดๆ ไดอกี แตหากอยูใ นสถานะสาร
ตั้ งตันในกระบวนการผลิต สามารถลดความ
เปนพิษกอนเขาสูส ภาพแวดลอมภายนอกลงได
ขณะเดียวกัน สาร PFOA ไมยอ ยสลายเมือ่ อยูใ น
สิ่งแวดลอม แตยังไมมีขอมูลยืนยันวาหลังจาก
นั้นจะมีเปลี่ยนแปลงสถานะไปจากเดิมหรือไม
 สารเคมีสั งเคราะหจ ากสารประกอบ
เปอรฟลูออรีน (Perfluorochemicals) หลายชนิด
สามารถสะสมในสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ําและบนบก
รวมถึงมนุษย
 สารเคมีสั งเคราะหจ ากสารประกอบ
เปอรฟลูออรีนสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
และบนบกรวมถึ งมนุ ษยทั้ งแบบฉั บพลั นและ
เรือ้ รัง โดยทําใหเกิดโรคตางๆ เชน มะเร็งเซลลตบั
อยางไรก็ตาม จากขอมูลของสํานักปองกันสิ่ง
แวดลอมสหรัฐฯ ยังไมพบผลกระทบดังกลาวตอ
ประชากรมนุษยทวั่ ไป เนือ่ งจากมีชว งสะสมครึง่
ชีวติ ในรางกายมนุษย (Half-life) ของสารชนิดนี้
คอนขางนานซึง่ หากมีการสะสมภายในรางกาย
มนุษยตอ ไปในระยะยาวก็จะแสดงอาการผิดปกติ
ออกมาได ทัง้ นี้ สํานักปองกันสิง่ แวดลอมสหรัฐฯ
เชื่อวา สาร PFOA มีแนวโนมเปนสารกอมะเร็ง
ในตัวมนุษย ทวาจําเปนตองมีการศึกษาคนควา
เพิ่มเติมเพื่อยืนยันในเรื่องนี้อีกครั้ง
 โฟมทางเลือกที่ไมมีสวนผสมของสาร
ประกอบฟลูออรีนหรือทีเ่ รียกวา “โฟมดั บเพลิ ง
ปลอดสารฟลูออรีน” (Fluorine-free Firefighting


Foams) ปจจุบนั มีจาํ หนายในตลาดสารดับเพลิง
ทั่วโลกโดยเปนรุนที่ 3 หรือ 4 ของการพัฒนา
ผลิตภัณฑมผี ลกระทบตอสิง่ แวดลอมในระดับต่าํ
 โฟมดั บ เพลิ ง ที่ ใ ช สู ต รสารประกอบ
Fluorotelomers ซึ่งมีพันธะคารบอน 6 อะตอม
(C6) ปจจุบันถูกพัฒนาขึ้นมาใชทดแทนโฟม
ผลิตจาก Perfluorochemicals ซึง่ มีสว นผสมของ
สาร PFOS หรือแตกตัวแลวใหสาร PFOA และ
อื่นๆ จากขอมูลปจจุบัน โฟม Fluorotelomers
คารบอน 6 อะตอม เมือ่ แตกตัวจะใหผลิตภัณฑ
มีความเปนพิษต่าํ และสะสมในสิง่ มีชีวติ นอยลง
 แคนาดาและประเทศในประชาคม
ยุโรปทั้งหมดนําโดยสหราชอาณาจักร นอรเวย
เยอรมัน ดําเนินการลดปริมาณของสาร PFOS
ในโฟมดับเพลิงโดยหามการผลิต การนําเขา
การใช และการเก็บผลิตภัณฑทมี่ ี PFOS เปนสาร
พืน้ ฐานตัง้ แต 27 มิถนุ ายน ป 2011 โดยประเทศ
นอรเวยและเยอรมันออกกฎหมายจํากัดการใช
สาร PFOA ในป 2012
 สารประกอบ PFAS (Perfluoroalkyl
Sulphonate) ในโฟม AFFF ยังคงมีใชในสหรัฐฯ
ขณะที่การผลิตและนําเขาโฟมที่มีสารลดความ
ตึงผิวของน้าํ เปนสวนผสมของ PFOS ไมอนุญาต
ใหทําไดอีกตอไป ทั้งนี้ วงการโฟมดับเพลิงของ
สหรัฐฯ กําลังเขาสู ยุคของการใชสารทดแทน
PFOS อยางเต็มตัว (เหมือนในกรณีของ Halon
เมื่อสิบกวาปกอนหนานี้)
ขอแนะนํา
 ในทางปฏิบัติ ทางเลือกดีที่สุดเพื่อสิ่ง
แวดลอมคือ ใชโฟมดับเพลิงทีไ่ มมีสว นผสมของ
สารประกอบฟลูออรีน (Perfluorochemicals)
แตก็ตองเนนไปที่โฟมซึ่งมีคุณสมบัติตรงกับจุด
ประสงคของการใชงาน นัน่ คือ เปนโฟมผานการ
ทดสอบและไดการรับรองจากมาตรฐานชั้นนํา
อาทิ UL162, EN1568, ICAO Level A/B/C
เปนตน โดยตองรักษาสมดุลดานประสิทธิภาพ
การดับไฟกับความเปนมิตรกับสิง่ แวดลอมและ
สิง่ มีชวี ติ รวมถึงมนุษยในระดับทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้
ขึน้ อยูน โยบาย ขอบังคับ หรือกฎหมายในแตละ
ประเทศดวย
 โฟมดับเพลิงที่มีสาร PFOS ถูกหามใช
ดวยเหตุผลเปนสารที่สะสมในรางกายสิ่งมีชีวิต
ไมยอ ยสลาย เปนพิษ และมีคา การใชออกซิเจน
ในการเสื่อมสภาพ (BOD) ระดับสูง มีการหาม
เก็บสํารอง และ/หรือ ใชงานในหลายประเทศ
โดยเฉพาะประชาคมยุโรป เชน อังกฤษ นอรเวย

และเยอรมัน รวมถึงสหรัฐอเมริกาที่ไมอนุญาต
ใหมีการผลิตใหม และนําเขาโฟมดับเพลิ งที่ มี
สวนผสมของ PFOS สําหรับออสเตรเลียยังไมมี
กฎหมายหาม แตหนวยงานดานสุขภาพและสิง่
แวดลอมไดออกคําเตือนในเรื่องนี้แลว
 สํานักปองกันสิง่ แวดลอมสหรัฐฯ (US
EPA) ยังคงอนุญาตใหมกี ารผลิตและใชงานโฟม
ดับเพลิงที่ใชสารลดความตึงผิวของน้ําประเภท
Fluorotelomers ชนิ ด 6:2 Fluorotelomer
Sulfonate (6:2 FTS) ซึ่งเมื่อเสื่อมสภาพจะให
สาร Perfluorohexanoic Acid (PFHxA) และ
Perfluoropentanoic Acid (PFPeA) ทีม่ คี วามเปน
พิษนอยและอัตราสะสมในสิง่ มีชวี ติ ต่าํ รวมทัง้ มี
แนวโนมยอยสลายในสิ่งมีชีวิตสูง
 โฟมดับเพลิงชนิดปลอดสารฟลูออรีน
(Fluorine-free Firefighting Foam) แมไมมสี ว น
ผสมของสารประกอบฟลูออรี น (Perfluorochemicals) แต การยอมรั บด านสิ่ งแวดล อม
ไมไดมาจากผลการทดสอบดานความเปนพิษ
ฉับพลัน (Acute Toxicity) อยางเดียว แตตอง
พิจารณาความเปนไปไดที่จะการสะสมในสัตว
ประจําถิ่นทีม่ ีการใชโฟม การไมยอ ยสลาย และ
ปริมาณการใชออกซิเจนในการเสื่อมสภาพใน
แหลงน้าํ (BOD/COD) ซึ่งจําเปนตองใชเวลาใน
การทดสอบและวัดผลอีกระยะหนึ่ง

การใชโฟมในการฝกซอมดับไฟตาม
กฎหมายใหมของหลายประเทศ อาทิ สหรัฐฯ
ประชาคมยุโรป ออสเตรเลีย ไมอนุญาตใหใช
โฟมที่เปนสวนผสมของสารประกอบฟลูออรีน
(Perfluorochemicals) แตหากใชโฟมตองหาม
ดังกลาว ตองกําจัดของเหลวจากการดับเพลิง
หรือกักไวบําบัดกอนปลอยสูสิ่งแวดลอม
 การใช โ ฟมดั บ ไฟในเหตุ ก ารณ จ ริ ง
หากยังใชโฟมที่เปน Perfluorochemicals หลัง
เสร็จภารกิจตองกักของเหลวจากการดับเพลิงไว
เพื่อทําการกําจัด บําบัด หรือทําความสะอาด
หามปลอยลงสูส งิ่ แวดลอมไมวา จะเปนแหลงน้าํ
พื้นดิน หรือถิ่นที่อยูของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย
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