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Reference : NFPA 11 Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam

มีสมาชิกหลายทานถามเรือ่ งโฟมดับไฟ
ในหวขอสําคัญ ไดแก ชนิดของโฟมตามอัตรา
การขยายตัว ความหมายของอัตราสวนผสม
โฟมหรือเปอรเซ็นตโฟม การคํานวณอัตราการ
ใชโฟม (Application Rate) ขัน้ ต่าํ และปริมาณ
น้าํ ทีต่ อ งใช เราขอตอบคําถามทานดังตอไปนี้

ปกติทวั่ ไปในการดับไฟ Class B สวนโฟมอัตรา
ขยายตัวปานกลางและขยายตัวสูง (Medium
and High Expansion Foam) เปนโฟมใชเฉพาะ
กับการดับเพลิงบางประเภท โฟมอัตราขยายตัว
สูงบางรุน สามารถขยายตัวไดถงึ 1,000 เทา แต
จะตองใชอุปกรณผสมโฟมและหัวฉีดออกแบบ
การจําแนกชนิดน้ํายาโฟม
เปนพิเศษ ใชดับไฟในบริเวณที่มีการปดลอม
ชนิดน้ํายาโฟมหรืออัตราสวนผสมโฟม โดยพนเขาไปจนเต็มพืน้ ที่
ความหมายของอัตราสวนผสมโฟม
(Foam Concentration) จําแนกตามอัตราการ
โฟม AFFF ถูกออกแบบมาเพือ่ ใหผสมน้าํ
ขยายตัวไดดังตอไปนี้
 โฟมอัตราขยายตัวต่า
ํ (Low Expansion กอนนําไปใช เรียกวา “อัตราสวนผสมโฟม”
Foam Concentrate) มีการขยายตัวจากเดิม 20 (Foam Concentration) หรือ “น้าํ ยาโฟม” หรือ
“เปอรเซ็นตโฟม” แลวแตจะเรียกใหเขาใจงาย
เทา (20 จาก 1)
“อัตราผสมสวนผสมโฟม 6%” หรือเรียก
 โฟมอัตราขยายตัวปานกลาง (Medium
Expansion Foam Concentrate) มีการขยายตัว สั้นๆ วา “โฟม 6%” หมายถึง โฟมที่ตองใชใน
จากเดิม 20 ถึง 200 เทา (20-200 จาก 1) อัตรา 6 สวนตอน้ํา 94 สวนในการผสมเพื่อนํา
 โฟมอัตราขยายตัวสูง (High Expansion ไปใชงาน ตัวอยาง การผสมโฟมในถังขนาดใหญ
Foam Concentrate) มีการขยายตัวจากเดิม เพื่อใหได “สวนผสมโฟม” (Foam Solution)
100 แกลลอน เราตองใชนา้ํ ยาโฟม 6 แกลลอน
200 เทาขึ้นไป (200 ขึ้นไปจาก 1)
โฟมอัตราขยายตัวต่าํ เปนโฟมใชงานตาม ผสมกับน้ํา 94 แกลลอนจึงจะถูกตองตามสูตร

เชนเดียวกัน หากเปนโฟม 3% ตองใช
น้าํ ยาโฟม 3 แกลลอนผสมกับน้าํ 97 แกลลอน
เพื่อใหได Foam Solution 100 แกลลอน
แตไมวาจะเปนโฟม 3% หรือ 6% เมื่อ
ผสมน้าํ ตามอัตราสวนทีก่ าํ หนดแลวจะกลายเปน
Foam Solution ที่ใหประสิทธิภาพเทาเทียมกัน
ตามชนิดของโฟมนัน้ เชน โฟม AFFF 3% ผสมน้าํ
แลวจะมีคุณสมบัติความเปนโฟม AFFF เหมือน
กับสวนผสมโฟม AFFF 6% ตัวเลขอัตราสวนผสม
โฟม (Foam Concentration) เปนเพียงการบอก
ใหทราบ “น้ํายาโฟมมีความเขมขนขนาดไหน”
แนนอนวา โฟม 3% มีความเขมขนมากกวาโฟม
6% ดวยเหตุนี้จึงตองผสมน้ําปริมาณมากกวา
เพื่อใหไดสวนผสมโฟมที่มปี ระสิทธิภาพในการ
ดับไฟเทากัน
สําหรับแนวโนมในการใชโฟมดับไฟใน
ภาคอุตสาหกรรมจะมีการลดอัตราสวนผสมโฟม
(Foam Concentration) มากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได
อัตราสวนผสมโฟมต่ําจะทําใหผูใชลดพื้นที่การ
จัดเก็บโฟมสํารองไดมากขึ้น การเปลี่ยนอัตรา
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สวนผสมโฟมจาก 6% มาเปน 3% จะสามารถ
เพิม่ ศักยภาพการดับไฟเปนสองเทาจากปริมาณ
สํารองโฟมเทากัน หรือตัดปริมาณการจายโฟม
ออกครึ่ งหนึ่ งโดยไม มีผลกระทบต อศักยภาพ
การระงับอัคคีภัย นอกจากนี้ ยังลดคาใชจาย
ดานอุปกรณในระบบโฟมและการขนสง
ในสวนของโฟมชนิดตอตานแอลกอฮอล
(Alcohol Resistant Foam) มี 2 อัตราสวนผสม
ซึ่งกําหนดใหใชงานแตกตางกัน ตัวอยาง โฟม
ตอตานแอลกอฮอลอัตราสวนผสม 3% / 6%
หมายถึง โฟมที่ออกแบบและผลิตเพื่อใชดับไฟ
จากเชื้อเพลิงไฮโดรคารบอนที่ อัตราสวนผสม
3% และดับไฟจากเชื้อเพลิงโพลารโซลเวนทที่
อัตราสวนผสม 6% ทั้งนี้ เนื่องจากการดับไฟ
เกิดจากโพลารโซลเวนจะตองเพิม่ น้าํ ยาโฟมเพือ่
ใหสามารถมารถตานทานแอลกอฮอลไดตาม
วัตถุประสงค แตสูตรใหมของโฟม AR-AFFF จะ
มีอตั ราสวนผสมเดียวคือ 3% ใชดบั ไดทงั้ ไฟจาก
เชื้อเพลิงไฮโดรคารบอนและโพลารโซลเวนท

อัตราการใชโฟม (Application Rate)
อัตราการใชโฟม (ขั้นต่ํา) ที่จะนําเสนอ
ตอไปนี้ใชสําหรับดับไฟน้ํามัน (ไฟประเภท B)
เกิดจากการหกรั่ วไหลเป นแองตื้ นตามที่ ระบุ
ไวในมาตรฐาน NFPA 11 การเพิ่มอัตราการใช
โฟมจากอัตราขั้นต่ําจะเรงเวลาดับไฟใหเร็วขึ้น
แตหากลดอัตราลงไปอาจทําใหการดับเพลิงใช
เวลานานขึ้ น ในทางปฏิบัติแลวตองพยายาม

ดับไฟใหเร็วที่สดุ “การดับไฟไดชาเกินไปอาจ
ทําใหไมสามารถควบคุมไวไดและเกิดความ
เสียหายรายแรงเกินคาดคิด”
ของเหลวไวไฟแบ ง ออกเป น 2 ชนิ ด
แตละชนิดมีอัตราการใชโฟมแตกตางกัน ดังนี้
1. ไฮโดรคารบอน (Hydrocarbons)
ไฮโดรคารบอนคือ ของเหลวไวไฟที่ลอย
เหนือผิวน้ําและไมผสมตัวกับน้ํา ตัวอยางเชน
น้ํามั นเชื้ อเพลิ ง (เบนซิ น ดี เซล JP4 ฯลฯ)
เกอโรซีน (น้ํามันกาด) เฮปเทน และอื่นๆ
ในการดับไฟเกิดจากเชื้อเพลิงไวไฟกลุม
ไฮโดรคารบอน มาตรฐาน NFPA กําหนดใหใช
โฟมชนิดสรางชั้นฟลม (Film Forming Type
Foam) ในอัตรา Foam Solution 0.1 GPM ตอ
พืน้ ทีเ่ พลิงไหม 1 ตารางฟุต ระยะเวลาในการใช
โฟมอยางนอย 15 นาที
ตัวอยางการคํานวณอัตราการใชโฟม
ตัวอยางที่ 1 เพลิงไหมน้ํามันเชื้อเพลิง
(เบนซิน) กินพื้นที่ 2,000 ตารางฟุต โฟมที่มี
อยูเปนชนิดอัตราสวนผสม 3%-6%
 สูตรอัตราการใชโฟมสําหรับเชื้อเพลิง
ไฮโดรคารบอน 0.1 GPM ตอตารางฟุต
 มีพื้นที่เพลิงไหมรวมทั้งหมด 2,000
ตารางฟุต
 ปริมาณสวนผสมโฟม (Foam Solution)
ที่ตองการ = 0.1 GPM x 2,000 ตารางฟุต =
200 GPM

กรณีใชอัตราสวนผสม 3% จะตองใช
น้ํายาโฟม = 0.03 x 200 GPM = 6 GPM หรือ
6 แกลลอนตอนาที
 ตองใชเปนเวลา 15 นาที ดังนัน
้ ตองใช
น้ํายาโฟม 3% = 6 x 15 = 90 แกลลอน
สรุป พื้ นที่ เพลิงไหมเกิดจากเชื้ อเพลิง
ไฮโดรคารบอน 2,000 ตารางฟุต ตองใชนา้ํ ยา
โฟม AFFF ชนิด 3% ปริมาณ 90 แกลลอนใน
การระงับเหตุ
ตัวอยางที่ 2 เพลิงไหมน้ํามันเชื้อเพลิง
(ดีเซล) กินพืน้ ทีร่ าว 10,000 ตารางฟุต
 สูตรอัตราการใชโฟมสําหรับเชื้อเพลิง
ไฮโดรคารบอน 0.1 GPM ตอตารางฟุต
 มีพน
ื้ ทีเ่ พลิงไหมรวมทัง้ หมด 10,000
ตารางฟุต
 ปริมาณสวนผสมโฟม (Foam Solution)
ที่ตองการ = 0.1 GPM x 10,000 ตารางฟุต =
1,000 GPM
 กรณีใชอัตราสวนผสม 3% จะตองใช
น้ํายาโฟม = 0.03 x 1,000 GPM = 30 GPM
หรือ 30 แกลลอนตอนาที
 ตองใชเปนเวลา 15 นาที ดังนัน
้ ตองใช
น้ํายาโฟม 3% = 30 x 15 = 450 แกลลอน
สรุป พื้ นที่ เพลิงไหมเกิดจากเชื้ อเพลิง
ไฮโดรคารบอน 10,000 ตารางฟุต ตองใชนา้ํ ยา
โฟม AFFF ชนิด 3% ปริมาณ 450 แกลลอนใน
การระงับเหตุ
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2. โพลารโซลเวนท (Polar Solvents)
โพลารโซลเวนทคอื ของเหลวไฟทีล่ ะลาย
ในน้าํ หรือสามารถผสมกับน้าํ ได อาทิเชน คีโตน
เอสเทอร แอลกอฮอล เอ็มบีที อามีน ฯลฯ
การดับไฟเกิดจากเชือ้ เพลิงประเภทนีจ้ ะ
ตองใชโฟมสรางชั้นฟลมที่มีคุณสมบัติตอตาน
แอลกอฮอล เชน AR-AFFF, AR-FFFP เปนตน
ในอัตรา Foam Solution 0.2 GPM ตอพื้นที่ 1
ตารางฟุต เวลาในการใชโฟมอยางนอย 15 นาที
ตัวอยาง พื้นที่เพลิงไหมเกิดจากโพลาร
โซลเวนทไมทราบชนิด 1,000 ตารางฟุต
 สูตรอัตราการใชโฟมสําหรับเชื้อเพลิง
โพลารโซลเวนท 0.2 GPM ตอตารางฟุต
 มีพื้นที่เพลิงไหมรวมทั้งหมด 1,000
ตารางฟุต
 ปริมาณสวนผสมโฟม (Foam Solution)
ที่ตองการ = 0.2 GPM x 1,000 ตารางฟุต =
200 GPM
 กรณีใชอัตราสวนผสม 6% จะตองใช
น้าํ ยาโฟม = 0.06 x 200 GPM = 12 GPM หรือ
12 แกลลอนตอนาที
 ตองใชเปนเวลา 15 นาที ดังนั้นตอง
ใชน้ํายาโฟม 6% = 12 x 15 = 180 แกลลอน
สรุป พื้ นที่ เพลิงไหมเกิดจากเชื้ อเพลิง
โพลารโซลเวนท 1,000 ตารางฟุต ตองใชนา้ํ ยา
โฟม AR-AFFF ชนิด 6% ปริมาณ 180 แกลลอน
ในการระงับเหตุ

หมายเหตุ อั ตราการใชส วนผสมโฟม
สําหรับโพลารโซลเวนมีมากมายหลายสูตรตาม
ชนิดของโฟมและชนิดของเชื้อเพลิงที่มลี ักษณะ
พิเศษ อัตราใชงาน 0.2 GPM ตอตารางฟุต ตาม
ตัวอยางขางตน สวนใหญจะใชดับไฟที่เกิดจาก
อุบัติเหตุรถขนสงน้ํามันพลิกคว่ํา หรือเรียกวา
“อัตราใชงานกลางถนน” (Middle of the Road
Rate) การใชโฟมดับไฟในกรณีอื่นควรปรึกษา
ผูผลิตหรือผูเชี่ยวชาญดานการใชโฟมโดยตรง
และเพื่อใหโฟมขยายตัวในอัตราเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพในการดับไฟสูง ควรจะใชหวั ฉีด
โฟมชนิดมีรูอากาศ (Air-Aspirated Nozzles)
ปริมาณน้าํ ทีจ่ ะตองใชในการสรางสวน
ผสมโฟม (Foam Solution)
การคํานวณอัตราการใชโฟม นอกจากจะ
ไดตวั เลขปริมาณน้าํ ยาโฟม (อัตราสวนผสมโฟม
หรือเปอรเซ็นตโฟม) ที่จะตองใชเพื่อใหไดสวน
ผสมโฟม (Foam Solution) ตามสูตรแลว ยังทําให
ทราบวาตองใชนา้ํ ในปริมาณเทาใดดวย ในบาง
กรณีหรือในบางพื้นที่ น้ําอาจไมใชทรัพยากรที่
สามารถใชไดอยางไมจาํ กัดปริมาณจนทําใหเรา
ไมตอ งสนใจวาจะตองเตรียมน้าํ สํารองไวหรือไม
หรือเตรียมไวในปริมาณมากนอยแคไหน
วิธีหาปริมาณน้าํ ที่จะตองใชในการสราง
สวนผสมโฟม ใหนําปริมาณน้ํายาโฟม (Foam
Concentration) ทีค่ าํ นวณออกมาไดหกั ออกจาก
ปริมาณสวนผสมโฟม (Foam Solution) ตัวเลข

ที่เหลือคือปริมาณน้ําที่จะตองใช
ตัวอยาง ปริมาณอัตราสวนผสมโฟมและ
น้ําสําหรับใชดับไฟซึ่งเกิดจากน้ํามันเชื้อเพลิง
(ดีเซล) พืน้ ที่ 10,000 ตารางฟุต
 สูตรอัตราการใชโฟมสําหรับเชื้อเพลิง
ไฮโดรคารบอน 0.1 GPM ตอตารางฟุต
 มีพน
ื้ ทีเ่ พลิงไหมรวมทัง้ หมด 10,000
ตารางฟุต
 ปริมาณสวนผสมโฟม (Foam Solution)
ที่ตองการ = 0.1 GPM x 10,000 ตารางฟุต =
1,000 GPM
 กรณีใชอัตราสวนผสม 3% จะตองใช
น้ํายาโฟม = 0.03 x 1,000 GPM = 30 GPM
หรือ 30 แกลลอนตอนาที
 ตองใชเปนเวลา 15 นาที ดังนัน
้ ตองใช
น้ํายาโฟม 3% = 30 x 15 = 450 แกลลอน
 ปริ มาณน้ําจะต องใช ในส วนผสมคิ ด
จากปริมาณสวนผสมโฟมทัง้ หมดทีจ่ ะใชในเวลา
15 นาที = 1,000 GPM x 15 นาที = 15,000
แกลลอน เมือ่ ใชน้ํายาโฟม 450 แกลลอน สวน
ที่ เหลื อจึงเป นน้ํา นั่ นคื อ 15,000-450 =
14,550 แกลลอน
สรุป พื้ นที่ เพลิงไหมเกิดจากเชื้ อเพลิง
ไฮโดรคารบอน 10,000 ตารางฟุต ตองใชนา้ํ ยา
โฟม AFFF ชนิด 3% ปริมาณ 450 แกลลอน และ
ใชนา้ํ 14,550 แกลลอน เพือ่ สรางสวนผสมโฟม
1,000 GPM ปริมาณทัง้ สิน้ 15,000 แกลลอน
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