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เทคนิคการฉดีโฟมคลมุเชือ้เพลงิ
เพือ่ใหการฉดีโฟมผสมสาํเร็จ (Finished

Foam) เกิดประสทิธภิาพสงูสดุตามวัตถปุระสงค
นักดับเพลิงควรใชเทคนิคและวิธีการที่ถูกตอง
เหมาะสมซึ่งโดยทั่วไปแลวมีอยูดวยกัน 3 วิธี
ดังตอไปน้ี

1. การฉดีปะทะสิง่กีดขวางเหนือกองไฟ
(Bounce Off Technique)

2. การฉีดโปรยเหนือกองไฟเหมือน
สายฝน (Raindown Technique)

3. การฉีดไลฟองโฟมดานหนากองไฟ
(Bank-in Technique)

การฉดีปะทะสิง่กีดขวางเหนือกองไฟ
กรณฉีดีโฟมเปนลาํตรงและมสีิง่กีดขวาง

เหนือเปลวไฟ ไมวาจะเปนกําแพง ยานพาหนะ
ถงับรรจุ หรืออืน่ๆ ควรใชเทคนิคน้ี โดยฉดีสวน
ผสมโฟมออกไปปะทะสิง่กีดขวางเบาทีส่ดุเทาที่
จะทาํไดเพื่อใหสวนผสมโฟมไหลลงมาปกคลุม
เปลวไฟอยางชาๆ ควรหลกีเลีย่งการฉดีกระแทก
รุนแรงเพราะจะทาํใหไมสามารถควบคมุทศิทาง

ของฟองโฟมได และไมควร
เปลีย่นอตัราเรงการฉดีโฟม
โดยไมจําเปน เมือ่ฉดีโฟมจน
กระทัง่เหน็วาโฟมครอบคลมุ
เปลวไฟไดพืน้ทีต่ามตองการ
แลวหรือไฟดับลงไปจึงหยดุ
ฉดี จากน้ันเขาไปตรวจสอบ
กอนจะตัดสินใจดําเนินการ
ใดๆ ในขั้นตอนตอไป

การฉีดโปรยเหนือ
กองไฟเหมอืนสายฝน

กรณีคนฉีดโฟมยืน
หางจากกองไฟ ใหฉีดโฟม

ในสภาพเง่ือนไขไมเอื้ออํานวย เชน เปลวไฟ
ขยายตัวอยางผิดสังเกต หรือมีพายุลมแรง
ควรหลกีเลีย่งการฉดีโฟมดวยวิธน้ีี

การฉดีไลฟองโฟมดานหนากองไฟ
ฉดีฟองโฟมไปทีพ่ืน้ดินหนาเปลวไฟแลว

ไลใหฟองโฟมคอยๆ ปกคลมุเช้ือเพลงิทลีะนอย
เทคนิคน้ีตองทาํอยางคอยเปนคอยไป พยายาม
ใหฟองโฟมเคลือ่นไปขางหนาดวยความเร็วคงที่

BANK-IN TECHNIQUE (ฉีดไลฟองโฟมดานหนากองไฟ)

RAINDOWN TECHNIQUE (ฉีดโปรยเหนือกองไฟเหมือนสายฝน)

ขึ้นขางบน ปลายสุดของสายฟองโฟมอยูเหนือ
เปลวไฟ ในลักษณะน้ีละอองโฟมจะโปรยลงมา
ขางลางเหมอืนสายฝนแลวครอบคลุมกองไฟ แต
การใชเทคนิคน้ีตองกะระยะและองศาการฉดีให
สมัพนัธกับพืน้ทีเ่พลงิไหมเพือ่ใหละอองโฟมตก
ลงสูเปาหมายอยางแมนยาํและทัว่ถงึ หากผูฉดี
มคีวามชํานาญและปฏบิติัการคลองแคลววองไว
จะสามารถลมเปลวไฟไดรวดเร็ว อยางไรก็ตาม

BOUNCE OFF TECHNIQUE (ฉีดปะทะสิ่งกีดขวางเหนือกองไฟ)
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โดยอาจฉีดกวาดไปทางใดทางหน่ึงใหฟองโฟม
พลกิกลบผวิหนานํ้ามนัทีล่กุติดไฟไดเร็วขึน้ เปน
วิธเีลม็ขอบกองไฟ ปองกันไมใหเพลงิไหมขยาย

ตัวออกมาหรือจํากัดขอบเขตเพลงิไหม เมือ่สวน
ทีไ่หมไมมเีช้ือเพลงิเหลอือยูก็จะไมไหมตอเพราะ
เช้ือเพลงิบริเวณขอบถกูฟองโฟมคลมุไวหมดแลว

หามฉดีโฟมพุงใสกองไฟ (Never Plunge)
การฉดีโฟมพุงใสหรือกระแทกใสกองไฟ

โดยตรงจะทาํใหนํ้ามนัเช้ือเพลงิแตกกระจายและ
เปลวไฟจะขยายตัวใหญขึ้น หากมีฟองโฟมปก
คลุมผิวเช้ือเพลิงไวแลวก็จะทําใหช้ันฟองโฟม
เหลาน้ันเปดออก แลวไอนํ้ามันที่อยูขางลางจะ
ลอยขึ้นมาสัมผัสความรอนหรือเปลวไฟซึ่งอาจ
เกิดการลกุติดขึ้นมาใหมกลายเปนไฟลามหรือ
ลูกไฟพุงขึ้นมา ในหลายกรณี หากไมฉีดโฟม
กระแทกลงไปโดยรูเทาไมถงึการณ ไฟจะคอยๆ
เบาบางหรือดับลงไปดวยตัวของมันเองอยูแลว

หากหวัฉดีโฟมเปนชนิดสามารถฉดีแบบ
ฝอยละเอียด (Foam Spray) ไดดวย ใหฉีดเปน
ฝอยอยางนุมนวลทีส่ดุเพือ่ปองกันฟองโฟมผสม
กับนํ้ามนัเช้ือเพลงิ การฉดีโฟมในลกัษณะพุงใส

NEVER PLUNGE

โฟมไฟเอ (Class A Foam)
นํ้ายาโฟมไฟเอเปนสวนผสมระหวางโฟม

กับสารเปยก (Wetting Agent) อยูในรูปของสาร
ทาํละลายทีไ่มไวไฟ (Non-flammable Solvent)
ดวยเหตุน้ี โฟมไฟเอจึงมีคุณสมบัติ “ไมเปน
อนัตราย ไมกัดกรอน และไมไวไฟ”

ลักษณะเฉพาะตัวประการหน่ึงของโฟม
ไฟเอ ไดแก ใชอตัราสวนผสมโฟมตํ่ามาก อยูใน
ชวง 0.1%-1% น่ันคอื สวนผสมโฟม 100 สวน
ใชนํ้ายาโฟมไฟเอเพยีง 0.1-1 สวน ทีเ่หลอืเปน
นํ้า 99.9-99 สวน ตามลาํดับ อกีทัง้ วิธผีสมโฟม
ไมยุงยากและไมสิน้เปลอืงเน่ืองจากไมเครงครัด
เร่ืองความแมนยําและเที่ยงตรงของสวนผสม
เหมือนโฟมไฟบี (โฟมดับไฟเกิดจากของเหลว
ไวไฟ) ความคลาดเคลื่อนของอัตราสวนผสม
นํ้ายาโฟมกับนํ้า หากไมมากเกินไปจะไมสงผล
กระทบตอประสทิธภิาพการใชงานของโฟมไฟเอ

กระบวนการดบัไฟของโฟมไฟเอ
โฟมไฟเอดับไฟโดยการแยกเช้ือเพลิง

ลดความรอนที่ตัวเช้ือเพลิง และตัดขาดการสง
ออกซเิจนเขามายงัเพลงิไหม ซึง่แทจริงแลวก็คอื
การใชนํ้าที่มอียูในสวนผสม 99%-99.9% ทาํ
ความเยน็และดูดซบัความรอนอนัเปนวิธสีามญั
ทีส่ดุน่ันเอง นํ้ามอียูทัว่ไป ใชงานงาย และดูดซบั
ความรอนในปริมาณมากกอนตัวเองกลายเปนไอ

กองไฟ ใหใชเปนทางเลือกสุดทาย โดยฉีดใส
ตรงใจกลางกองไฟทีม่เีช้ือเพลงิไหลนองอยูดาน
ลาง เน่ืองจากภายใตเง่ือนไขที่มีอยูทั้งอุปกรณ
ใชงานและคุณภาพของโฟม การฉีดโฟมพุงใส
เปลวไฟใหประสิทธิภาพการดับไฟแค 1 ใน 3
หรือนอยกวา แตหากเปนโฟมฃนิด AFFF อาจให
ประสทิธภิาพสงูขึน้เลก็นอยในบางสถานการณ
สาํหรับโฟมมคีวามตานทานการลกุติดขึน้มาใหม
(Reignition) ในระดับตํ่า ควรหลกีเลีย่งการฉดี
ดวยวิธีน้ีในทุกกรณี

ขอหามอีกประการหน่ึงคือ การใชนํ้าไป
ยบัยัง้การคลมุเช้ือเพลงิของฟองโฟม แตสามารถ
ใชนํ้าในการทาํความเยน็ (Cooling) บริเวณโดย
รอบหรือฉดีเปนฝอยละเอยีดโปรยลงมาเพือ่ลด
การแผรังสคีวามรอนของเปลวไฟได

ทัง้น้ี พงึระลกึไวตลอดเวลา ตองไมฉดีนํ้า
ตรงไปยังช้ันฟองโฟมคลุมเช้ือเพลิงที่ทาํไวแลว
หรือกําลงัทาํอยูโดยเด็ดขาด

ลกัษณะการคลมุเชือ้เพลงิของโฟมไฟเอ
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ทั้งน้ี การที่นํ้าจะดูดซับความรอนไดน้ัน
จําเปนอยางยิง่ทีแ่ตละเมด็นํ้าตองกลัน่ตัวเปนไอ

ขอสรุป สวนผสมโฟมไฟเอมขีัน้ตอนการ
ดับไฟโดยสงัเขปดังตอไปน้ี

 กระจายนํ้าไปบนเช้ือเพลิงประเภทเอ
(ไม กระดาษ ยาง เสื้อผา ฯลฯ)

 คอยๆ ปลอยนํ้าในสวนผสมออกมา
 ผนึกโฟมติดแนนกับตัวเช้ือเพลงิ
 ทาํลายเช้ือเพลิง

 มีขั้นตอนการผสมโฟมนอย สามารถ
ทาํไดงายและรวดเร็ว

 มีประสิทธิภาพในการดับไฟเกิดจาก
เช้ือเพลิงประเภทเอทุกชนิด

 สามารถใชเปนผนังกันไฟลามไดใน
ชวงเวลาสั้นๆ

 อตัราสวนการผสมโฟมและอตัราการ
ใชงานไมยุงยากซบัซอนหรือเปนเร่ืองตองกังวล
เหมือนโฟมไฟบี

 เพิ่มความช้ืนใหกับวัสดุที่ กําลังเกิด
เพลงิไหมไดถงึ 50%

 ดูดซับความรอนไดในปริมาณที่มาก

กวานํ้าธรรมดาถึง 3 เทา
ในการใชโฟมไฟเอเปนแนวก้ันเพลงิไหม

(Fire Barrier) เพือ่ปองกันไฟลามมาถงึเช้ือเพลงิ
ที่ยังไมติดไฟจะตองคาํนึงถึงอัตราการขยายตัว

ของฟองโฟมเปนสาํคญัเพือ่ใหเกิดประสทิธภิาพ
ในเชิงปองกัน กลาวคอื โฟมใชในวัตถปุระสงคน้ี
ตองมีการขยายตัวสูง โฟมที่มีเน้ือโฟมปริมาณ
มากเกินไปมกัจะน่ิงอยูทีแ่ละไมขยายตัวแผออก
ไปในบริเวณโดยรอบ ลกัษณะน้ี นํ้าในสวนผสม
โฟมจะถกูระบายออกอยางรวดเร็วสงผลใหการ
ปองกันเปลวไฟไดผลนอยหรือไมไดผลเลย

คณุสมบติัลดคววามตึงผวิเมือ่เทยีบกบันํ้าธรรมดา

เน่ืองจากเปนอตัราสวนโฟมชนิดเขมขน
การจะทาํใหโฟมไฟเอมอีตัราขยายตัวสงูเพือ่ใช
เปนแนวปองกันเปลวไฟที่มีประสิทธิภาพตอง
อาศยัอปุกรณฉดีโฟมรูปแบบเฉพาะตัวทีเ่รียกวา
“ระบบฉดีโฟมอดัอากาศ” (CAFS: Compressed
Air Foam System) อากาศแรงดันสงูเปนตัวแปร
สาํคัญทาํใหโฟมเน้ือขนอยางโฟมไฟเอเกิดเปน
ฟองโฟมในปริมาณเพียงพอตอความตองการ
เหนือสิง่อืน่ใด ระบบ CAFS ดังกลาวตองการนํ้า
ในผสมโฟมนอยกวาการผสมโฟมตามปกติทัว่ไป
ดังน้ันจึงนิยมใชระบบน้ีพนโฟมสรางแนวปองกัน
ไฟปาอยางแพรหลายทัง้ในสหรัฐอเมริกา ยโุรป
และออสเตรเลีย

การฉดีโฟมไฟเอคลมุอาคารบานเรือนที่
เปนทางผานของแนวไฟปา โฟมจะทําหนาที่
ปองกันไมใหโครงสรางอาคารเกิดความรอนจน
ถึงจุดลุกไหมพรอมกับปกปองลูกไฟที่ปลิวมา

การใชงานโฟมไฟเอ
โฟมไฟเอสามารถใชไดทัง้ดับไฟโดยตรง

(Firefighting Agent) และเปนแนวก้ันเพลงิไหม
(Fire Barrier)

ในการดับไฟโดยตรง โฟมไฟเอจะไปลด
ความตึงผวิ (Surface Tension) ของนํ้า ความตึง
ผวิของนํ้าในระดับสงูจะทาํใหนํ้าทีย่งัไมไดใชงาน
ซึง่อยูดานบนกลายเปนกอนกลมกลิง้ไปบนผวินํ้า
แลวลนลงดานลางโดยไมสามารถเจาะทะลลุงมา
ทาํลายเช้ือเพลงิหรือดูดซบัความรอนได ปญหา
น้ีตองแกดวยการเพิ่มปริมาณลงไป แตเมื่อใช
สวนผสมโฟมไฟเอ เน้ือโฟมจะลดความตึงผิว
ของนํ้าขางลางพรอมกับตานทานการเกิดกอน
กลมบนผิวนํ้า ลักษณะน้ีจึงทาํใหนํ้าและโฟมที่
เรียกกันวา “สวนผสมโฟม” สามารถซึมลงไป
จนถงึตัวเช้ือเพลงิเพือ่ดูดซบัความรอนพรอมกับ
ทําลายตัวเช้ือเพลิงโดยไมตองเพิ่มปริมาณนํ้า
โฟมไฟเอคณุภาพสงูบางชนิดจะเจาะทะลถุงึแกน
เช้ือเพลงิทีอ่ยูลกึลงไป (Deep Seated Fire) ได
ภายในระยะเวลาอันสั้น

ขอไดเปรียบของโฟมไฟเอ
 เพิ่มประสิทธิภาพการดับไฟของนํ้า
 ลดเวลาการดับไฟและการเก็บกวาด

หลงัไฟดับ
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ตามกระแสลมไมใหลุกติดตัวอาคาร
ดวยเหตุที่ระบบฉีดโฟมอัดอากาศหรือ

CAFS สามารถทาํใหโฟมไฟเอขยายตัวไดมาก
อกีทัง้ฟองโฟมยดึติดแนนในแนวด่ิงไดคอนขาง
มั่นคงจึงนิยมนําไปฉีดคลุมตนไมหรือพุมไม
รวมไปถึงถนนเพื่อทําเปนแนวตานทานไฟปา
ไมใหลามเขามาในชุมชน เน่ืองจากฟองโฟม
ไฟเอมนํ้ีาผสมอยูในปริมาณมากทาํใหสามารถ
ยับยัง้เปลวไฟไดเปนอยางดี

สารดบัเพลงิชนิดเปยก (Wetting Agent)
ผูเช่ียวชาญดานสารดับเพลิงของหนวย

ดับเพลิงจํานวนไมนอยไมไดตระหนักถึงความ
แตกตางระหวาง “โฟม” กับ “สารเปยก” หรือ
สารเคลอืบเช้ือเพลงิ (Emulsifiers) การทาํความ
เขาใจในเร่ืองคณุสมบติัและขอจํากัดของสารทัง้
สองชนิดน้ีจะชวยใหเราสามารถแยกแยะความ

แตกตางเพือ่นําไปใชงานอยางถกูตองได
“โฟม” ผลติขึน้มาเพือ่วัตถปุระสงคใชดับ

ไฟประเภทบีเปนหลัก ถึงแมวาโฟม AFFF จะมี
คณุสมบติัเปนสารเปยกใชดับไฟประเภทเอไดดี
เยีย่มดวยเชนกัน ขณะที ่“สารเปยก” ใชดับไฟ
ประเภทเอและไฟประเภทบีเกิดจากเช้ือเพลิง
ที่เปนของเหลวไวไฟไมมีนํ้าผสม

โฟมและสารเปยกจึงไมใชสารดับเพลิง
ชนิดเดียวกันตามขอกําหนดมาตรฐาน NFPA
ซึ่งมีการแยกประเภทออกจากกันอยางชัดเจน
และใชมาตรฐานบงัคบัคนละฉบบั

NFPA 11 : Standard for Low Expansion
Foam ระบ ุโฟมคอืการรวมตัวอยางมัน่คงของฟอง
ขนาดเลก็ทีม่คีวามหนาแนนนอยกวานํ้ามนัหรือ
นํ้าโดยจะยนืหยดัปกคลมุพืน้ผวิวัตถใุนแนวราบ
ช่ัวระยะเวลาหน่ึง ในสถานะสารดับเพลิง โฟม
จะเคลือ่นตัวไปอยางเสรีเพือ่ครอบคลมุผวิหนา
เพลิงไหมแลวผนึกแนนเปนช้ันปองกันไมใหไอ
เช้ือเพลิงระเหยขึ้นมาสัมผัสกับความรอนและ
ออกซิเจนทีอ่ยูขางบน

กระบวนการกายภาพพืน้ฐานในการดับ
ไฟของโฟมคอื แยกเช้ือเพลงิออกจากออกซเิจน
เปนการตัดหน่ึงในสีอ่งคประกอบการเกิดเพลงิ
ไหมออกไป สงผลใหขั้นตอนการลุกไหมถูกขัด
ขวาง และในสถานการณที่ยังไมมีเปลวไฟและ
การลุกไหมเกิดขึ้น สามารถใชโฟมปกคลุมเช้ือ
เพลงิเพือ่ปองกันการสนัดาปได

NFPA 18 : Standard on Wetting Agent
ระบุ สารเปยกคือสารผสมที่เติมลงไปในนํ้าใน
ปริมาณที่เหมาะสมเพื่อลดความตึงผิวของนํ้า
เปนการเปดทางใหนํ้าแทรกลงไปในเน้ือเช้ือเพลงิ
ไดดีขึน้ โดยอาจจะมคีณุสมบติัของโฟมหรือสาร
เคลือบเช้ือเพลิงรวมอยูดวย

โดยทัว่ไป สารเปยกจะมสีารเกาะผวิหรือ
เคลอืบผวิเช้ือเพลงิเปนสวนผสมสาํคญัซึง่ทาํให
สารเปยกสามารถรวมตัวกับเช้ือเพลิงประเภท
ไฮโดรคารบอน (นํ้ามนัเช้ือเพลงิ) กอนจะเคลอืบ
โมเลกุลเช้ือเพลงิไวไมใหเกิดการสนัดาปแมอยู
ทามกลางเปลวไฟและไอรอน ลกัษณะน้ีเรียกวา
“การลอ็คโมเลกุลเชือ้เพลงิ” (Locking up) ซึง่

จะไมเปดโอกาสใหเกิดการลุกไหมไดอีกตอไป
อยางไรก็ตาม การรวมตัวกับสารเช้ือเพลิงเพื่อ
ลดอณุหภมูสินัดาปและลดแนวโนมการกลัน่ตัว
เปนไอทีอ่ณุหภมูโิดยรอบของสารเช้ือเพลงิจะมี
เวลาจํากัด ไมนานนัก สารเปยกและสารเช้ือ
เพลงิจะแยกออกจากกัน น่ันหมายถงึการเสือ่ม
สภาพของสารดับเพลิงที่ใชซึ่งกรอบเวลาจะขึ้น
อยูกับปจจัยหลายประการ เชน ชนิดเช้ือเพลิง
อุณหภูมิเช้ือเพลิง ปริมาณสารเปยกที่ใช และ
อื่นๆ ทั้งน้ี ตามปกติทั่วไป อัตราสวนผสมของ
สารเปยกทีใ่ชดับไฟเกิดจากสารไฮโดรคารบอน
จะอยูที่ 6% โดยปริมาตร

FIREFIGHTING FOAMS • HOW THEY WORK



5SAFET Y LIFE

การใชอตัราสวนผสม 6% หมายความวา
เพลงิไหมเกิดทีถ่งับรรจุนํ้ามนัเช้ือเพลงิปริมาณ
10,000 แกลลอน ตองการสวนผสมสารเปยก
กับนํ้าปริมาณ 600 แกลลอน สาํหรับใชดับไฟ
ดังน้ัน ถงับรรจุตองเตรียมพืน้ทีร่องรับสวนผสม
ซึ่งเกิดจากสารดับเพลิงเขาไปรวมตัวกับนํ้ามัน
เช้ือเพลงิที่เกิดไฟไหมน้ันดวย

ทั้งน้ี สารเปยกดังกลาวเหมือนโฟมและ
อปุกรณอืน่ๆ ประการหน่ึงคอื ตองไดการรับรอง
จากสถาบนัเปนทีน่าเช่ือถอืของสาธารณชน เชน
UL (Underwriters Laboratories) เพือ่สรางความ
มั่นใจใหกับผูใชงานและบุคคลที่สามซึ่งเขามา
เก่ียวของ ไมวาจะเปนเจาหนาทีต่รวจสอบความ
ปลอดภยั บริษทัประกันภยั ฯลฯ และผลติภณัฑ
ทีจ่ะไดการรับรองจาก UL ตองผานการทดสอบ
ตามทีส่ถาบนัดังกลาวกําหนดไว

ในการทดสอบโฟมดับไฟบี สถาบัน UL
จะทดสอบประสทิธภิาพใน 5 หวัขอหลัก ไดแก

 อตัราการใชงาน (Rate of Application)
 เวลาทีใ่ชดับไฟ (Extinguishing Time)
 ความสามารถในการผนึกเช้ือเพลิง

(Sealability)
 ความตานทานการยอนกลับมาลุก

ไหม  (Burnback Resistance)
 คุณภาพของโฟม [อัตราการขยายตัว

และการระบายนํ้า (Expansion and Drainage)]
ขณะที่การทดสอบ Wetting Agent มีขอ

เดียวคือ ความสามารถในการดับไฟ ไมมีเร่ือง
การจํากัดเวลา การผนึกเช้ือเพลงิ การปองกันไฟ
ยอนกลับ รวมถึงขอกําหนดเร่ืองคุณภาพของ
สารดับเพลิง ยกเวน Wetting Agent ที่ตองการ

ไดการรับรองใหเปนสารดับเพลงิเทยีบเทาโฟม
ไฟบีจะตองผานการทดสอบครบทั้ง 5 ขอของ
การทดสอบสาํหรับโฟมไฟบดัีงกลาว

โฟมอตัราขยายตวัสงู (High Expansion
Foams)

“โฟมอตัราขยายตวัสงู” เปนสตูรผสมที่
เขมงวดระหวางสารเคลือบผิวช้ันเยี่ยมกับโฟม

สังเคราะหชนิดสรางฟองโฟม อตัราสวนผสมที่
ใชจะอยูที่ 1 ½ % และจะขยายตัวสูงยิ่งขึ้นเมื่อ
ผสมกับอากาศ ในกรณีใชกับเคร่ืองผลิตโฟม
ขยายตัวสูง (HEFG: High Expansion Foam
Generator) โดยเฉพาะ โฟมจะมกีารขยายตัวได
ในอตัราเฉลีย่ถึง 500 ตอ 1 (เคร่ือง HEFG ทีม่ี
ใชกันอยูสามารถผลิตโฟมขยายตัวสูงไดต้ังแต
อตัรา 200 ตอ 1 จนถึง 1000 ตอ 1) แมวาจะ
เปนโฟมขยายตัวสูงแตคุณภาพในการยึดเกาะ
เช้ือเพลงิยงัคงมอียูในระดับสงู ทัง้น้ี ใชไดทัง้กับ
นํ้าจืดและนํ้าทะเล

นอกจากความสามารถในการสรางฟอง
โฟมไดอยางดีเยี่ยมแลว โฟมอัตราขยายตัวสูง
ยงัมปีระสทิธภิาพสงูในการเจาะทะลจุนถงึแกนHigh Expansion Foam

High Expansion Foam Generator

(Deep Seated) ของเช้ือเพลิงประเภทเอ เชน
ทอนไมหรือแผนยางอกีดวย และในสถานะโฟม
เอนกประสงคจึงสามารถลดความจําเปนในการ
สาํรองสารเปยกลงไดมาก

การควบคุมไฟของโฟมอัตราขยายตัวสูง
โฟมอตัราขยายตัวสงูควบคมุไฟโดยการ

ทาํใหเยน็ (Cooling) ทาํใหมอด (Smothering)
และลดปริมาณออกซเิจนจากการละลายในไอนํ้า
ในขณะทีโ่ฟมหลายชนิดระบายนํ้าออกมาอยาง
รวดเร็วระหวางการสรางฟองโฟม แตโฟมอตัรา
ขยายตัวสูงสามารถตานทานการสูญเสียนํ้าใน
สวนผสมไดดีกวา

กระบวนการผลติโฟมอตัราขยายตวัสงู
โฟมอัตราขยายตัวสูงผลิตไดโดยการนํา

นํ้ายาโฟม (อตัราสวนผสมโฟม) 1 ½ % มาเขา
เคร่ืองผสมโฟมซึง่มนํ้ีาและอากาศปริมาณมาก
เตรียมไวแลว โดยเฉพาะอากาศ มปีริมาณมาก
กวาปริมาณนํ้าและโฟมรวมกันถึง 1000 เทา
การผสมเปนไปในลักษณะปนดวยความเร็วสูง
จึงไดฟองโฟมปริมาณมหาศาล นํ้ายาโฟมอตัรา
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ขยายตัวสงู (NF High Expansion Foam Liquid)
5 แกลลอนจะผลติสวนผสมโฟมไดถงึ 1/3 ของ
1 ลานแกลลอน หรือราว 3.3 แสนแกลลอน
(โดยปริมาตร) ซึง่สามารถฉดีฟองโฟมสงู 12 น้ิว
คลมุสนามฟตุบอลหน่ึงสนามไดอยางสบายๆ

เง่ือนไขที่ควรพิจารณาคือ อุณหภูมิของ
นํ้าและปริมาณอากาศมผีลตออตัราการขยายตัว
ของโฟม อณุหภมูนํ้ิาทีใ่ชผสมโฟมตองนอยกวา
90   ํF (32   ํC) และจะตองระวังไมใหควันหรือ
ไอเสียจากเคร่ืองยนตที่ใชปนโฟมเล็ดรอดเขา
ไปในทอดูดอากาศสาํหรับผสมโฟม

หากหวัสปริงเคลอรมกีารทาํงานในพืน้ที่
ซึง่มกีารเติมโฟมขยายตัวสงูเขาไป โฟมเหลาน้ัน
จะสญูเสยีไปบางสวน ตองมกีารคาํนวณปริมาณ
การใชโฟมกันใหมตามทีกํ่าหนดไวในมาตรฐาน
NFPA 11A และระหวางการใชโฟมอัตราขยาย
ตัวสงูเติมเขาไปในพืน้ทีอ่บัอากาศ จําเปนตองมี
การระบายอากาศ โดยชองระบายตองอยูปลาย
สดุดานตรงขามกับเคร่ืองผลติโฟม ทัง้น้ี จะตอง
ไมมีการฉีดโฟมเขาไปในพื้นที่ชองระบายไมวา
ในกรณีใดๆ พื้นที่อับอากาศที่มีโครงสรางหรือ
รูปทรงผดิปกติอาจมชีองระบายมากกวา 1 ชอง

โฟมดบัไฟจากเชือ้เพลงิคาออกเทนสงู
เช้ือเพลิงคาออกเทนสงู หมายถึง นํ้ามนั

เช้ือเพลิงผสมสารประกอบหลายชนิดเพื่อเพิ่ม
คาออกเทนสงผลใหมปีริมาณออกซเิจนมากขึน้
และมกีารเผาไหมทีส่ะอาด สารประกอบใชเติม
เขาไปในเช้ือเพลงิหรือทีเ่รียกโดยยอ “ตวัเตมิ”
(Additives) นิยมใชแพรหลายมากที่สุดไดแก
สารโพลารโซลเวนท (Polar Solvent) หรือสาร
โพลารโซลเวนทเจือจาง (Slightly Polar Solvent)
มลีกัษณะพเิศษประจําตัวคอื “ทําลาย” โฟมทกุ
ชนิดที่ไมใชโฟมตอตานแอลกอฮอล (Alcohol
Resistant Foam) ดังน้ัน ชนิดและปริมาณของ
ตัวเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงจะเปนตัวบงช้ีชนิดโฟม
สาํหรับใชดับไฟที่เกิดขึ้น แตก็ยังมีผูเช่ียวชาญ

ดานระงับอัคคีภยัในหลายสถานีดับเพลิงยังไม
ตระหนักถึงผลกระทบของนํ้ามันเช้ือเพลิงคา
ออกเทนสูงที่มีตอโฟมสํารองของตัวเอง โดย
มาตรฐาน NFPA 11 (1994 Edition) กําหนดไว
ชัดเจน การดับไฟเกิดจากนํ้ามนัไรสารตะก่ัวทีม่ี
ตัวเติมเพิม่คาออกเทนผสมอยูในอตัราเกินกวา
10% (โดยปริมาตร) ตองใชโฟมชนิดเดียวกัน
กับการดับไฟทีเ่กิดจากสารโพลารโซลเวนท

สารเพิม่ออกซเิจน (Oxygenate) สาํหรับ
เติมนํ้ามันเช้ือเพลิงมีใชกันมานานพอสมควร
เร่ิมตนต้ังแตทศวรรษ 1920 หรือเกือบรอยป
มาแลว แตเพิง่จะมาเปนนิยมใชอยางกวางขวาง
ในชวง 20 ปทีผ่านมาน้ีเอง โดยเปนการเติมสาร
ต้ังแตในกระบวนการผลิตไฮโดรคารบอนทาง
อุตสาหกรรม (HPI: Hydrocarbon Processing
Industry) ตามโรงกลัน่ตางๆ ซึง่ผลจากอปุสงค
อุปทานที่มากขึ้นตามลาํดับสงผลใหสาํนักงาน
สิ่งแวดลอมสหรัฐอเมริกา (USEPA) สามารถ
ออกขอบงัคบัยติุการใชนํ้ามนัเช้ือเพลงิผสมสาร
ตะก่ัวและใหใชนํ้ามันเช้ือเพลิงคาออกเทนสูง
แทนเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศโดยการลด
ปริมาณคารบอนมอนอกไซดที่ปลอยออกจาก

High Expansion Foam delivery procedure by twin turbine fans.
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ทอไอเสยียานพาหนะบริเวณการจราจรหนาแนน
โดยเมือ่ป 1991 USEPA ออกขอบงัคบัใหนํ้ามนั
เช้ือเพลงิจําหนายในพืน้ทีซ่ึง่กําหนดใหเปนเขต
ปลอดคารบอนมอนอกไซด (Carbon monoxide
non-attainment area) ใน 39 หัวเมืองหลัก
ระหวางฤดูหนาวป 1992-1993 และในปถดัไป
ตองผสมสารเพิ่มออกซิเจนในปริมาณที่ระบุไว
เพื่อเพิ่มออกซิเจนใหไดโดยเฉลี่ย 2.0% โดย
นํ้าหนัก เพือ่ใหไดสวนผสมตามขอกําหนด ตอง
เติมสาร Oxygenates ซึง่ก็คอื Polar Solvent เปน
สวนใหญลงไปในนํ้ามนัเช้ือเพลงิปริมาณขัน้ตํ่า
15% บางสตูรอาจเติมในปริมาณสงูถงึ 30%

ในชวงเวลาเดียวกันก็มีความสนใจใน
การใชแอลกอฮอลทั้งเมทานอลและเอทานอล
ในนํ้ามันเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตอยางแพรหลาย
การคนควาวิจัยขยายตัวไปอยางกวางขวาง สาร
ประเภทแอลกอฮอลดังกลาวใหคาออกเทนสูง
(เพิม่ปริมาณออกซเิจนในนํ้ามนัเช้ือเพลงิ) และ
เน่ืองจากไดรับลดหยอนภาษใีนการนํามาใชเปน
เช้ือเพลิงยานพาหนะจึงสงผลใหมีราคาถูกลง
ความนิยมและผลผลิตของนํ้ามนัเช้ือเพลงิผสม
แอลกอฮอลสงูขึน้อยางรวดเร็ว จากการทดสอบ
ของ NF (National Foam) และบริษทัอืน่ๆ พบวา
นํ้ามนัเช้ือเพลงิทีม่สีวนผสมของเมทานอลหรือ

เอทานอล 10% หรือนอยกวา สามารถปกปอง
ไดดวยโฟมทั้งชนิดและอัตราสวนผสมที่ใชกับ
นํ้ามนัเช้ือเพลงิหรือของเหลวไวไฟไฮโดรคารบอน
ชนิดอืน่ หากมสีวนผสมของแอลกอฮอลสูงกวา
อตัราดังกลาวตองใชโฟมชนิดตอตานแอลกอฮอล
(Alcohol-resistant Foams) ในการปองกันและ
ระงับเพลงิไหมทีเ่กิดขึน้

อยางไรก็ดี ปญหาดานประสทิธภิาพการ
ขับขี่ การกัดกรอน รวมไปถึงการจัดเก็บ มีสวน
ยบัยัง้การแพรขยายของเมทานอลและเอทานอล
ในฐานะ “ตัวเติม” (Additives) สาํหรับนํ้ามัน
เช้ือเพลิง นอกจากน้ี ยังมี “ตัวเติม” ชนิดอื่นๆ
เขามาบทบาทเพิม่ขึน้ เชน สารผสมกลุมอเีธอร
โดยเฉพาะ Methyl Tertiary Butyl Ether หรือที่
เรียกช่ือยอ MTBE ซึง่ไดรับความนิยมสงูมากใน
การนําไปใชเปนสารเพิ่มคาออกเทนและเพิ่ม
ปริมาณออกซิเจนในนํ้ามันเช้ือเพลิง เน่ืองจาก
มรีาคาถกู ผลติงายและใหประสทิธภิาพสงูเปน
ที่นาพอใจ ที่สาํคัญคือ ไมมีผลกระทบตอการ
ทาํงานของเคร่ืองยนต

MTBE เปนสวนผสมระหวาง Isobutylene
ซึ่งเปนของเสียจากการกลั่นปโตรเลียมนํากลับ
มาใชใหมหรือไหมหมดไปกับเมทานอล ทาํจาก
กาซธรรมชาติ มีสวนแบงการตลาดผลิตภัณฑ
ตัวเพิ่มออกซิเจนมากที่สุด และยังมี “อีเธอร”
อีก 3 ชนิดที่นํามาใชเปน Oxygenates ไดแก

 TAME (Tertiary Amyl Methyl Ether)
 ETBE (Ethyl Tertiary Butyl Ether)
 DIPE (Di-isopropyl Ether)
TAME ผลิตโดยการกลั่นและเติมสาร

Isoamylene เขาไปแทน Isobutylene
ETBE เปนผลิตภัณฑจากเอทานอลโดย

การหมักพืชผลเกษตร มีตนทุนตํ่ากวาชนิดอื่น
DIPE มตีนทนุการผลติสงูกวา MTBE เปน

กระบวนการผลิตทีม่ีลกัษณะพเิศษทางเทคนิค
รวมถงึการลดกลิน่รุนแรงลง
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ในระยะแรก MTBE ถกูใชเปนสารเพิม่คา
ออกเทนแทนทีส่ารตะก่ัว โดยมอีตัราการใชงาน
ระหวาง 3-10% โดยปริมาตร อตัราทีแ่ทจริงขึน้
อยูกับคาออกเทนของนํ้ามันเช้ือเพลิงพื้นฐาน
และความตองการตามสูตรที่ติดตนขึ้นตามขอ
กําหนดปริมาณออกซิเจนในนํ้ามันเช้ือเพลิงที่

จําหนายชวงฤดูหนาวของสาํนักงานสิง่แวดลอม
สหรัฐฯ (USEPA) อตัราสวนผสมของ MTBE ใน
นํ้ามันเช้ือเพลิงจะอยูที่ 15% โดยปริมาตร

จากคณุสมบติัความเปนอเีธอรซึง่มฤีทธิ์
เปนดาง MTBE จัดอยูในกลุมโพลารโซลเวนท
อยางออน โดยมคีวามเปนสารโพลารโซลเวนท
(สารตัวทาํละลาย) นอยกวาแอลกอฮอล คโีตน
เอสเทอร และสารเคมีอื่นที่วงการดับเพลิงระบุ
เปนสารโพลารโซลเวนท มากพอสมควร จาก
การคนควาวิจัยกอนหนาพบวา สาร MTBE มี
คุณสมบัติเปนฉนวน (Dielectric) ซึ่งบงบอก
ความเปนโพลารโซลเวนทในระดับที่สามารถ
ทาํลายโฟมได

ในการจําแนกวาสารชนิดใดเปนโพลาร
โซลเวนทหรือไมใชจะวัดที่คาความเปนฉนวน
ไฟฟาคงที่ (DCV: Dielectric Constant Value)
โดยเร่ิมตนที ่3.0 สารโพลารโซลเวนทสวนใหญ
จะมคีาความเปนฉนวนสงูถงึ 15 ขณะทีเ่ช้ือเพลงิ
ไฮโดรคารบอน จะมคีาความเปนฉนวนในระกับ
1.8-2.8 สาํหรับ MTBE มีคา DCV ในระดับ

2.8-3.9 ซึง่คอนขางจะคาบเสนความเปนสาร
โพลารโซลเวนทกับไฮโดรคารบอนธรรมดา
เรียกวา เปนสารโพลารโซลเวนทระดับตํ่าซึง่หาก
เกิดการลุกไหมขึน้มาสามารถดับไดสาํเร็จดวย
โฟมฟลอูอโรโปรตีน

ระหวางทาํการทดสอบ นักวิจัยไดเรียนรู
มากมายเก่ียวกับคุณสมบัติของ MTBE และ
นํ้ามันเช้ือเพลิงผสม MTBE สิง่หน่ึงที่ตองนํามา
พจิารณาเปนกรณพีเิศษ น่ันคอื MTBE เกรดทีใ่ช
ผสมกับนํ้ามันเช้ือเพลิงอาจมี C4Hydrocarbon
ผสมอยู 1-5% ซึ่งเกิดจากการมีสิ่งเจือปนใน
สารไอโซบิวไทลีนที่ใชเปนวัตถุดิบ โดยจะมีผล
กระทบโดยตรงตอการระงับเหตุเพลงิไหมเพราะ
คาแรงดันไอเช้ือเพลงิหรือคา RVP (Reid Vapor
Pressure) ซึ่งเปนดัชนีช้ีวัดความเปนอันตราย
ของสารไวไฟจะสูงขึ้น คา RVP ของสาร MTBE
บริสุทธิ์เมื่อเกิดเพลิงไหมอยูที่ 4.65 ที่ 77  ํ F
(25  ํC) สวนคา RVP ของสาร MTBE ผสมอยู
ในนํ้ามนัเช้ือเพลงิสตูรตางๆ ทีม่จํีาหนายทั่วไป
จะอยูในระหวาง 7.8-10.5 ที่ 77   ํF (25   ํC)

คา RVP สงูขึน้หมายถงึการดับไฟจะยากเปนเงา
ตามตัว และเมื่ออุณหภูมิเผาไหมมากขึ้นตาม
ระยะเวลาการลุกไหม ปริมาณเช้ือเพลิงและ
อัตราการลุกลามก็ยิ่งจะทาํใหคา RVP พุงขึ้นสู
ระดับเกินความควบคุม นากลัวยิ่งไปกวาน้ัน
หาก MTBE ทีกํ่าลงัลกุไหมอยูน้ันไมบริสทุธิโ์ดย
มีสาร C4Hydrocarbon ผสมอยูในปริมาณมาก
จะทาํใหอัคคีภัยทวีความรุนแรง เปนอันตราย
อยางถงึสดุและยากยิง่ทีจ่ะดับลงได

การเติมสารเพิ่มออกซิเจนลงไปในเช้ือ
เพลงิสงผลดีตอการทาํงานของเคร่ืองยนต ทาํให
การเผาไหมสมบูรณยิ่งขึ้น เกิดความรอนและ
พลงังานมากกวาจากเช้ือเพลงิปริมาณเทาๆ กัน
สิง่แวดลอมก็พลอยไดรับผลดีไปดวย เน่ืองจาก
เช้ือเพลงิผสมสารเพิม่ออกซเิจนเมือ่เผาไหมจะ
ใหคารบอนมอนนอกไซดปริมาณนอยมาก แต
สาํหรับวงการดับเพลิงกลับเปนสิ่งตรงกันขาม
ไฟเกิดจากนํ้ามนัผสมสารเพิม่ออกซเิจนรวมถงึ
สาร MTBE กลายเปนความทาทายใหมของนัก
ดับเพลิงทั่วโลก ดวยเหตุที่นํ้ามันผสมสารเพิ่ม
ออกซเิจนเมือ่เกิดเพลงิไหมขึน้มาจะเปนปญหา
ใหญของนักดับเพลงิหลายประการ

การเพิ่มปริมาณสาร MTBE หรือสาร
เพิ่มออกซิเจนตัวอื่นๆ ลงไปในนํ้ามันเช้ือเพลิง
หมายถึงการไปเพิม่คาอนัตรายจากความไวไฟ
(Volatility) ของนํ้ามันเช้ือเพลงิชนิดน้ันจนเกิน
คาความสามารถของโฟมทีใ่ชงาน สงผลใหการ
ดับไฟทําไดยากยิ่งขึ้น คาแรงดันไอเช้ือเพลิง
(RVP) ของนํ้ามันไรสารตะก่ัวโดยทั่วไปอยูที่ 8
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หรือ 9 เมื่อเพิ่มคาอันตรายจากความไวไฟโดย
การเติมสาร MTBE ก็ยิง่จะเปนอปุสรรคตอการ
ระงับเหตุอคัคภียัมากขึน้

สาร MTBE ทีเ่ติมลงไปในนํ้ามันพืน้ฐาน
จะไปลดความตึงผวิของเช้ือเพลงิ ทัง้น้ี การสราง
ช้ันฟลมของฟองโฟม AFFF ขึน้อยูกับความตึงผวิ
ทีแ่ตกตางกันระหวางนํ้ามนัและโฟม เมือ่ความ
ตึงผิวของนํ้ามันถูกลดลงใหมาอยูใกลเคียงกับ
ของโฟมการสรางช้ันฟลมจะถูกยับยั้ง สงผลให
ความเร็วในการดับไฟของโฟม AFFF ชะงักลงไป
ประเด็นน้ี นักดับเพลิงจําเปนจะตองเลือกโฟม
คณุภาพดีฉดีดวยแรงดันอากาศไปคลมุเช้ือเพลงิ
การดับไฟจึงจะบรรลผุลตามแผนทีว่างไว

ปริมาณของ MTBE หรือตัวเพิม่ออกซเิจน
อืน่ทีเ่ติมลงไปในนํ้ามนัเช้ือเพลงิมกัเปนความลบั
ทางการคาของผูผลติ ดังน้ันจึงเปนเร่ืองยากหรือ
เปนไปไมไดเลยทีจ่ะลวงรูปริมาณแทจริงของสาร
ตัวเติมเหลาน้ัน แตจากการตรวจสอบตัวอยาง
นํ้ามันสูตรตางๆ ของสถานีบริการในสหรัฐฯ
หลายแหง ยนืยนัไดวา ปริมาณสาร MTBE หรือ
สารอื่นๆ อยูในระดับที่มากกวา 10%

เน่ืองจากการผสมสาร MTBE หรือสาร
เพิม่ออกซเิจนชนิดอืน่ๆ ทาํกันในโรงกลัน่ ไมใช
ไปผสมกันในพืน้ทีม่คีวามตองการใชนํ้ามนัเพิม่
คาออกซเิจนแตประการใด เมือ่ผลตินํ้ามนัผสม
ตามสตูรเสร็จเรียบรอยแลวจะสงไปตามทอหรือ

ยานพาหนะสูสถานีบริการทั่วไป น่ันคือ ผูผลิต
รายใดมนํ้ีามนัผสมสารเพิม่ออกซเิจนจําหนายก็
จะมนํ้ีามนัชนิดน้ีต้ังแตจุดเร่ิมตนทีโ่รงกลัน่เร่ือย
ไปตามทอสงและพาหนะใชในการขนสง แมแต
พืน้ทีไ่มไดประกาศใหใชนํ้ามนัเพิม่คาออกซเิจน
แตหากมทีอสงพาดผานหรือมรีถบรรทกุนํ้ามนัว่ิง
ผานพืน้ทีน้ั่น เมือ่เกิดอบุติัเหตุไฟลกุไหมขึน้มา
เทากับวา นักดับเพลิงทองถิ่นจะตองดับไฟเกิด
จากเช้ือเพลิงมอีอกซิเจนสูงกวานํ้ามันธรรมดา

สาํหรับ “ตัวเติม” ที่มีสารพื้นฐานเปน
แอลกอฮอลจะไมมีการผสมนํ้ามันเช้ือเพลิงใน
โรงกลัน่ หากตองการจําหนายนํ้ามนัผสมในเขต
พืน้ทีใ่ด คลงันํ้ามนัซึง่เปนศนูยกลางในเขตพืน้ที่
น้ันมีถังผสมแยกตางหาก จากน้ันจะขนสงดวย
รถบรรทุกนํ้ามันระยะสั้นๆ ไปยังสถานีบริการ
ในเครือ ลกัษณะน้ี นักดับเพลงิทองถิน่สามารถ
คาดการณได พืน้ทีใ่ดบางมนํ้ีามนัผสมสารเพิม่
ออกซิเจน (ชนิดสารพื้นฐานเปนแอลกอฮอล)
เก็บสาํรองหรือทาํการขนสง หากเกิดไฟไหมขึน้
มาสามารถรับมอืไดถกูตองและมปีระสทิธภิาพ

ขอเสนอแนะ
 สิง่ทีต่องใหความสาํคญัอนัดับแรกคอื

“คณุภาพของโฟม” ดังน้ันจึงควรใชหวัฉดีโฟม
ชนิดมรูีอากาศ (Aspirating Foam Nozzle) เพือ่
สรางฟองโฟมซึง่สามารถตานทานแรงดันของไอ
เช้ือเพลงิทีเ่พิม่ขึน้ (ฟองโฟมจากหวัฉดีชนิดน้ีจะ
แผคลมุเพือ่ทดแทนสวนผสมโฟมทีต่องสญูเสยี
ในขัน้ตอนสรางช้ันฟลมของโฟม AFFF อกีดวย)

 ใชเทคนิค “ฉีดโฟมอยางนุมนวล” เพือ่
ปองกันฟองโฟมจมและนํ้ามนัเช้ือเพลงิกระฉอก
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 = Applicable  /  NA = Not Applicable National Foam Application Data

เน่ืองจากนํ้ามนัผสมสาร MTBE
มคีณุสมบติัเปนโพลารโซลเวนท
อยางออนซึง่มแีนวโนมปนเปอน
และทาํลายโฟมทีค่ลมุเช้ือเพลงิ
หากฉีดโฟมแรง นํ้ามันอาจจะ
กระเพือ่มพลกิมากลบฟองโฟม
ทาํใหโฟมจม เปลวไฟสมัผสักับ
ความรอนและออกซเิจนมากขึน้
เกิดการลุกไหมรุนแรงกวาเดิม

 มาตรฐาน NFPA 11
(1994) กําหนดอตัราสวนผสม
โฟม (นํ้ายาโฟม) จะนําไปใชดับ
ไฟเกิดจากนํ้ามันเช้ือเพลิงที่มี

ครอบคลมุตอเน่ืองโดยไมขาดตอนจนเต็มหรือ
เกือบเต็มพืน้ที ่หากเปนผวิเช้ือเพลงิบรรจุในถงั
ทรงกลมจะเห็นไดชัดวา ช้ันฟลมแผขยายเปน
วงกลมในรัศมีโดยรอบ แตหากเปนนํ้ามันผสม
MTBE ช้ันฟลมโฟม AFFF จะครอบคลุมผิวหนา
เช้ือเพลงิในลกัษณะขาดตอน เวาแหวง ไมทัว่ถงึ
ทาํใหการดับไฟเปนไปอยางยากลาํบาก บริเวณ
ผิวหนาเช้ือเพลิงไมมีช้ันฟลมคลุมอาจเกิดการ
ลุกติดไฟได เมื่อเปนเชนน้ี หนวยดับเพลิงตอง
พิจารณาใชโฟม AFFF ชนิดตอตานแอลกอฮอล
แทนชนิดธรรมดาเพื่อแกปญหาน้ี

ในฐานะนักดับเพลงิ ไมวาจะเปนไฟเกิด
จากนํ้ามันเช้ือเพลิงพื้นฐาน นํ้ามันเช้ือเพลิงคา
ออกเทนสูง หรือแมแตแกสโซฮอล/เอทานอล

เรามหีนาทีต่องดับใหได ทัง้น้ี ตองศกึษาคนควา
หาวิธีการและสารดับเพลิงที่เหมาะสมกับชนิด
เช้ือเพลิงซึ่งอาจไมใช “สิ่งคุนเคย” นํ้ามันผสม
MTBE หรือสารเพิม่ออกซเิจนอืน่ๆ มจุีดประสงค
เพิม่คุณภาพอากาศในเมืองใหญและแกปญหา
โลกรอน นิยมใชแพรหลายทั่วโลก นักดับเพลิง
ตองเรียนรูความเปลีย่นแปลงน้ี ไฟนํ้ามนัเกิดขึน้
ตอหนาอาจไมเหมอืนเดิม เช้ือเพลงิไมธรรมดา
แตเปนเบนซินคาออกเทนสูง แกสโซฮอลหรือ
เอทานอล ความรูเกาอาจใชไมได รวมถึงชนิด
โฟมและวิธีการฉีด ไมมีทางเลือกอื่นนอกจาก
ปรับตัวใหทนัความพลกิผนัทางเทคนิคดังกลาว

สารเพิม่ออกซเิจนผสมเกิน 10% ตองเปนชนิด
ไดรับการขึ้นบัญชี (Listed) หรือไดการรับรอง
(Approved) จากสถาบนัทดสอบทีเ่ช่ือถอืได

 เจาหนาที่ความปลอดภัยฯ หนวยดับ
เพลงิโรงกลัน่ รวมถงึหนวยดับเพลงิทองถิน่ตอง
ตระหนักถึงปญหาการระงับอัคคีภัยที่เกิดจาก
นํ้ามันเช้ือเพลิงผสมสารเพิ่มออกซิเจนหรือคา
ออกเทน พรอมหามาตรการเหมาะสมตอบโต
เหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นไดทุกเมื่อ ประเด็น
สาํคญัคอื เตรียมโฟมสาํรองสาํหรับดับไฟทีเ่กิด
จากเช้ือเพลงิชนิดน้ีโดยตรงไวใหเพยีงพอ

 โฟมสรางช้ันฟลมนํ้าหรือโฟม AFFF
ชนิดธรรมดาเมือ่ฉดีคลมุผวิหนานํ้ามนัเช้ือเพลงิ
พืน้ฐาน (เบนซนิหรือดีเซล) ช้ันฟลมจะแผขยาย

เปรียบเทยีบลักษณะการครอบคลมุผวิหนาเช้ือเพลงิน้ํามนัพ้ืนฐาน (ซาย) กบัน้ํามนัผสมสารMTBE (ขวา)
ของฟองโฟมสรางช้ันฟลม (AFFF)

Reference : Data & Drawing from “A Firefighter's
Guide to Foam”, National Foam; www.Kidde-Fire.com


