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เทคนิ คการฉี ดโฟมคลุ มเชื้ อเพลิ ง
BOUNCE OFF TECHNIQUE (ฉีดปะทะสิ่งกีดขวางเหนือกองไฟ)

BANK-IN TECHNIQUE (ฉีดไลฟองโฟมดานหนากองไฟ)



เทคนิคการฉีดโฟมคลุมเชือ้ เพลิง
เพือ่ ใหการฉีดโฟมผสมสําเร็จ (Finished
Foam) เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค
นักดับเพลิงควรใชเทคนิคและวิธีการที่ถูกตอง
เหมาะสมซึ่งโดยทั่วไปแลวมีอยูดวยกัน 3 วิธี
ดังตอไปนี้
1. การฉีดปะทะสิง่ กีดขวางเหนือกองไฟ
(Bounce Off Technique)
2. การฉี ดโปรยเหนื อกองไฟเหมื อ น
สายฝน (Raindown Technique)
3. การฉีดไลฟองโฟมดานหนากองไฟ
(Bank-in Technique)
การฉีดปะทะสิง่ กีดขวางเหนือกองไฟ
กรณีฉดี โฟมเปนลําตรงและมีสงิ่ กีดขวาง
เหนือเปลวไฟ ไมวาจะเปนกําแพง ยานพาหนะ
ถังบรรจุ หรืออืน่ ๆ ควรใชเทคนิคนี้ โดยฉีดสวน
ผสมโฟมออกไปปะทะสิง่ กีดขวางเบาทีส่ ดุ เทาที่
จะทําไดเพื่อใหสวนผสมโฟมไหลลงมาปกคลุม
เปลวไฟอยางชาๆ ควรหลีกเลีย่ งการฉีดกระแทก
รุนแรงเพราะจะทําใหไมสามารถควบคุมทิศทาง

ของฟองโฟมได และไมควร
เปลีย่ นอัตราเรงการฉีดโฟม
โดยไมจาํ เปน เมือ่ ฉีดโฟมจน
กระทัง่ เห็นวาโฟมครอบคลุม
เปลวไฟไดพนื้ ทีต่ ามตองการ
RAINDOWN TECHNIQUE (ฉีดโปรยเหนือกองไฟเหมือนสายฝน)
แลวหรือไฟดับลงไปจึงหยุด
ฉีด จากนัน้ เขาไปตรวจสอบ
กอนจะตัดสินใจดําเนินการ
ใดๆ ในขั้นตอนตอไป
การฉี ดโปรยเหนื อ
กองไฟเหมือนสายฝน
กรณี คนฉี ดโฟมยื น
หางจากกองไฟ ใหฉีดโฟม
ขึ้นขางบน ปลายสุดของสายฟองโฟมอยูเหนือ ในสภาพเงื่ อนไขไมเอื้ ออํานวย เชน เปลวไฟ
เปลวไฟ ในลักษณะนี้ละอองโฟมจะโปรยลงมา ขยายตั วอย างผิ ดสั งเกต หรื อมี พ ายุ ลมแรง
ขางลางเหมือนสายฝนแลวครอบคุลมกองไฟ แต ควรหลีกเลีย่ งการฉีดโฟมดวยวิธนี ี้
การฉีดไลฟองโฟมดานหนากองไฟ
การใชเทคนิคนีต้ อ งกะระยะและองศาการฉีดให
ฉีดฟองโฟมไปทีพ่ นื้ ดินหนาเปลวไฟแลว
สัมพันธกบั พืน้ ทีเ่ พลิงไหมเพือ่ ใหละอองโฟมตก
ลงสูเ ปาหมายอยางแมนยําและทัว่ ถึง หากผูฉ ดี ไลใหฟองโฟมคอยๆ ปกคลุมเชือ้ เพลิงทีละนอย
มีความชํานาญและปฏิบตั กิ ารคลองแคลววองไว เทคนิคนีต้ อ งทําอยางคอยเปนคอยไป พยายาม
จะสามารถลมเปลวไฟไดรวดเร็ว อยางไรก็ตาม ใหฟองโฟมเคลือ่ นไปขางหนาดวยความเร็วคงที่
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NEVER PLUNGE

โดยอาจฉีดกวาดไปทางใดทางหนึง่ ใหฟองโฟม
พลิกกลบผิวหนาน้าํ มันทีล่ กุ ติดไฟไดเร็วขึน้ เปน
วิธเี ล็มขอบกองไฟ ปองกันไมใหเพลิงไหมขยาย
ลักษณะการคลุมเชือ้ เพลิงของโฟมไฟเอ

ตัวออกมาหรือจํากัดขอบเขตเพลิงไหม เมือ่ สวน
ทีไ่ หมไมมเี ชือ้ เพลิงเหลืออยูก จ็ ะไมไหมตอ เพราะ
เชือ้ เพลิงบริเวณขอบถูกฟองโฟมคลุมไวหมดแลว
หามฉีดโฟมพุง ใสกองไฟ (Never Plunge)
การฉีดโฟมพุง ใสหรือกระแทกใสกองไฟ
โดยตรงจะทําใหนา้ํ มันเชือ้ เพลิงแตกกระจายและ
เปลวไฟจะขยายตัวใหญขึ้น หากมีฟองโฟมปก
คลุมผิวเชื้อเพลิงไวแลวก็จะทําใหชั้ นฟองโฟม
เหลานั้นเปดออก แลวไอน้าํ มันที่อยูขางลางจะ
ลอยขึ้นมาสัมผัสความรอนหรือเปลวไฟซึ่งอาจ
เกิดการลุกติดขึ้นมาใหมกลายเปนไฟลามหรือ
ลูกไฟพุงขึ้นมา ในหลายกรณี หากไมฉีดโฟม
กระแทกลงไปโดยรูเ ทาไมถงึ การณ ไฟจะคอยๆ
เบาบางหรือดับลงไปดวยตัวของมันเองอยูแลว
หากหัวฉีดโฟมเปนชนิดสามารถฉีดแบบ
ฝอยละเอียด (Foam Spray) ไดดวย ใหฉีดเปน
ฝอยอยางนุม นวลทีส่ ดุ เพือ่ ปองกันฟองโฟมผสม
กับน้าํ มันเชือ้ เพลิง การฉีดโฟมในลักษณะพุง ใส

กองไฟ ใหใชเปนทางเลือกสุดทาย โดยฉีดใส
ตรงใจกลางกองไฟทีม่ เี ชือ้ เพลิงไหลนองอยูด า น
ลาง เนื่องจากภายใตเงื่อนไขที่มีอยูทั้งอุปกรณ
ใชงานและคุณภาพของโฟม การฉีดโฟมพุงใส
เปลวไฟใหประสิทธิภาพการดับไฟแค 1 ใน 3
หรือนอยกวา แตหากเปนโฟมฃนิด AFFF อาจให
ประสิทธิภาพสูงขึน้ เล็กนอยในบางสถานการณ
สําหรับโฟมมีความตานทานการลุกติดขึน้ มาใหม
(Reignition) ในระดับต่าํ ควรหลีกเลีย่ งการฉีด
ดวยวิธีนี้ในทุกกรณี
ขอหามอีกประการหนึ่งคือ การใชนา้ํ ไป
ยับยัง้ การคลุมเชือ้ เพลิงของฟองโฟม แตสามารถ
ใชนา้ํ ในการทําความเย็น (Cooling) บริเวณโดย
รอบหรือฉีดเปนฝอยละเอียดโปรยลงมาเพือ่ ลด
การแผรงั สีความรอนของเปลวไฟได
ทัง้ นี้ พึงระลึกไวตลอดเวลา ตองไมฉดี น้าํ
ตรงไปยังชั้นฟองโฟมคลุมเชื้อเพลิงที่ทาํ ไวแลว
หรือกําลังทําอยูโ ดยเด็ดขาด

โฟมไฟเอ (Class A Foam)
น้าํ ยาโฟมไฟเอเปนสวนผสมระหวางโฟม
กับสารเปยก (Wetting Agent) อยูใ นรูปของสาร
ทําละลายทีไ่ มไวไฟ (Non-flammable Solvent)
ดวยเหตุนี้ โฟมไฟเอจึงมีคุณสมบัติ “ไมเปน
อันตราย ไมกดั กรอน และไมไวไฟ”
ลักษณะเฉพาะตัวประการหนึ่งของโฟม
ไฟเอ ไดแก ใชอตั ราสวนผสมโฟมต่าํ มาก อยูใ น
ชวง 0.1%-1% นัน่ คือ สวนผสมโฟม 100 สวน
ใชนา้ํ ยาโฟมไฟเอเพียง 0.1-1 สวน ทีเ่ หลือเปน
น้าํ 99.9-99 สวน ตามลําดับ อีกทัง้ วิธผี สมโฟม
ไมยงุ ยากและไมสนิ้ เปลืองเนือ่ งจากไมเครงครัด
เรื่ องความแมนยําและเที่ ยงตรงของสวนผสม
เหมือนโฟมไฟบี (โฟมดับไฟเกิดจากของเหลว
ไวไฟ) ความคลาดเคลื่อนของอัตราสวนผสม
น้าํ ยาโฟมกับน้าํ หากไมมากเกินไปจะไมสงผล
กระทบตอประสิทธิภาพการใชงานของโฟมไฟเอ
กระบวนการดับไฟของโฟมไฟเอ
โฟมไฟเอดั บไฟโดยการแยกเชื้ อเพลิ ง
ลดความรอนที่ตัวเชื้อเพลิง และตัดขาดการสง
ออกซิเจนเขามายังเพลิงไหม ซึง่ แทจริงแลวก็คอื
การใชนา้ํ ที่มอี ยูใ นสวนผสม 99%-99.9% ทํา
ความเย็นและดูดซับความรอนอันเปนวิธสี ามัญ
ทีส่ ดุ นัน่ เอง น้าํ มีอยูท วั่ ไป ใชงานงาย และดูดซับ
ความรอนในปริมาณมากกอนตัวเองกลายเปนไอ
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กวาน้าํ ธรรมดาถึง 3 เทา
ในการใชโฟมไฟเอเปนแนวกัน้ เพลิงไหม
(Fire Barrier) เพือ่ ปองกันไฟลามมาถึงเชือ้ เพลิง
ที่ยังไมติดไฟจะตองคํานึงถึงอัตราการขยายตัว

ทั้งนี้ การที่นา้ํ จะดูดซับความรอนไดนั้น
จําเปนอยางยิง่ ทีแ่ ตละเม็ดน้าํ ตองกลัน่ ตัวเปนไอ
ขอสรุป สวนผสมโฟมไฟเอมีขนั้ ตอนการ
ดับไฟโดยสังเขปดังตอไปนี้
 กระจายน้า
ํ ไปบนเชื้อเพลิงประเภทเอ
(ไม กระดาษ ยาง เสื้อผา ฯลฯ)
 คอยๆ ปลอยน้า
ํ ในสวนผสมออกมา
 ผนึกโฟมติดแนนกับตัวเชือ
้ เพลิง
 ทําลายเชื้อเพลิง
การใชงานโฟมไฟเอ
โฟมไฟเอสามารถใชไดทงั้ ดับไฟโดยตรง
(Firefighting Agent) และเปนแนวกัน้ เพลิงไหม
(Fire Barrier)
ในการดับไฟโดยตรง โฟมไฟเอจะไปลด
ความตึงผิว (Surface Tension) ของน้าํ ความตึง
ผิวของน้าํ ในระดับสูงจะทําใหนา้ํ ทีย่ งั ไมไดใชงาน
ซึง่ อยูด า นบนกลายเปนกอนกลมกลิง้ ไปบนผิวน้าํ
แลวลนลงดานลางโดยไมสามารถเจาะทะลุลงมา
ทําลายเชือ้ เพลิงหรือดูดซับความรอนได ปญหา
นี้ตองแกดวยการเพิ่มปริมาณลงไป แตเมื่อใช
สวนผสมโฟมไฟเอ เนื้อโฟมจะลดความตึงผิว
ของน้าํ ขางลางพรอมกับตานทานการเกิดกอน
กลมบนผิวน้าํ ลักษณะนี้จึงทําใหนา้ํ และโฟมที่
เรียกกันวา “สวนผสมโฟม” สามารถซึมลงไป
จนถึงตัวเชือ้ เพลิงเพือ่ ดูดซับความรอนพรอมกับ
ทําลายตัวเชื้อเพลิงโดยไมตองเพิ่มปริมาณน้ํา
โฟมไฟเอคุณภาพสูงบางชนิดจะเจาะทะลุถงึ แกน
เชือ้ เพลิงทีอ่ ยูล กึ ลงไป (Deep Seated Fire) ได
ภายในระยะเวลาอันสั้น
ขอไดเปรียบของโฟมไฟเอ
 เพิ่มประสิทธิภาพการดับไฟของน้า
ํ
 ลดเวลาการดับไฟและการเก็บกวาด
หลังไฟดับ

คุณสมบัตลิ ดคววามตึงผิวเมือ่ เทียบกับน้าํ ธรรมดา

มีขั้นตอนการผสมโฟมนอย สามารถ
ทําไดงายและรวดเร็ว
 มีประสิทธิภาพในการดับไฟเกิดจาก
เชื้อเพลิงประเภทเอทุกชนิด
 สามารถใช เป นผนั งกั นไฟลามได ใน
ชวงเวลาสั้นๆ
 อัตราสวนการผสมโฟมและอัตราการ
ใชงานไมยงุ ยากซับซอนหรือเปนเรือ่ งตองกังวล
เหมือนโฟมไฟบี
 เพิ่ ม ความชื้ นให กั บ วั สดุ ที่ กําลั งเกิ ด
เพลิงไหมไดถงึ 50%
 ดูดซับความรอนไดในปริมาณที่ มาก


ของฟองโฟมเปนสําคัญเพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพ
ในเชิงปองกัน กลาวคือ โฟมใชในวัตถุประสงคนี้
ตองมีการขยายตัวสูง โฟมที่มีเนื้อโฟมปริมาณ
มากเกินไปมักจะนิง่ อยูท แี่ ละไมขยายตัวแผออก
ไปในบริเวณโดยรอบ ลักษณะนี้ น้าํ ในสวนผสม
โฟมจะถูกระบายออกอยางรวดเร็วสงผลใหการ
ปองกันเปลวไฟไดผลนอยหรือไมไดผลเลย
เนือ่ งจากเปนอัตราสวนโฟมชนิดเขมขน
การจะทําใหโฟมไฟเอมีอตั ราขยายตัวสูงเพือ่ ใช
เปนแนวปองกันเปลวไฟที่มีประสิทธิภาพตอง
อาศัยอุปกรณฉดี โฟมรูปแบบเฉพาะตัวทีเ่ รียกวา
“ระบบฉีดโฟมอัดอากาศ” (CAFS: Compressed
Air Foam System) อากาศแรงดันสูงเปนตัวแปร
สําคัญทําใหโฟมเนือ้ ขนอยางโฟมไฟเอเกิดเปน
ฟองโฟมในปริมาณเพียงพอตอความตองการ
เหนือสิง่ อืน่ ใด ระบบ CAFS ดังกลาวตองการน้าํ
ในผสมโฟมนอยกวาการผสมโฟมตามปกติทวั่ ไป
ดังนัน้ จึงนิยมใชระบบนีพ้ น โฟมสรางแนวปองกัน
ไฟปาอยางแพรหลายทัง้ ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป
และออสเตรเลีย
การฉีดโฟมไฟเอคลุมอาคารบานเรือนที่
เปนทางผานของแนวไฟปา โฟมจะทําหนาที่
ปองกันไมใหโครงสรางอาคารเกิดความรอนจน
ถึงจุดลุกไหมพรอมกับปกปองลูกไฟที่ ปลิวมา
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ตามกระแสลมไมใหลุกติดตัวอาคาร
ดวยเหตุที่ระบบฉีดโฟมอัดอากาศหรือ
CAFS สามารถทําใหโฟมไฟเอขยายตัวไดมาก
อีกทัง้ ฟองโฟมยึดติดแนนในแนวดิง่ ไดคอ นขาง
มั่ นคงจึ งนิ ยมนําไปฉี ดคลุ มต นไม หรื อพุ มไม
รวมไปถึงถนนเพื่อทําเปนแนวตานทานไฟปา
ไมใหลามเขามาในชุมชน เนื่ องจากฟองโฟม
ไฟเอมีนา้ํ ผสมอยูใ นปริมาณมากทําใหสามารถ
ยับยัง้ เปลวไฟไดเปนอยางดี
สารดับเพลิงชนิดเปยก (Wetting Agent)
ผูเชี่ยวชาญดานสารดับเพลิงของหนวย
ดับเพลิงจํานวนไมนอยไมไดตระหนักถึงความ
แตกตางระหวาง “โฟม” กับ “สารเปยก” หรือ
สารเคลือบเชือ้ เพลิง (Emulsifiers) การทําความ
เขาใจในเรือ่ งคุณสมบัตแิ ละขอจํากัดของสารทัง้
สองชนิดนีจ้ ะชวยใหเราสามารถแยกแยะความ
FIREFIGHTING FOAMS • HOW THEY WORK

แตกตางเพือ่ นําไปใชงานอยางถูกตองได
“โฟม” ผลิตขึน้ มาเพือ่ วัตถุประสงคใชดบั
ไฟประเภทบีเปนหลัก ถึงแมวาโฟม AFFF จะมี
คุณสมบัตเิ ปนสารเปยกใชดบั ไฟประเภทเอไดดี
เยีย่ มดวยเชนกัน ขณะที่ “สารเปยก” ใชดบั ไฟ
ประเภทเอและไฟประเภทบีเกิดจากเชื้อเพลิง
ที่เปนของเหลวไวไฟไมมีนา้ํ ผสม
โฟมและสารเปยกจึงไมใชสารดับเพลิง
ชนิดเดียวกันตามขอกําหนดมาตรฐาน NFPA
ซึ่งมีการแยกประเภทออกจากกันอยางชัดเจน
และใชมาตรฐานบังคับคนละฉบับ
NFPA 11 : Standard for Low Expansion
Foam ระบุ โฟมคือการรวมตัวอยางมัน่ คงของฟอง
ขนาดเล็กทีม่ คี วามหนาแนนนอยกวาน้าํ มันหรือ
น้าํ โดยจะยืนหยัดปกคลุมพืน้ ผิววัตถุในแนวราบ
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ในสถานะสารดับเพลิง โฟม
จะเคลือ่ นตัวไปอยางเสรีเพือ่ ครอบคลุมผิวหนา
เพลิงไหมแลวผนึกแนนเปนชั้นปองกันไมใหไอ
เชื้อเพลิงระเหยขึ้นมาสัมผัสกับความรอนและ
ออกซิเจนทีอ่ ยูข างบน

กระบวนการกายภาพพืน้ ฐานในการดับ
ไฟของโฟมคือ แยกเชือ้ เพลิงออกจากออกซิเจน
เปนการตัดหนึง่ ในสีอ่ งคประกอบการเกิดเพลิง
ไหมออกไป สงผลใหขั้นตอนการลุกไหมถูกขัด
ขวาง และในสถานการณที่ยังไมมีเปลวไฟและ
การลุกไหมเกิดขึ้น สามารถใชโฟมปกคลุมเชื้อ
เพลิงเพือ่ ปองกันการสันดาปได
NFPA 18 : Standard on Wetting Agent
ระบุ สารเปยกคือสารผสมที่เติมลงไปในน้าํ ใน
ปริมาณที่เหมาะสมเพื่อลดความตึงผิวของน้ํา
เปนการเปดทางใหนา้ํ แทรกลงไปในเนือ้ เชือ้ เพลิง
ไดดขี นึ้ โดยอาจจะมีคณ
ุ สมบัตขิ องโฟมหรือสาร
เคลือบเชื้อเพลิงรวมอยูดวย
โดยทัว่ ไป สารเปยกจะมีสารเกาะผิวหรือ
เคลือบผิวเชือ้ เพลิงเปนสวนผสมสําคัญซึง่ ทําให
สารเปยกสามารถรวมตัวกับเชื้อเพลิงประเภท
ไฮโดรคารบอน (น้าํ มันเชือ้ เพลิง) กอนจะเคลือบ
โมเลกุลเชือ้ เพลิงไวไมใหเกิดการสันดาปแมอยู
ทามกลางเปลวไฟและไอรอน ลักษณะนีเ้ รียกวา
“การล็อคโมเลกุลเชือ้ เพลิง” (Locking up) ซึง่

จะไมเปดโอกาสใหเกิดการลุกไหมไดอีกตอไป
อยางไรก็ตาม การรวมตัวกับสารเชื้อเพลิงเพื่อ
ลดอุณหภูมสิ นั ดาปและลดแนวโนมการกลัน่ ตัว
เปนไอทีอ่ ณ
ุ หภูมโิ ดยรอบของสารเชือ้ เพลิงจะมี
เวลาจํากัด ไมนานนัก สารเปยกและสารเชื้อ
เพลิงจะแยกออกจากกัน นัน่ หมายถึงการเสือ่ ม
สภาพของสารดับเพลิงที่ใชซึ่งกรอบเวลาจะขึ้น
อยูกับปจจัยหลายประการ เชน ชนิดเชื้อเพลิง
อุณหภูมิเชื้อเพลิง ปริมาณสารเปยกที่ใช และ
อื่นๆ ทั้งนี้ ตามปกติทั่วไป อัตราสวนผสมของ
สารเปยกทีใ่ ชดบั ไฟเกิดจากสารไฮโดรคารบอน
จะอยูที่ 6% โดยปริมาตร
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High Expansion Foam

การใชอตั ราสวนผสม 6% หมายความวา
เพลิงไหมเกิดทีถ่ งั บรรจุนา้ํ มันเชือ้ เพลิงปริมาณ
10,000 แกลลอน ตองการสวนผสมสารเปยก
กับน้าํ ปริมาณ 600 แกลลอน สําหรับใชดับไฟ
ดังนัน้ ถังบรรจุตอ งเตรียมพืน้ ทีร่ องรับสวนผสม
ซึ่งเกิดจากสารดับเพลิงเขาไปรวมตัวกับน้าํ มัน
เชื้อเพลิงที่เกิดไฟไหมนั้นดวย
ทั้งนี้ สารเปยกดังกลาวเหมือนโฟมและ
อุปกรณอนื่ ๆ ประการหนึง่ คือ ตองไดการรับรอง
จากสถาบันเปนทีน่ า เชือ่ ถือของสาธารณชน เชน
UL (Underwriters Laboratories) เพือ่ สรางความ
มั่นใจใหกับผูใชงานและบุคคลที่สามซึ่งเขามา
เกีย่ วของ ไมวา จะเปนเจาหนาทีต่ รวจสอบความ
ปลอดภัย บริษทั ประกันภัย ฯลฯ และผลิตภัณฑ
ทีจ่ ะไดการรับรองจาก UL ตองผานการทดสอบ
ตามทีส่ ถาบันดังกลาวกําหนดไว
ในการทดสอบโฟมดับไฟบี สถาบัน UL
จะทดสอบประสิทธิภาพใน 5 หัวขอหลัก ไดแก
 อัตราการใชงาน (Rate of Application)
 เวลาทีใ่ ชดบ
ั ไฟ (Extinguishing Time)
 ความสามารถในการผนึ กเชื้ อเพลิ ง
(Sealability)
 ความต า นทานการย อ นกลั บ มาลุ ก
ไหม (Burnback Resistance)
 คุณภาพของโฟม [อัตราการขยายตัว
และการระบายน้าํ (Expansion and Drainage)]
ขณะที่การทดสอบ Wetting Agent มีขอ
เดียวคือ ความสามารถในการดับไฟ ไมมีเรื่อง
การจํากัดเวลา การผนึกเชือ้ เพลิง การปองกันไฟ
ยอนกลับ รวมถึงขอกําหนดเรื่องคุณภาพของ
สารดับเพลิง ยกเวน Wetting Agent ที่ตองการ

สังเคราะหชนิดสรางฟองโฟม อัตราสวนผสมที่
ใชจะอยูที่ 1 ½ % และจะขยายตัวสูงยิ่งขึ้นเมื่อ
ผสมกับอากาศ ในกรณีใชกับเครื่องผลิตโฟม
ขยายตัวสูง (HEFG: High Expansion Foam
Generator) โดยเฉพาะ โฟมจะมีการขยายตัวได
ในอัตราเฉลีย่ ถึง 500 ตอ 1 (เครื่อง HEFG ทีม่ ี
ใชกันอยูสามารถผลิตโฟมขยายตัวสูงไดตั้งแต
อัตรา 200 ตอ 1 จนถึง 1000 ตอ 1) แมวาจะ
เปนโฟมขยายตัวสูงแตคุณภาพในการยึดเกาะ
เชือ้ เพลิงยังคงมีอยูใ นระดับสูง ทัง้ นี้ ใชไดทงั้ กับ
น้าํ จืดและน้าํ ทะเล
นอกจากความสามารถในการสรางฟอง
โฟมไดอยางดีเยี่ยมแลว โฟมอัตราขยายตัวสูง
ยังมีประสิทธิภาพสูงในการเจาะทะลุจนถึงแกน

High Expansion Foam Generator

ไดการรับรองใหเปนสารดับเพลิงเทียบเทาโฟม
ไฟบีจะตองผานการทดสอบครบทั้ง 5 ขอของ
การทดสอบสําหรับโฟมไฟบีดังกลาว
โฟมอัตราขยายตัวสูง (High Expansion
Foams)
“โฟมอัตราขยายตัวสูง” เปนสูตรผสมที่
เขมงวดระหวางสารเคลือบผิวชั้นเยี่ยมกับโฟม

(Deep Seated) ของเชื้อเพลิงประเภทเอ เชน
ทอนไมหรือแผนยางอีกดวย และในสถานะโฟม
เอนกประสงคจงึ สามารถลดความจําเปนในการ
สํารองสารเปยกลงไดมาก
การควบคุมไฟของโฟมอัตราขยายตัวสูง
โฟมอัตราขยายตัวสูงควบคุมไฟโดยการ
ทําใหเย็น (Cooling) ทําใหมอด (Smothering)
และลดปริมาณออกซิเจนจากการละลายในไอน้าํ
ในขณะทีโ่ ฟมหลายชนิดระบายน้าํ ออกมาอยาง
รวดเร็วระหวางการสรางฟองโฟม แตโฟมอัตรา
ขยายตัวสูงสามารถตานทานการสูญเสียน้าํ ใน
สวนผสมไดดีกวา
กระบวนการผลิตโฟมอัตราขยายตัวสูง
โฟมอัตราขยายตัวสูงผลิตไดโดยการนํา
น้าํ ยาโฟม (อัตราสวนผสมโฟม) 1 ½ % มาเขา
เครือ่ งผสมโฟมซึง่ มีนา้ํ และอากาศปริมาณมาก
เตรียมไวแลว โดยเฉพาะอากาศ มีปริมาณมาก
กวาปริมาณน้าํ และโฟมรวมกันถึง 1000 เทา
การผสมเปนไปในลักษณะปนดวยความเร็วสูง
จึงไดฟองโฟมปริมาณมหาศาล น้าํ ยาโฟมอัตรา
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High Expansion Foam delivery procedure by twin turbine fans.

ขยายตัวสูง (NF High Expansion Foam Liquid)
5 แกลลอนจะผลิตสวนผสมโฟมไดถงึ 1/3 ของ
1 ลานแกลลอน หรือราว 3.3 แสนแกลลอน
(โดยปริมาตร) ซึง่ สามารถฉีดฟองโฟมสูง 12 นิว้
คลุมสนามฟุตบอลหนึง่ สนามไดอยางสบายๆ
เงื่อนไขที่ควรพิจารณาคือ อุณหภูมิของ
น้าํ และปริมาณอากาศมีผลตออัตราการขยายตัว
ของโฟม อุณหภูมนิ า้ํ ทีใ่ ชผสมโฟมตองนอยกวา
90 ํ F (32 ํ C) และจะตองระวังไมใหควันหรือ
ไอเสียจากเครื่องยนตที่ใชปนโฟมเล็ดรอดเขา
ไปในทอดูดอากาศสําหรับผสมโฟม
หากหัวสปริงเคลอรมกี ารทํางานในพืน้ ที่
ซึง่ มีการเติมโฟมขยายตัวสูงเขาไป โฟมเหลานัน้
จะสูญเสียไปบางสวน ตองมีการคํานวณปริมาณ
การใชโฟมกันใหมตามทีก่ าํ หนดไวในมาตรฐาน
NFPA 11A และระหวางการใชโฟมอัตราขยาย
ตัวสูงเติมเขาไปในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ จําเปนตองมี
การระบายอากาศ โดยชองระบายตองอยูป ลาย
สุดดานตรงขามกับเครือ่ งผลิตโฟม ทัง้ นี้ จะตอง
ไมมีการฉีดโฟมเขาไปในพื้นที่ชองระบายไมวา
ในกรณีใดๆ พื้นที่อับอากาศที่มีโครงสรางหรือ
รูปทรงผิดปกติอาจมีชอ งระบายมากกวา 1 ชอง

โฟมดับไฟจากเชือ้ เพลิงคาออกเทนสูง
เชือ้ เพลิงคาออกเทนสูง หมายถึง น้าํ มัน
เชื้อเพลิงผสมสารประกอบหลายชนิดเพื่อเพิ่ม
คาออกเทนสงผลใหมปี ริมาณออกซิเจนมากขึน้
และมีการเผาไหมทสี่ ะอาด สารประกอบใชเติม
เขาไปในเชือ้ เพลิงหรือทีเ่ รียกโดยยอ “ตัวเติม”
(Additives) นิยมใชแพรหลายมากที่สุดไดแก
สารโพลารโซลเวนท (Polar Solvent) หรือสาร
โพลารโซลเวนทเจือจาง (Slightly Polar Solvent)
มีลกั ษณะพิเศษประจําตัวคือ “ทําลาย” โฟมทุก
ชนิดที่ไมใชโฟมตอตานแอลกอฮอล (Alcohol
Resistant Foam) ดังนั้น ชนิดและปริมาณของ
ตัวเติมน้ํามันเชื้อเพลิงจะเปนตัวบงชี้ชนิดโฟม
สําหรับใชดับไฟที่เกิดขึ้น แตก็ยังมีผูเชี่ยวชาญ

ดานระงับอัคคีภยั ในหลายสถานีดับเพลิงยังไม
ตระหนักถึงผลกระทบของน้ํามันเชื้ อเพลิงคา
ออกเทนสูงที่ มีตอโฟมสํารองของตัวเอง โดย
มาตรฐาน NFPA 11 (1994 Edition) กําหนดไว
ชัดเจน การดับไฟเกิดจากน้าํ มันไรสารตะกัว่ ทีม่ ี
ตัวเติมเพิม่ คาออกเทนผสมอยูใ นอัตราเกินกวา
10% (โดยปริมาตร) ตองใชโฟมชนิดเดียวกัน
กับการดับไฟทีเ่ กิดจากสารโพลารโซลเวนท
สารเพิม่ ออกซิเจน (Oxygenate) สําหรับ
เติมน้ํามันเชื้อเพลิงมีใชกันมานานพอสมควร
เริ่มตนตั้งแตทศวรรษ 1920 หรือเกือบรอยป
มาแลว แตเพิง่ จะมาเปนนิยมใชอยางกวางขวาง
ในชวง 20 ปทผี่ า นมานีเ้ อง โดยเปนการเติมสาร
ตั้งแตในกระบวนการผลิตไฮโดรคารบอนทาง
อุตสาหกรรม (HPI: Hydrocarbon Processing
Industry) ตามโรงกลัน่ ตางๆ ซึง่ ผลจากอุปสงค
อุปทานที่มากขึ้นตามลําดับสงผลใหสาํ นักงาน
สิ่งแวดลอมสหรัฐอเมริกา (USEPA) สามารถ
ออกขอบังคับยุตกิ ารใชนา้ํ มันเชือ้ เพลิงผสมสาร
ตะกั่ วและใหใชน้ํามันเชื้ อเพลิงคาออกเทนสูง
แทนเพื่ อปรับปรุงคุ ณภาพอากาศโดยการลด
ปริมาณคารบอนมอนอกไซดที่ปลอยออกจาก
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ทอไอเสียยานพาหนะบริเวณการจราจรหนาแนน
โดยเมือ่ ป 1991 USEPA ออกขอบังคับใหนา้ํ มัน
เชือ้ เพลิงจําหนายในพืน้ ทีซ่ งึ่ กําหนดใหเปนเขต
ปลอดคารบอนมอนอกไซด (Carbon monoxide
non-attainment area) ใน 39 หัวเมืองหลัก
ระหวางฤดูหนาวป 1992-1993 และในปถดั ไป
ตองผสมสารเพิ่มออกซิเจนในปริมาณที่ระบุไว
เพื่อเพิ่มออกซิเจนใหไดโดยเฉลี่ย 2.0% โดย
น้าํ หนัก เพือ่ ใหไดสว นผสมตามขอกําหนด ตอง
เติมสาร Oxygenates ซึง่ ก็คอื Polar Solvent เปน
สวนใหญลงไปในน้าํ มันเชือ้ เพลิงปริมาณขัน้ ต่าํ
15% บางสูตรอาจเติมในปริมาณสูงถึง 30%

ในช วงเวลาเดี ยวกั นก็ มี ความสนใจใน
การใชแอลกอฮอลทั้งเมทานอลและเอทานอล
ในน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องยนตอยางแพรหลาย
การคนควาวิจยั ขยายตัวไปอยางกวางขวาง สาร
ประเภทแอลกอฮอลดังกลาวใหคาออกเทนสูง
(เพิม่ ปริมาณออกซิเจนในน้าํ มันเชือ้ เพลิง) และ
เนือ่ งจากไดรบั ลดหยอนภาษีในการนํามาใชเปน
เชื้อเพลิงยานพาหนะจึงสงผลใหมีราคาถูกลง
ความนิยมและผลผลิตของน้าํ มันเชือ้ เพลิงผสม
แอลกอฮอลสงู ขึน้ อยางรวดเร็ว จากการทดสอบ
ของ NF (National Foam) และบริษทั อืน่ ๆ พบวา
น้าํ มันเชือ้ เพลิงทีม่ สี วนผสมของเมทานอลหรือ

เอทานอล 10% หรือนอยกวา สามารถปกปอง
ไดดวยโฟมทั้งชนิดและอัตราสวนผสมที่ใชกับ
น้าํ มันเชือ้ เพลิงหรือของเหลวไวไฟไฮโดรคารบอน
ชนิดอืน่ หากมีสว นผสมของแอลกอฮอลสูงกวา
อัตราดังกลาวตองใชโฟมชนิดตอตานแอลกอฮอล
(Alcohol-resistant Foams) ในการปองกันและ
ระงับเพลิงไหมทเี่ กิดขึน้
อยางไรก็ดี ปญหาดานประสิทธิภาพการ
ขับขี่ การกัดกรอน รวมไปถึงการจัดเก็บ มีสวน
ยับยัง้ การแพรขยายของเมทานอลและเอทานอล
ในฐานะ “ตัวเติม” (Additives) สําหรับน้าํ มัน
เชื้อเพลิง นอกจากนี้ ยังมี “ตัวเติม” ชนิดอื่นๆ
เขามาบทบาทเพิม่ ขึน้ เชน สารผสมกลุม อีเธอร
โดยเฉพาะ Methyl Tertiary Butyl Ether หรือที่
เรียกชือ่ ยอ MTBE ซึง่ ไดรบั ความนิยมสูงมากใน
การนําไปใชเปนสารเพิ่ มคาออกเทนและเพิ่ ม
ปริมาณออกซิเจนในน้าํ มันเชื้อเพลิง เนื่องจาก
มีราคาถูก ผลิตงายและใหประสิทธิภาพสูงเปน
ที่นาพอใจ ที่สาํ คัญคือ ไมมีผลกระทบตอการ
ทํางานของเครือ่ งยนต
MTBE เปนสวนผสมระหวาง Isobutylene
ซึ่งเปนของเสียจากการกลั่นปโตรเลียมนํากลับ
มาใชใหมหรือไหมหมดไปกับเมทานอล ทําจาก
กาซธรรมชาติ มีสวนแบงการตลาดผลิตภัณฑ
ตัวเพิ่มออกซิเจนมากที่สุด และยังมี “อีเธอร”
อีก 3 ชนิดที่นาํ มาใชเปน Oxygenates ไดแก
 TAME (Tertiary Amyl Methyl Ether)
 ETBE (Ethyl Tertiary Butyl Ether)
 DIPE (Di-isopropyl Ether)
TAME ผลิ ตโดยการกลั่ นและเติ มสาร
Isoamylene เขาไปแทน Isobutylene
ETBE เปนผลิตภัณฑจากเอทานอลโดย
การหมักพืชผลเกษตร มีตนทุนต่าํ กวาชนิดอื่น
DIPE มีตน ทุนการผลิตสูงกวา MTBE เปน
กระบวนการผลิตทีม่ ีลกั ษณะพิเศษทางเทคนิค
รวมถึงการลดกลิน่ รุนแรงลง
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ในระยะแรก MTBE ถูกใชเปนสารเพิม่ คา
ออกเทนแทนทีส่ ารตะกัว่ โดยมีอตั ราการใชงาน
ระหวาง 3-10% โดยปริมาตร อัตราทีแ่ ทจริงขึน้
อยูกับคาออกเทนของน้ํามันเชื้อเพลิงพื้นฐาน
และความตองการตามสูตรที่ติดตนขึ้นตามขอ
กําหนดปริมาณออกซิเจนในน้ํามันเชื้อเพลิงที่

จําหนายชวงฤดูหนาวของสํานักงานสิง่ แวดลอม
สหรัฐฯ (USEPA) อัตราสวนผสมของ MTBE ใน
น้าํ มันเชื้อเพลิงจะอยูที่ 15% โดยปริมาตร
จากคุณสมบัตคิ วามเปนอีเธอรซงึ่ มีฤทธิ์
เปนดาง MTBE จัดอยูในกลุมโพลารโซลเวนท
อยางออน โดยมีความเปนสารโพลารโซลเวนท
(สารตัวทําละลาย) นอยกวาแอลกอฮอล คีโตน
เอสเทอร และสารเคมีอื่นที่วงการดับเพลิงระบุ
เปนสารโพลารโซลเวนท มากพอสมควร จาก
การคนควาวิจัยกอนหนาพบวา สาร MTBE มี
คุณสมบัติเปนฉนวน (Dielectric) ซึ่งบงบอก
ความเปนโพลารโซลเวนทในระดับที่สามารถ
ทําลายโฟมได
ในการจําแนกวาสารชนิดใดเปนโพลาร
โซลเวนทหรือไมใชจะวัดที่คาความเปนฉนวน
ไฟฟาคงที่ (DCV: Dielectric Constant Value)
โดยเริม่ ตนที่ 3.0 สารโพลารโซลเวนทสว นใหญ
จะมีคา ความเปนฉนวนสูงถึง 15 ขณะทีเ่ ชือ้ เพลิง
ไฮโดรคารบอน จะมีคา ความเปนฉนวนในระกับ
1.8-2.8 สําหรับ MTBE มีคา DCV ในระดับ

2.8-3.9 ซึง่ คอนขางจะคาบเสนความเปนสาร
โพลาร โซลเว นท กั บไฮโดรคาร บอนธรรมดา
เรียกวา เปนสารโพลารโซลเวนทระดับต่าํ ซึง่ หาก
เกิดการลุกไหมขนึ้ มาสามารถดับไดสาํ เร็จดวย
โฟมฟลูออโรโปรตีน
ระหวางทําการทดสอบ นักวิจยั ไดเรียนรู
มากมายเกี่ ยวกั บคุ ณสมบั ติ ของ MTBE และ
น้าํ มันเชื้อเพลิงผสม MTBE สิง่ หนึ่งที่ตอ งนํามา
พิจารณาเปนกรณีพเิ ศษ นัน่ คือ MTBE เกรดทีใ่ ช
ผสมกับน้าํ มันเชื้อเพลิงอาจมี C4Hydrocarbon
ผสมอยู 1-5% ซึ่งเกิดจากการมีสิ่งเจือปนใน
สารไอโซบิวไทลีนที่ใชเปนวัตถุดิบ โดยจะมีผล
กระทบโดยตรงตอการระงับเหตุเพลิงไหมเพราะ
คาแรงดันไอเชือ้ เพลิงหรือคา RVP (Reid Vapor
Pressure) ซึ่งเปนดัชนีชี้วัดความเปนอันตราย
ของสารไวไฟจะสูงขึ้น คา RVP ของสาร MTBE
บริสุทธิ์เมื่อเกิดเพลิงไหมอยูที่ 4.65 ที่ 77 ํ F
(25 ํ C) สวนคา RVP ของสาร MTBE ผสมอยู
ในน้าํ มันเชื้อเพลิงสูตรตางๆ ทีม่ จี าํ หนายทั่วไป
จะอยูในระหวาง 7.8-10.5 ที่ 77 ํ F (25 ํ C)

คา RVP สูงขึน้ หมายถึงการดับไฟจะยากเปนเงา
ตามตัว และเมื่ออุณหภูมิเผาไหมมากขึ้นตาม
ระยะเวลาการลุ กไหม ปริ มาณเชื้ อเพลิงและ
อัตราการลุกลามก็ยิ่งจะทําใหคา RVP พุงขึ้นสู
ระดับเกินความควบคุม นากลัวยิ่งไปกวานั้ น
หาก MTBE ทีก่ าํ ลังลุกไหมอยูน นั้ ไมบริสทุ ธิโ์ ดย
มีสาร C4Hydrocarbon ผสมอยูในปริมาณมาก
จะทําใหอัคคีภัยทวีความรุนแรง เปนอันตราย
อยางถึงสุดและยากยิง่ ทีจ่ ะดับลงได
การเติมสารเพิ่มออกซิเจนลงไปในเชื้อ
เพลิงสงผลดีตอ การทํางานของเครือ่ งยนต ทําให
การเผาไหมสมบูรณยิ่งขึ้น เกิดความรอนและ
พลังงานมากกวาจากเชือ้ เพลิงปริมาณเทาๆ กัน
สิง่ แวดลอมก็พลอยไดรบั ผลดีไปดวย เนือ่ งจาก
เชือ้ เพลิงผสมสารเพิม่ ออกซิเจนเมือ่ เผาไหมจะ
ใหคารบอนมอนนอกไซดปริมาณนอยมาก แต
สําหรับวงการดับเพลิงกลับเปนสิ่งตรงกันขาม
ไฟเกิดจากน้าํ มันผสมสารเพิม่ ออกซิเจนรวมถึง
สาร MTBE กลายเปนความทาทายใหมของนัก
ดับเพลิงทั่วโลก ดวยเหตุที่นา้ํ มันผสมสารเพิ่ม
ออกซิเจนเมือ่ เกิดเพลิงไหมขนึ้ มาจะเปนปญหา
ใหญของนักดับเพลิงหลายประการ
การเพิ่ มปริ มาณสาร MTBE หรื อสาร
เพิ่มออกซิเจนตัวอื่นๆ ลงไปในน้าํ มันเชื้อเพลิง
หมายถึงการไปเพิม่ คาอันตรายจากความไวไฟ
(Volatility) ของน้าํ มันเชือ้ เพลิงชนิดนัน้ จนเกิน
คาความสามารถของโฟมทีใ่ ชงาน สงผลใหการ
ดับไฟทําไดยากยิ่ งขึ้ น คาแรงดันไอเชื้ อเพลิง
(RVP) ของน้าํ มันไรสารตะกั่วโดยทั่วไปอยูที่ 8
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หรือ 9 เมื่อเพิ่มคาอันตรายจากความไวไฟโดย
การเติมสาร MTBE ก็ยงิ่ จะเปนอุปสรรคตอการ
ระงับเหตุอคั คีภยั มากขึน้
สาร MTBE ทีเ่ ติมลงไปในน้าํ มันพืน้ ฐาน
จะไปลดความตึงผิวของเชือ้ เพลิง ทัง้ นี้ การสราง
ชัน้ ฟลม ของฟองโฟม AFFF ขึน้ อยูก บั ความตึงผิว
ทีแ่ ตกตางกันระหวางน้าํ มันและโฟม เมือ่ ความ
ตึงผิวของน้ํามันถูกลดลงใหมาอยูใกลเคียงกับ
ของโฟมการสรางชั้นฟลมจะถูกยับยั้ง สงผลให
ความเร็วในการดับไฟของโฟม AFFF ชะงักลงไป
ประเด็นนี้ นักดับเพลิงจําเปนจะตองเลือกโฟม
คุณภาพดีฉดี ดวยแรงดันอากาศไปคลุมเชือ้ เพลิง
การดับไฟจึงจะบรรลุผลตามแผนทีว่ างไว
9

ปริมาณของ MTBE หรือตัวเพิม่ ออกซิเจน
อืน่ ทีเ่ ติมลงไปในน้าํ มันเชือ้ เพลิงมักเปนความลับ
ทางการคาของผูผ ลิต ดังนัน้ จึงเปนเรือ่ งยากหรือ
เปนไปไมไดเลยทีจ่ ะลวงรูป ริมาณแทจริงของสาร
ตัวเติมเหลานั้น แตจากการตรวจสอบตัวอยาง
น้ํามันสูตรตางๆ ของสถานีบริการในสหรัฐฯ
หลายแหง ยืนยันไดวา ปริมาณสาร MTBE หรือ
สารอื่นๆ อยูในระดับที่มากกวา 10%
เนื่องจากการผสมสาร MTBE หรือสาร
เพิม่ ออกซิเจนชนิดอืน่ ๆ ทํากันในโรงกลัน่ ไมใช
ไปผสมกันในพืน้ ทีม่ คี วามตองการใชนา้ํ มันเพิม่
คาออกซิเจนแตประการใด เมือ่ ผลิตน้าํ มันผสม
ตามสูตรเสร็จเรียบรอยแลวจะสงไปตามทอหรือ

ยานพาหนะสูสถานีบริการทั่วไป นั่นคือ ผูผลิต
รายใดมีนา้ํ มันผสมสารเพิม่ ออกซิเจนจําหนายก็
จะมีนา้ํ มันชนิดนีต้ งั้ แตจดุ เริม่ ตนทีโ่ รงกลัน่ เรือ่ ย
ไปตามทอสงและพาหนะใชในการขนสง แมแต
พืน้ ทีไ่ มไดประกาศใหใชนา้ํ มันเพิม่ คาออกซิเจน
แตหากมีทอ สงพาดผานหรือมีรถบรรทุกน้าํ มันวิง่
ผานพืน้ ทีน่ นั้ เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุไฟลุกไหมขนึ้ มา
เทากับวา นักดับเพลิงทองถิ่นจะตองดับไฟเกิด
จากเชื้อเพลิงมีออกซิเจนสูงกวาน้าํ มันธรรมดา
สําหรับ “ตัวเติม” ที่มีสารพื้นฐานเปน
แอลกอฮอลจะไมมีการผสมน้ํามันเชื้อเพลิงใน
โรงกลัน่ หากตองการจําหนายน้าํ มันผสมในเขต
พืน้ ทีใ่ ด คลังน้าํ มันซึง่ เปนศูนยกลางในเขตพืน้ ที่
นั้นมีถังผสมแยกตางหาก จากนั้นจะขนสงดวย
รถบรรทุกน้าํ มันระยะสั้นๆ ไปยังสถานีบริการ
ในเครือ ลักษณะนี้ นักดับเพลิงทองถิน่ สามารถ
คาดการณได พืน้ ทีใ่ ดบางมีนา้ํ มันผสมสารเพิม่
ออกซิเจน (ชนิดสารพื้นฐานเปนแอลกอฮอล)
เก็บสํารองหรือทําการขนสง หากเกิดไฟไหมขนึ้
มาสามารถรับมือไดถกู ตองและมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
 สิง่ ทีต
่ อ งใหความสําคัญอันดับแรกคือ
“คุณภาพของโฟม” ดังนัน้ จึงควรใชหวั ฉีดโฟม
ชนิดมีรอู ากาศ (Aspirating Foam Nozzle) เพือ่
สรางฟองโฟมซึง่ สามารถตานทานแรงดันของไอ
เชือ้ เพลิงทีเ่ พิม่ ขึน้ (ฟองโฟมจากหัวฉีดชนิดนีจ้ ะ
แผคลุมเพือ่ ทดแทนสวนผสมโฟมทีต่ อ งสูญเสีย
ในขัน้ ตอนสรางชัน้ ฟลม ของโฟม AFFF อีกดวย)
 นวล” เพือ่
 ใชเทคนิค “ฉีดโฟมอยางนุม
ปองกันฟองโฟมจมและน้าํ มันเชือ้ เพลิงกระฉอก

SAFET Y LIFE 9

เปรียบเทียบลักษณะการครอบคลุมผิวหนาเชือ้ เพลิงน้ํามันพืน้ ฐาน (ซาย) กับน้ํามันผสมสารMTBE (ขวา)
ของฟองโฟมสรางชัน้ ฟลม (AFFF)

 = Applicable / NA = Not Applicable

เนือ่ งจากน้าํ มันผสมสาร MTBE
มีคณ
ุ สมบัตเิ ปนโพลารโซลเวนท
อยางออนซึง่ มีแนวโนมปนเปอ น
และทําลายโฟมทีค่ ลุมเชือ้ เพลิง
หากฉีดโฟมแรง น้ํามันอาจจะ
กระเพือ่ มพลิกมากลบฟองโฟม
ทําใหโฟมจม เปลวไฟสัมผัสกับ
ความรอนและออกซิเจนมากขึน้
เกิดการลุกไหมรนุ แรงกวาเดิม
 มาตรฐาน NFPA 11
(1994) กําหนดอัตราสวนผสม
โฟม (น้าํ ยาโฟม) จะนําไปใชดบั
ไฟเกิดจากน้ํามันเชื้ อเพลิงที่ มี
สารเพิม่ ออกซิเจนผสมเกิน 10% ตองเปนชนิด
ไดรับการขึ้นบัญชี (Listed) หรือไดการรับรอง
(Approved) จากสถาบันทดสอบทีเ่ ชือ่ ถือได
 เจาหนาที่ความปลอดภัยฯ หนวยดับ
เพลิงโรงกลัน่ รวมถึงหนวยดับเพลิงทองถิน่ ตอง
ตระหนักถึงปญหาการระงับอัคคีภัยที่เกิดจาก
น้ํามันเชื้อเพลิงผสมสารเพิ่มออกซิเจนหรือคา
ออกเทน พรอมหามาตรการเหมาะสมตอบโต
เหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นไดทุกเมื่อ ประเด็น
สําคัญคือ เตรียมโฟมสํารองสําหรับดับไฟทีเ่ กิด
จากเชือ้ เพลิงชนิดนีโ้ ดยตรงไวใหเพียงพอ
 โฟมสร างชั้ นฟ ล มน้ําหรื อโฟม AFFF
ชนิดธรรมดาเมือ่ ฉีดคลุมผิวหนาน้าํ มันเชือ้ เพลิง
พืน้ ฐาน (เบนซินหรือดีเซล) ชัน้ ฟลม จะแผขยาย

ครอบคลุมตอเนือ่ งโดยไมขาดตอนจนเต็มหรือ
เกือบเต็มพืน้ ที่ หากเปนผิวเชือ้ เพลิงบรรจุในถัง
ทรงกลมจะเห็นไดชัดวา ชั้นฟลมแผขยายเปน
วงกลมในรัศมีโดยรอบ แตหากเปนน้าํ มันผสม
MTBE ชั้นฟลมโฟม AFFF จะครอบคลุมผิวหนา
เชือ้ เพลิงในลักษณะขาดตอน เวาแหวง ไมทวั่ ถึง
ทําใหการดับไฟเปนไปอยางยากลําบาก บริเวณ
ผิวหนาเชื้อเพลิงไมมีชั้นฟลมคลุมอาจเกิดการ
ลุกติดไฟได เมื่อเปนเชนนี้ หนวยดับเพลิงตอง
พิจารณาใชโฟม AFFF ชนิดตอตานแอลกอฮอล
แทนชนิดธรรมดาเพื่อแกปญหานี้
ในฐานะนักดับเพลิง ไมวา จะเปนไฟเกิด
จากน้าํ มันเชื้อเพลิงพื้นฐาน น้าํ มันเชื้อเพลิงคา
ออกเทนสูง หรือแมแตแกสโซฮอล/เอทานอล

National Foam Application Data

เรามีหนาทีต่ อ งดับใหได ทัง้ นี้ ตองศึกษาคนควา
หาวิธีการและสารดับเพลิงที่เหมาะสมกับชนิด
เชื้อเพลิงซึ่งอาจไมใช “สิ่งคุนเคย” น้าํ มันผสม
MTBE หรือสารเพิม่ ออกซิเจนอืน่ ๆ มีจดุ ประสงค
เพิม่ คุณภาพอากาศในเมืองใหญและแกปญ
 หา
โลกรอน นิยมใชแพรหลายทั่วโลก นักดับเพลิง
ตองเรียนรูค วามเปลีย่ นแปลงนี้ ไฟน้าํ มันเกิดขึน้
ตอหนาอาจไมเหมือนเดิม เชือ้ เพลิงไมธรรมดา
แตเปนเบนซินคาออกเทนสูง แกสโซฮอลหรือ
เอทานอล ความรูเกาอาจใชไมได รวมถึงชนิด
โฟมและวิธีการฉีด ไมมีทางเลือกอื่นนอกจาก
ปรับตัวใหทนั ความพลิกผันทางเทคนิคดังกลาว
Reference : Data & Drawing from “A Firefighter's
Guide to Foam”, National Foam; www.Kidde-Fire.com
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