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มสีมาชิกหลายทานถามเรือ่งโฟมดบัไฟ
ในหวขอสาํคญั ไดแก ชนดิของโฟมตามอตัรา
การขยายตวั ความหมายของอตัราสวนผสม
โฟมหรอืเปอรเซน็ตโฟม การคาํนวณอตัราการ
ใชโฟม (Application Rate) ขัน้ต่าํ และปรมิาณ
น้าํทีต่องใช เราขอตอบคาํถามทานดงัตอไปนี้

การจําแนกชนิดนํ้ายาโฟม
ชนิดน้ํายาโฟมหรืออัตราสวนผสมโฟม

(Foam Concentration) จําแนกตามอัตราการ
ขยายตัวไดดังตอไปนี้

 โฟมอัตราขยายตัวตํ่า (Low Expansion
Foam Concentrate) มีการขยายตัวจากเดิม 20
เทา (20 จาก 1)

 โฟมอัตราขยายตัวปานกลาง (Medium
Expansion Foam Concentrate) มีการขยายตัว
จากเดิม 20 ถึง 200 เทา (20-200 จาก 1)

 โฟมอัตราขยายตัวสงู (High Expansion
Foam Concentrate) มีการขยายตัวจากเดิม
200 เทาข้ึนไป (200 ข้ึนไปจาก 1)

โฟมอัตราขยายตัวตํ่าเปนโฟมใชงานตาม

ปกติท่ัวไปในการดับไฟ Class B สวนโฟมอัตรา
ขยายตัวปานกลางและขยายตัวสูง (Medium
and High Expansion Foam) เปนโฟมใชเฉพาะ
กบัการดับเพลิงบางประเภท โฟมอัตราขยายตัว
สงูบางรุนสามารถขยายตัวไดถงึ 1,000 เทา แต
จะตองใชอุปกรณผสมโฟมและหัวฉีดออกแบบ
เปนพิเศษ ใชดับไฟในบริเวณท่ีมีการปดลอม
โดยพนเขาไปจนเต็มพืน้ท่ี

ความหมายของอัตราสวนผสมโฟม
โฟม AFFF ถกูออกแบบมาเพือ่ใหผสมน้าํ

กอนนําไปใช เรียกวา “อัตราสวนผสมโฟม”
(Foam Concentration) หรือ “น้าํยาโฟม” หรือ
“เปอรเซน็ตโฟม” แลวแตจะเรียกใหเขาใจงาย

“อัตราผสมสวนผสมโฟม 6%” หรือเรียก
สั้นๆ วา “โฟม 6%” หมายถึง โฟมท่ีตองใชใน
อัตรา 6 สวนตอน้ํา 94 สวนในการผสมเพื่อนํา
ไปใชงาน ตัวอยาง การผสมโฟมในถงัขนาดใหญ
เพื่อใหได “สวนผสมโฟม” (Foam Solution)
100 แกลลอน เราตองใชน้าํยาโฟม 6 แกลลอน
ผสมกบัน้ํา 94 แกลลอนจึงจะถกูตองตามสูตร

เชนเดียวกัน หากเปนโฟม 3% ตองใช
น้าํยาโฟม 3 แกลลอนผสมกบัน้าํ 97 แกลลอน
เพื่อใหได Foam Solution 100 แกลลอน

แตไมวาจะเปนโฟม 3% หรือ 6% เม่ือ
ผสมน้าํตามอัตราสวนท่ีกาํหนดแลวจะกลายเปน
Foam Solution ท่ีใหประสิทธิภาพเทาเทียมกัน
ตามชนดิของโฟมนัน้ เชน โฟม AFFF 3% ผสมน้าํ
แลวจะมีคุณสมบัติความเปนโฟม AFFF เหมือน
กบัสวนผสมโฟม AFFF 6% ตัวเลขอัตราสวนผสม
โฟม (Foam Concentration) เปนเพยีงการบอก
ใหทราบ “น้ํายาโฟมมีความเขมขนขนาดไหน”
แนนอนวา โฟม 3% มีความเขมขนมากกวาโฟม
6% ดวยเหตุนี้จึงตองผสมน้ําปริมาณมากกวา
เพื่อใหไดสวนผสมโฟมท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ดับไฟเทากัน

สําหรับแนวโนมในการใชโฟมดับไฟใน
ภาคอุตสาหกรรมจะมีการลดอัตราสวนผสมโฟม
(Foam Concentration) มากท่ีสดุเทาท่ีจะทําได
อัตราสวนผสมโฟมตํ่าจะทําใหผูใชลดพื้นท่ีการ
จัดเก็บโฟมสํารองไดมากข้ึน การเปล่ียนอัตรา

Reference : NFPA 11 Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam
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สวนผสมโฟมจาก 6% มาเปน 3% จะสามารถ
เพิม่ศักยภาพการดับไฟเปนสองเทาจากปริมาณ
สาํรองโฟมเทากนั หรือตัดปริมาณการจายโฟม
ออกคร่ึงหนึ่งโดยไมมีผลกระทบตอศักยภาพ
การระงับอัคคีภัย นอกจากนี้ ยังลดคาใชจาย
ดานอุปกรณในระบบโฟมและการขนสง

ในสวนของโฟมชนดิตอตานแอลกอฮอล
(Alcohol Resistant Foam) มี 2 อัตราสวนผสม
ซึ่งกําหนดใหใชงานแตกตางกัน ตัวอยาง โฟม
ตอตานแอลกอฮอลอัตราสวนผสม 3% / 6%
หมายถึง โฟมท่ีออกแบบและผลิตเพื่อใชดับไฟ
จากเชื้อเพลิงไฮโดรคารบอนท่ีอัตราสวนผสม
3% และดับไฟจากเชื้อเพลิงโพลารโซลเวนทท่ี
อัตราสวนผสม 6% ท้ังนี้ เนื่องจากการดับไฟ
เกดิจากโพลารโซลเวนจะตองเพิม่น้าํยาโฟมเพือ่
ใหสามารถมารถตานทานแอลกอฮอลไดตาม
วัตถุประสงค แตสูตรใหมของโฟม AR-AFFF จะ
มีอัตราสวนผสมเดียวคือ 3% ใชดับไดท้ังไฟจาก
เชื้อเพลิงไฮโดรคารบอนและโพลารโซลเวนท

อัตราการใชโฟม (Application Rate)
อัตราการใชโฟม (ข้ันตํ่า) ท่ีจะนําเสนอ

ตอไปนี้ใชสําหรับดับไฟน้ํามัน (ไฟประเภท B)
เกิดจากการหกร่ัวไหลเปนแองต้ืนตามท่ีระบุ
ไวในมาตรฐาน NFPA 11 การเพิ่มอัตราการใช
โฟมจากอัตราข้ันตํ่าจะเรงเวลาดับไฟใหเร็วข้ึน
แตหากลดอัตราลงไปอาจทําใหการดับเพลิงใช
เวลานานข้ึน ในทางปฏิบัติแลวตองพยายาม

ดับไฟใหเร็วท่ีสดุ “การดบัไฟไดชาเกินไปอาจ
ทําใหไมสามารถควบคุมไวไดและเกิดความ
เสยีหายรายแรงเกินคาดคดิ”

ของเหลวไวไฟแบงออกเปน 2 ชนิด
แตละชนิดมีอัตราการใชโฟมแตกตางกัน ดังนี้

1. ไฮโดรคารบอน (Hydrocarbons)
ไฮโดรคารบอนคือ ของเหลวไวไฟท่ีลอย

เหนือผิวน้ําและไมผสมตัวกับน้ํา ตัวอยางเชน
น้ํามันเชื้อเพลิง (เบนซิน ดีเซล JP4 ฯลฯ)
เกอโรซีน (น้ํามันกาด) เฮปเทน และอ่ืนๆ

ในการดับไฟเกดิจากเชื้อเพลิงไวไฟกลุม
ไฮโดรคารบอน มาตรฐาน NFPA กําหนดใหใช
โฟมชนิดสรางชั้นฟลม (Film Forming Type
Foam) ในอัตรา Foam Solution 0.1 GPM ตอ
พืน้ท่ีเพลิงไหม 1 ตารางฟตุ ระยะเวลาในการใช
โฟมอยางนอย 15 นาที

ตวัอยางการคาํนวณอตัราการใชโฟม
ตัวอยางที่ 1 เพลิงไหมน้ํามันเชื้อเพลิง

(เบนซิน) กินพื้นท่ี 2,000 ตารางฟุต โฟมท่ีมี
อยูเปนชนิดอัตราสวนผสม 3%-6%

 สูตรอัตราการใชโฟมสําหรับเชื้อเพลิง
ไฮโดรคารบอน 0.1 GPM ตอตารางฟุต

 มีพื้นท่ีเพลิงไหมรวมท้ังหมด 2,000
ตารางฟตุ

 ปริมาณสวนผสมโฟม (Foam Solution)
ท่ีตองการ = 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 ดังนัน้ตองใช
น้ํายาโฟม 3% = 6 x 15 = 90 แกลลอน

สรุป พื้นท่ีเพลิงไหมเกิดจากเชื้อเพลิง
ไฮโดรคารบอน 2,000 ตารางฟตุ ตองใชน้าํยา
โฟม AFFF ชนิด 3% ปริมาณ 90 แกลลอนใน
การระงับเหตุ

ตัวอยางที่ 2 เพลิงไหมน้ํามันเชื้อเพลิง
(ดีเซล) กนิพืน้ท่ีราว 10,000 ตารางฟตุ

 สูตรอัตราการใชโฟมสําหรับเชื้อเพลิง
ไฮโดรคารบอน 0.1 GPM ตอตารางฟุต

 มีพืน้ท่ีเพลิงไหมรวมท้ังหมด 10,000
ตารางฟตุ

 ปริมาณสวนผสมโฟม (Foam Solution)
ท่ีตองการ = 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 ดังนัน้ตองใช
น้ํายาโฟม 3% = 30 x 15 = 450 แกลลอน

สรุป พื้นท่ีเพลิงไหมเกิดจากเชื้อเพลิง
ไฮโดรคารบอน 10,000 ตารางฟตุ ตองใชน้าํยา
โฟม AFFF ชนิด 3% ปริมาณ 450 แกลลอนใน
การระงับเหตุ
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2. โพลารโซลเวนท (Polar Solvents)
โพลารโซลเวนทคือ ของเหลวไฟท่ีละลาย

ในน้าํหรือสามารถผสมกบัน้าํได อาทิเชน คีโตน
เอสเทอร แอลกอฮอล เอ็มบีที อามีน ฯลฯ

การดับไฟเกิดจากเชือ้เพลิงประเภทนีจ้ะ
ตองใชโฟมสรางชั้นฟลมท่ีมีคุณสมบัติตอตาน
แอลกอฮอล เชน AR-AFFF, AR-FFFP เปนตน
ในอัตรา Foam Solution 0.2 GPM ตอพื้นท่ี 1
ตารางฟตุ เวลาในการใชโฟมอยางนอย 15 นาที

ตัวอยาง พื้นท่ีเพลิงไหมเกิดจากโพลาร
โซลเวนทไมทราบชนิด 1,000 ตารางฟุต

 สูตรอัตราการใชโฟมสําหรับเชื้อเพลิง
โพลารโซลเวนท 0.2 GPM ตอตารางฟุต

 มีพื้นท่ีเพลิงไหมรวมท้ังหมด 1,000
ตารางฟตุ

 ปริมาณสวนผสมโฟม (Foam Solution)
ท่ีตองการ = 0.2 GPM x 1,000 ตารางฟุต =
200 GPM

 กรณีใชอัตราสวนผสม 6% จะตองใช
น้าํยาโฟม = 0.06 x 200 GPM = 12 GPM หรือ
12 แกลลอนตอนาที

 ตองใชเปนเวลา 15 นาที ดังนั้นตอง
ใชน้ํายาโฟม 6% = 12 x 15 = 180 แกลลอน

สรุป พื้นท่ีเพลิงไหมเกิดจากเชื้อเพลิง
โพลารโซลเวนท 1,000 ตารางฟตุ ตองใชน้าํยา
โฟม AR-AFFF ชนดิ 6% ปริมาณ 180 แกลลอน
ในการระงับเหตุ

หมายเหตุ อัตราการใชสวนผสมโฟม
สาํหรับโพลารโซลเวนมีมากมายหลายสตูรตาม
ชนิดของโฟมและชนิดของเชื้อเพลิงท่ีมีลักษณะ
พเิศษ อัตราใชงาน 0.2 GPM ตอตารางฟตุ ตาม
ตัวอยางขางตน สวนใหญจะใชดับไฟท่ีเกิดจาก
อุบัติเหตุรถขนสงน้ํามันพลิกควํ่า หรือเรียกวา
“อตัราใชงานกลางถนน” (Middle of the Road
Rate) การใชโฟมดับไฟในกรณีอ่ืนควรปรึกษา
ผูผลิตหรือผูเชี่ยวชาญดานการใชโฟมโดยตรง
และเพื่อใหโฟมขยายตัวในอัตราเหมาะสมและ
มีประสิทธภิาพในการดับไฟสงู ควรจะใชหัวฉีด
โฟมชนิดมีรูอากาศ (Air-Aspirated Nozzles)

ปรมิาณน้าํทีจ่ะตองใชในการสรางสวน
ผสมโฟม (Foam Solution)

การคํานวณอัตราการใชโฟม นอกจากจะ
ไดตัวเลขปริมาณน้าํยาโฟม (อัตราสวนผสมโฟม
หรือเปอรเซ็นตโฟม) ท่ีจะตองใชเพื่อใหไดสวน
ผสมโฟม (Foam Solution) ตามสตูรแลว ยงัทําให
ทราบวาตองใชน้าํในปริมาณเทาใดดวย ในบาง
กรณีหรือในบางพื้นท่ี น้ําอาจไมใชทรัพยากรท่ี
สามารถใชไดอยางไมจาํกดัปริมาณจนทําใหเรา
ไมตองสนใจวาจะตองเตรียมน้าํสาํรองไวหรือไม
หรือเตรียมไวในปริมาณมากนอยแคไหน

วิธีหาปริมาณน้าํท่ีจะตองใชในการสราง
สวนผสมโฟม ใหนําปริมาณน้ํายาโฟม (Foam
Concentration) ท่ีคํานวณออกมาไดหักออกจาก
ปริมาณสวนผสมโฟม (Foam Solution) ตัวเลข

ท่ีเหลือคือปริมาณน้ําท่ีจะตองใช
ตวัอยาง ปริมาณอัตราสวนผสมโฟมและ

น้ําสําหรับใชดับไฟซึ่งเกิดจากน้ํามันเชื้อเพลิง
(ดีเซล) พืน้ท่ี 10,000 ตารางฟตุ

 สูตรอัตราการใชโฟมสําหรับเชื้อเพลิง
ไฮโดรคารบอน 0.1 GPM ตอตารางฟุต

 มีพืน้ท่ีเพลิงไหมรวมท้ังหมด 10,000
ตารางฟตุ

 ปริมาณสวนผสมโฟม (Foam Solution)
ท่ีตองการ = 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 ดังนัน้ตองใช
น้ํายาโฟม 3% = 30 x 15 = 450 แกลลอน

 ปริมาณน้ําจะตองใชในสวนผสมคิด
จากปริมาณสวนผสมโฟมท้ังหมดท่ีจะใชในเวลา
15 นาที = 1,000 GPM x 15 นาที = 15,000
แกลลอน เม่ือใชน้ํายาโฟม 450 แกลลอน สวน
ท่ีเหลือจึงเปนน้ํา นั่นคือ 15,000-450 =
14,550 แกลลอน

สรุป พื้นท่ีเพลิงไหมเกิดจากเชื้อเพลิง
ไฮโดรคารบอน 10,000 ตารางฟตุ ตองใชน้าํยา
โฟม AFFF ชนดิ 3% ปริมาณ 450 แกลลอน และ
ใชน้าํ 14,550 แกลลอน เพือ่สรางสวนผสมโฟม
1,000 GPM ปริมาณท้ังสิน้ 15,000 แกลลอน


