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ปจจุบันนี้มีหัวฉีดน้ําดับเพลิงใหเลือกใช
มากมายแตกตางกนัไปท้ังรูปรางลักษณะและการ
ใชงาน ซึ่งนักดับเพลิงสามารถเลือกใหตรงกับ
การใชงานได ตอไปนี้ขอเสนอขอมูลหัวฉีดชนิด
ตางๆ พรอมท้ังขอดีขอเสยีเพือ่ใหนกัดับเพลิงนาํ
ไปประกอบการตัดสินใจ

หัวฉีดน้ําลําตรง (Smooth-bore)
หัวฉีดน้าํลําตรงมีใชงานมายาวนาน เปน

อาวุธหลักชนิดหนึ่งชองนักดับเพลิงอเมริกัน
เปนหัวฉีดท่ีใหระยะฉีดไกลสุดในทุกอัตราไหล
ของน้ําเม่ือเทียบกับหัวฉีดชนิดอ่ืน ในขณะท่ีมี
การใชแรงดันท่ีเคร่ืองสูบน้ําตํ่าท่ีสุด

หัวฉีดน้าํลําตรงจะใหลําน้าํรูปแบบเดิมไป
จนสุดระยะฉีดหรือจนถึงแกนเชื้อเพลิงท่ีกําลัง
ลุกไหม (Seat of Fire) แตมีขอเสยีอยางหนึง่คือ
ลําน้ําจะไมแตกออกเปนฝอยทําใหไมสามารถ
ดูดซับความรอนไดดีเทากับหัวฉีดฝอยน้ําหรือ
หมอกน้ํา (Fog Nozzle)

ขอดี
 ราคาถกูท่ีสดุ
 มีหลายขนาดหั วฉีดให เลื อกตาม

ความเหมาะสมกับอัตราไหลของน้ํา
 ฉีดไดระยะไกล มีความสามารถใน

การทําลายลางสูง
 ตองการแรงดันเคร่ืองสูบน้ําตํ่าใน

การทํางาน

 กาํจดัเศษขยะไดงาย
 ไมมีชิ้นสวนใดเคล่ือนไหว
 ใชงานและบังคับควบคุมงาย
 มีแรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีดตํ่า
ขอเสยี
 ตองเคล่ือนไหวหัวฉีดเพื่อใหสายน้ํา

แตกกระจายสําหรับการดูดซับความรอน
 ไมมีรูปแบบสายน้ําอ่ืนใหเลือก
 มีประสิทธิภาพนอยในการใชฉีดโฟม
 ไมมีประสิทธิภาพในการใชละอองน้ํา

ชวยระบายอากาศ

หัวฉดีอตัราไหลคงที/่หลายรปูแบบน้าํ
/ปริมาณน้ําไมเปลี่ยนแปลง (Fixed-gpm/
Variable Stream/Constant Flow)

หัวฉีดชนิดนี้ตองต้ังอัตราไหลท่ีจะใชไว
ลวงหนา โดยใหมีระดับเหมาะสมกับแรงดัน
หัวฉีด ตัวอยางเชน หัวฉีด 50-psi/250-gpm
เปนหัวฉีดท่ีรับน้าํไดท่ีอัตราไหล 250 gpm แลว
ฉีดใชงานดวยแรงดันหัวฉีด 50 psi สวนใหญ
กาํหนดมาจากโรงงานเหมือนกบัหัวฉีดน้าํลําตรง
(Smooth-bore) ผูใชจะตองแนใจวา น้าํท่ีสงมา
จากเคร่ืองสูบน้ํานั้นมีอัตราไหลตรงตามหัวฉีด
กาํหนด ซึง่รวมถงึแรงดันท่ีหัวฉีดเองดวย (50-
psi/250-gpm) หากไมไดตามนี้ การดับไฟจะ
ไมไดผลตามท่ีต้ังเปาหมายไว

หลายปท่ีผานมา มีผูผลิตทํารุนเฉพาะ
แรงดัน 100 psi ข้ึนมา ตอนนีไ้มมีการผลิตแลว
แตมีรุนแรงดัน 50 75 และ 100 psi เพื่อให
ผูถอืหัวฉีดเลือกแรงดันใหเหมาะสมกบัอัตราไหล
ท่ีไดรับ หัวฉีดชนิดนี้คลายกับหัวฉีดน้ําลําตรง
ผูถือหัวฉีดสามารถเรียกปริมาณน้ําเพิ่ม (อัตรา
ไหล) พรอมกับแรงดันท่ีสูงกวาเดิม แตก็ตอง
เตรียมรับแรงปฏิกริิยาหัวฉีดท่ีสงูข้ึน ท้ังนี ้หัวฉีด
กําหนดอัตราไหล/แรงดันลวงหนารับน้ําไดดี
คลองตัวและยดืหยุนในการฉีดน้าํรูปแบบตางๆ

ขอดี
 ฉีดสายน้ําไดหลายรูปแบบ (ลําตรง
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ฝอยน้ําวงแคบ ฝอยน้ําวงกวาง
 ใชฉีดโฟมไดดีและเหมาะสม
 ใหระยะฉีดนาพอใจ
 รุนแรงดันน้าํตํ่า ใหแรงปฏิกริิยาหัวฉีด

ตํ่าลดความสึกหรอของเคร่ืองสบูน้ํา
 ใชงานงาย
 ทนทาน
 คาใชจายตํ่ากวารุนอ่ืน (รุนปรับอัตรา

ไหลไดหลายระดับ และรุนอัตโนมัติ)
ขอเสยี
 ฉีดไลเศษขยะไดไมดีนกั
 มีชิ้นสวนเคล่ือนไหวไดภายในหัวฉีด

ซึ่งอาจทําใหกลไกทํางานลมเหลว มีน้ําตกคาง
อยูในหัวฉีดทําใหการทํางานบกพรอง

 รุนความดันสูงอาจทําใหอัตราไหล
ของน้ํานอยลงท่ีความดันตํ่า

 มีขนาดใหญกวา หนักกวาหัวฉีดน้ํา
ลําตรง (Smooth-bore)

หัวฉีดฝอยน้ําหรือมีรูอากาศ (Broken
or Aspirated Stream)

ใหความคลองตัวและทํางานไดดีในการ
ฉีดน้าํท่ีแรงดันหัวฉีดตํ่า รุนท่ีนยิมใชกนัมากคือ
Vindicator ผลิตโดย First Strike Technologies
มีขนาดใหญกวาหัวฉีดชนิดอ่ืนและอากาศจะว่ิง
เขาตรงรูหัวฉีดทําใหเม็ดน้าํขนาดใหญสามารถ
ดูดซับความรอนไดดีข้ึน หัวฉีดชนดินีใ้ชฉีดโฟม
ไดดวยเชนกันโดยอากาศจะเขาไปในสวนผสม
โฟม ดวยตัวเองท่ีปลายหัวฉีด ปญหาของหัวฉีด
ชนดินีคื้อระยะฉีดและแรงปะทะมีนอยเม่ือเทียบ
กับหัวฉีดอีกสองชนิดท่ีกลาวไปแลวขางตน

ขอดี
 ฉีดใชงานไดท่ีอัตราไหลของน้ําสูงท่ี

ความดันหัวฉีดตํ่า
 ดูดซับความรอนไดดี
 เกิดแรงดันตีกลับหรือแรงปฏิกิริยา

ท่ีหัวฉีดนอย
ขอเสยี
 ราคาสงู
 มีรูปแบบการฉีดน้ําไมหลากหลาย
 มีขนาดใหญ เทอะทะ และหนักกวา

หัวฉีดน้าํลําตรง
ชนดิใดดทีีส่ดุ
ปญหานี้ถามกันในหมูนักดับเพลิงและ

หนวยดับเพลิงกันมาตลอด แตมีบอยคร้ังท่ีผูใช
หัวฉีดไมสนใจหัวฉีดใดทํางานไดดีท่ีสดุ พวกเขา
แคใชงานตามท่ีผูผลิตกําหนดหรือแนะนําไว

เทานั้น และไมไดใชเวลามากพอในการศึกษา
วิธท่ีีจะทําใหหัวฉีดทํางานไดดีข้ึนจากสิง่ท่ีผูผลิต
ใหมากับตัวอุปกรณไวแลว

ขอควรจํา ไมมีใครสามารถบอกคุณให
ใชอะไร หัวฉีดแตละชนิดมีขอดีขอเสียในตัว
การเลือกใชสามารถทําไดตามสภาพเพลิงไหม
ขอแนะนําของเราก็คือใหหม่ันทดสอบหัวฉีดท่ี
ใชงานอยูโดยพยายามใหรับอัตราไหลใหมาก
ท่ีสุด เพื่อฝกการรับมือกับแรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีด

และวางแผนการใชงานหัวฉีด ในการฝกโจมตี
เพลิงไหมจากภาคพืน้ดิน ไมใชเฉพาะตอนท่ีคุณ
กําลังยืนอยูเทานั้น คุณตองกําหนดเปาหมาย
ไมวาจะใชหัวฉีดชนิดไหน ขอใหสามารถสงน้ํา
ไปดับไฟไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได แตถาคุณ
รูสึกไมดีกับหัวฉีดท่ีกําลังใชงานอยู โดยเฉพาะ
ลักษณะการทํางานและอัตราไหลท่ีรับได คุณ
สามารถลองใชหัวฉีดชนิดอ่ืนแลวเปรียบเทียบ
กัน การฝกบอยๆ จะทําใหสามารถแยกความ
แตกตางได ซึ่งความรูสึกและวิจารณญาณท่ีได
จากการฝกใชงานยอมมีน้ําหนักทําใหผูมีสิทธิ์
ตัดสนใจในองคกรเห็นคลอยตามคุณ

แนวทางปฏบัิตสิาํหรบัมอือาชีพ
ทดสอบหัวฉีดของคุณท่ีอัตราไหล แรงดัน

เคร่ืองสูบน้ําและความยาวสายสูบท่ีกําหนดให
ใชสงูสดุกบัหัวฉีดเปนประจาํ และกอนซือ้หัวฉีด
ใหมใหทดลองใชกอนทุกคร้ัง ในการดูแลรักษา
ใหทําความสะอาดและซอมบาํรุงตามขอแนะนาํ
ของผูผลิตเพือ่ใหสามารถใชงานไดดีตลอดเวลา
เหนอืสิง่ใด หัวฉีดน้าํดับเพลิงเสมือนอาวุธคูกาย
ของนักดับเพลิง ดังนั้นตองดูแลรักษาอยางดี
เหมือนกับตํารวจทหารดูแลอาวุธของพวกเขา

นอกจากนี้ ความเขาใจอยางถองแทใน
สวนประกอบ ลักษณะการทํางาน ขอจํากดัการ
ทํางาน อัตราไหลท่ีรับได แรงปฏิกิริยา ลักษณะ
พิเศษ รวมท้ัง ปญหาดานความปลอดภัยตางๆ
ของหัวฉีดจะตองมีอยูในความคิดและจิตสํานึก
ของนกัดับเพลิงทุกนาย ซึง่ท้ังหมดตองอาศัยการ
ศึกษาและการฝกอบรมเปนประจํา

ยิ่งในปจจุบัน เทคโนโลยีกาวไปเร็วมาก
หากตามไมทัน เราจะกลายเปนคนตกยุคและ
ไมเขาใจพัฒนาการใหมๆท่ีทําใหประสิทธิภาพ
การฉีดน้าํดับไฟสงูข้ึน

Source: Nozzle Types, Pros and Cons,
http://www.firefighternation.com/article/
firefighting-operations/nozzle-types-pros-
and-cons


