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ปจจุบันนี้มีหัวฉีดน้ําดับเพลิงใหเลือกใช
มากมายแตกตางกันไปทัง้ รูปรางลักษณะและการ
ใชงาน ซึ่งนักดับเพลิงสามารถเลือกใหตรงกับ
การใชงานได ตอไปนี้ขอเสนอขอมูลหัวฉีดชนิด
ตางๆ พรอมทัง้ ขอดีขอ เสียเพือ่ ใหนกั ดับเพลิงนํา
ไปประกอบการตัดสินใจ
หัวฉีดน้ําลําตรง (Smooth-bore)
หัวฉีดน้าํ ลําตรงมีใชงานมายาวนาน เปน
อาวุธหลั กชนิดหนึ่ งชองนั กดั บเพลิ งอเมริกั น
เปนหัวฉีดที่ใหระยะฉีดไกลสุดในทุกอัตราไหล
ของน้ําเมื่อเทียบกับหัวฉีดชนิดอื่น ในขณะที่มี
การใชแรงดันที่เครือ่ งสูบน้ําต่ําที่สุด
หัวฉีดน้าํ ลําตรงจะใหลาํ น้าํ รูปแบบเดิมไป
จนสุดระยะฉีดหรือจนถึงแกนเชื้อเพลิงที่กําลัง
ลุกไหม (Seat of Fire) แตมขี อ เสียอยางหนึง่ คือ
 กําจัดเศษขยะไดงา
ย
ลําน้ําจะไมแตกออกเปนฝอยทําใหไมสามารถ
 ไมมีชิ้นสวนใดเคลื่อนไหว
ดูดซับความรอนไดดีเทากับหัวฉีดฝอยน้ําหรือ
 ใชงานและบังคับควบคุมงาย
หมอกน้ํา (Fog Nozzle)
 มีแรงปฏิกิริยาที่หัวฉีดต่ํา
ขอดี
ขอเสีย
 ราคาถูกทีส
่ ดุ
 ต องเคลื่ อนไหวหั วฉี ดเพื่ อให ส ายน้ํา
 มี หลายขนาดหั วฉี ดให เลื อกตาม
แตกกระจายสําหรับการดูดซับความรอน
ความเหมาะสมกับอัตราไหลของน้ํา
 ไมมีรูปแบบสายน้ําอื่นใหเลือก
 ฉี ดได ระยะไกล มี ค วามสามารถใน
 มีประสิทธิภาพนอยในการใชฉีดโฟม
การทําลายลางสูง
 ไมมีประสิทธิภาพในการใชละอองน้ํา
 ต อ งการแรงดั น เครื่ อ งสู บ น้ํ า ต่ํ า ใน
ชวยระบายอากาศ
การทํางาน

หัวฉีดอัตราไหลคงที/่ หลายรูปแบบน้าํ
/ปริมาณน้ําไมเปลี่ยนแปลง (Fixed-gpm/
Variable Stream/Constant Flow)
หัวฉีดชนิดนี้ตองตั้งอัตราไหลที่จะใชไว
ล วงหนา โดยให มีระดับเหมาะสมกับแรงดั น
หัวฉีด ตัวอยางเชน หัวฉีด 50-psi/250-gpm
เปนหัวฉีดทีร่ บั น้าํ ไดทอี่ ตั ราไหล 250 gpm แลว
ฉีดใชงานดวยแรงดันหัวฉีด 50 psi สวนใหญ
กําหนดมาจากโรงงานเหมือนกับหัวฉีดน้าํ ลําตรง
(Smooth-bore) ผูใ ชจะตองแนใจวา น้าํ ทีส่ ง มา
จากเครื่องสูบน้ํานั้นมีอัตราไหลตรงตามหัวฉีด
กําหนด ซึง่ รวมถึงแรงดันทีห่ วั ฉีดเองดวย (50psi/250-gpm) หากไมไดตามนี้ การดับไฟจะ
ไมไดผลตามที่ตั้งเปาหมายไว
หลายปที่ผานมา มีผูผลิตทํารุนเฉพาะ
แรงดัน 100 psi ขึน้ มา ตอนนีไ้ มมกี ารผลิตแลว
แตมีรุนแรงดัน 50 75 และ 100 psi เพื่อให
ผูถ อื หัวฉีดเลือกแรงดันใหเหมาะสมกับอัตราไหล
ที่ไดรับ หัวฉีดชนิดนี้คลายกับหัวฉีดน้ําลําตรง
ผูถ ือหัวฉีดสามารถเรียกปริมาณน้ําเพิ่ม (อัตรา
ไหล) พรอมกับแรงดันที่สูงกวาเดิม แตก็ตอง
เตรียมรับแรงปฏิกริ ยิ าหัวฉีดทีส่ งู ขึน้ ทัง้ นี้ หัวฉีด
กําหนดอัตราไหล/แรงดันลวงหนารับน้ําไดดี
คลองตัวและยืดหยุน ในการฉีดน้าํ รูปแบบตางๆ
ขอดี
 ฉีดสายน้ําได หลายรูป แบบ (ลําตรง

SAFET Y LIFE 1

ฝอยน้ําวงแคบ ฝอยน้ําวงกวาง
 ใชฉีดโฟมไดดีและเหมาะสม
 ใหระยะฉีดนาพอใจ
 รุน
 แรงดันน้าํ ต่าํ ใหแรงปฏิกริ ยิ าหัวฉีด
ต่าํ ลดความสึกหรอของเครือ่ งสูบน้ํา
 ใชงานงาย
 ทนทาน
 คาใชจายต่า
ํ กวารุน อืน่ (รุน ปรับอัตรา
ไหลไดหลายระดับ และรุนอัตโนมัต)ิ
ขอเสีย
 ฉีดไลเศษขยะไดไมดีนก
ั
 มีชิ้นสวนเคลื่ อนไหวไดภายในหัวฉีด
ซึ่งอาจทําใหกลไกทํางานลมเหลว มีน้ําตกคาง
อยูในหัวฉีดทําใหการทํางานบกพรอง
 รุ น ความดั น สู ง อาจทํา ให อั ต ราไหล
ของน้ํานอยลงทีค่ วามดันต่ํา
 มี ขนาดใหญ กว า หนัก กว าหั วฉี ดน้ํา
ลําตรง (Smooth-bore)
หัวฉีดฝอยน้ําหรือมีรูอากาศ (Broken
or Aspirated Stream)
ใหความคลองตัวและทํางานไดดีในการ
ฉีดน้าํ ทีแ่ รงดันหัวฉีดต่าํ รุน ทีน่ ยิ มใชกนั มากคือ
Vindicator ผลิตโดย First Strike Technologies
มีขนาดใหญกวาหัวฉีดชนิดอืน่ และอากาศจะวิง่
เขาตรงรูหัวฉีดทําใหเม็ดน้าํ ขนาดใหญสามารถ
ดูดซับความรอนไดดีขนึ้ หัวฉีดชนิดนีใ้ ชฉีดโฟม
ไดดวยเชนกันโดยอากาศจะเขาไปในสวนผสม
โฟม ดวยตัวเองที่ปลายหัวฉีด ปญหาของหัวฉีด
ชนิดนีค้ อื ระยะฉีดและแรงปะทะมีนอ ยเมือ่ เทียบ
กับหัวฉีดอีกสองชนิดทีก่ ลาวไปแลวขางตน
ขอดี
 ฉี ดใช งานได ที่ อั ตราไหลของน้ําสู ง ที่
ความดันหัวฉีดต่ํา
 ดูดซับความรอนไดดี
 เกิ ดแรงดั น ตี ก ลั บ หรื อแรงปฏิ กิ ริ ย า
ที่หัวฉีดนอย
ขอเสีย
 ราคาสูง
 มีรูปแบบการฉีดน้ําไมหลากหลาย
 มีขนาดใหญ เทอะทะ และหนักกวา
หัวฉีดน้าํ ลําตรง
ชนิดใดดีทสี่ ดุ
ปญหานี้ ถามกันในหมูนักดับเพลิงและ
หนวยดับเพลิงกันมาตลอด แตมีบอ ยครั้งทีผ่ ูใช
หัวฉีดไมสนใจหัวฉีดใดทํางานไดดที สี่ ดุ พวกเขา
แค ใช งานตามที่ ผู ผลิ ตกําหนดหรื อแนะนําไว

เทานั้น และไมไดใชเวลามากพอในการศึกษา
วิธที จี่ ะทําใหหวั ฉีดทํางานไดดขี นึ้ จากสิง่ ทีผ่ ผู ลิต
ใหมากับตัวอุปกรณไวแลว
ขอควรจํา ไมมีใครสามารถบอกคุณให
ใช อะไร หั วฉี ดแต ละชนิ ดมี ข อดี ข อเสี ยในตั ว
การเลือกใชสามารถทําไดตามสภาพเพลิงไหม
ขอแนะนําของเราก็คือใหหมั่นทดสอบหัวฉีดที่
ใชงานอยู โดยพยายามใหรับอัตราไหลใหมาก
ที่สุด เพื่อฝกการรับมือกับแรงปฏิกิริยาทีห่ ัวฉีด

และวางแผนการใชงานหัวฉีด ในการฝกโจมตี
เพลิงไหมจากภาคพืน้ ดิน ไมใชเฉพาะตอนทีค่ ณ
ุ
กําลังยืนอยูเทานั้น คุณตองกําหนดเปาหมาย
ไมวาจะใชหัวฉีดชนิดไหน ขอใหสามารถสงน้ํา
ไปดับไฟไดมากที่สุดเทาที่จะทําได แตถาคุณ
รูสึกไมดีกับหัวฉีดที่กําลังใชงานอยู โดยเฉพาะ
ลักษณะการทํางานและอัตราไหลที่รับได คุณ
สามารถลองใชหัวฉีดชนิดอื่นแลวเปรียบเทียบ
กัน การฝกบอยๆ จะทําใหสามารถแยกความ
แตกตางได ซึ่งความรูสึกและวิจารณญาณที่ได
จากการฝกใชงานยอมมีน้ําหนักทําใหผูมีสิทธิ์
ตัดสนใจในองคกรเห็นคลอยตามคุณ
แนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับมืออาชีพ
ทดสอบหัวฉีดของคุณทีอ่ ตั ราไหล แรงดัน
เครื่องสูบน้ําและความยาวสายสูบที่กําหนดให
ใชสงู สุดกับหัวฉีดเปนประจํา และกอนซือ้ หัวฉีด
ใหมใหทดลองใชกอนทุกครัง้ ในการดูแลรักษา
ใหทาํ ความสะอาดและซอมบํารุงตามขอแนะนํา
ของผูผ ลิตเพือ่ ใหสามารถใชงานไดดตี ลอดเวลา
เหนือสิง่ ใด หัวฉีดน้าํ ดับเพลิงเสมือนอาวุธคูก าย
ของนักดับเพลิง ดังนั้นตองดูแลรักษาอยางดี
เหมือนกับตํารวจทหารดูแลอาวุธของพวกเขา

นอกจากนี้ ความเขาใจอยางถองแทใน
สวนประกอบ ลักษณะการทํางาน ขอจํากัดการ
ทํางาน อัตราไหลทีร่ บั ได แรงปฏิกิรยิ า ลักษณะ
พิเศษ รวมทั้ง ปญหาดานความปลอดภัยตางๆ
ของหัวฉีดจะตองมีอยูในความคิดและจิตสํานึก
ของนักดับเพลิงทุกนาย ซึง่ ทัง้ หมดตองอาศัยการ
ศึกษาและการฝกอบรมเปนประจํา
ยิ่งในปจจุบัน เทคโนโลยีกาวไปเร็วมาก
หากตามไมทัน เราจะกลายเปนคนตกยุคและ
ไมเขาใจพัฒนาการใหมๆที่ทําใหประสิทธิภาพ
การฉีดน้าํ ดับไฟสูงขึน้
Source: Nozzle Types, Pros and Cons,
http://www.firefighternation.com/article/
firefighting-operations/nozzle-types-prosand-cons
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