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สาํหรับเคร่ืองสบูน้าํติดต้ังบนรถดับเพลิง
รุนใหม โดยเฉพาะท่ีผลิตและใชงานในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทุกเคร่ืองมีระบบทําสุญญากาศ
เพื่อดูดน้ําอัตโนมัติโดยไมตองลอน้ํา เรียกตาม
ศัพทภาษาอังกฤษวา “Automatic Fire Pump
Priming” หรือชือ่ยอ “Automatic Priming” เพือ่
ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูด
น้าํโดยตรงจากแหลงภายนอก (Drafting) ไมวา
จะเปนท่ีบรรจุซึ่งจัดเตรียมไวหรือแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติท่ีอยูใกลกับรถดับเพลิง

การทําสุญญากาศดวยอุปกรณอัตโนมัติ
หรือ Automatic Priming ของเคร่ืองสูบน้ําแบบ
แรงเหว่ียงหนศูีนย (Centrifugal Fire Pump) ท้ัง
แบบใบพดัเดียวหรือหลายใบพดั ชนดิแกนนอน
(Horizontal) หรือแกนต้ัง (Vertical) ทําใหงาน
ดูดน้ําจากแหลงภายนอกซึ่งในอดีตถือวาเปน
งานยากและทาทายท่ีสุดงานหนึง่ของผูควบคุม
เคร่ืองสบูน้าํบนรถดับเพลิงโดยตองทําโดยผูผาน
การฝกอบรมเปนอยางดีเทานัน้ กลายเปนเร่ือง
ท่ีงายข้ึน

โดยปกติท่ัวไป เคร่ืองสูบน้ําติดต้ังบนรถ
ดับเพลิงสามารถทําสญุญากาศในตัวเอง (Self-
priming) โดยใชใบพดัไลอากาศออกจากทอดูด
ของเคร่ืองสบูน้าํทําใหเกดิสญุญากาศ เม่ือเคร่ือง
สูบน้ําทํางาน น้ําจากแหลงสํารองจะถูกดันเขา

ทอดูดทันทีโดยไมตองใชน้ําลอ จากนั้นจะไหล
ตอเนือ่งไปจนกวาเคร่ืองสูบน้ําหยดุทํางาน

อยางไรก็ตาม ระบบ Self-priming ของ
เคร่ืองสูบน้ําแบบแรงเหว่ียงหนีศูนยมักจะเกิด
ปญหาอากาศสะสมท่ีปลายทอดูดและมีบางสวน
ตีกลับเขาไปในเคร่ืองสูบน้ํา หรือมีอากาศภาย
นอกร่ัวซึมเขาทอแมเพียงเล็กนอยก็อาจทําให
การสรางสญุญากาศในทอดูดลมเหลว น้าํไมข้ึน
มาตามทอเขาเคร่ืองสูบน้ําตามท่ีควรจะเปน ซึง่
อาจตองกลับไปใชวิธีลอน้ําแทน ทําใหเสียเวลา
และเสียกําลังเคร่ืองสูบน้ําโดยใชเหตุ

เพื่อแกปญหาดังกลาว ผูผลิตตองหาวิธี
ใหมมาแกไขขอติดขัดท่ีเกดิข้ึน เพราะเคร่ืองสูบ
น้ําแบบแรงเหว่ียงหนีศูนยไมสามารถดูดท้ังน้ํา
และอากาศเขาไปพรอมกนัได เม่ือมีอากาศบาง
สวนไหลกลับเขาเคร่ืองขณะทําสญุญากาศ เคร่ือง
จะสะดุดหรืออาจหยดุการทํางานไป จงึเปนท่ีมา
ของระบบ Automatic Priming ซึ่งเปนอุปกรณ
เสริมสาํหรับเคร่ืองสบูน้าํแบบแรงเหว่ียงหนศูีนย
โดยมีใชกัน 4 ชนิด ไดแก

1. ระบบทําสุญญากาศชนิดพื้ นฐาน
ท่ัวไป (Conventional Priming)

2. ระบบทําสุญญากาศชนิดแรงดันลม
(Air-powered Priming)

3. ระบบทําสุญญากาศชนิดแรงดันลม
อัตโนมัติ (Automatic Air-powered Priming)

4. ระบบทําสุญญากาศชนิดติดต้ังหลาย
จุด (Multiple Location Priming)

ระบบทาํสญุญากาศชนดิพืน้ฐานทัว่ไป
(Conventional Priming)

เปนเคร่ืองสบูทําสญุญากาศขนาดเล็กซึง่
สามารถสบูอากาศออกจากทอดูดน้าํและเคร่ือง
สูบน้ําได แตผูควบคุมเคร่ืองสูบน้ําตองบังคับ
อุปกรณชนิดนี้ใหเร่ิมหรือหยุดทํางานดวยมือ
(Manually) ท่ีเหลือจะเปนอัตโนมัติท้ังหมด
เนือ่งจากเปนรูปแบบเฉพาะตัวของระบบ ซึง่อาจ
มีปญหาถาควบคุมไมไดรับการฝกการบงัคับการ
ทํางานท่ีถูกตอง เม่ือเปดเคร่ืองสูบสุญญากาศ
ตองใหระบบทํางานอยางเต็มท่ีในระยะเวลาหนึง่
หากปดเคร่ืองเร็วเกนิ สญุญากาศอาจสญูเสยีไป

Self-priming System Equipment

Self-priming System Equipment
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การดูดน้าํจะทําไดยากข้ึน แตถาเปดเคร่ืองนาน
อาจทําใหรอนจัดจนใบพัดหรือซีลไหมได

ในระยะหลัง ผูผลิตรถดับเพลิงในยุโรป
นิยมใชเคร่ืองสูบน้ําแบบแรงเหว่ียงหนีศูนยท่ี
ติดต้ัง Automatic Priming มากข้ึน ซึ่งในความ
เปนจริงแลว เคร่ืองสูบน้ําของยุโรปหลายรุนใช
ระบบทําสญุญากาศอัตโนมัติมาหลายสบิป โดย
ใชเคร่ืองสูบแยกขนาดเล็กแรงดันบวกซึ่ งจะ
ทํางานอัตโนมัติเม่ือเพลาเคร่ืองสูบน้ําหลักเร่ิม
หมุน ทําใหแรงดันในทอดูดนอยลงหรือไมมีเลย

การใชอุปกรณ Automatic Priming กับ
เคร่ืองสบูน้าํแบบแรงเหว่ียงหนศูีนยติดต้ังบนรถ
ดับเพลิง มีขอดีดังนี้

 บงัคับและควบคุมการทํางานงาย รวม
ท้ังใชเวลานอย ทําใหผูควบคุมมีเวลาเหลือไป
ทํางานอ่ืนได

 สามารถดูดอากาศท่ีตีกลับเขาทอออก
ไปไดโดยอัตโนมัติ

 ตอบสนองโดยอั ตโนมั ติ  (สร าง
สุญญากาศใหม) ทันทีท่ีแรงดันในทอปลอยน้ํา
(Discharge Pressure) หายไป

ระบบทําสุญญากาศชนิดแรงดันลม
(Air-powered Priming)

เปนระบบทีส่ามารถสรางสญุญากาศระดับ
สูงในทอดูดน้ําไดโดยไมตองใชการเคล่ือนไหว
ของเคร่ืองกลหรือกระแสไฟฟา แตอาศัยแรงดัน
อากาศจากเบรกลมของตัวรถเปนตัวขับเคล่ือน
ใหเคร่ืองสบูสรางสญุญากาศทํางาน แตมีเงือ่นไข
จะตองเปนเบรกลมท่ีออกแบบใหมีคุณสมบัติ
สามารถถายแรงดนัจากเบรกลมใหกบัระบบสราง
สญุญากาศของเคร่ืองสบูน้าํ ซึง่รถรุนใหมหรือรถ
ไดรับการดัดแปลงระบบเบรกมาแลว สวนใหญ
สามารถติดต้ังระบบนีไ้ด

ระบบทําสุญญากาศชนิดแรงดันลม
อัตโนมัติ (Automatic Air-powered Priming)

เปนระบบเดียวกบัชนดิแรงดันลมธรรมดา
เพยีงแตเล่ือนปุมบงัคับการทํางานไปท่ี “AUTO”
ก็จะกลายเปนระบบแรงดันอัตโนมัติ หลักการ
ทํางานเหมือนกันคือ ใชแรงดันลมจากระบบ
เบรกของตัวรถเปนพลังงานขับเคล่ือนเคร่ืองสบู
สรางสุญญากาศ ไมใชจากการเคล่ือนไหวของ
ชิ้นสวนทางกลหรือกระแสไฟฟา

แมจะเปนระบบท่ีใชอุปกรณตัวเดียวกัน

เม่ือเปรียบเทียบกับระบบ Self-priming
ท่ีเคร่ืองสูบน้ําสามารถทําสุญญากาศในตัวไม
ตองมีอุปกรณเพิ่มเติมเขามา ระบบ Automatic
Priming อาจดูยุงยากกวา เพราะตองมีเคร่ืองสบู
แยกตางหาก แตนั่นก็กลับเปนขอไดเปรียบ
เพราะเปนอุปกรณท่ีใชทําสุญญากาศในทอดูด
โดยเฉพาะ จึงทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากกวาและสามารถควบคุมการสูบอากาศได
ตลอดเวลา ปจจุบนัผูผลิตเคร่ืองสบูน้าํชัน้นาํใน
ยโุรปท้ัง Godiva, Rosenbauer และ Ziegler ลวน
ใชระบบ Automatic Priming กันท้ังนั้น

ทวาตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ
หนวยดับเพลิงในสหรัฐอเมริกา ระบใุหผูควบคุม
เคร่ืองสบูน้าํประจาํรถดับเพลิงใชระบบแรงดันลม
ธรรมดาใหเคยชนิกอนเล่ือนไปใชระบบอัตโนมัติ
ซึ่งจะตองมีความรอบคอบและรัดกุม เนื่องจาก
เปนข้ันตอนปฏิบัติท่ีมีปฏิสัมพันธกับสวนการ
ทํางานอ่ืนของรถดับเพลิงมากพอสมควร หาก
บงัคับการทํางานไมไดหรือไมราบร่ืน อาจทําให
เกิดการสูบน้ําหยุดชะงักท้ังระบบได

กรณีตัวอยาง การบงัคับการทํางานระบบ
Automatic Air-powered Priming ของบริษัท

Drafting Training
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Trident เร่ิมตนดวยการเล่ือนปุมสเีขียวลงไปดาน
ลางตรงกบัคําวา “PRIME” และใหคงอยูตําแหนง
นัน้จนกวาทอดูดของเคร่ืองสบูน้าํจะถกูทําใหเปน
สญุญากาศและแรงดันท่ีทอปลอยน้าํออกอยูใน
ระดับคงตัว ทันทีท่ีแรงดันในทอปลอยน้ําคงท่ี
และมีน้ําไหลออก เล่ือนสวิทชใหปุมสีเขียวตรง
กับคําวา “AUTO” เพื่อใหระบบกลับมาทํางาน
อีกคร้ัง (Restart) หากแรงดันท่ีทอปลอยน้าํตก
ลงไปเนือ่งจากมีอากาศว่ิงเขาไปในเคร่ืองสบูน้าํ
หรือดวยเหตุผลอ่ืน

เปนเร่ืองปกติ เม่ือมีน้ําไหลออกจากทอ
ปลอยน้ําในอัตราท่ีสมํ่าเสมอแลว เคร่ืองสูบน้ํา
สวนใหญจะผอนความเร็วรอบลงและอยูในระดับ
คงท่ี (Idle) ซึง่เปนสาเหตุทําใหไมสามารถรักษา

ซึง่เปนอัตราคอนขางตํ่าและอาจเกดิข้ึนชวงสัน้ๆ
ระหวางการดูดน้าํติดตอกนันานๆ ผูควบคุมอาจ
ไปทํางานอ่ืนจนไมไดกลับมาตรวจสอบระดับ
แรงดัน เม่ือต้ัง AUTO จึงเปนการแกปญหาดวย
ตัวเองทันทีโดยไมมีผูควบคุมอยูบริเวณนั้น

อยางไรกดี็ มาตรฐานการทํางาน (SOP)
ของสถานีดับเพลิงจํานวนหนึ่งในสหรัฐฯ ไมได
บงัคับใหใชโหมด AUTO ของเคร่ืองทําสญุญากาศ
ทุกคร้ังขณะดูดน้าํจากแหลงสาํรองภายนอกเขา

ความดันท่ีต้ังไวไดสงผลใหความดันในทอตกไป
การปรับไปใช AUTO ตอนนีก้ไ็มรับประกนัวาจะ
ดึงความดันกลับมาระดับเดิมไดเสมอไป เพราะ
ความเร็วของเคร่ืองสูบน้ําสูญเสยีไปและการสง
น้ําหยุดลงกอนหนานั้นแลว

ดังนัน้ทางเลือกดีท่ีสดุคือ ปรับไปยงัโหมด
AUTO เม่ืออัตราความเร็วรอบของเคร่ืองสูบน้ํา
และแรงดันในการสงน้ําออกอยูในระดับคงตัว
เพือ่ใหระบบทําสญุญากาศกลับมาทํางานอีกคร้ัง
โดยอัตโนมัติทันทีเม่ือรอบเคร่ืองสบูน้าํและแรง
ดันในทอปลอยน้ําตกไป หากรอไปปรับ AUTO
ตอนเกิดปญหาข้ึนมาแลวอาจจะไมสามารถฟน
สญุญากาศในทอน้าํใหกลับคืนมาได และจาํเปน
ตองเร่ิมใหมท้ังหมด

ท้ังนี ้ระบบ Automatic Air-powered Priming
เกือบทุกรุนและทุกแบบ เม่ือเล่ือนสวิทชบังคับ
ไปท่ีโหมด AUTO การทําสญุญากาศใหมอีกคร้ัง
จะเกดิข้ึนเม่ือแรงดันท่ีทอออกลดลงจนถงึระดับ
ตํ่ากวา 20 ปอนด/ตารางนิว้ (PSI) หรือ 1.4 บาร

เคร่ืองสูบน้ําหรือท่ีเรียกวา “Drafting” เพยีงแต
ระบใุหตัดสนิใจเอาเองวาควรจะใชหรือไม ซึง่ใน
ความเปนจริงควรกําหนดไปเลยวาใหใช AUTO
โดยหนวยดับเพลิงตนสงักดัจาํเปนจะตองจดัการ
ฝกอบรมพวกเขากอนเพือ่ใหมีทักษะการควบคุม
อุปกรณชนิดนี้

ระบบทําสุญญากาศชนิดชนิดติดตั้ง
หลายจุด (Multiple Locations Priming)

มีหลายกรณท่ีีการใชดูดน้ําดับเพลิงจาก
แหลงสาํรองภายนอกตัวรถดับเพลิงตองใชเคร่ือง
ทําสญุญากาศหลายตัวติดต้ังตามจดุตางๆ จงึจะ

ไดผลเปนท่ีนาพอใจ โดยจุดติดต้ัง เชน ท่ีทอดูด
ของเคร่ืองสูบน้ําหลักดานหนา ดานขาง หรือ
ดานหลังของชองนําเขา (Suction Inlet) วาลว
ทอน้ําเขา (Master Intake Valve) เปนตน ซึ่งมี
ขอไดเปรียบดังนี้

 มีตัวเลือกมากข้ึนทําใหม่ันใจไดวาจะ
สามารถทําสญุญากาศไดตามความตองการจาก
อุปกรณตัวใดตัวหนึง่จากท่ีติดต้ังไวท้ังหมดตาม
จดุตางๆ ดังกลาว

TRIDENT Automatic Air-powered Priming
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 สามารถต้ังการทําสญุญากาศลวงหนา
(Preprime) ขณะทําการดูดน้าํจากแหลงสาํรอง
หนึ่งไดโดยไมตองรอใหดูดเสร็จ ซึ่งเม่ือเปล่ียน
ไปดูดจากแหลงสํารองใหม สามารถทําไดทันที
เนื่องจากมีการทําสุญญากาศรอไวแลว

 เม่ือเปล่ียนไปดูดน้ําจากแหลงสํารอง
เดิมไปยังท่ีอ่ืนในขณะเปด AUTO ไว ระบบจะไล
อากาศออกจากทอซึง่กระแสอากาศเคล่ือนท่ีไป
ยังใบพัดเคร่ืองสูบน้ําระหวางสับสวิทช ทําให
สามารถดูดน้ําจากแหลงสํารองใหมไดทันที

บทสรปุ
ในการใชเคร่ืองสูบน้ําท่ีติดต้ังบนรถดับ

เพลิงทําการดูดน้ําจากแหลงสํารองนอกตัวรถ
ไมวาจะเปนถงับรรจหุรือแหลงน้าํตามธรรมชาติ
จาํเปนตองทําใหชองวางภายในทอดูดน้าํมีสภาพ
เปนสญุญากาศ (ไรแรงดัน) เสยีกอน เม่ือเคร่ือง
สบูน้าํทํางานพรอมกบัการเปดทอ น้าํจากแหลง
สาํรองแมมีแรงดันไมสงูนกัจะว่ิงเขาทอดูดท่ีเปน
สญุญากาศทันที จากนัน้จะไหลเขาเคร่ืองสบูน้าํ
แลวปลอยออกท่ีทอจายฝงตรงขามอยางตอเนือ่ง
(ดวยอัตราไหลและแรงดันท่ีต้ังไว) เพือ่ใหนกัดับ

เพลิงนาํไปใชดับไฟตามความตองการหรือตาม
แผนงานท่ีวางไว

การทําสุญญากาศใหเกิดข้ึนภายทอดูด
ของเคร่ืองสบูน้าํบนรถดับเพลิงหรือท่ีเรียกตาม
ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษวา “Priming” มีอยู
ดวยกัน 2 วิธี คือ

1. ทาํดวยตวัเอง (Self-priming) เคร่ือง
สบูน้าํติดต้ังบนรถดับเพลิงสามารถทําสญุญากาศ
ดวยตัวเองโดยไมตองมีอุปกรณอ่ืนเขามาเสริม
โดยการใชใบพดัของเคร่ืองสบูน้าํไลอากาศออก
จากทอดูดเพื่อใหเปนสุญญากาศ (แรงดันมีคา

เปนศูนย) และเคร่ืองสบูน้าํเขาสูโหมดทํางาน น้าํ
จากแหลงสาํรองภายนอกกจ็ะไหลเขาทอดูดทันที

2. ทาํดวยอปุกรณอตัโนมตั ิ(Automatic
Priming) ใชอุปกรณสรางสุญญากาศในทอดูด
และเคร่ืองสูบน้ําท่ีสรางข้ึนมาโดยเฉพาะ ติดต้ัง
แยกตางหากจากเคร่ืองสูบน้ํา โดยกอนจะเปด
เคร่ืองสบูน้าํใหทํางานจะใชอุปกรณชนดินีทํ้าให
ทอดูดเปนสุญญากาศ เม่ือเคร่ืองสูบน้ําทํางาน
และทอดูดเปดออก น้ําก็จะไหลเขาทอทันที

วิธีแรกใหความประหยัด เพราะไมตอง
ติดต้ังอุปกรณเพิม่เติม แตมักจะมีปญหาอากาศ
ตีกลับเขาทอหรือร่ัวไหลจากภายนอกเขาไป สง
ผลใหการทําสญุญากาศลมเหลวและไมสามารถ
ดูดน้าํเขาทอไดทันทีตามความตองการ ตองเสยี

เวลาทําซ้าํหลายคร้ัง ดังนัน้ หนวยดับเพลิงสวน
ใหญในปจจบุนัจงึนยิมเลือกวิธท่ีีสอง โดยติดต้ัง
อุปกรณทําสุญญากาศอัตโนมัติท่ีเคร่ืองสูบน้ํา
เพือ่ทําหนาท่ีนีโ้ดยตรงซึง่ใหประสทิธภิาพสงูกวา
อีกท้ังมีหลายชนิดใหเลือกใชตามรูปแบบของ
รถดับเพลิงและเคร่ืองสูบน้ํา รวมถึงชนิดติดต้ัง
หลายจดุท่ีรับประกนัไดวาจะมีสญุญากาศเกดิข้ึน
ในทอดูดจากอุปกรณทีจ่ดุใดจดุหน่ึงอยางแนนอน

Reference : Automatic Fire Pump
Piming, W. Parker Browne, Fire Apparatus and
Emergency Equipment, May 2013

TRIDENT Auto AirPrime 3 Barrel 4-Location
AirPrime, AutomaticControl, 4-Location, Switch-12 Volt, 3 Barrel, Mounting on Any Pump

Multi-location Automatic Priming System

Hale Priming


