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Self-priming System Equipment

สําหรับเครือ่ งสูบน้าํ ติดตัง้ บนรถดับเพลิง
รุน ใหม โดยเฉพาะทีผ่ ลิตและใชงานในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทุกเครื่องมีระบบทําสุญญากาศ
เพื่อดูดน้ําอัตโนมัติโดยไมตองลอน้ํา เรียกตาม
ศัพทภาษาอังกฤษวา “Automatic Fire Pump
Priming” หรือชือ่ ยอ “Automatic Priming” เพือ่
ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูด
น้าํ โดยตรงจากแหลงภายนอก (Drafting) ไมวา
จะเปนที่บรรจุซึ่งจัดเตรียมไวหรือแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติที่อยูใกลกับรถดับเพลิง
การทําสุญญากาศดวยอุปกรณอัตโนมัติ
หรือ Automatic Priming ของเครื่องสูบน้ําแบบ
แรงเหวีย่ งหนีศนู ย (Centrifugal Fire Pump) ทัง้
แบบใบพัดเดียวหรือหลายใบพัด ชนิดแกนนอน
(Horizontal) หรือแกนตั้ง (Vertical) ทําใหงาน
ดูดน้ําจากแหลงภายนอกซึ่งในอดีตถือวาเปน
งานยากและทาทายทีส่ ุดงานหนึง่ ของผูค วบคุม
เครือ่ งสูบน้าํ บนรถดับเพลิงโดยตองทําโดยผูผ า น
การฝกอบรมเปนอยางดีเทานัน้ กลายเปนเรือ่ ง
ทีง่ ายขึน้
โดยปกติทั่วไป เครือ่ งสูบน้ําติดตัง้ บนรถ
ดับเพลิงสามารถทําสุญญากาศในตัวเอง (Selfpriming) โดยใชใบพัดไลอากาศออกจากทอดูด
ของเครือ่ งสูบน้าํ ทําใหเกิดสุญญากาศ เมือ่ เครือ่ ง
สูบน้ําทํางาน น้ําจากแหลงสํารองจะถูกดันเขา
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ทอดูดทันทีโดยไมตองใชน้ําลอ จากนั้นจะไหล
ตอเนือ่ งไปจนกวาเครื่องสูบน้ําหยุดทํางาน
อยางไรก็ตาม ระบบ Self-priming ของ
เครื่องสูบน้ําแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยมักจะเกิด
ปญหาอากาศสะสมทีป่ ลายทอดูดและมีบางสวน
ตีกลับเขาไปในเครื่องสูบน้ํา หรือมีอากาศภาย
นอกรั่วซึมเขาทอแมเพียงเล็กนอยก็อาจทําให
การสรางสุญญากาศในทอดูดลมเหลว น้าํ ไมขนึ้
มาตามทอเขาเครือ่ งสูบน้ําตามทีค่ วรจะเปน ซึง่
อาจตองกลับไปใชวิธีลอ น้ําแทน ทําใหเสียเวลา
และเสียกําลังเครื่องสูบน้ําโดยใชเหตุ

เพื่อแกปญหาดังกลาว ผูผลิตตองหาวิธี
ใหมมาแกไขขอติดขัดทีเ่ กิดขึ้น เพราะเครื่องสูบ
น้ําแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยไมสามารถดูดทั้งน้ํา
และอากาศเขาไปพรอมกันได เมือ่ มีอากาศบาง
สวนไหลกลับเขาเครือ่ งขณะทําสุญญากาศ เครือ่ ง
จะสะดุดหรืออาจหยุดการทํางานไป จึงเปนทีม่ า
ของระบบ Automatic Priming ซึ่งเปนอุปกรณ
เสริมสําหรับเครือ่ งสูบน้าํ แบบแรงเหวีย่ งหนีศนู ย
โดยมีใชกัน 4 ชนิด ไดแก
1. ระบบทําสุ ญญากาศชนิ ด พื้ น ฐาน
ทั่วไป (Conventional Priming)
2. ระบบทําสุญญากาศชนิดแรงดันลม
(Air-powered Priming)
3. ระบบทําสุญญากาศชนิดแรงดันลม
อัตโนมัติ (Automatic Air-powered Priming)
4. ระบบทําสุญญากาศชนิดติดตัง้ หลาย
จุด (Multiple Location Priming)
ระบบทําสุญญากาศชนิดพืน้ ฐานทัว่ ไป
(Conventional Priming)
เปนเครือ่ งสูบทําสุญญากาศขนาดเล็กซึง่
สามารถสูบอากาศออกจากทอดูดน้าํ และเครือ่ ง
สูบน้ําได แตผูควบคุมเครื่องสูบน้ําตองบังคับ
อุปกรณชนิดนี้ใหเริ่ มหรือหยุดทํางานดวยมือ
(Manually) ที่ เหลื อจะเป นอั ตโนมั ติ ทั้ งหมด
เนือ่ งจากเปนรูปแบบเฉพาะตัวของระบบ ซึง่ อาจ
มีปญ
 หาถาควบคุมไมไดรบั การฝกการบังคับการ
ทํางานที่ถูกตอง เมื่อเปดเครื่องสูบสุญญากาศ
ตองใหระบบทํางานอยางเต็มทีใ่ นระยะเวลาหนึง่
หากปดเครือ่ งเร็วเกิน สุญญากาศอาจสูญเสียไป
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ระบบทําสุ ญญากาศชนิ ดแรงดั นลม
(Air-powered Priming)
เปนระบบทีส่ ามารถสรางสุญญากาศระดับ
สูงในทอดูดน้ําไดโดยไมตองใชการเคลื่อนไหว
ของเครือ่ งกลหรือกระแสไฟฟา แตอาศัยแรงดัน
อากาศจากเบรกลมของตัวรถเปนตัวขับเคลือ่ น
ใหเครือ่ งสูบสรางสุญญากาศทํางาน แตมเี งือ่ นไข
จะตองเปนเบรกลมที่ออกแบบใหมีคุณสมบัติ
สามารถถายแรงดันจากเบรกลมใหกบั ระบบสราง
สุญญากาศของเครือ่ งสูบน้าํ ซึง่ รถรุน ใหมหรือรถ
ไดรับการดัดแปลงระบบเบรกมาแลว สวนใหญ
สามารถติดตัง้ ระบบนีไ้ ด
ระบบทําสุ ญญากาศชนิ ดแรงดั นลม
อัตโนมัติ (Automatic Air-powered Priming)
เปนระบบเดียวกับชนิดแรงดันลมธรรมดา
เพียงแตเลือ่ นปุม บังคับการทํางานไปที่ “AUTO”
ก็จะกลายเปนระบบแรงดันอัตโนมัติ หลักการ
ทํางานเหมือนกันคือ ใชแรงดันลมจากระบบ
เบรกของตัวรถเปนพลังงานขับเคลือ่ นเครือ่ งสูบ
สรางสุญญากาศ ไมใชจากการเคลื่อนไหวของ
ชิ้นสวนทางกลหรือกระแสไฟฟา
แมจะเปนระบบที่ใชอุปกรณตัวเดียวกัน

การดูดน้าํ จะทําไดยากขึน้ แตถา เปดเครือ่ งนาน
อาจทําใหรอนจัดจนใบพัดหรือซีลไหมได
ในระยะหลัง ผูผลิตรถดับเพลิงในยุโรป
นิยมใชเครื่ องสูบน้ําแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยที่
ติดตั้ง Automatic Priming มากขึ้น ซึ่งในความ
เปนจริงแลว เครื่องสูบน้ําของยุโรปหลายรุนใช
ระบบทําสุญญากาศอัตโนมัตมิ าหลายสิบป โดย
ใช เครื่ องสู บ แยกขนาดเล็ ก แรงดั นบวกซึ่ งจะ
ทํางานอัตโนมัติเมื่อเพลาเครื่องสูบน้ําหลักเริ่ม
หมุน ทําใหแรงดันในทอดูดนอยลงหรือไมมเี ลย
Drafting Training

เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ Self-priming
ที่เครื่องสูบน้ําสามารถทําสุญญากาศในตัวไม
ตองมีอุปกรณเพิ่มเติมเขามา ระบบ Automatic
Priming อาจดูยงุ ยากกวา เพราะตองมีเครือ่ งสูบ
แยกต างหาก แต นั่ นก็ กลั บเป นข อได เปรี ยบ
เพราะเปนอุปกรณที่ใชทําสุญญากาศในทอดูด
โดยเฉพาะ จึงทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากกวาและสามารถควบคุมการสูบอากาศได
ตลอดเวลา ปจจุบนั ผูผ ลิตเครือ่ งสูบน้าํ ชัน้ นําใน
ยุโรปทัง้ Godiva, Rosenbauer และ Ziegler ลวน
ใชระบบ Automatic Priming กันทั้งนั้น

การใชอุปกรณ Automatic Priming กับ
เครือ่ งสูบน้าํ แบบแรงเหวีย่ งหนีศนู ยตดิ ตัง้ บนรถ
ดับเพลิง มีขอดีดงั นี้
 บังคับและควบคุมการทํางานงาย รวม
ทั้งใชเวลานอย ทําใหผูควบคุมมีเวลาเหลือไป
ทํางานอื่นได
 สามารถดูดอากาศทีต
่ กี ลับเขาทอออก
ไปไดโดยอัตโนมัติ
 ตอบสนองโดยอั ตโนมั ติ (สร าง
สุญญากาศใหม) ทันทีที่แรงดันในทอปลอยน้ํา
(Discharge Pressure) หายไป

ทวาตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ
หนวยดับเพลิงในสหรัฐอเมริกา ระบุใหผคู วบคุม
เครือ่ งสูบน้าํ ประจํารถดับเพลิงใชระบบแรงดันลม
ธรรมดาใหเคยชินกอนเลือ่ นไปใชระบบอัตโนมัติ
ซึ่งจะตองมีความรอบคอบและรัดกุม เนื่องจาก
เปนขั้นตอนปฏิบัติที่มีปฏิสัมพันธกับสวนการ
ทํางานอื่นของรถดับเพลิงมากพอสมควร หาก
บังคับการทํางานไมไดหรือไมราบรืน่ อาจทําให
เกิดการสูบน้ําหยุดชะงักทั้งระบบได
กรณีตัวอยาง การบังคับการทํางานระบบ
Automatic Air-powered Priming ของบริษัท
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Trident เริม่ ตนดวยการเลือ่ นปุม สีเขียวลงไปดาน
ลางตรงกับคําวา “PRIME” และใหคงอยูต าํ แหนง
นัน้ จนกวาทอดูดของเครือ่ งสูบน้าํ จะถูกทําใหเปน
สุญญากาศและแรงดันทีท่ อปลอยน้าํ ออกอยูใ น
ระดับคงตัว ทันทีที่แรงดันในทอปลอยน้ําคงที่
และมีน้ําไหลออก เลื่อนสวิทชใหปุมสีเขียวตรง
กับคําวา “AUTO” เพื่อใหระบบกลับมาทํางาน
อีกครัง้ (Restart) หากแรงดันทีท่ อ ปลอยน้าํ ตก
ลงไปเนือ่ งจากมีอากาศวิง่ เขาไปในเครือ่ งสูบน้าํ
หรือดวยเหตุผลอื่น
เปนเรื่องปกติ เมื่อมีน้ําไหลออกจากทอ
ปลอยน้ําในอัตราที่สม่ําเสมอแลว เครื่องสูบน้ํา
สวนใหญจะผอนความเร็วรอบลงและอยูใ นระดับ
คงที่ (Idle) ซึง่ เปนสาเหตุทาํ ใหไมสามารถรักษา

Drafting Training

เครื่องสูบน้ําหรือที่เรียกวา “Drafting” เพียงแต
ระบุใหตดั สินใจเอาเองวาควรจะใชหรือไม ซึง่ ใน
ความเปนจริงควรกําหนดไปเลยวาใหใช AUTO
โดยหนวยดับเพลิงตนสังกัดจําเปนจะตองจัดการ
ฝกอบรมพวกเขากอนเพือ่ ใหมที กั ษะการควบคุม
อุปกรณชนิดนี้
ระบบทําสุญญากาศชนิดชนิดติดตั้ ง
หลายจุด (Multiple Locations Priming)
มีหลายกรณีที่การใชดูดน้ําดับเพลิงจาก
แหลงสํารองภายนอกตัวรถดับเพลิงตองใชเครือ่ ง
ทําสุญญากาศหลายตัวติดตัง้ ตามจุดตางๆ จึงจะ
ความดันทีต่ งั้ ไวไดสง ผลใหความดันในทอตกไป
การปรับไปใช AUTO ตอนนีก้ ไ็ มรบั ประกันวาจะ
ดึงความดันกลับมาระดับเดิมไดเสมอไป เพราะ
ความเร็วของเครื่องสูบน้ําสูญเสียไปและการสง
น้ําหยุดลงกอนหนานั้นแลว
ดังนัน้ ทางเลือกดีทสี่ ดุ คือ ปรับไปยังโหมด
AUTO เมื่ออัตราความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ํา
และแรงดันในการสงน้ําออกอยูในระดับคงตัว
เพือ่ ใหระบบทําสุญญากาศกลับมาทํางานอีกครัง้
โดยอัตโนมัตทิ นั ทีเมือ่ รอบเครือ่ งสูบน้าํ และแรง
ดันในทอปลอยน้ําตกไป หากรอไปปรับ AUTO
ตอนเกิดปญหาขึน้ มาแลวอาจจะไมสามารถฟน
สุญญากาศในทอน้าํ ใหกลับคืนมาได และจําเปน
ตองเริ่มใหมทั้งหมด
ทัง้ นี้ ระบบ Automatic Air-powered Priming
เกือบทุกรุนและทุกแบบ เมื่อเลื่อนสวิทชบังคับ
ไปทีโ่ หมด AUTO การทําสุญญากาศใหมอกี ครัง้
จะเกิดขึน้ เมือ่ แรงดันทีท่ อ ออกลดลงจนถึงระดับ
ต่าํ กวา 20 ปอนด/ตารางนิว้ (PSI) หรือ 1.4 บาร

TRIDENT Automatic Air-powered Priming

ซึง่ เปนอัตราคอนขางต่าํ และอาจเกิดขึน้ ชวงสัน้ ๆ
ระหวางการดูดน้าํ ติดตอกันนานๆ ผูค วบคุมอาจ
ไปทํางานอื่ นจนไมไดกลับมาตรวจสอบระดับ
แรงดัน เมื่อตั้ง AUTO จึงเปนการแกปญหาดวย
ตัวเองทันทีโดยไมมีผูควบคุมอยูบริเวณนั้น
อยางไรก็ดี มาตรฐานการทํางาน (SOP)
ของสถานีดับเพลิงจํานวนหนึ่งในสหรัฐฯ ไมได
บังคับใหใชโหมด AUTO ของเครือ่ งทําสุญญากาศ
ทุกครัง้ ขณะดูดน้าํ จากแหลงสํารองภายนอกเขา

ไดผลเปนทีน่ า พอใจ โดยจุดติดตัง้ เชน ทีท่ อดูด
ของเครื่องสูบน้ําหลักดานหนา ดานขาง หรือ
ดานหลังของชองนําเขา (Suction Inlet) วาลว
ทอน้ําเขา (Master Intake Valve) เปนตน ซึ่งมี
ขอไดเปรียบดังนี้
 มีตัวเลือกมากขึ้นทําใหมั่นใจไดวาจะ
สามารถทําสุญญากาศไดตามความตองการจาก
อุปกรณตวั ใดตัวหนึง่ จากทีต่ ดิ ตัง้ ไวทงั้ หมดตาม
จุดตางๆ ดังกลาว
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Multi-location Automatic Priming System

Hale Priming

TRIDENT Auto AirPrime 3 Barrel 4-Location

AirPrime, AutomaticControl, 4-Location, Switch-12 Volt, 3 Barrel, Mounting on Any Pump
 สามารถตัง้ การทําสุญญากาศลวงหนา
(Preprime) ขณะทําการดูดน้าํ จากแหลงสํารอง
หนึ่งไดโดยไมตองรอใหดูดเสร็จ ซึ่งเมื่อเปลี่ยน
ไปดูดจากแหลงสํารองใหม สามารถทําไดทนั ที
เนื่องจากมีการทําสุญญากาศรอไวแลว
 เมื่อเปลี่ยนไปดูดน้ําจากแหลงสํารอง
เดิมไปยังที่อนื่ ในขณะเปด AUTO ไว ระบบจะไล
อากาศออกจากทอซึง่ กระแสอากาศเคลือ่ นทีไ่ ป
ยังใบพัดเครื่ องสูบน้ําระหวางสับสวิทช ทําให
สามารถดูดน้ําจากแหลงสํารองใหมไดทันที

บทสรุป
ในการใชเครื่องสูบน้ําที่ติดตั้งบนรถดับ
เพลิงทําการดูดน้ําจากแหลงสํารองนอกตัวรถ
ไมวา จะเปนถังบรรจุหรือแหลงน้าํ ตามธรรมชาติ
จําเปนตองทําใหชอ งวางภายในทอดูดน้าํ มีสภาพ
เปนสุญญากาศ (ไรแรงดัน) เสียกอน เมือ่ เครือ่ ง
สูบน้าํ ทํางานพรอมกับการเปดทอ น้าํ จากแหลง
สํารองแมมแี รงดันไมสงู นักจะวิง่ เขาทอดูดทีเ่ ปน
สุญญากาศทันที จากนัน้ จะไหลเขาเครือ่ งสูบน้าํ
แลวปลอยออกทีท่ อ จายฝง ตรงขามอยางตอเนือ่ ง
(ดวยอัตราไหลและแรงดันทีต่ งั้ ไว) เพือ่ ใหนกั ดับ

เพลิงนําไปใชดับไฟตามความตองการหรือตาม
แผนงานที่วางไว
การทําสุญญากาศใหเกิดขึ้นภายทอดูด
ของเครือ่ งสูบน้าํ บนรถดับเพลิงหรือทีเ่ รียกตาม
ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษวา “Priming” มีอยู
ดวยกัน 2 วิธี คือ
1. ทําดวยตัวเอง (Self-priming) เครือ่ ง
สูบน้าํ ติดตัง้ บนรถดับเพลิงสามารถทําสุญญากาศ
ดวยตัวเองโดยไมตองมีอุปกรณอื่นเขามาเสริม
โดยการใชใบพัดของเครือ่ งสูบน้าํ ไลอากาศออก
จากทอดูดเพื่อใหเปนสุญญากาศ (แรงดันมีคา

เปนศูนย) และเครือ่ งสูบน้าํ เขาสูโ หมดทํางาน น้าํ
จากแหลงสํารองภายนอกก็จะไหลเขาทอดูดทันที
2. ทําดวยอุปกรณอตั โนมัติ (Automatic
Priming) ใชอุปกรณสรางสุญญากาศในทอดูด
และเครือ่ งสูบน้ําทีส่ รางขึ้นมาโดยเฉพาะ ติดตัง้
แยกตางหากจากเครื่องสูบน้ํา โดยกอนจะเปด
เครือ่ งสูบน้าํ ใหทาํ งานจะใชอปุ กรณชนิดนีท้ าํ ให
ทอดูดเปนสุญญากาศ เมื่อเครื่องสูบน้ําทํางาน
และทอดูดเปดออก น้ําก็จะไหลเขาทอทันที
วิธีแรกใหความประหยัด เพราะไมตอง
ติดตัง้ อุปกรณเพิม่ เติม แตมกั จะมีปญ
 หาอากาศ
ตีกลับเขาทอหรือรัว่ ไหลจากภายนอกเขาไป สง
ผลใหการทําสุญญากาศลมเหลวและไมสามารถ
ดูดน้าํ เขาทอไดทนั ทีตามความตองการ ตองเสีย

เวลาทําซ้าํ หลายครัง้ ดังนัน้ หนวยดับเพลิงสวน
ใหญในปจจุบนั จึงนิยมเลือกวิธที สี่ อง โดยติดตัง้
อุปกรณทําสุญญากาศอัตโนมัติที่เครื่องสูบน้ํา
เพือ่ ทําหนาทีน่ โี้ ดยตรงซึง่ ใหประสิทธิภาพสูงกวา
อีกทั้ งมีหลายชนิดใหเลือกใชตามรูปแบบของ
รถดับเพลิงและเครื่องสูบน้ํา รวมถึงชนิดติดตั้ง
หลายจุดทีร่ บั ประกันไดวา จะมีสญ
ุ ญากาศเกิดขึน้
ในทอดูดจากอุปกรณทจี่ ดุ ใดจุดหนึง่ อยางแนนอน
Reference : Automatic Fire Pump
Piming, W. Parker Browne, Fire Apparatus and
Emergency Equipment, May 2013
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