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หัวฉีดน้าํ ดับเพลิงมีวิวัฒนาการมาตั้งแต
ศตวรรษที่ 1700 หรือเมื่อ 300 ปกอน โดยใน
ยุคเริม่ ตนของงานดับเพลิงใชวธิ สี ง น้าํ ทีบ่ รรจุใน
ถังทําดวยหนังสัตวตอ กันจากคนหนึง่ ไปยังอีกคน
จากแหล งน้ําสํารองยาวไปถึ งพื้ นที่ เพลิ งไหม
การสงถังน้าํ ตอกันไปคือลักษณะของการเคลือ่ น
น้าํ เปนเสนตรงเพือ่ ใหอาสาสมัครใชสาดดับเพลิง
เทียบกับสมัยปจจุบัน การสงน้ําโดยคน (อาสา
สมัคร) ตอกันไปก็คือการสงน้ําไปตามสายสูบ
เพื่อใหนักดับเพลิงใชตอสูกับไฟไหม
ลวงมาถึงศตวรรษที่ 18 หรือเมือ่ 200 ป
กอน มีการใชสายสูบน้ําทําดวยหนังและหัวฉีด
ชนิดมีมอื จับยืน่ ยาวออกมา (Playpipe) ทําดวย
ทองแดง/ทองเหลือง ซึ่งในเวลาตอมาไดเลิกใช
สายสูบทําดวยหนังเย็บ หันมาใชสายสูบที่เปน
ทองแดงตอกหมุด
100 ปตอมา คือในชวงศตวรรษที่ 19
มีการใชสายสูบทําดวยฝายขนาด 2.5 นิ้วและ
หัวฉีดแบบทอมีมือจับซึ่งไดการรับรองจาก UL
(เริ่มมีใชในป ค.ศ. 1888)

ในศตวรรษที่ 20 แบงออกเปนหลายยุค
ยุคทศวรรษที่ 40-50 (ป ค.ศ. 19401959) มีการใชสายสูบดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว
และหัวฉีดน้ําฝอย
ยุคทศวรรษที่ 50-60 (ป ค.ศ. 19501969) มีการใชสายสูบดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว
และหัวฉีดน้าํ แบบผสมชนิดทีต่ งั้ อัตราไหลของน้าํ
ไวคงที่และชนิดที่ปรับอัตราไหลของน้ําได
ยุคทศวรรษที่ 60-70 (ป ค.ศ. 19601979) มีการใชสายสูบดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว
และ 1.75 นิ้ว เริ่มมีการใชหัวฉีดน้ําดับเพลิง
อัตโนมัติ (Automatic Nozzle) ที่ผลิตขึ้นโดย
ซี.เอช. แม็คมิลแลน (C.H. McMillan)
ยุคทศวรรษที่ 70-80 (ป ค.ศ. 19701989) มีการใชสายสูบดับเพลิงขนาด 1.75 นิว้
และ 2.0 นิว้ โดยหัวฉีดน้าํ ดับเพลิงเปนทีย่ อมรับ
กันอยางแพรหลาย
ยุคทศวรรษที่ 80-90 (ป ค.ศ. 19801999) มีการใชสายสูบดับเพลิงขนาด 1.75 นิว้
และ 2.0 นิว้ โดยมีการแนะนําหัวฉีดน้าํ ดับเพลิง

ชนิดใชไดกับแรงดันสองระดับรวมถึงสวนเสริม
สําหรับใชงานในกรณีพิเศษ
ในศตวรรษที่ 21 (ตั้งแตป ค.ศ. 2000
เปนตนมา) มีการใชสายสูบน้ําหนักเบาขนาด
2.5 นิว้ และ 3.0 นิว้ พรอมแนะนําหัวฉีดน้าํ หลัก
ชนิดยกหิ้ว (Portable Monitor) ที่ใชในเชิงรุก
อยางปลอดภัย
วิวฒ
ั นาการของหัวฉีดน้าํ ดับเพลิงแบบ
ผสม (หัวฉีดฝอยน้าํ ละเอียด)
หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบผสม (Combination Nozzle) ที่มีใชงานในหนวยดับเพลิงของ
อเมริกาทุกวันนีเ้ ปนสวนผสมของความแตกตาง
ระหวางหัวฉีดน้าํ ลําตรงชวงปลายศตวรรษที่ 19
กับชวงตนศตวรรษที่ 20 เปนหัวฉีดน้ําลําตรง
มาตรฐานที่เรียกวา Smooth Bore Nozzle มี
ขนาดเสนผานศูนยกลางขนาดเดียวใชกบั อัตรา
ไหลของน้ําอัตราเดียวที่ความดัน 50 ปอนด/
ตารางนิว้ (psi) ซึง่ หากตองการจะเปลีย่ นอัตรา
ไหลของสายน้ําตองปรับขนาดของหัวฉีดใหม
และมีการเสริมแผนกัน้ รูปวงกลม (Baffle/Disc)
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ปลายหัวฉีดเพื่อ 2 วัตถุประสงค ไดแก
 ปรับอัตราไหลของน้ํา (Flow Adjustment) โดยชองวางของแผนกั้นที่เปลี่ยนแปลง
ใชรองรับอัตราไหลของน้ําที่แตกตางกันไป ณ
ที่แรงดันเทาเดิมคือ 50 psi อัตราไหลของน้ํา
จะวัดทีร่ ะยะหางระหวางแผนกัน้ กับรูเปดทรงกลม
ของหัวฉีด ระยะแผนกั้นที่ตั้งไวจะใหอัตราไหล
อัตราหนึ่ง เมื่อขยับระยะแผนกั้นออกไป (หรือ
เขามา) ก็จะไดอัตราไหลของน้ําที่เปลี่ยนแปลง
เปนอีกอัตราหนึ่ง
 ปรั บ รู ป แบบของสายน้ํ า (Pattern
Adjustment)
เมือ่ หมุนตัวปรับถอยหลังเขามาจะไดฝอย
น้ํากวางขึ้น แตเมื่อหมุนตัวปรับไปขางหนาจะ
ไดฝอยน้าํ แคบลงหรือเปนสายน้าํ ลําตรงสําหรับ
เนนการฉีดทําลายลางจุดเปาหมาย

การจํากัดทางเดินของน้ําทําใหเกิดรูปแบบฉีดน้ําดับเพลิง

ในการฉีดน้าํ ดับเพลิงในพืน้ ทีไ่ ฟไหมไดหากไมมี
การเรียนรูและเขาใจ ลักษณะการทํางานของ
หัวฉีดน้าํ ดับเพลิงเหลานั้นดีพอ
หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบงตามลักษณะการ
ออกแบบไดดงั นี้
 หัวฉีดน้ําลําตรง (Smooth Bores):
 มีขนาดรูเปดรับน้า
ํ (ขนาดหัวฉีด) คงที่

หมุนตัวปรับไปขางหนาจะไดฝอยน้ําแคบลงหรือเปนสายน้ําลําตรง

หมุนตัวปรับถอยหลังเขามาจะดฝอยน้ํากวางขึน้

ทําความเขาใจการออกแบบหัวฉีด 0.5 นิว้ ถึง 1.25 นิว้ คาใดคาหนึง่ สําหรับใชกบั อัตราไหลของน้าํ ไดจํากัด
น้ําดับเพลิง
สายสูบดับเพลิงทั่วไป
 ต องปรั บหั วฉี ดที่ จํากั ดประสิ ทธิ ภาพ
จุดประสงคของหัวฉีดดับเพลิงบางชนิด
คือการจํากัดพื้นที่การเคลื่อนที่ของสายน้ําเพื่อ
สรางแรงดันและทําใหสายน้ํามีความเร็วพุงไป
ยังเปาหมาย สําหรับอัตราไหลหรือการเคลือ่ นที่
ของน้าํ อัตราหนึง่ จะเหมาะสมกับขนาดของหัวฉีด
ซึง่ เปนตัวจํากัดทางเดินสายน้าํ ขนาดหนึง่ ในการ
สรางความดันและความเร็วของสายน้าํ สําหรับ
หัวฉีดน้ําดับเพลิงที่มีหลายขนาด รูปราง และ
รู ปแบบอาจสร างความสั บสนให กั บ ผู ใช จ าก
สวนผสมที่ปนเปกันไปซึ่งอาจกลายเปนปญหา

มีขนาดหัวฉีดที่ใหญขึ้น 1.25 นิ้ว ถึง
2 นิ้ว ใชกับสายสูบขนาดใหญในกรณีพิเศษ
 ทีอ
่ ตั ราไหลของน้าํ (Flow Rate) แตละ
อัตราจะใชกบั ขนาดหัวฉีดทีถ่ กู ตองและเหมาะสม
ขนาดเดียวเทานัน้ ในการสรางความเร็วและระยะ
การฉีดทีเ่ อือ้ ประโยชนในการดับเพลิงมากทีส่ ดุ
หมายถึง นักดับเพลิงตองปรับขนาดของหัวฉีด
ใหตรงกับระดับอัตราไหลของน้าํ ทีใ่ ชอยูข ณะนัน้
 หัวฉีดน้ําฝอยละเอียด (Fog Nozzle)
 เลือกอัตราไหลของน้ําคงที่ หรือเลือก


การฉีดน้าํ
 ต องปรั บความดั น ในการจ ายน้ําจาก
เครื่องสูบน้ําใหถูกตองเพื่อใหไดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการจายน้าํ (อัตราไหล แกลลอน/นาที
หรือ gpm)
ความดันน้าํ ทีอ่ อกแบบสําหรับหัวฉีด
 หั วฉี ดน้ําลําตรง-สายสู บ (Smooth
Bore Nozzle-Handline) 50 ปอนด/ตารางนิ้ว
(psi)
 หั วฉี ดน้ํ า ลํ า ตรง-หั วฉี ดน้ํ า หลั ก
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(Smooth Bore Nozzle- Master Stream) 80
ปอนด/ตารางนิ้ว (psi)
 หั วฉี ดน้ําฝอยละเอี ย ดทุ กชนิ ด (Fog
Nozzle-all types) 100 ปอนด/ตารางนิว้ (psi)
หัวฉีดน้าํ ดับเพลิงธรรมดาทีใ่ ชงานทัว่ ไป
Current Conventional Nozzles)
หัวฉีดน้าํ ดับเพลิงธรรมดาทีใ่ ชงานทัว่ ไป
หมายถึง หัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดตั้งขนาดของรู
เปดเดินน้าํ ไวคงที่ หรือสามารถปรับขนาดของรู
เปดเดินน้ําได มีใชงาน 2 แบบ คือ หัวฉีดน้ําลํา
ตรง (Smooth Bore) และหัวฉีดน้ํารูปวงกลม
หรือเรียกวาหัวฉีดน้าํ ฝอยละเอียด (Fog Nozzle)
เพื่อใหสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขหรือรูปแบบการ
ฉีดน้าํ จึงมีตวั ปรับขนาดรูเปดหลายระดับ แมแต
แบบฉีดน้าํ ตรงก็ยงั มีหวั ฉีดซอนกันไวสาํ หรับเพิม่
ขนาดของลําน้าํ ได
หัวฉีดน้ําฝอยละเอียดหลายชนิดตั้ งแต
หัวฉีดเรงความเร็วจนถึงหัวฉีดน้ําหลัก ทํางาน
คลายกัน มี หัวฉี ดซอนกันซึ่ งใช วงแหวนปรับ
ขนาดรูเปดเดินน้ํา (ชองบังคับน้ํา) เพื่อใหตรง
กับอัตราไหลของน้ําที่จะใชงาน และถึงแมวา
การปรับหัวฉีดน้าํ จะทําใหการทํางานของหัวฉีดน้าํ
ชนิดตัง้ ขนาดรูเปดไวคงทีด่ ขี นึ้ แตไมถงึ กับทําให
ไดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากเปนไปไดยาก
ในการติดตอสื่อสารระหวางคนถือหัวฉีดกับผู
ควบคุมเครื่องสูบน้ําเพื่อใหใชแรงดันปลอยน้ํา
(Pump Discharge Pressure) ที่เหมาะสมกับ
ขนาดของรู เป ดหั วฉี ดน้ําที่ ปรั บไว ผู ควบคุ ม
เครื่องสูบน้าํ จะตัง้ ความดันปลอยน้าํ ไวลว งหนา

ซึง่ ผูถ อื หัวฉีดน้าํ ตองปรับขนาดรูเปดใหเหมาะสม
ตามระดับแรงดันปลอยน้ําที่ตั้งไวแลว ดังนั้น
การปรับขนาดรูเปดของหัวฉีดน้ําเปนอยางอื่น
แลวใหผคู วบคุมเครือ่ งสูบน้าํ ปรับแรงดันปลอยน้าํ
ตามจึงเปนเรือ่ งยุง ยากและมีปญ หามากพอสมควร
ข อจํากั ดของหั วฉีดน้ํา ดับเพลิ งชนิ ด
ธรรมดา
เงื่อนไขที่จะทําใหหัวฉีดน้ําธรรมดาที่มี
ขนาดรู เปดคงที่ (ทั้ งชนิ ดลําตรงและฝอยน้ํา
ละเอียด) มีแรงดันหัวฉีดที่ถกู ตองเหมาะสมกับ
อัตราการไหลของน้ํา (gpm) จะตองมีการตั้ง
ความดันปลอยน้าํ ทีเ่ ครือ่ งสูบน้าํ ใหตรงกับขนาด
รูเปดหัวฉีดน้ําในขณะนั้น
เพื่อใหไดอัตราไหลของน้ําตามตองการ
ตองพิจารณาไปถึงการจายน้าํ ขนาด และความ
ยาวของสายสู บ น้ํ า ดั บ เพลิ ง สมรรถนะของ
เครื่องยนตของเครื่องสูบน้ํา ถาทุกอยางเปนไป
อยางถูกตอง อัตราไหลของน้ําที่ผานหัวฉีดก็จะ
ทําใหไดแรงดันและสายน้ําตามความตองการ
แตนี่คือการสมมติที่ทําไมไดงายนัก
หากไดรับอัตราไหลของน้ําใชดับเพลิงที่
เหมาะสม อัตราไหลนั้นเขาไปในหัวฉีดน้ําดับ
เพลิงซึง่ จะเปลีย่ นแปลงไมไดยกเวนปรับรูเปดน้าํ
(ดวยมือ) เพื่อรองรับอัตราไหลใหมซึ่งเปนผล
มาจากการปรับแรงดันปลอยน้ําที่เครื่องสูบน้ํา
ดวยเหตุทหี่ วั ฉีดธรรมดาไมสามารถเปลีย่ นขนาด
ของรูเปดหัวฉีดหรือปรับไดอยางจํากัด สิ่งที่จะ
เกิดขึ้นตามมา หนึ่งหรือสองประการ ไดแก
 เมือ
่ หัวฉีดน้าํ ธรรมดาไดรบั น้าํ ในอัตรา

หัวฉีดฝอยน้ําละเอียด

หัวฉีดน้ําลําตรง

อัตราไหลของน้ําถูกตอง

อัตราไหลของน้ํานอย (ไมเพียงพอ)
อัตราไหลของน้ํามากเกิน

ไหลที่นอยกวาขนาดรูเปดหัวฉีดที่ตั้งไว จะได
สายน้ําที่ออนและมีประสิทธิภาพดับไฟนอยลง
เหตุการณนี้อาจมีสาเหตุมาจากการสงน้ําไมดี
สายสูบน้ํายาวเกินไป ตั้งขนาดรูเปดผิด หรือ
ผูควบคุมเครื่องสูบน้ําเกิดความผิดพลาด การ
สงน้าํ ทีม่ แี รงดันนอยทําใหเกิดการสูญเปลาของน้าํ
เพราะสายน้าํ ไมมคี วามเร็วมากพอทีจ่ ะพุง ไปยัง
เชือ้ เพลิงเพื่อซึมลึกลงไป และอาจทําใหสายสูบ
งอหรือพับไดงาย ดังนั้น จึงมีกฎ “ลดอัตราไหล
ไดมากเมื่อเห็นมันอาจเปนอัตราตอผูถือหัวฉีด
แตใหลดไดเล็กนอย หากยังตองการใชสายน้ํา
ลมเปลวไฟ การสงน้าํ ทีแ่ ยยงั เปนผลมาจากสาย
น้าํ ทีอ่ อนซึ่งเกิดจากสาเหตุไมสามารถตัง้ ขนาด

SAFET Y LIFE 3

คาแรงดันหัวฉีดสัมพันธกบั คาอัตราไหลของน้ํา

รูเปดหัวฉีดน้าํ ใหเหมาะสมกับปริมาณการสงน้าํ
 ตรงกันขาม หากปริมาณน้ําสงมายัง
หัวฉีดธรรมดามากเกินความตองการ (ปริมาณ
น้าํ มากเกินกวารูเปดหัวฉีดน้าํ จะรับไดตามปกติ)
ผลทีเ่ กิดขึน้ ตามมาก็คือจะมีแรงดันเกิดขึน้ ทีห่ ัว
ฉี ดน้ําสู งมากส งผลให มี แรงปฏิ กิ ริ ยาเพิ่ มขึ้ น
หัวฉีดมีแรงตีกลับหรือสะบัดกลับ (Kickback)
ควบคุมยากและเปนอันตรายตอผูถือหัวฉีด
ยิ่ งหั วฉีดมี แรงสะบั ดกลั บมากเท าไหร
ยิ่ งควบคุ มยากและมี อันตรายมากขึ้ นเท านั้ น
โดยเฉพาะในสภาพแวดลอมการดับไฟทียากลํ
่ าบาก
และเต็มไปดวยสิง่ กีดขวาง ทัง้ นี้ แรงดันทีห่ ัวฉีด
จะเพิ่มขึ้นตามอัตราไหลของน้ําผานหัวฉีดนั้น
ความพยายามที่จะควบคุมความดันน้ํา
ทีม่ ากเกินไปโดยการปดหัวฉีดจะสงผลใหสายน้าํ
แตกกระจายและไมมีความคงตัว วาลวลูกบอล
ที่เปดไวบางสวนจะทําใหเกิดความปนปวนของ
สายน้ํา และมี ป ระสิ ทธิ ภาพลดลง ผู ควบคุ ม
หัวฉีดตองตัดสินใจวาจะตองสูก บั ทัง้ สายสูบและ
เพลิงไหม หรือจะตอสูกับเพลิงไหมดวยสายน้ํา
ที่แตกกระจายและไรประสิทธิภาพ
เป นสิ่ งที่ เห็ นและสั มผั สได ชั ดเจนเมื่ อ
สายสูบน้าํ ดับเพลิงทีความดันมากเกิน ในขณะที่
หัวฉีดน้ําหลักติดตั้งบนรถซึ่ งมีแรงดันน้ํามาก

กวาหัวฉีดมือถือหลายเทา เรากลับไมรสู กึ วามัน
มีปฏิกิริยาหรือแรงตีกลับเพราะไมไดถือมันไว
ไมวา หัวฉีดน้าํ มือถือธรรมดาหรือหัวฉีดน้าํ หลัก
ที่ ใช อั ตราไหลของน้ํ า มากในระดั บ สู ง ล วนมี
อันตรายจากแรงปฏิกริ ยิ า ทําใหการปฏิบัตงิ าน
ฉีดน้าํ บนทีส่ งู หรือตางระดับมีความเสีย่ งเพิม่ ขึน้
โดยไมจําเปน
นอกจากนี้แลว การสงน้ําในปริมาณที่มี
แนวโน มสู ง ขึ้ นซึ่ ง ไปเพิ่ มแรงดั นที่ หั วฉี ดน้ํา
ไมไดทําใหการดับเพลิงมีประสิทธิภาพดีขึ้นแต
ประการใด เนื่องจากน้ําที่ออกจากปลายหัวฉีด
ไม ได เพิ่ ม รู เป ดยั งมี ขนาดคงที่ และจํากั ดไว
เทาเดิม ยกเวนมีการปรับขนาดของรูเปดหัวฉีด
ใหกวางขึ้นเหมาะสมกับปริมาณน้ําที่สงเขามา
อัตราไหลของน้าํ ในระดับสูงถาสงมายังรูเปด
หัวฉีดน้าํ ทีป่ รับขนาดไดถกู ตองเหมาะสมจะทําให
สามารถลดแรงปฏิกริ ยิ าในหัวฉีดน้าํ และไดความ
ดันน้าํ ในระดับทีต่ องการ ซึ่งอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อ
มีการประดิษฐหวั ฉีดน้าํ ดับเพลิงทีส่ ามารถปรับ
ขนาดของรู เป ดได อั ตโนมั ติ เพื่ อให ขนาดของ
หั วฉี ดเหมาะสมกั บ อั ตราไหลของน้ํา ที่ ได รั บ
ขึ้นมาใชงาน
หัวฉีดน้าํ ดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic
Nozzle)
หั วฉี ดน้ํา ดั บ เพลิ งอั ตโนมั ติ หมายถึ ง
หัวฉีดทีส่ ามารถควบคุมระดับความดันน้าํ ทีห่ วั ฉีด
ใหคงที่ได พัฒนาขึ้นมาในชวงปลายทศวรรษ
1960 โดย หัวหนา ซี.เอช. แม็คมิลแลนด แหง
หนวยปฏิบตั กิ ารผจญเพลิง สถานีดบั เพลิงเมือง
แกรี รัฐอินเดียนา และเปนผูกอตั้งบริษัทหัวฉีด
น้ําดับเพลิง Task Force Tip Inc. เปนหัวฉีดน้ํา
ดับเพลิงสรางขึ้นมาเพื่อแกปญหาในการใชน้ํา
ปริมาณมากจากปริมาณสํารองที่มีจํากัด ขอดี
ของหั วฉีดอั ตโนมั ติคื อการปรั บปรุ งหัวฉี ดน้ํา

ธรรมดาทีเ่ คยใชกนั มาใหสามารถใชนา้ํ ดับเพลิง
ไดดขี นึ้ ในหลายมิติ สงผลตอการพัฒนายุทธวิธี
เพิม่ ประสิทธิภาพในเชิงรุกจากหัวฉีดทีร่ บั อัตรา
ไหลของน้ําไดสูงขึ้นชนิดไมเคยปรากฏมากอน
ยกตัวอยาง หัวฉีดน้าํ ชนิดรับอัตราไหลได
คงที่หรือหัวฉีดน้ําลําตรงที่มีลักษณะคลายคลึง
กันในการปรับขนาดหัวฉีดดวยมือ ในขณะที่
อัตราไหลของน้ําที่สงมาจากเครื่องสูบน้ํามีขึ้น
มีลง ผูถือหัวฉีดตองปรับขนาดของรูเปดรับน้ํา
ใหถูกตองตามอัตราไหลที่เปลี่ยนแปลงไปดวย
มือใหดีที่สุด สวนหัวฉีดน้ําอัตโนมัติ หัวฉีดน้ํา
จะปรับขนาดของรูเปดรับน้าํ ใหตรงกับขนาดของ
อัตราไหลของน้ําที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดวยตัวเอง
โดยทีผ่ ถู อื หัวฉีดไมตอ งใชมอื ปรับแตประการใด
พูดงายๆ วาหัวฉีดน้าํ อัตโนมัตจิ ะปรับขนาดของ
รูเปดรับน้าํ ของหัวฉีดใหถกู ตองตามอัตราไหลของ
น้าํ ทีส่ ง เขามา เพือ่ ใหการฉีดน้าํ ดับไฟมีคณ
ุ ภาพ
และประสิทธิภาพตลอดเวลา
ดวยเทคโนโลยีปจจุบนั หัวฉีดขับเคลื่อน
อัตโนมัติ (ควบคุมและจัดการความดันอัตโนมัต)ิ
เปนวิธีการที่นิยมเลือกใชกันมาก ตามทัศนะ
ของผูป ฏิบตั งิ าน มันเปนวิธงี า ยทีส่ ดุ และตองการ
การฝกอบรมนอย แตใหประสิทธิภาพในการ
เปลี่ยนรูเปดน้ําในชวงเวลาที่เหมาะสม ไมวา
จะเลือกความเร็ว (อัตราไหลของน้ํา) เทาไหร
หัวฉีดอัตโนมัตจิ ะปรับรูเปดรับน้าํ ใหมขี นาดถูกตอง
เหมาะสม กับอัตราไหลดวยตัวเอง โดยคุณไม
ตองเอื้ อมมือไปปรับใดๆ ทั้ งสิ้ น ซึ่ งหลักการ
ทํางานคลายกับวาลวระบายความดันของเครือ่ ง
สูบน้ํา กลไกควบคุมความดันของหัวฉีดจะรับรู
ระดับความดันทีฐ่ านของหัวฉีดซึง่ จะมีการปรับรู
เปดรับน้าํ โดยอัตโนมัตเิ มือ่ ความดันเปลีย่ นแปลง
ไปแม เพี ยงเล็ กน อยเพื่ อรั กษาสมดุ ลระหว าง
ขนาดรูเปดหัวฉีดน้ํากับอัตราไหลของน้าํ ทําให
การฉีดน้ํามีประสิทธิภาพตามตองการ
แผนกั้นน้ํา (Baffle) ทํางานดวยสปริง
ทีอ่ ยูต ดิ กับหนวยควบคุมความดัน เปนตัวบังคับ
ใหมกี ารลดหรือขยายขนาดของรูเปดของหัวฉีด
ซึง่ โดยหลักการแลวแผนกัน้ นีจ้ ะเปลีย่ นขนาดของ
รูเปดใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําที่ไดรับ ปกติ
แผนกั้ นจะปดรู เปดน้ําเมื่ ออยู ในตําแหน งป ด
ขอบของแผนกั้นคลุมรูปดไวจนมิด เมื่อเริ่มตน
เป ดน้ํา แรงดั นน้ําจะดั นแผ นกั้ นไปข างหน า
ทําใหมีชองวางรอบๆ แผนกั้นกับขอบรูเปดน้ํา
หากน้าํ มีปริมาณหรืออัตราไหลเพิม่ ขึน้ แผนกัน้
ก็จะถูกดันไปขางหนาเพิ่มขึ้นอีก นั่นหมายถึง
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ชองวางของรูเปดน้าํ ขยายออกทําใหนา้ํ ไหลผาน
ไดมากขึน้ (ในอัตราสัมพันธกนั ) จึงไมทาํ ใหเกิด
ความดันจากปริมาณน้าํ สะสมหรือไหลไมสะดวก
ดังนัน้ ความดันทีห่ วั ฉีดน้าํ จึงอยูเ ทาเดิมไมวา จะมี
น้ําไหลผานมากหรือนอยก็ตาม
ดวยคุณสมบัตสิ ามารถปรับขนาดรูเปดหัว
ฉีดน้ําใหเหมาะสมกับอัตราไหลของน้ําไดโดย
อั ตโนมั ติ หั วฉี ดนี้ จึ ง เข ามาแทนที่ หั วฉี ดน้ํา
ธรรมดาในหนวยดับเพลิงหลายแหงของสหรัฐ
อเมริกา เชน หัวฉีดน้ําปลายสายสูบอัตโนมัติ
ของ TFT (Task Force Tip Inc.) รุน H-VPGI
ใชกับอัตราไหล 50-350 แกลลอนตอนาที
(gpm) หรือ TFT Dual-Force ใชกับอัตราไหล
70-250 แกลลอนตอนาที (gpm) ติดตัง้ ปลาย
สายสูบขนาด 1.5-3 นิ้ว ซึ่งอัตราการใชงาน
กวางขนาดนี้ หากเปนหัวฉัดน้าํ ธรรมดา ตองใช
ดวยกันหลายตัวหลายขนาด
หลักการควบคุมความดันของหัวฉีดน้ํา
อัตโนมัติ ของ TFT มีใชในรุน อืน่ ดวยเชนกัน อาทิ
Ultimatic 125 Booster (10-125 gpm), the
Mid-Matic (70-200 gpm) the Master
Stream (150-1250 gpm), the Monsoon
(300-2000 gpm) and the Typhoon (6004000 gpm)
สําหรับหัวฉีดน้ําหลักประจําที่ (Master
Stream Nozzle) หัวเดียวสามารถใชแทนหัวฉีด
น้าํ ธรรมดาทัง้ แบบฉีดน้าํ ลําตรงและฉีดน้าํ ฝอย
ละเอียดไดหลายหัว
ดังไดกลาวไปแลววา หัวฉีดน้ําอัตโนมัติ
แทบไมมีการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่หัวฉีด แม
จะมีนา้ํ ไหลเขามาในปริมาณเพิม่ ขึน้ แตจะรักษา
ระดับความดันไวคงเดิมหรือปรับใหมีระดับที่
เหมาะสมกับการใชงานมากทีส่ ดุ ซึง่ คุณสมบัตนิ ี้
หาไมไดจากหัวฉีดน้าํ ธรรมดาไมวา จะเปนรุน ใด
ขอดีของหัวฉีดน้าํ อัตโนมัติ
 คงไวซึ่งสายน้ําที่มีพลัง (Consistent
hard-hitting streams)
 ให ค วามดั น หั ว ฉี ด ที่ เหมาะสมกั บ
อัตราไหลของน้าํ (Correct nozzle pressure with
available flow-gpm)
 ให ระยะฉี ดสู งสุ ดกั บปริ มาณที่ ไ ด รั บ
(Maximum reach with available water)
 เพิ่ ม ความสามารถของสายน้ํ า ที่ ใ ช
โจมตีไฟขั้นแรก (Capable of higher “initial
attack” flows)
 มีคน
ั ควบคุมวาลวบังคับน้าํ แบบเลือ่ น

การทํางานของหัวฉีดน้าํ อัตโนมัติ

สําหรับผูค วบคุมหัวฉีดน้าํ ดับเพลิงทีไ่ ดรบั สิทธิบตั ร
(“Nozzleman Flow Control” with patented
slide valve)
คงไวซึ่งสายน้ําที่มีพลัง (Consistent
hard-hitting streams)
เพือ่ ใหแรงปะทะของน้าํ ทีม่ พี ลังซึง่ เปนสิง่
จําเปนในการโจมตีเพลิงไหม หัวฉีดอัตโนมัติ
ตองสามารถรักษาระดับความดันทีเ่ หมาะสมไว
ไดตลอดเวลาซึง่ ใชประโยชนไดเต็มทีแ่ ตไมมผี ล
กระทบตอผูถ อื หัวฉีดและผูป ฏิบตั งิ านบริเวณนัน้

น้าํ ไดอยางมีประสิทธิภาพ หากปริมาณน้ําทีส่ ง
มาเพิ่มขึ้น หัวฉีดก็จะปรับขนาดรูเปดรับน้ําให
กวางขึ้นในอัตราเหมาะสม หรือในสถานการณ
ที่น้ําไมเพียงพอ หรือมีปญหาสายสูบน้ําขัดของ
ไมสง น้าํ มาตามปกติ หัวฉีดก็จะปรับขนาดรูเปด
รับน้าํ ใหเล็กลงเพือ่ ใหสายน้าํ ไมแตกกระจายหรือ
ออนตัวลงจนกวาการสงน้าํ จะไดรบั การปรับปรุง

เนือ่ งจากจะไมมีแรงดันทีเ่ พิม่ ขึน้ จนมากเกินไป
ใหความดันหัวฉีดทีเ่ หมาะสมกับอัตรา
ไหลของน้ํา (Correct nozzle pressure with
available flow-gpm)
เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงปริมาณการสงน้าํ
เขามาในหัวฉีด ระบบอัตโนมัติจะปรั บขนาด
ของรูเปดรับน้ําใหเหมาะสมเพื่อใหสามารถใช

แกไขใหดีขึ้น ทั้งนี้ มีกลไกสําคัญคือแผนกั้นน้ํา
ทีส่ ัมผัสปริมาณน้ําทีเ่ พิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อปรับ
ขนาดรูเปดรับน้าํ โดยตรง กลาวคือ ถาอัตราไหล
ของน้ําต่ํา สปริงจะดันแผนกั้ นใหหางออกไป
จากขอบรูเปดน้าํ เล็กนอย น้าํ จึงยังมีแรงดันและ
ฉีดใชงานไดดี หากมีน้ําปริมาณมากหรืออัตรา
ไหลสูง สปริงจะดันแผนกั้นใหหางออกไปจาก
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ขอบรูเปด น้ําจึงไหลไดสะดวกและมีแรงดันที่
เหมาะสมกับการใชงาน
ใหระยะฉีดสูงสุดกับปริมาณที่ ไดรับ
(Maximum reach with available water)
การทีจ่ ะไดระยะฉีดน้าํ ไกลสุด อัตราไหล
สูงสุดจะตองถูกสงมาที่ หั วฉีดดวยความเร็วที่
เหมาะสม ดวยเหตุที่ หัวฉีดอัตโนมัติสามารถ
รักษาความดัน (และความเร็ว) ของน้าํ ไวไดคงที่
จึงสามารถสรางความเร็วของสายน้าํ ทีส่ ง เขามา
ใหฉีดไปออกไปในระยะไกลไดตามตองการ
เพิ่ มความสามารถของสายน้ํ า ที่ ใช
โจมตีไฟขั้นแรก (Capable of higher "initial
attack" flows)
น้ําที่สงเขามาในหัวฉีด โดยปกติ เราจะ
ฉีดออกไปในอัตราทีเ่ ทาเทียมกับความสามารถ
ของหัวฉีดที่ใชอยู สําหรับหัวฉีดธรรมดา การ
เพิ่มปริมาณน้ําเขาหัวฉีดจะเกิดความเสี่ยงที่จะ
ไดรบั แรงดันและปฏิกริ ยิ าสูงเกินไป นอกจากนัน้
เครือ่ งสูบน้าํ จะตองเพิม่ แรงดันขึน้ มาในปริมาณ
มากเพือ่ ชดเชยกับการสูญเสียความดันจากการ
เสียดทาน (Friction Loss) ทีเ่ พิม่ ขึน้ และสูงกวา
แรงดันที่หวั ฉีดธรรมดา
สําหรับหัวฉีดน้ําอัตโนมัติ การเพิ่ มขึ้ น
ของแรงดั นปล อยน้ํา ที่ เครื่ องสู บ น้ํา (Pump
Discharge Pressure) จะเปนไปเพื่อผลักน้ําให
เคลือ่ นทีเ่ ร็วขึน้ เทานัน้ ในขณะทีแ่ รงดันทีห่ วั ฉีด
น้าํ ยังคงที่ (ไมจาํ เปนตองเพิ่ม) แรงดันทีเ่ ครือ่ ง
สูบน้ําสวนใหญถูกใชไปเพื่อเพิ่มความเร็วของ
สายน้าํ และบางสวนสูญเสียไปจากการเสียดทาน
การทีแ่ รงดันของเครือ่ งสูบน้าํ สวนใหญถกู
ใชในการเพิม่ ความเร็วของสายน้าํ ทีส่ ง เขามายัง
หัวฉีดที่มีแรงดันคงที่ สายน้ําที่ฉีดออกไปจึงมี
ความแรงและทรงพลังในการโจมตีไฟขั้ นแรก
ทําใหการระงับเหตุเบื้องตนไดผลดี

(Hoseline Friction Loss) + การสูญเสียแรงดัน
จากการยกระดับขึน้ ทีส่ งู (Elevation Pressure)
เนื่ องจากหั ว ฉี ด อั ต โนมั ติ มี ค วามดั น
ที่หัวฉีดคงที่ 100 psi สูตรจึงเขียนใหมไดดังนี้
PDP = 100 + TPL
ตัวอยาง หัวฉีดอัตโนมัติขนาด 1.5 นิ้ว
ตอกับสายสูบยาว 150 ฟุต สามารถฉีดน้ําที่
อัตราไหล 170 แกลลอน/นาที (gpm) ที่ความ
ดันเครื่องสูบน้ํา 200 ปอนด/ตารางนิ้ว (psi)
ตัวเลขดังกลาว เปนการเพิม่ อัตราไหลได
50%-70% เมือ่ เปรียบเทียบกับหัวฉีดธรรมดา
เมือ่ ใชสายสูบขนาด 1.75 นิว้ ทีค่ วามยาวเทากัน
หัวฉีดอัตโนมัติสามารถฉีดน้ําทีอ่ ัตราไหล 200
gpm ในการโจมตีไฟขั้ นแรกไดอยางงายดาย
อัตราไหลทีส่ งู กวาในสายสูบเสนแรกทีเ่ ขาไปดับไฟ
คุณจะสามารถแยกความแตกตางระหวางความ
สําเร็จกับความลมเหลวได
 คั นควบคุมวาล วบั งคั บน้ําแบบเลื่ อน

ความแตกตางระหวางแรงดันของเครือ่ ง
สูบน้าํ กับแรงดันหัวฉีดน้าํ (เมือ่ วาลวเปดสุด) คือ
การสูญเสียแรงดันจากการเสียดทาน ซึง่ เกิดขึน้
ขณะน้ําเคลื่อนที่ไปตามความยาวของสายสูบ
สูตรพื้นฐานที่ยังคงใชกันอยูสําหรับการ
หาแรงดันปลอยน้ําที่เครื่องสูบน้ํา คือ
PDP = NP + TPL
PDP (Pump Discharge Pressure) คือ
แรงดันปลอยน้ําที่เครื่องสูบน้ํา
NP (Nozzle Pressure) คือ แรงดันที่หัว
ฉีดน้าํ ดับเพลิง
TPL (Total Pressure Loss) คือ การ
สูญเสียจากการเสียดทานทั้งหมด ไดแก ความ
สูญเสียแรงดันจากการเสียดทานภายในอุปกรณ
(Appliance Friction Loss) + ความสูญเสียแรง
ดันจากการเสียดทานภายในสายสูบน้าํ ดับเพลิง

สําหรับผูค วบคุมหัวฉีดน้าํ ดับเพลิง (Nozzleman
Flow Control)
อั ตราไหลของน้ําที่ สู งขึ้ นและแรงดันที่
ควบคุมไดไมใชคําตอบทั้งหมดและอาจยังคงมี
ปญหาเฉพาะจุดอยู แมจะควบคุมความดันไวได
แตอัตราไหลของน้ําที่สูงก็ยังอาจทําใหเกิดแรง
ปฏิกิริยาที่ หัวฉีดเพิ่ มขึ้ นได ปญหานี้ แกไขได
ดวยระบบควบคุมอัตราไหลของน้ําที่ดีกวาเดิม
หากไมใสใจปญหานี้ ไมใชเพียงแรงสะบัดที่หัว
ฉีดอยางเดียวที่จะเกิดขึ้น แตจะรวมไปถึงความ
สู ญเปล าของน้ําและความสู ญเสี ยจากการใช
น้ําดับไฟที่มากเกิน คําตอบทั้งหมดในการแก
ปญหาอยูที่ Nozzleman Flow Control ซึ่งเปน
ระบบควบคุมอัตราไหลของน้าํ ทีค่ ดิ คนขึน้ มาเพือ่
ใชกับหัวฉีดอัตโนมัติโดยเฉพาะ เปนวาลวแบบ
เลื่อน (Slide Valve) บังคับงายและปลอดภัย
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ไมมีการพุงทะลักของน้าํ นอกจากจะทําใหผูถือ
หัวฉีด ไมเมื่อยลาหรือไมเสีย่ งจะไดรับอันตราย
แลว ยังทําใหพวกเขามีความมั่นใจในการโจมตี
เพลิงไหม พวกเขารูวามีอัตราไหลปริมาณมาก
อยูในมือ ถาจําเปน พวกเขาสามารถรุกไปขาง
หนาไดอยางเต็มสมรรถนะไดทุกเวลา เมื่ อมี
ความพรอมยอมมัน่ ใจ แตในการทํางานทีม่ วี นิ ยั
พวกเขารูดีวาควรทําอยางไรเพื่อใหงานสําเร็จ
โดยใชทรัพยากรปริมาณขัน้ ต่าํ เพือ่ ปองกันความ
เสียหายที่เกิดจากการทํางาน
วาลวแบบเลือ่ นกับวาลวลูกบอล (Slide
Valve vs. Ball Valve)
วาลวแบบเลือ่ น (Slide Valve)
วาลวแบบเลือ่ นเปนนวัตกรรมใชในหัวฉีด
รุน Handline Mid-Matic และ Ultimatic โดย
ออกแบบมาเพือ่ ควบคุมการไหลของน้าํ ทีไ่ มทาํ ให
เกิดการลนทะลักหรือป นปวนที่ หัวฉีด หนวย
ควบคุมความดันจะชดเชยตามการเปลีย่ นแปลง
ของอั ตราไหลของน้ําด วยการดั นแผ นกั้ นน้ํา
(Baffle) ใหเลื่ อนออกไปขางหนาและขยายรู
เปดรับน้าํ ใหมขี นาดเหมาะสม รักษาความดันที่
หัวฉีดไวในระดับเหมาะสมทําใหสายน้าํ เดินเรียบ
และควบคุมงาย จากการทํางานในลักษณะนี้
วาลวแบบเลือ่ นซึง่ ไดรบั การจดสิทธิบตั รสามารถ
ถือใชงานในตําแหนงใดก็ไดโดยไมเกิดการพุง
ทะลักอันจะทําใหสายน้ํามีคุณภาพลดลง ทั้งนี้
วาลวแบบเลื่อนจุดเดนคือ
 ทําดวยเหล็กกลาทนทาน
 ไม ฝ ด หรื อ แน น เมื่ อเมื่ อ ผ า นการใช
งานเปนเวลานาน
 ไม ฝ ด หรื อ แน น เมื่ อใช ง านภายใต
แรงดันน้าํ สูง
 เปดวาลวงาย
หัวฉีดน้าํ อัตโนมัตติ ดิ สายสูบชนิดใชวาลว
แบบเลือ่ นทําใหสามารถควบคุมอัตราไหลของน้าํ
ไดอยางราบรื่นและไมเกิดการลนทะลักที่ทาํ ให
เสียน้าํ ไปโดยเปลาประโยชนและไดสายน้าํ ที่ไร
คุณภาพสําหรับดับเพลิง
ระบบควบคุมความดันจะปรับตามอัตรา
ไหลที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยการบังคับสปริงดัน
ใหแผนกัน้ เคลือ่ นไปขางหนาเพือ่ เปดชองน้าํ ไหล
ใหกวางขึน้ เมือ่ อัตราไหลของน้าํ สูง และแผนกัน้
จะถอยหลังกลับเขามาบีบใหชองน้ําเล็กลงเมื่อ
อัตราไหลของน้าํ ลดลง ซึ่งการควบคุมบังคับน้ํา
ในลักษณะนีจ้ ะไมมกี ารลนทะลัก (Turbulencefree) เพราะใช คั นบั งคั บแบบเลื่ อนที่ ทํางาน

สัมพันธระบบควบคุมอัตราไหลของหัวฉีดโดยตรง
เรียกวา “Nozzleman Flow Control” ซึง่ ความดัน
จะเปลี่ ยนแปลงตามอั ตราไหลของน้ําเท านั้ น
เป นระบบที่ บั งคั บควบคุ มได ง ายและแม นยํา
ทีส่ าํ คัญ ระบบนีไ้ มมปี ญ
 หาเรือ่ งแรงดันมากหรือ
นอยเกินไปที่หัวฉีด
วาลวลูกบอลหรือบอลวาลว (Ball Valve)
บอลวาลวเปนเครื่ องมือในการควบคุม
อั ตราไหลของน้ําในการดั บเพลิ ง มายาวนาน
เปนวาลวติดตั้งในทอ ประกอบดวยลูกบอลซึ่ง
ตรงกลางเจาะรูใหนา้ํ ผานไปได เมือ่ อยูต าํ แหนง
ปด วาลวจะขวางทอในแนวตั้งทําใหรูตงั้ ขึ้นแลว
สัมผัสกับขอบทอดานบนและดานลางซึ่งน้ําไม
สามารถไหลผานได แตเมื่ออยูในตําแหนงเปด
ลูกบอลจะอยูในแนวนอนขนานกับเสนทอ น้ํา
สามารถไหลผานไปได แมวาบอลวาลวไดรับ
ความนิยมอยางกวางขวางมานาน แตปญหา Ball Valve Gated 1/2 Way
หลายประการยังคงมีอยูแ ละไมสามารถมองขาม
 เมื่ อ หั วฉี ดมี ความดั น สู ง ขึ้ น จะทําให
ไปได อาทิ
 ออกแบบมาเพือ
่ ใหทาํ งานในตําแหนง เกิดปญหา ดังนี้
 บอลวาลวจะเปดยากขึ้น
เปดสุดและปดสุด
 ตั ว บอลจะถู ก กดลงไปที่ แหวนรอง
 ตําแหน งที่ ไ ม ใช ก ารเป ดสุ ดจะทําให
วาลว (Valve Seat) แรงขึ้นเรื่อยๆ
น้ําพุงทะลักรุนแรงภายในหัวฉีด
หัวฉีดน้าํ ดับเพลิงทีใ่ ชบอลวาลวไมสามารถ
 น้ําพุงทะลักจะทําใหน้ําถูกฉีดออกมา
จะควบคุ
มการไหลของน้าํ โดยไมใหเกิดการพุง
อยางรวดเร็วและทําใหรูปแบบฝอยน้ําเสียหาย

SAFET Y LIFE 7

ทะลักได เนื่องจากบอลวาลวถูกออกแบบมาให
ทํางานในตําแหนงเปดสุด การพยายามฉีดน้ํา
ในขณะทีบ่ อลวาลวเปดไมสดุ (เปดบางสวน) จะ
เกิดน้าํ พุง ทะลักทําใหนา้ํ ถูกฉีดออกมาเร็วเกินไป
สายน้าํ ไมมคี ณ
ุ ภาพและรูปแบบฝอยน้าํ เสียหาย
ขอพิจารณาในการฝกใชงานหัวฉีดน้ํา
อัตโนมัติ
หากจะทําใหงานระงับเหตุอคั คีภยั ประสบ
ความสําเร็จ นักดับเพลิงและบุคลากรตองฝก
การใชเทคโนโลยีและเทคนิคใหมๆ จนสามารถ
ปฏิบตั ิงานอยางสมบูรณ เปนความจริงทีว่ า นัก
ดับเพลิงและเจาหนาที่ในหนวยเปนทรัพยากร
มีความสําคัญสูงสุดไมวา พวกเขาจะใชเครือ่ งมือ
อะไรก็ตาม
เมื่อใชวาลวแบบเลื่อนบังคับน้ํา ผูถือหัว
ฉีดจะตองคิดวาคันบังคับวาลวทีก่ ําลังถืออยูน นั้
คือคันเรงทีส่ ามารถลดอัตราไหลของน้าํ ใหตา่ํ ลง
เหมือนการลดความเร็ว และในขณะฉีดน้ําดับ
เพลิงบนพื้นน้ําแข็ง ขอบหลังคา บนบันได หรือ
ตําแหนงใดก็ตามที่แรงปฏิกิริยาที่หัวฉีดทําให
เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ผูถือหัวฉีดจะตองเลื่อน
คันเรง (คันบังคับวาลว) ถอยหลังกลับไปสูร ะดับ
ที่ปลอดภัยแตมีสายน้ําใชงานไดดี
ดวยเหตุทหี่ วั ฉีดจะปรับขนาดของรูเปดรับ
น้าํ อัตโนมัติ ผูถ ือหัวฉีดคือคนทีย่ ืนอยูต รงกลาง
ระหว างสิ่ ง ที่ ทรงคุ ณค าสองประการ (วาล ว
บังคับน้ําและหัวฉีดอัตโนมัต)ิ
แทนทีก่ ารคํานวณระดับแรงดันทีต่ อ งการ
ซึ่งใหอัตราไหลที่ถูกตองตามจํานวนและระยะ
วางสายสูบ (ซึ่งเปนไปไมไดในชวงเวลาเรงรีบ
ใชนา้ํ ) คุณควรสูบน้าํ ในระดับแรงดันมาตรฐาน
ซึง่ แรงดันทีเ่ ครือ่ งสูบน้าํ ระดับ 150-200 ปอนด
ตอตารางนิ้ว (psi) สามารถเพิ่มอัตราไหลให
เพี ย งพอสํ า หรั บ การล ม เปลวไฟได ระบบ
ควบคุมอัตราไหลของหัวฉีดอัตโนมัติ TFT ยอม
ใหผู ถื อหัวฉีดเลือกอัตราไหลของน้ําที่ จําเปน
ความแตกตางระหวางแรงดันที่เครือ่ งสูบน้าํ กับ

ที่ หัวฉี ดน้ํา (เมื่ อวาล วเป ดจนสุด) คื อความ
สูญเสียแรงดันจากการเสียดทานขณะน้าํ เคลือ่ น
มาตามความยาวของสายสูบ
สูตรพื้นฐานสําหรับการคํานวณแรงดัน
เครื่องสูบน้ํา
PDP = NP + TPL
นัน่ คือ แรงดันเครือ่ งสูบน้าํ (PDP; Pump
Discharge Pressure)= แรงดันที่หัวฉีด (NP;
Nozzle Pressure + การสูญเสียแรงดันจากการ
เสียดทานทัง้ หมด (TPL; Total Pressure Loss)
การสู ญเสี ยแรงดั นจากการเสี ยดทาน
ทั้งหมด (TPL) = การสูญเสียแรงดันจากการ
เสียดทานภายในอุปกรณ (Appliance Friction
Loss) + การสูญเสียแรงดันจากการเสียดทาน
ภายในสายสูบน้ํา (Hoseline Friction Loss) +
การสูญเสียแรงดันจากการเสียดทานจากการยก
ระดับขึ้นที่สูง (Elevation Pressure)
เนื่ องจากหัวฉีดน้ําอัตโนมัติมีแรงดันที่
หัวฉีดน้ําคงที่คือ 100 ปอนด/ตารางนิ้ว (psi)
สูตรจึงเขียนใหมไดดงั นี้
PDP = 100 +TPL

นัน้ คือ แรงดันเครือ่ งสูบน้าํ = 100 + การ
สูญเสียแรงดันจากการเสียดทานทัง้ หมด
ตัวอยาง สายสูบขนาด 2.5 นิว้ ยาว 500
ฟุต จะตองใชแรงดันเครือ่ งสูบน้าํ เทาใดเพือ่ สงน้าํ
300 แกลลอน/นาที (gpm) ที่ 100 ปอนด/
ตารางนิ้ว (psi)
เนื่ องจากการสู ญเสี ยแรงดั นจากการ
เสียดทานของอุปกรณและการยกระดับขึน้ ทีส่ ูง
ไมสามารถนํามาใชได สูตรจึงเปน
TPL = FL = CQ2L
TPL (Total Pressure Loss) คือการ
สูญเสียแรงดันจากการเสียดทานทัง้ หมด
FL (Hoseline friction loss) คือการ
สูญเสียแรงดันจาการเสียดทานในสายสูบน้ํา
ดับเพลิง หนวยเปนปอนด/ตารางนิ้ว (psi)
C (Coefficient based on hose size)
คือคาสัมประสิทธิ์การเสียดทานตามขนาดของ
สายสูบน้าํ ดับเพลิง
Q (Flow in hundreds of gpm) คือคา
จํานวนรอยของอัตราไหลของน้ํา (แกลลอน/
นาที)
L (Length in hundreds of feet) คือคา
จํานวนรอยของความยาวสายสูบน้ําดับเพลิง
ดั งนั้ น ค าการสู ญเสี ยแรงดั นจากการ
เสียดทานทั้งหมด (TPL) = (2)(3)2(5) = 2 x
9 x 5 =90
แรงดันเครือ่ งสูบน้าํ (PDP) = 100 + คา
การสูญเสียแรงดันจากการเสียดทานทั้ งหมด
(TPL)
เมื่อคาการสูญเสียแรงดันจากการเสียด
ทานทั้งหมด (TPL)= 90 psi
แรงดันเครือ่ งสูบน้าํ (PDP) = 100 + 90
= 190 psi
คาสัมประสิทธิก์ ารเสียดทานของสายสูบ
น้าํ ดับเพลิง (C) 1 สาย แยกตามขนาดเสนผาน
ศู นย กลางเป นค าคงที่ ระบุ ไวในตารางที่ 1
(Table 1; Friction Loss Coefficients-Single
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line) สามารถเปลี่ยนเปนคาอัตราการไหลของ
น้ําตามความยาวของสายสูบไดตามแผนภูมิ B
(Chart B) ผูควบคุมเครื่องสูบน้ําตองตระหนัก
ไววา แรงดันในการปลอยน้าํ อาจผันผวนจากการ
เรงหัวฉีดน้าํ ของผูถ อื หัวฉีด และทันทีทไี่ ดแรงดัน
ตามตองการแลว ตัง้ วาลวระบายแรงดันหรือตัว
ควบคุมแรงดันใหทํางานทันที และหลีกเลี่ ยง
การเรงแรงดันเครือ่ งสูบน้ําหลังจากนี้
ขอควรจํา หัวฉีดอัตโนมัติทํางานตามที่
ได คํา นวณมาจากมาตรฐานทางชลศาสตร
(วิชาการเกีย่ วกับน้าํ ) ซึง่ เปนเรือ่ งทีถ่ ูกตองและ
แมนยํา จึงไมควรมีการละเมิดหรือฝาฝน
การคํานวณและสมมุ ติ ฐานที่ ใช ทั่ วไป
ทีไ่ มถกู ตองหรือในเงือ่ นไขทีไ่ มสามารถคํานวณ
สิง่ ทีต่ อ งการออกมาได หัวฉีดอัตโนมัตไิ ดชดเชย
คาความผิดพลาดหรือแตกตางไวหมดแลว
กลไกควบคุมแรงดันจะทําการวัดคาอัตรา
ไหลทีแ่ ทจริงซึ่งจะมีความเปนไปไดสูงที่สายน้ํา
สําหรับใชงานจะมีความถูกตองและเหมาะสม
ทีส่ ดุ ภายใตเงือ่ นไขทีเ่ กิดขึน้ ในเวลานัน้ และแม
จะใชสายน้ําหลายสายในเวลาเดียวกัน ระบบ
ก็ยงั สามารถควบคุมไดโดยอัตโนมัตเิ พือ่ ใหการ
สงน้ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
การใชสายสูบน้ําดับเพลิงขนาดใหญ
โจมตีไฟ
นักดับเพลิงที่มีรปู รางและความแข็งแรง
แตกตางกัน อาจแยกยายไปทํางานตามจุดหรือ
ตําแหนงตางๆ ซึ่งบางครั้งมีนักดับเพลิงไมเกิน
หนึง่ หรือสองคนมาทําหนาทีโ่ จมตีไฟดวยสายสูบ
เพื่อชดเชยสิ่งที่ขาดหายไป จึงจําเปนตองใชหัว
ฉีดน้ําดับเพลิงที่มีระบบควบคุมอัตราไหลของ
น้าํ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีเ่ รียกวา "Nozzleman Flow
Control" ซึ่งเปนคันบังคับน้ําแบบเลื่อน
คําถาม เราควรจะใช สายสู บโจมตี ไฟ
ที่ ใหญ ขึ้ นและมี อั ตราไหลที่ มากกว าหรื อไม
แนนอนวา ดวยสายสูบที่มีเสนผานศูนยกลาง
เพิ่มขึ้นเราจะไดสายสูบสําหรับโจมตีไฟที่ใหญ
และหนักขึน้ แมจะมีจดุ ออนเล็กนอย แตสายสูบ
ขนาดใหญมขี อ ไดเปรียบทีเ่ ปนประโยชนอยางยิง่
ในงานดับเพลิง 2 ประการ ไดแก
 สายสูบขนาด 1.75 นิว
้ หรือ 2 นิ้ว ยัง
คงคุณสมบัติดานที่ เปนประโยชนของสายสูบ
ขนาด 1.5 นิ้วไวได แตสามารถสงน้ําในอัตรา
ไหลที่ มากเท ากั บ สายสู บ สู บ ขนาด 2.5 นิ้ ว
นั่นคือ สามารถสงน้ําในปริมาณมากไปใชงาน
ไดในเวลาที่นอยลง

Table 1; Friction Loss Coefficients-Single line
Hose Diameter and Type (inches)
3/4” booster
1” booster
1-1/4” booster
1-1/2” rubber line
1-3/4” with 1-1/2” couplings
2” rubber lined with 1-1/2” couplings
2-1/2” rubber lined
2-3/4” with 3” couplings
3” with 2-1/2” couplings
3” with 3” couplings
3-1/2”
4”
4-1/2”
5”
6”
Standpipes
4”
5”
6”

ตัวอยาง ในการดับไฟที่ตองใชน้ํา 125
แกลลอนเพื่อดูดซับความรอนและดับเปลวไฟ
ดวยสายสูบขนาดเล็ กที่ สงน้ําไดในอัตรา 25
แกลลอน/นาที (gpm) ตองใชเวลา 5 นาทีเพื่อ
สงน้าํ ได 125 แกลลอน ขณะทีส่ ายสูบมาตรฐาน
ขนาด 1.5 นิว้ รับอัตราไหลได 125 แกลลอน/
นาที (gpm) จึงสงน้าํ ทีต่ อ งการดับไฟไดในเวลา
1 นาที สําหรับสายสูบขนาด 1.75 นิว้ รับอัตรา
ไหล 250 แกลลอน/นาที (gpm) สามารถสงน้าํ
ปริมาณดังกลาวไดในเวลาเพียง 30 วินาที
ในชวงเวลาระหวางการใชน้ําดับไฟ ไฟ
จะสรางความรอนเพิม่ และใชเชือ้ เพลิงใหหมดไป
น้าํ ในอัตราต่าํ (เชน ทีอ่ ตั ราไหล 25 gpm) อาจ
ไมสามารถหยุดการไหมไดหลังจากฉีดน้าํ ไปแลว
5 นาที
นั ก ดั บ เพลิ ง ไม ส ามารถลดการโจมตี
ขณะที่ อัตราไหลเพิ่ มขึ้ น ปริมาณใชน้ําจริงจะ
ลดลง ดังนัน้ น้าํ ทีใ่ ชดบั ไฟจะนอยกวาทีค่ าดไวคอื
125 แกลลอน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก บั ผลกระทบจากการ
โจมตีดวยความเร็วและความแรง (หากโจมตี
ดวยสายน้ําที่มีความเร็วดวยความรุนแรง ไฟ
อาจดับอยางรวดเร็วดวยปริมาณน้ํานอย)
หัวฉีดน้ําและอุปกรณควบคุมที่เรียกวา
“Nozzleman Flow Control” เมื่อใชรวมกับสาย
สูบน้ําขนาดใหญสามารถสรางมิติใหมในการ

Coefficient (C)
1,100
150
80
24
15.5
8
2
1.5
0.8
0.677
0.34
0.2
0.1
0.08
0.05
0.374
0.126
0.052

Chart B

โจมตีไฟได แตตอนนีม้ สี ายสูบใหญใหอตั ราไหล
สูง แตใชงานงายเหมือนสายสูบเล็กสงน้ําเร็ว
นักดับเพลิงทีไ่ ดรบั การฝกมาอยางดีและทีมงาน
ยังตองการอุปกรณทมี่ คี วามสามารถในการโจมตี
ไดอยางรวดเร็วและหลากหลาย
ดวยสายสูบน้าํ ขนาด 1.75 นิว้ ทีแ่ รงดัน
เครื่องสูบน้ํา 200 psi สามารถเลือกอัตราไหล
ตามความยาวของสายสูบที่ ใชเชื่ อมตอกับหัว
ฉีดน้ํา ดังตอไปนี้
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230 แกลลอน/นาที (gpm) ความยาว
สายสูบ 150 ฟุต
 200 แกลลอน/นาที (gpm) ความยาว
สายสูบ 200 ฟุต
 175 แกลลอน/นาที (gpm) ความยาว
สายสูบ 250 ฟุต
อัตราไหลดังกลาวนีค้ อื อัตราสูงสุดสําหรับ
ขนาดและความยาวของสายสูบที่ระบุ แตเมื่อ
ผานหัวฉีดที่มีระบบ “Nozzleman Flow Control”
สามารถลดอัตราไหลที่ หัวฉีดใหเหมาะสมกับ
สถานการณได
รูปแบบการฉีดน้าํ ดับไฟ
น้ําที่ฉีดออกจากหัวฉีดเรียกวา รูปแบบ
การฉีด (Stream Pattern) ซึ่งหัวฉีดอัตโนมัติมี
รูปแบบการฉีดน้ํา 2 แบบ ไดแก น้ําลําตรง
(Straight Stream) เพื่อใหไดระยะไกลและการ
ทําลายลาง และน้ําฝอยละเอียดหรือหมอกน้ํา
(Fog Patterns) เพื่อดูดซับความรอน ปกปอง
นักดับเพลิง รวมถึงการใชในกรณีพิเศษ
รูปแบบการฉีดน้าํ แบบฝอยละเอียดหรือ
หมอกน้ํามีใชมาตั้งแตป 1940 หัวฉีดน้ําฝอย
ละเอียดมีคุณสมบัติสามัญประการหนึ่ง นั่นคือ
ฝอยน้ําที่ ไดเกิดจากการฉีดน้ําอัดไปที่ รูเปดที่
ยืน่ ออกมาเหมือนฟนเล็กๆ เรียงกันบนแผนกัน้
สรางฝอยน้ําดานหนาหัวฉีด คลายฝกบัวอาบ
น้ํา แตละเอียดกวา น้ําที่ออกมาจากรูหรือฟน
ดังกลาวจะมีรูปแบบเปนฝอยน้ําหรือหมอกน้ํา
เมื่อพนออกไปแลวกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่
เปนบริเวณกวาง


Double Row
of Teeth
Spinning
Teeth

Metal
Teeth

Molded Rubber Fog Teeth

หัวฉีดฝอยน้าํ รุน แรกใชรหู รือฟนหนาตัด
รูปสีเ่ หลีย่ ม (Square-faced Metal Teeth) เรียง
เต็มพื้นผิวดานหนาของหัวฉีด แตมีขอเสีย 2
ประการคือ 1) มีชองวางระหวางฟนที่เรียกวา
“นิ้ว” (Finger) ซึ่งความรอนสามารถเล็ดรอด
ผ านช องว า งนี้ ไปได 2) ฟ นโลหะเหล านี้ มี
แนวโนมจะไดรบั ความเสียหายไดงา ยเมือ่ หัวฉีด
ตกลงพื้นหรือนําไปใชเปนเครื่องมือทุบทางเขา
ในยุคตอมามีการใชฟน แบบปน หรือหมุน
ได (Spinning Teeth) เพื่อลดชองวาง (Finger)
แตยงั มีอยูเ มือ่ ฉีดฝอยน้าํ ทัง้ แคบและกวาง เพียง
แตเปลีย่ นรูปรางไป นอกจากนี้ ฟนแบบหมุนใน

บางกรณี ฝอยน้ําที่อยูบริเวณขอบรูปกรวยจะ
สลายตัวเร็วเกินไปทําใหการทําความเย็นเพลิง
ลดประสิทธิภาพลง อีกทั้งฟนแบบหมุนมักทํา
ดวยพลาสติกทําใหแตกหักหรือเสียหายงาย
ระยะหลังมีการคนคิดฟนฉีดฝอยน้าํ แบบ
สองแถว (Double Row of Teeth) เพื่อปดชอง
วางไมใหเกิด Finger แตฟนแถวทีส่ องกลับสราง
ชองวางขึ้นมาดวยตัวเองซึ่ง Finger ยังคงมีอยู
เหมือนเดิม
นวัตกรรมลาสุด ใชฟน พนฝอยน้าํ ทําดวย
ยาง (Rubber Fog Teeth) เรียงกันเปนแผงภาย
ใตขอบกันชนทีส่ รางเปนสวนเดียวกัน ฟนแตละ
ซีห่ ลอเปนแทงยาว แข็งแรง ปองกันการเสียหาย
ดวยการเดงกลับมาเปนรูปเดิมเมื่อถูกกระแทก
กันชนหนาชวยปองกันฟนฝอยน้ําใหคงอยู ใน
สภาพดี สามารถสร างรู ป แบบของฝอยน้ํา ได
ตามตองการ
หั วฉี ดรุ นใหม ดั งกล าวนี้ ออกแบบด วย
ความชวยเหลือจากคอมพิวเตอร เปนหัวฉีดน้ํา
อัตโนมัติของ TFT ออกจําหนายเดือนกันยายน
ป 1983 สามารถสรางรูปแบบฝอยน้าํ รูปกรวย
ไดอยางสมบูรณแบบและไรชองวาง (Finger)
ระหวางสายน้าํ ฟนสรางฝอยน้าํ แตละซีจ่ ะมีรฉู ดี
ขนาดเล็กและพนน้าํ ดวยความเร็วเหมาะสมเพือ่
ใหเหลื่อมฝอยน้ําที่ฉีดมาจากฟนซี่อื่นจึงทําให
สามารถปดชองวางระหวางฟนไดทั้งหมด ผิว
หนาของกันชนออกแบบพิเศษเพือ่ ชวยดึงน้าํ ให
มีรูปแบบฝอยน้ํากวางขึ้นซึ่งจะเห็นไดชัดขณะ
เปลีย่ นจากการฉีดรูปแบบฝอยน้าํ ละเอียดวงแคบ

SAFET Y LIFE 10

ไปเปนรูปแบบฝอยน้ําวงกวาง
ฟ นฉี ดฝอยน้ําทําด วยยางออกแบบให
สามารถฉีดเม็ดน้ําไดหลายขนาดตั้งแตเม็ดน้ํา
หยาบไปจนถึงเม็ ดน้ําละเอี ยดมากสําหรั บใช
ดูดซับความรอนในระดับสูงสุด อีกทั้งยังสราง
เม็ดน้าํ ทีใ่ หญกวาเพือ่ ฉีดไดระยะไกลและแรงขึน้
ผลจากการผสมผสานรูปแบบการฉีดที่
อุ ดช องว างระหว างซี่ ฟ นฉี ดน้ําและการเลื อก
ขนาดเม็ดน้าํ ทําใหสามารถสรางฝอยน้าํ รูปกรวย
ที่หนาแนน ฝอยน้ําละเอียดที่ขอบดานนอกสุด
(บริเวณฐานกรวย) ยังมีน้ําหนักและมั่นคง ไม
แตกกระจายหรือสลายตัวไดงาย ทําใหฝอยน้ํา
ละเอียดรูปกรวยมีพลังเพิ่มขึ้น
หั วฉี ดน้ํา ลําตรงปะทะหั วฉี ดน้ํา ฝอย
ละเอียด (Smooth Bore vs. Fog Tip)
ยังคงเปนความยังคงเขาใจผิดมาตลอดวา
ในสภาพลมแรงหรือเมือ่ ตองการระยะฉีดไกลสุด
หั วฉี ดลําตรง (Smooth Bore) สนองความ
ตองการไดดกี วาหัวฉีดฝอยน้ําละเอียด
ในความเปนจริง หัวฉีดฝอยน้ําละเอียด
หรือหมอกน้ําถูกออกแบบมาใหสามารถฉีดน้ํา
ลําตรงไดตรงและมัน่ คงกวาหัวฉีด Smooth Bore
เหตุผล หัวฉีดน้ําลําตรง Smooth Bore เมื่อ
ทํางานที่ความดันถูกตอง ความเร็วที่ตรงกลาง
ของลําน้ําจะสูงกวาบริเวณตรงขอบ เนื่องจาก
บริ เวณขอบจะมี แรงเสี ยดทานเกิ ดขึ้ นตลอด
ความยาวสายสูบทําใหลําน้ําชาลง เมื่อน้ําออก

ที่หนาแนนซึ่งใหประสิทธิภาพดับไฟสูงขึ้น
นั กดั บเพลิ งจํานวนไม น อยที่ ไม เชื่ อว า
รูปแบบฝอยน้าํ ละเอียดทีน่ า้ํ กระจายออกจากขอบ
วงกลมจะใหนา้ํ ลําตรงทีพ่ งุ ตรง ทรงพลัง แมนยํา
และได ระยะฉี ดไกลกว าน้ําลําตรงจากหั วฉี ด
Smooth Bore
น้ําลําตรงจากหัวฉีดฝอยละเอียดไดมา
จากการปรับขอบลําน้ํา เริ่มจากการปรับลําน้ํา
ใหกวางขึ้น เมื่อลําน้ําเริ่มกวางและมีสวนโคง
กอนจะเปนรูปกรวยฝอยน้าํ เอียดใหปรับถอยหลัง
กลับมาเปนลําตรง (ขอบน้าํ ขนานกัน) หากปรับ
ตอไปจะไดลาํ น้าํ ปลายแหลมโฟกัสไปยังเปาหมาย
ซึ่งน้ําจะกระจายออกไปเมื่อตกกระทบ
จากปลายหัวฉีดจะมีแนวโนมทีล่ าํ น้าํ จะแยกออก
จากกันระหวางตรงกลางกับตรงขอบ ลําน้ําที่
เปนลําตรงจริงๆ จะมีแค 2-3 นิว้ จากปลายหัว
ฉีด ที่แรงดันน้ําต่ําอาจมองเห็นความแตกตาง
ระหวางลําน้าํ ตรงกลางกับตรงขอบไมชดั เจน แต
ผลกระทบตอการดับเพลิงเกิดขึน้ จริง
หั วฉี ดน้ําฝอยที่ ใช แรงดั นเหมาะสมใน
การฉีดน้ํา สายน้ําบริเวณขอบรอบนอกมีความ
เร็วเทากับน้ําตรงแกนกลาง สุญญากาศเกิดขึ้น
บางสวนในสายน้ําจะถูกสรางขึ้นมาเพื่อบังคับ
สายน้ําทัง้ หมดใหเคลือ่ นที่ไปพรอมกันในระยะ
สั้นๆ จากหัวฉีด จากนั้นสายน้ําจากแกนกลาง
และจากขอบนอกจะมาบรรจบกัน สรางสายน้าํ

Flushing Debris

การไลขยะ (Flushing Debris)
คุณสมบัตสิ ําคัญอีกอยางหนึ่งของหัวฉีด
ฝอยน้ําคือความสามารถในการไลขยะหรือสิ่ง
ไม ต องการอื่ นๆ อาทิ ก อนหิ น เศษปะเก็ น
สะเก็ดตางๆ ฯลฯ ซึ่งเปนอุปสรรคขัดขวางการ
ทํางานของหัวฉีด ใชความดันน้าํ ชวยไลเศษวัตถุ
ที่มีขนาด 0.3 นิ้ว ออกจากหัวฉีดโดยการบิด
สายน้ําหลังจากฉีดเปนมุมกวางไปแลว
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Gasket Grabber

สําหรั บตะแกรงดั ก เศษขยะ (Gasket
Grabber) ทีท่ าํ ติดไวทา ยหัวฉีดจะตองไดรบั การ
ตรวจสอบทุกครัง้ หลังจากการใชงาน หากมีเศษ
ขยะที่ตะแกรงนี้จะตองรีบนําออกไปทันที
แรงปฏิกริ ยิ าทีห่ วั ฉีด (Nozzle Reaction)
แรงปฏิกริ ยิ าทีห่ วั ฉีดน้าํ ดับเพลิงเกิดจาก
แรงดันน้ําที่ใชตามกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3 ของ
นิวตัน “ทุกแรงกระทําจะมีแรงโตกลับที่เทากัน
คืนกลับมาเสมอ” แรงปฏิกิริยาที่หัวฉีดน้ํารูจัก
กันดีในกลุม นักดับเพลิงทีเ่ รียกวา “แรงเตะกลับ
ของหัวฉีดน้าํ ” (Nozzle Kickback) เมือ่ คาแรงดัน
ที่หัวฉีดน้ําเทากัน (คงที่) อัตราไหลของน้ําที่
มากขึ้นจะทําใหเกิดแรงปฏิกริ ิยาสูงตามไปดวย
และหากอัตราไหลของน้าํ เทากัน แรงดันทีห่ วั ฉีด
สูงจะเกิดแรงปฏิกริ ยิ าทีห่ วั ฉีดมาก ปญหานีเ้ กิด
ขึ้ นกับหัวฉีดน้ําธรรมดาที่ ไมใชแบบอัตโนมัติ
ทันทีที่ อัตราไหลของน้ําสูงขึ้ น ปริมาณ gpm
(แกลลอน/นาที) ทีเ่ พิม่ ขึน้ แมไมมากนักก็สราง
แรงปฏิกิริยาที่หัวฉีดได

หัวฉีดฝอยน้ําขนาด 1.5 นิว้
ยกตัวอยาง หัวฉีดฝอยน้ําชนิดธรรมดา
ขนาด 1.5 นิว้ อัตราไหลทีใ่ ชคอื 100 แกลลอน/
นาที (gpm) เมือ่ มีนา้ํ ไหลเขาในอัตรา 100 gpm
แรงดันทีห่ วั ฉีดจะมี 100 ปอนด/ตารางนิว้ (psi)
เมื่อเพิ่มอัตราไหลเปน 110 gpm แรงดันที่หัว
ฉีดจะเปน 120 psi อัตราไหล 120 gpm แรงดัน
จะได 145 psi และอัตราไหล 130 gpm แรงดัน
ที่หัวฉีดจะเพิ่มเปน 170 psi
ในการแปลงแรงดั น/อัตราไหลของหัว
ฉีดใหเปนแรงปฏิกิริยาที่หัวฉีด สําหรับหัวฉีด
ฝอยน้ํา ใหใชสูตร NR = (0.0505) (Q NP)
NR คือ แรงปฏิกิริยาที่หัวฉีด หนวยเปน
ปอนด (Nozzle Reaction in pounds)
0.0505 คือคาคงที่ (A Constant)
Q คืออัตราไหล หนวยเปน แกลลอนตอ
นาที (Flow in gpm)
NP คือแรงดันที่หัวฉีด ปอนด/ตารางนิ้ว
(Nozzle Pressure in psi)
จากสู ต รดั ง กล า ว มี ก ารคํา นวณแรง
ปฏิกริ ยิ าทีห่ วั ฉีด (NR) ตามระดับของอัตราไหล
(Q) และแรงดันทีห่ ัวฉีด (NP) ไดดงั นี้
100 GPM = 50 lbs. NR ที่อัตราไหล
100 gpm มีแรงปฏิกิริยาที่หัวฉีด 50 ปอนด
110 GPM = 61 lbs. NR (+10% flow,
+22% reaction) ที่อัตราไหล 110 gpm มีแรง

ปฏิกิริยาที่หัวฉีด 61 ปอนด (อัตราไหลเพิ่ม
10% แรงปฏิกิรยิ าทีห่ ัวฉีดเพิม่ 22%)
120 GPM = 73 lbs. NR (+20% flow,
+46% reaction) ที่อัตราไหล 120 gpm มีแรง
ปฏิกิริยาที่หัวฉีด 73 ปอนด (อัตราไหลเพิ่ม
20% แรงปฏิกิรยิ าทีห่ ัวฉีดเพิม่ 46%)
130 GPM = 86 lbs. NR (+30% flow,
+72% reaction) ที่อัตราไหล 130 gpm มีแรง
ปฏิกิริยาที่หัวฉีด 61 ปอนด (อัตราไหลเพิ่ม
30% แรงปฏิกิรยิ าทีห่ ัวฉีดเพิม่ 72%)
สํ า หรั บหั วฉี ดฝอยน้ํ า ชนิ ดธรรมดา
(Conventional Fog Nozzle) ทันทีที่ไดรับอัตรา
ไหลเพิ่ มขึ้ นจากอั ตราที่ ตั้ งไว 100 psi แรง
ปฏิกิริยาที่หัวฉีดจะเพิ่มตามเปน 2 เทาขึ้นไป
เสมอ เชน อัตราไหลเพิ่ม 10% แรงปฏิกิริยาที่
หัวฉีดจะเพิ่ม 20% อัตราไหลเพิ่ม 20% แรง
ปฏิกิริยาที่หัวฉีดเพิ่ม 46% และอัตราไหลเพิ่ม
30% แรงปฏิกริ ยิ าทีห่ วั ฉีดเพิม่ 72% ตามทีย่ ก
ตัวอยางขางตน
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หัวฉีดฝอยน้ํา ขนาด 2.5 นิ้ว
หัวฉีดฝอยน้าํ ชนิดธรรมดาขนาด 2.5 นิว้
อัตราไหล 250 gpm มีแรงปฏิกิริยาที่หัวฉีด
เหมือนกับหัวฉีด 100 gpm เมือ่ ฉีดน้าํ ดวยอัตรา
ไหลระดับตางๆ จะมีแรงปฏิกิริยาที่ หัวฉีดน้ํา
ดับเพลิงเกิดขึน้ ดังนี้
250 gpm = 126 lbs. NR (100 psi
NP) ทีอ่ ตั ราไหล 250 gpm ความดันหัวฉีด 100
psi มีแรงปฏิกิริยาที่หัวฉีด 126 ปอนด
275 gpm = 153 lbs. NR (+10% flow,
+21% reaction) ที่อัตราไหล 275 gpm มีแรง
ปฏิกิริยาที่หัวฉีด 153 ปอนด (อัตราไหลเพิ่ม
10% แรงปฏิกิรยิ าทีห่ ัวฉีดเพิม่ 22%)
300 gpm = 182 lbs. NR (+20% flow,
+44% reaction) ที่อัตราไหล 300 gpm มีแรง
ปฏิกิริยาที่หัวฉีด 182 ปอนด (อัตราไหลเพิ่ม
20% แรงปฏิกิรยิ าทีห่ ัวฉีดเพิม่ 44%)
325 gpm = 214 lbs. NR (+30% flow,
+70% reaction) ที่อัตราไหล 325 gpm มีแรง

ปฏิกิริยาที่หัวฉีด 214 ปอนด (อัตราไหลเพิ่ม
30% แรงปฏิกิรยิ าทีห่ ัวฉีดเพิม่ 70%)
หัวฉีดน้ําลําตรง (Smooth Bore Tips)
หัวฉีดน้าํ ลําตรงมีแรงปฏิกริ ยิ าทีห่ วั ฉีดเกิด
ขึน้ เชนเดียวกับหัวฉีดฝอยน้าํ ธรรมดา เนือ่ งจาก
หัวฉีดทั้งสองประเภทมีขนาดรูเปดคงที่ อัตรา
ไหลของน้ําที่ สูงกวาอัตราที่รูเปดจะรับไดจะมี
แรงปฏิกริ ยิ าเกิดขึน้ โดยเปนการไตระดับเร็วกวา
การเพิ่มของอัตราไหล ซึ่งสูตรคํานวณหาแรง
ปฏิกิรยิ าของหัวฉีดน้าํ ลําตรงมีดังนี้
NR = (1.57)(d2NP)
NR คือแรงปฏิกิริยาที่หัวฉีด หนวยเปน
ปอนด (Nozzle reaction in pounds)
1.57 คือคาคงที่ (A constant)
d คือเสนผานศูนยกลางของหัวฉีด หนวย
เปนนิ้ว (Nozzle diameter in inches)
NP คือแรงดันทีห่ ัวฉีดหนวยเปนปอนด/
ตารางนิว (Nozzle pressure in psi)
หัวฉีดน้ําลําตรงมีแรงปฏิกิริยาที่หัวฉีด
สูงขึน้ เปนสองเทาของการเพิม่ ขึน้ ของอัตราไหล
เหมือนกับหัวฉีดฝอยน้ํา เนื่องจากทั้งคูเปนหัว
ฉีดธรรมดา (Conventional Nozzles) เมือ่ อัตรา
ไหลเพิ่มขึ้น ความดันทีห่ ัวฉีดก็เพิ่มขึ้น สงผลให
แรงปฏิกิริยาที่หัวฉีดสูงตามไปดวย
จําไววา เหตุผลที่แรงปฏิกิริยาที่หัวฉีด
ธรรมดาสูงขึ้น เนื่องจากความดันจะเพิ่มตาม

อัตราไหลทีส่ งู ขึน้ ในขณะทีร่ เู ปดรับน้าํ ของหัวฉีด
ไมเปลีย่ นแปลง เมือ่ น้าํ มามากแตปลอยออกได
นอยจึงมีการสะสม และเมื่อมีการสมทบเขามา
อี กก็ ทําให เกิ ดแรงดั น สําหรั บหั วฉี ดน้ําชนิ ด
ธรรมดา แรงปฏิกริ ยิ าทีห่ วั ฉีดก็คอื แรงดันนัน่ เอง
หัวฉีดน้าํ ดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic
Nozzles)
หัวฉีดน้าํ ดับเพลิงอัตโนมัตสิ ามารถทําให
แรงปฏิกิริยาที่หัวฉีดตามอัตราไหลของน้ําเกิด
ขึน้ ในระดับต่าํ เนือ่ งจากรักษาแรงดันใหคงทีไ่ ด
(100 psi)
คิ ดตามอั ตราไหลตามที่ ยกตั วอย างไว
ขางตน หัวฉีดฝอยน้ําอัตโนมัติขนาด 2.5 นิ้ว
คํานวณดวยสูตร NR = (0.0505) (Q NP) จะ
ไดแรงปฏิกริ ิยาทีห่ ัวฉีดดังตอไปนี้
250 gpm = 126 lbs. NR (100 psi
NP) ที่อัตราไหล 250 gpm มีแรงปฏิกิริยาที่
หัวฉีด 126 ปอนด
275 gpm = 139 lbs. NR (+10% flow,
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+10% reaction) ที่อัตราไหล 275 gpm มีแรง
ปฏิกิริยาที่หัวฉีด 139 ปอนด (อัตราไหลเพิ่ม
10% แรงปฏิกิรยิ าทีห่ ัวฉีดเพิม่ 10%)
300 gpm = 152 lbs. NR (+20% flow,
+21% reaction) ที่อัตราไหล 300 gpm มีแรง
ปฏิกิริยาที่หัวฉีด 152 ปอนด (อัตราไหลเพิ่ม
20% แรงปฏิกิรยิ าทีห่ ัวฉีดเพิม่ 21%)
325 gpm = 164 lbs. NR (+30% flow,
+30% reaction) ที่อัตราไหล 325 gpm มีแรง
ปฏิกิริยาที่หัวฉีด 164 ปอนด (อัตราไหลเพิ่ม
30% แรงปฏิกิรยิ าทีห่ ัวฉีดเพิม่ 30%)
จากตัวเลขดังกลาว หัวฉีดอัตโนมัติเมื่อ
ใชอตั ราไหลของน้าํ เพิม่ ขึน้ แรงปฏิกริ ยิ าทีห่ วั ฉีด
จะเพิ่มขึ้นเทากัน เชน ที่อัตราไหล 275 gpm
(เพิม่ จาก 250 gpm 10%) มีแรงปฏิกริ ยิ าทีห่ วั
ฉีด 139 ปอนด (เพิ่มจาก 126 ปอนด 10%)
หรือทีอ่ ตั ราไหล 300 gpm (เพิม่ จาก 250 gpm
20%) มีแรงปฏิกริ ยิ าทีห่ วั ฉีด 152 ปอนด (เพิม่
จาก 126 ปอนด 21%) เปนตน
เพือ่ ใหจาํ ไดงา ยๆ หัวฉีดฝอยน้าํ อัตโนมัติ
ทีค่ วามดันหัวฉีดคงที่ 100 psi จะมีแรงปฏิกริ ยิ า
ทีห่ วั ฉีดเทากับครึง่ หนึง่ ของอัตราไหลของน้าํ ผาน
หัวฉีด (NR = 1/2 gpm) และอีกตัวแปรหนึ่ง
ที่ มี ผ ลต อการเกิ ดแรงปฏิ กิ ริ ยาที่ หั วฉี ด คื อ
รูปแบบการฉีดน้าํ (Stream Pattern) ซึง่ การฉีด
น้าํ ลําตรง (Straight Stream Pattern) จะเกิดแรง
ปฏิกิริยาที่หัวฉีดมากที่สุด
เมือ่ แรงปฏิกริ ยิ าทีห่ วั ฉีดเพิม่ ขึน้ กับหัวฉีด
ใด จะตองมีแรงที่เทากันมาตานทานจึงจะเกิด
สมดุลซึง่ หัวฉีดจะนิง่ และมัน่ คง ในการระงับเหตุ
เพลิงไหมสวนใหญ แรงตานทานนี้กระทําโดย

นักดับเพลิง นัน่ ก็คอื การออกแรงควบคุมสายสูบ
และหัวฉีดน้ําดับเพลิง ยิ่งแรงปฏิกิริยาที่หัวฉีด
มีมากเทาไหร ตองออกแรงมากขึ้น และตองใช
นักดับเพลิงควบคุมหลายคน จากประสบการณ
ของนักดับเพลิงมืออาชีพในสหรัฐฯ หัวฉีดน้ํา
อัตโนมัตทิ ตี่ อ เขากับสายสูบน้าํ ดับเพลิงทีม่ อี ตั รา
ไหล 150-250 gpm ตองมีคนควบคุม 2 คน
แรงปฏิกริ ยิ าทีห่ วั ฉีดจะมากเกินกําลังของ
นักดับเพลิงคนเดียวหรือไม หัวฉีดอัตโนมัติของ
TFT เปนชนิดเดียวในโลกที่ผูถือหัวฉีดสามารถ
ปรับอัตราไหลของน้ําและแรงปฏิกิริยาที่หัวฉีด
โดยไมมผี ลกระทบตอแรงดันน้าํ และคุณภาพของ
สายน้ํา นึกถึงตอนคุณฉีดน้ําบนบันไดหรือบน
พืน้ ทีอ่ นั ตรายอืน่ ๆ นักดับเพลิงแตละคนมีความ
สามารถปฏิบตั งิ านในแตละสถานการณไมเทากัน
จึงตองพิจารณาเรือ่ งแรงปฏิกริ ยิ าทีห่ วั ฉีดทีเ่ กิดขึน้
ระหวางการใชนา้ํ ที่อตั ราไหลสูงเปนกรณีพเิ ศษ

เมื่อใหไดประโยชนและความปลอดภัยสูงสุด
หัวฉีดอัตโนมัติปรับแรงดัน 2 ระดับ
Dual Force/Mid Force (Dual-pressure
Automatic Nozzle)
TFT (Task Force Tips) เปนผูผลิตราย
แรกทีส่ รางหัวฉีดอัตโนมัตทิ ปี่ รับแรงดันหัวฉีดได
2 ระดับ ซึ่งปกติหัวฉีดอัตโนมัติจะรักษาระดับ
แรงดันที่หัวฉีดไวคงที่ 100 psi โดยการปรับ
ขนาดรูเปดรับน้าํ อัตโนมัตติ ามอัตราไหลของน้าํ
เพือ่ ใหงา ยตอการบังคับควบคุมหัวฉีดในการดับ
ไฟซึง่ ที่หวั ฉีดจะไมมแี รงดันสะสมทีม่ ากับอัตรา
ไหลทีเ่ พิม่ ขึน้ จึงไมเกิดแรงเตะกลับ (Kickback)
ที่ทําอันตรายผูถือหัวฉีดได
ในการปฏิบตั งิ านจริงในพืน้ ทีม่ คี วามเสีย่ ง
เชน บนบันได บนที่สูง หรือหลังคา แรงดันที่
หัวฉีดระดับ 100 psi อาจจะมากเกินและเปน
อั นตรายได นั ก ดั บเพลิ งส วนใหญ จึ งมี ความ
ตองการหัวฉีดรุ นใหมที่สามารถทํางานไดดีที่
แรงดันเหลือ่ มลงมาจาก 100 psi แตยงั สามารถ
ฉีดน้ําที่อัตราไหลไดเทาเดิมหรือสูงขึ้นสําหรับ
ใชในบางสถานการณ
หั ว ฉี ดรุ นใหม ของ TFT ผู ปฏิ บั ติ ง าน
สามารถเปลีย่ นระดับแรงดันใชงานทีห่ วั ฉีดจาก
มาตรฐาน 100 psi ลงมาทีร่ ะดับ 60 psi อยาง
รวดเร็ วซึ่ งแรงดั นที่ ลดลงในขณะที่ ไมสู ญเสี ย
อัตราไหลไดมาจากการสูญเสียแรงดันจากการ
เสียดทาน (Friction Loss) ดวย
การปฏิบัติงานที่แรงดันน้ํามาตรฐาน
(Standard Pressure Operation)
หัวฉี ดน้ํา Dual Pressure Automatic
Nozzles มี ระบบความคุ มแรงดั นที่ ออกแบบ
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Standard Pressure Operation

Low Pressure Operation

ใหม ใหแรงดันเที่ยงตรง แมนยํา และมั่นคง ซึ่ง
Dual-Force เปนหัวฉีดน้ํารุน แรกทีม่ ีคุณสมบัติ
ตรงตามขอกําหนดมาตรฐาน NFPA 1964; Flow
Standards for Automatic Nozzles หัวฉีดแตละ
หัวผานการทดสอบตามขอกําหนดและคําแนะนํา
ทัง้ จากบุคคลทีส่ ามและวิศวกรของบริษทั สนใจ
อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.tft.com.
การปฏิบัติงานที่ แรงดันน้ําต่ํา (Low
Pressure Operation)
ดวยวิธีการงายๆ เพียงบิดปุมตัวปรับที่
ติดตั้งบนแผนกั้นน้ําดานหนาหัวฉีด ทั้ง DualForce และ Mid-Force จะฉีดน้ําดวยแรงดัน
ระหวาง 55-75 ปอนด/ตารางนิว้ (psi) ขึน้ อยู
กับอัตราไหล (gpm) ที่ใช
หมายเหตุ การเปดหัวฉีด Dual-Force
ครัง้ แรกใหเปดกวางไวกอ นเพือ่ ใหมแี รงดันต่าํ ซึง่
จะอยูใ นระดับใกลเคียงกับหัวฉีดน้าํ ลําตรงขนาด
0.75 นิ้ว แรงดันจะเริ่มที่ 65 psi และไตขึ้นไป
ตามอัตราไหลทีส่ งู ขึน้ ขณะทีร่ เู ปดรับน้าํ คงที่ แต
Dual-Force แตกตางออกไปคือ แรงดันหัวฉีด
เพิม่ ขึน้ ตามขนาดของรูเปดและอัตราไหลทีเ่ พิม่
ขึ้น ทั้งนี้ แมวาแรงดันจะอยูในระดับต่ําแตก็ยัง
เพียงพอตอการใชงาน (หากแรงดันหัวฉีดไม
เพียงพอก็จะไมสามารถเปดน้าํ ใหเขามาในหัวฉีด

ตามอัตราไหลของน้ําที่มีอยูได)
ในกรณีหัวฉีดอัตโนมัติมีแรงดันนอย
เกินไปจนไมสามารถเปดใชหัวฉีดได นั่นอาจ
ไมใชความบกพรองของหัวฉีด แตเปนเพราะ
สาเหตุอื่น อาทิ
 มีการใชงานเครื่องสูบน้ําไมถูกตอง
 สายสูบน้ําพับงอ
 สูญเสียแรงดันจากที่สงู /ใชสายสูบน้ํา
ยาวบนอาคารสูง
 มี ก ารใช วาล วลดแรงดั น กั บ อุ ป กรณ
บนอาคารสูง
 มี การขโมยแรงดั นจากหั วฉี ดน้ํ า
ธรรมดา หรือสายสูบขนาดใหญ
 เครื่องสูบน้ําเสียหายใชการไมได
สามเหลีย่ มการใชนา้ํ (Water Triangle)
หลั ก การทางชลศาสตร ของหั วฉี ดน้ํา
อัตโนมัติจํางายๆ คือ ทฤษฎีสามเหลี่ยมการใช
น้าํ (Water Triangle) เปนรูปสามเหลีย่ มทีแ่ ตละ
ดาน คือคาจํากัด 3 ประการในการตัง้ เครือ่ งสูบ
น้ํา ไดแก 1) การจายน้ํา (Water Supply) 2)
กําลังของเครือ่ งสูบน้าํ (Pumper Power) และ 3)
แรงดันใชงานสูงสุดที่ยินยอมใหทําได (Maximum Allowable Working Pressure)
เมื่ อเดินเครื่ องสูบน้ําสงน้ําไปยังหัวฉีด
อัตโนมัติ ผูค วบคุมเครือ่ งสูบน้าํ ตองเรงเครือ่ งให
ถึงขีดจํากัดของแตละดาน ซึ่งขีดจํากัดดังกลาว
สังเกตไดจาก
 การสงน้ํา (Water Supply) ขีดจํากัด
ของการจายน้าํ สังเกตไดจากแรงดัน 5-10 psi
แสดงบนเกจทอดูดน้ําเขาหรือสายดูดน้ํา และ
เครื่ องสูบน้ําทํางานในทิศทางที่ ควบคุมไมได
(เรงความเร็วผิดปกติ)

แรงดัน (Pressure) ขีดจํากัดของความ
ดันเครื่องสูบน้ําโดยทั่วไปอยูที่ 200-225 psi
สังเกตจากตัวเลขแสดงบนเกจวดั แรงดัน
 กําลังเครื่องสูบน้ํา (Power) ขีดจํากัด
ของกําลังเครือ่ งสูบน้าํ ก็คอื การเรงเครือ่ งจนสุด
เมื่อองคประกอบทั้ง 3 ถูกเรงสุดถึงขีด
จํากัดแลวก็พูดไดวา การสงน้ําเขาหัวฉีดทําได
สมบูรณแลว หากสงน้าํ ที่แรงดันสูงสุดผานสาย
สูบขนาดใหญก็จะไดอตั ราไหลสูงขึ้น แตถาการ
สงน้าํ มีปญ
 หาจะตองมีการปรับปรุงทอดูดน้าํ ใช
สายใหญขึ้นหรือเพิ่มจํานวนสายดูดหรือรับน้ํา
เพิ่ มจากแหลงสํารองอื่ นเพิ่ มเขามา (ตอจาก
เครือ่ งสูบน้าํ อีกเครือ่ งหนึง่ ) สวนกําลังของเครือ่ ง
สูบน้ําจะเรงสุดเมื่อตองสงน้ํา 1 สายหรือมาก
กวาในปริมาณลนความจุซงึ่ อาจใชเครือ่ งสูบน้าํ
อีกเครื่องเขามาชวยผอนภาระเพื่อสงน้ําใหได
อัตราไหลตามตองการ การใชสายสูบขนาดใหญ
เพือ่ ลดการสูญเสียแรงดันจากการเสียดทาน แต
เปนความจริงทีว่ า หากสายสูบใหญเกินไป กําลัง
สูงสุดของเครือ่ งสูบน้าํ หนึง่ หรือสองเครือ่ งอาจไม
พอสําหรับการสงน้าํ ในอัตราไหลทีต่ งั้ เปาหมายไว
แตถา ใชสายสูบเล็กเกินไปก็อาจสะสมแรงดันให
สูงขึ้นมาได โดยเฉพาะกับหัวฉีดน้ําธรรมดาทีม่ ี
ขนาดรูเปดรับน้าํ คงทีอ่ าจไมสมั พันธกบั ปริมาณที่
สงเขามาทําใหเกิดปญหาในการฉีดน้าํ ดับไฟได
สําหรั บ หั วฉี ดน้ํ า อั ตโนมั ติ ผู ควบคุ ม
เครือ่ งสูบน้าํ จะสงน้าํ ไดเต็มประสิทธิภาพทันทีที่
เรงเครื่องจนสุด เนื่องจากหัวฉีดจะเปดรูรับน้ํา
ใหมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณน้ําที่สงออกไป
ซึ่งเปนความจริงที่ตองยอมรับ การสงน้ําไปยัง
หัวฉีดอัตโนมัติทําไดดกี วา เร็วกวา และแมนยํา
กวาการสงน้ําเขาหัวฉีดธรรมดา
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