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วิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารภัยใน
สังกัดของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย โดยความรวมมือจากองคกร
ความรวมมือระหวางประเทศแหงประเทศญีป่ นุ
(JICA; Japan International Cooperation Agency)
จัดพิมพคมู อื การฝกซอมและปฏิบตั กิ ารดับเพลิง
แปลมาจากคูม อื ระงับเหตุอคั คีภยั ของสถาบันฝก
อบรมดับเพลิงแหงมหานครโตเกียว เรียบเรียง
โดยผูเ ชีย่ วชาญพิเศษ “ทาคาโอะ มิยาชิโร” ทาง
นิตยสารเซฟตี้ไลฟขอนําเสนอเนื้อหาบางสวน
มานําเสนอเพือ่ เสริมความความรูแ กนกั ดับเพลิง
ทัว่ ไปทัง้ ในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ฉบับนี้
เปนเรือ่ งเทคนิคการฉีดน้าํ ดับไฟซึง่ มีสาระสําคัญ
โดยสรุปดังตอไปนี้

ฉีดน้ําเปนเสนตรง (Straight)

พื้นฐานการฉีดน้ําดับไฟ
การฉีดน้าํ ดับไฟคือการเปลีย่ นกระแสน้าํ
ไหลมาตามสายสูบใหมรี ปู แบบเปนประโยชนตอ
การดับไฟมากทีส่ ดุ โดยการใชอปุ กรณทเี่ รียกวา
“หัวฉีดน้ํา” (Nozzle) สามารถเพิ่มแรงดันและ
อัตราไหลของน้ําผานสายสูบใหสูงขึ้นพรอมกับ
สรางรูปแบบของน้าํ ทีฉ่ ดี ออกไปใหเปนตามความ
ตองการของผูฉดี ทัง้ นี้ นักดับเพลิงจะไดรับการ
ฝกฝนตั้งแตเริ่มกาวเขามาทําอาชีพ “คนสูไฟ”
พูดงายๆ ฉีดน้าํ ดับไฟ ใครๆ ทําเปน แตประเด็น
สําคัญอยูที่เราจะใชประโยชนจากการฉีดน้ําได
มากนอยแคไหน หรือจะฉีดน้ําออกมารูปแบบ
ใดจึงจะเหมาะสมกับเพลิงไหมที่เกิดขึ้น (ทําให
ไฟดั บอย างรวดเร็ วและไม ลุ กติ ดขึ้ นมาใหม )
รวมถึงขอควรระวังระหวางการฉีดน้าํ เนื่องจาก
สิง่ ทีก่ าํ ลังถืออยูใ นมือคือแรงดันน้าํ และกระแสน้าํ
ในระดับที่สามารถทําอันตรายไดทุกเมื่อ

ฉีดน้ําพนเปนหมอก (Fog)

ฉีดน้ําแบบสเปรย (Spray)

การฉีดน้าํ ดับไฟหากจะใหมปี ระสิทธิภาพ
ต องปฏิ บัติ ดั งนี้
 ฉีดน้ําจากตําแหนงซึ่ งเมื่ อฉีดออกไป
แลวสามารถควบคุมการลุกโหมของเพลิงไหมได
 ฉีดน้ําใสวัตถุที่มีไฟลุกติดอยู (ยกเวน
การฉีดน้ําเบื้องตนหรือฉีดเพือ่ หลอเย็น)
 ระหวางฉีดน้า
ํ ดับไฟ หามผละออกจาก
หัวฉีดโดยเด็ดขาด
 หยุดฉีดน้า
ํ ตามความเหมาะสม ขึน้ อยู
สภาพเพลิงไหม
 หากพิจารณาแลวเห็นวา แมจะฉีดน้ํา
ตอไป สภาพเพลิงไหมจะไมเปลีย่ นไปมากกวานี้
ใหเคลือ่ นยายตําแหนงหรือเปลีย่ นวิธกี ารฉีดน้าํ
 กรณีเป นเพลิงไหม สารเคมีปฏิ กิริยา
รุนแรงกับน้ํา (หามถูกน้าํ ) อาทิ ผงอะลูมิเนียม
ผงแม็กนิเซียม ฯลฯ หามฉีดน้าํ ใสอยางเด็ดขาด
เพราะอาจเกิดระเบิดได

ประเภทของการฉีดน้าํ /ชนิดหัวฉีด
ประเภทของการฉีดน้ําหรือรูปแบบ
การฉีดน้ํา
 การฉีดน้า
ํ เปนเสนตรง (Straight) คือ
การฉีดน้ําออกมาเปนแทงหรือลําแข็ง (Solid)
 การฉีดน้ําพนเปนสเปรย (Spray) คือ
การฉีดน้ําแบบพนละอองน้ําออกมาเปนรูปวงรี
 การฉี ดน้ําพ นเป นหมอก (Fog) คื อ
การฉีดน้ําแบบพนละอองน้ําละเอียด ลักษณะ
เหมือนหมอกบางๆ
 ชนิดของหัวฉีด (Nozzles)
 หัวฉีดชนิดพนละอองแบบปริมาณคงที่
(Constant Flow Nozzle) สามารถใชฉดี น้าํ แบบ
พนเปนสเปรยหรือเปนเสนตรงไดดว ยการหมุน
กระบอกดานนอกของหัวฉีด
 หัวฉีดชนิดพนละอองแบบหมุนได (หัว
ฉีดเบอร 21 และ 21 ใหม) สามารถใขฉีดน้ํา


SAFET Y LIFE 1

การฝกฉีดน้ําเปนเสนตรงหรือลําตรง

มิฉะนัน้ น้าํ ทีส่ ะทอนมายังตนเพลิงจะมีปริมาณ
และแรงดันนอยเกินไป
 ขัน
้ ตอนการฉีดน้าํ
 ยืนใหมั่นคง
 ผูถือหัวฉีดหรือสายสูบจัดสายสูบเปน
เสนตรงตามทิศทางทีจ่ ะฉีดน้ําออกไป
 ผู ถื อหั วฉี ดต องระวั งแรงสะท อนกลั บ
หรือแรงกระแทก โดยมือซายถือสวนทายของ
หัวฉีด มือขวาจับสายสูบแลวใชทอ นแขนกดสาย
สูบแนบกับลําตัว จากนัน้ ยอตัวเล็กนอยแลวถาย
น้ําหนักไปดานหนา
 ใช สายคาดหลั งหรื อสายคาดสายสู บ
พาดบาไวขางหนึ่ง เพื่อลดแรงสะทอนกลับจาก

แบบพนเปนสเปรยหรือเปนเสนตรงไดดว ยการ
หมุนกระบอกดานนอกของหัวฉีด
 หั วฉี ดแบบพ น ละอองรู ป สเปรย เต็ ม
ระนาบ (หัวฉีดเบา) สามารถใชฉีดน้ําแบบพน
เป นสเปรย หรื อเป นเส นตรงได ด วยการหมุ น
กระบอกดานนอกของหัวฉีด
 หัวแบบพนละอองรูปเกลียว (90, 50
องศา) สามารถปรับหมุนได 2 ระดับคือ 90
องศา และ 50 องศา ฉีดน้ําเปนรูปสเปรย
การจับหัวฉีดและสายสูบที่ถูกตอง
 หัวฉีดหมอก (Fog Gun) ใชงานโดย
การโยกคันบังคับ สามารถฉีดน้ําแบบเสนตรง
การฉีดน้ําและทําใหสามารถทํางานไดงายขึ้น
 ฉีดน้า
แบบพนสเปรย และแบบพนเปนหมอกไดใน
ํ ไปยังวัตถุที่กําลังลุกไหม
 การใชหัวฉีดเบอร 21 (ขนาดหัวฉีด
หัวฉีดเดียวกัน
 หัวฉีดน้า
ํ ดามปน (Gun-type Nozzle)
ของประเทศญี่ปุน) หากแรงดันน้ําจากหัวฉีดมี
ใชงานโดยการหมุนหนาปดที่หัวฉีด สามารถ
ต่ํากวา 0.25 เมกะปาสกาล/ตารางเซนติเมตร
ปรับปริมาณน้ําได 4 ขั้น มีกานเปดปดเพื่อปด
(MPa/cm2) ใหใชผูถือหัวฉีด 1 คน ถามีตั้งแต
หัวฉีด ฉีดน้ําไดทั้งแบบเปนเสนตรงและแบบ
0.3 เมกะปาสกาล/ตารางเซนติเมตรขึ้นไป ใช
สเปรยดวยการหมุนหัวปรับฉีดน้ํา
ผูถ อื หัวฉีด 2 คน โดยเผือ่ แรงสะทอนกลับตอคน

 หัวฉีดน้ําประจําที่ (Fire Water Gun,
มีความแมนยําสูง สามารถฉีดไปยัง ไวที่ประมาณ 20 กิโลกรัม (kg.)
Monitor) ติดตั้งบนรถดับเพลิง ลอเลื่อนหรือ เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการลม
หมายเหตุ 0.25 เมกะปาสกาล/ตาราง
ยานพาหนะอืน่ สามารถฉีดน้าํ แบบเสนตรงจาก เปลวไฟ ทําลายเชื้อเพลิง และตัดออกซิเจน
เซนติเมตร เทากับ 2.5 บาร หรือ 35 ปอนด/
 มีแรงสะทอนกลับจากการฉีดคอนขาง
ระยะไกลได
ตารางนิว้ (psi) และ 0.3 เมกะปาสกาล/ตาราง
เทคนิคฉีดน้าํ ดับไฟลักษณะพืน้ ฐาน สูง การเปลี่ยนทิศทางการฉีดหรือเคลื่อนยาย เซนติเมตร เทากับ 3.0 บาร หรือ 42 ปอนด/
 การฉีดน้า
ํ เปนเสนตรง
ตารางนิ้ว (psi)
หัวฉีดขณะฉีดน้ําทําไดยาก
 เล็งไปยังเปาหมายแลวฉีดน้ํา ออกไป
 หากมีสิ่งกีดขวางพื้นที่เปาหมาย การ
 ลักษณะการฉีดน้า
ํ
 เปนการฉีดน้ําจากระยะไกล สามารถ
และเพื่ อใหสามารถดับไฟไดเปนบริเวณกวาง
ฉีดน้าํ จะถูกบีบใหแคบลงโดยปริยาย
 กรณีเปนการฉีดจากภายนอกอาคาร
ฉีดน้าํ ดับไฟลุกไหมรนุ แรงบริเวณทีเ่ ขาใกลไมได
ใหฉีดน้ําวนเปนรอบจากซายไปขวา ขึ้นขางบน
 มีขด
ี ความสามารถในทําลายคอนขาง เขาไปภายในอาคาร หรือฉีดจากพื้นขึ้นไปยัง แลวลงขางลางสลับกันไป
 การบังคับคันปดเปดน้ําของหัวฉีด ให
รุนแรง ฉีดกระจกหนาตางหรือกระเบือ้ งหลังคา ที่สูง ใหใชวิธีฉีดแบบสะทอนกลับ (ฉีดไปยังจุด
ใหทะลุเปนชองได รวมไปถึงใชกวาดหรือกําจัด ตรงขามเปาหมายใหสายน้าํ สะทอนไปทีเ่ ปลวไฟ) ทําอยางชาๆ และระมัดระวัง
เศษวัสดุกองอยูบ นทีส่ งู ใหตกลงพืน้ กอนจะเปน จะไดผลดีกวา แตจะตองคํานวณระยะการฉีด
 ขอปฏิบัติความปลอดภัย
 พยายามลดแรงสะทอนกลับใหไดมาก
อันตรายตอนักดับเพลิง
กระทบและระยะสะทอนกลับใหมคี วามเหมาะสม
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Fire Water Gun (Monitor)

ที่สุด โดยพื้นที่บริเวณ 2 เมตรหลังหัวฉีดและ
รอบสายสูบรัศมี 1.5 เมตร มีแรงสะทอนกลับ
นอยลงจากตนกําเนิดที่หัวฉีดน้ําประมาณ 0.1
เมกะปาสกาล/ตารางเซนติเมตร (1 บาร หรือ
14 ปอนด/ตารางนิว้ )
 กรณีหัวฉีดน้ํามีแรงดันน้ําสูงและเปน
อันตรายมาก ใหคกุ เขากมตัวต่าํ และโอบสายสูบ
ไวโดยทิง้ น้าํ หนักลงขางลาง
 หากต อ งการเปลี่ ย นตํ า แหน ง หั วฉี ด
ใหหยุดการฉีดน้ําชั่วคราว
 การฉีดน้ําดับไฟในบริเวณที่ขางบนมี
สายไฟฟาแรงสูงพาดผานอาจถูกไฟฟาดูด ตอง
พยายามให ปลายสุดของสายน้ําห างจากสาย
ไฟฟาในระยะที่ปลอดภัย
 การฉีดหัวฉีดติดตั้งประจําที่ (Fire
Water Gun, Monitor)
 ลักษณะการฉีดน้า
ํ
 ระยะฉีดน้ําคอนขางไกล สามารถฉีด
น้าํ ไดในปริมาณมาก เหมาะสําหรับการฉีดเพือ่
ควบคุมการโหมไหมของเปลวเพลิง
 ใหผลดีในการดับไฟสถานที่ซึ่งเขาถึง
หรือเขาใกลไดยาก ตัวอยางเชน คลังสินคา ศูนย
แสดงสินคาขนาดใหญ อาคารหลังคาสูง โรงเก็บ
วัสดุหรือยานพาหนะ โรงภาพยนตร ฯลฯ
 เป นการฉี ดน้ําที่ ส ามารถใช เป นหนึ่ ง
ในยุทธวิธที ําลายสิง่ กีดขวาง คุม กันทีมดับเพลิง
หรือทีมกูภ ยั รวมถึงปองกันไฟลามไปยังอาคาร
ทีอ่ ยูต ิดกัน
 เหมาะสําหรับใชฉีดดับไฟไหมอาคาร
ที่มีพื้นที่โลงกวางหรือมีพื้นที่ซึ่งสามารถฉีดน้ํา
ขามไปไดงาย
 เหมาะสําหรับใชฉีดน้ําระงับเหตุเพลิง
ไหมรนุ แรงทีส่ ามารถดับไฟไดจากดานนอกของ
ตัวอาคาร

สายสูบ ใหปรับลอสูงขึ้นแลวกางขาตั้งทั้งสี่แตะ
พืน้ จากนัน้ ปรับใหไดระดับทีม่ นั่ คงตามลักษณะ
พืน้ ทีร่ องรับ กรณีอปุ กรณตรึงหัวฉีดเปนแบบใช
หมุดล็อค (Knock Pin type) ตองแนใจวาหมุด
สอดลงรูแนนสนิทแลว ทัง้ นี้ หากขาตัง้ ยันหัวฉีด
อยูในสภาพลอยจากพื้นแมเพียงเล็กนอย หาม
ใชหัวฉีดนัน้ เด็ดขาด

ขัน้ ตอนการฉีดน้าํ
ตําแหนงติดตัง้ หัวฉีด ควรเลือกบริเวณ
เปนทีร่ าบมัน่ คงและแข็งแรงสามารถรองรับฐาน
หัวฉีดหัวฉีดและอุปกรณประกอบทั้งหมดได
 หากจําเปนตองติดตัง
้ บนพืน้ ลาดเอียง
ใหปรับตําแหนงเพื่อหัวฉีดสามารถติดตั้งอยาง
มั่นคงและฉีดน้ําตรงเปาหมายได
 หากไม สามารถปรั บตําแหน งหรื อใช
อุปกรณตา งๆ ตรึงตําแหนงอุปกรณได ใหใชวสั ดุ
ที่หาไดหรือเตรียมสํารองมา เชน เชือก ลวด
และอื่นๆ ผูกมัดหัวฉีดใหแนนหนาและมั่นคง
 กรณีตด
ิ ตัง้ แทนหัวฉีดบนพืน้ คอนกรีต
หรือพื้นภายในตัวอาคาร ควรใชผาหรือวัสดุอื่น
ปูรองกอนติดตัง้
 การติ ด ตั้ ง หั วฉี ดบนล อ เลื่ อนบรรทุ ก




ตามหลักการแลว ใหฉีดน้ําตรงไปยัง
เบือ้ งหนาหัวฉีดเปนหลัก หลีกเลีย่ งการฉีดแบบ
หมุนไปรอบๆ หรือฉีดกระจายออกดานขาง ให
ทําเฉพาะเมื่อจําเปนเทานั้น
 การฉีดแบบสเปรยดว
 ยหัวฉีด Monitor
โดยปกติทวั่ ไปจะฉีดเหนือลมหรือฉีดภายในตัว
อาคารเทานัน้
 การปรั บ เปลี่ ยนมุ มฉี ด น้ํ า ของหั วฉี ด
Monitor ใหอยูใ นชวงมุมเงย 70-90 องศา และ
ในชวงระนาบซายขวาไมเกิน 23 องศา
 กรณีฉด
ี น้าํ กลางแจงทีไ่ มตอ งการระยะ
ฉีดไกลมากหรือฉีดภายในอาคาร ใหฉดี แบบพน
เปนสเปรยในปริมาณมาก
 กรณีฉีดน้ําเปนเสนตรงจากภายนอก
เขามาภายในตัวอาคารหรือภายในพืน้ ทีแ่ บงของ
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การฉีดน้ําแบบพนสเปรยมุมกวาง

ตัวอาคาร ใหใชวิธีฉีดแบบสะทอนกลับโดยใช
ผนังหรือเพดานเปนตัวสะทอน
 ขอปฏิบัติความปลอดภัย
 ขณะเปลีย
่ นทิศทางการฉีดน้าํ ใหระวัง
แรงสะทอนกลับ โดยจะตองปฏิบัติอยางชาๆ
และรอบคอบ
การฉีดน้ําแบบพนสเปรยมุมกวาง
(มุมฝอยน้ําตั้งแต 30 องศา ขึ้นไป)
 ลักษณะการฉีดน้า
ํ
 ขอบเขตการฉีดน้า
ํ คอนขางกวาง ดังนัน้
จึงสามารถฉีดน้าํ คลุมพืน้ ทีเ่ พลิงไหมไดมากกวา
การฉีดลําตรง
 สามารถลดอุณหภูมต
ิ วั อาคารทีเ่ กิดไฟ
ไหมดวยมานละอองน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
 ใชฉด
ี คุม กันนักดับเพลิงทีเ่ ขาไปดับไฟ
หรือคนหา/ชวยชีวิตผูประสบภัยภายในอาคาร
 เหมาะสําหรั บใช ฉี ด ดั บ เพลิ ง ภายใน
หองที่มีการกั้นเปนสวนเล็กๆ
 เนือ
่ งจากมีแรงดันน้าํ คอนขางต่าํ จึงไม
เหมาะสําหรับฉีดทําลายเปลวไฟและสิง่ กีดขวาง
 มุมฝอยน้ําที่ฉีดออกไปจะเปนมุมโคง
บดบังทัศนวิสัยดานหนาผูฉ ีด ทําใหไมสามารถ
มองเห็นเปาหมายหรือกะระยะการฉีดไดชดั เจน
(ควรมีผูชว ยในการบอกทิศทางการฉีด)
 แรงสะทอนกลับมีนอย และแทบไมมี
อันตรายจากไฟฟาดูดจากการฉีดน้าํ
 ระยะฉีดน้ําคอนขางสั้ น กรณีไฟไหม
รุนแรงการฉีดน้ําดับไฟที่อยูเบื้องหนาโดยตรง
ทําไดยาก
 ฝอยน้ําถู กพั ดให ปลิ วออกจากเปาหมาย
โดยลมและมวลความรอนเหนือเปลวไฟ
 เหมาะสําหรับใชฉด
ี กรณีไฟไหมนา้ํ มัน
หรือแกสในบริเวณไมกวางมากนัก โดยการใช
ฝอยน้ําทําความเย็นที่บรรจุหรือถังขนาดเล็ก
 ขัน
้ ตอนการฉีดน้าํ
 ตั้งแรงดันที่หัวฉีด 0.6 เมกะปาสกาล
/ตารางเซนติเมตร (6 บาร หรือ 85 psi) หรือ


การฉีดน้ําแบบพนสเปรยมุมแคบ

ตามหลักการที่ถูกตองและปลอดภัย
การเปดปดหัวฉีด Monitor ใหทําที่วาลวจายน้ํา
บนรถดับเพลิง
 ในการยึดฐานหัวฉีดใหมน
ั่ คงยิง่ ขึน้ ใช
วัสดุมีน้ําหนัก เชน สายสูบ กอนหิน หรืออื่นๆ
วางบนแทนยึด
 ขณะคลายเกลียวเพื่อปรับมุมเงยของ
หัวฉีดน้าํ ตองจับขอตอหัวฉีดใหแนนทุกครั้ง
 แมจะเปนหัวฉีด Monitor ที่มั่นคง แต
หากมีแรงดันน้าํ ทีห่ วั ฉีดเกิน 0.1 เมกะปาสกาล
/ตารางเซนติเมตร (1 บาร หรือ 14 psi) ใหใช
ผูปฏิบัติงาน 2 นาย ยกเวนมอนิเตอรอัตโนมัติ
 การจัดเรียงสายสูบน้ําดับเพลิง ใหทํา
กอนจะมีการฉีดน้ํา
 การฉี ด น้ํา แบบพ นสเปรย มุ ม แคบ
(มุมฝอยน้ําต่ํากวา 30 องศา)
 ลักษณะการฉีดน้า
ํ
 ขอบเขตการฉีดน้า
ํ จะกวางกวาการฉีด
เปนลําหรือเปนเสนตรง และสามารถครอบคลุม
พื้นที่เพลิงไมไดมากกวา
 เหมาะสําหรั บใช ใ นการระงั บ เหตุ ซึ่ ง
นักดับเพลิงสามารถเขาไปใกลบริเวณเกิดเปลวไฟ
หรือจุดตนเพลิงได


เหมาะสําหรั บใช ในการป องกั นหรื อ
ยับยั้งการลุกลามของเปลวไฟ
 เหมาะสําหรับใชในการดับเพลิงทีเ่ กิด
ในพื้นที่วางในทอหรือภายในกานทอ
 ระยะฉี ด น้ํ า สั้ น กว า และแรงดั น น อ ย
กวาการฉีดเปนเสนตรง
 ขีดความสามารถในการทําลายลางนอย
กวาฉีดเปนเสนตรง สวนใหญไมใชเพือ่ ลมเปลว
ไฟหรือฉีดปะทะวัตถุ มักใชหลอเย็น (Cooling)
ปองกันไฟลาม และคุมกันนักดับเพลิง
 ผูฉ
 ีดมีความเสีย่ งจะถูกไฟดูดนอยกวา
การฉีดน้าํ เปนตรง
 ขัน
้ ตอนการฉีดน้าํ
 ตามหลักการ ใหตง
ั้ แรงดันทีห่ วั ฉีดไวที่
0.3 เมกะปาสกาล/ตารางเซนติเมตร (3 บาร
หรือ 42 psi) มุมเปดที่ 10-30 องศา
 วิ ธีถื อหัวฉี ดน้ําและวิธี ฉี ดน้ําแบบพ น
สเปรยมุมแคบ ใหปฏิบัติเหมือนกับการฉีดน้ํา
เปนเสนตรงดังไดกลาวไปแลวขางตน
 ขอปฏิบัติความปลอดภัย
 ขอปฏิบต
ั คิ วามปลอดภัยในการฉีดน้าํ
แบบพนสเปรยมมุ แคบเหมือนกับการฉีดน้าํ เปน
เสนตรงดังไดกลาวไปแลวขางตน
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การฉีดน้ําแบบลําตรงและแบบสเปรยมุมแคบ

มากกวามุมเปดของหัวฉีด (เบอร 21) ตัง้ แต 30
องศาขึน้ ไป
 การเปดปดหัวฉีดน้า
ํ ใหหมุนกระบอก
ฉีดดานนอกอยางชาๆ
 กอนจะฉีดน้า
ํ กําหนดวัตถุประสงคให
ชัดเจนวาฉีดเพื่ออะไรตอไปนี้ : ดับไฟ ไลควัน
หลอเย็น คุมกันนักดับเพลิง/หนวยกูภัย ฯลฯ
 ตามหลักการแลว ใหฉีดน้ําลักษณะนี้
ในอาคาร หากฉีดนอกอาคาร ใหฉีดเหนือลม
 ในการฉีดดับเพลิง ใหฉีดไปยังสวนที่
รอนจัดหรือวัตถุมเี ปลวไฟโหมอยู โดยเปาหมาย
ดังกลาวตองอยูระยะที่ฝอยน้ําไปถึง
 กรณีเปนการฉีดน้ําเพื่ อหลอเย็นหรือ
ลดอุณหภูมิ สามารถใชวธิ ีโจมตีทางออมได แต
ตองระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมาดวย
หมายเหตุ การโจมตีทางออมเปนเทคนิค
ฉีดฝอยน้ําคิดคนขึ้นโดย “ลอยด เลหแมน”
นักดับเพลิงเกษียณชาวอเมริกัน วิธีการคือฉีด
ฝอยน้าํ ละเอียดภายในหองเกิดเพลิงไหมเพือ่ ให
เม็ดน้าํ ระดับอนุภาคดูดความรอนจากเพลิงไหม
นํามาใชในการกลั่นตัวเปนไอน้ํา ความรอนจะ
ลดลงตามปริมาณไอน้าํ ทีเ่ กิดขึน้ กอนสลายตัวไป
ไฟจะคอยๆ มอดลง เนือ่ งจากสูญเสียความรอน
ใหกบั เม็ดน้าํ แตในชวงแรกทีไ่ ฟมอด ความรอน
สวนใหญจะมาอยูก บั ไอน้าํ สงผลใหภายในหองมี
อุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพันธสงู ผิดปกติซงึ่ อาจ
จะทําใหนักดับเพลิงบางนายเกิด Heat Stroke
(อาการช็อคจากความรอนจัด หรือเจ็บปวยจาก
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน ดังนัน้ หาก

การโจมตีทางออม (Indirect Attack)

การฉีดน้ําแบบพนเปนหมอก

จะใชการโจมตีทางออมดวยฝอยน้าํ ตองวางแผน
ระบายความรอนเกิดจากการที่น้ํากลั่นตัวเปน
ไอน้ําออกไปจากพื้นที่เพลิงไหมไวดวย
 ในกรณีเพลิงไหมเกิดในพื้นที่ไมกวาง
มากนัก อาจใชวธิ ฉี ดี น้าํ คลุมไปทัว่ บริเวณนัน้ ได
 การดับเพลิงในกรณีไฟไหมน้ํามันกิน
พืน้ ทีไ่ มมากนัก ใหฉดี ฝอยน้ําแรงดันสูงคลุมผิว
หนาเปลวไฟจากดานบน
 การฉีดฝอยน้า
ํ เพือ่ ระบายควันภายใน
หองที่แบงอกเปนพื้นที่เล็กๆ ใหฉีดคลุมไปทั่ว
บริเวณชองเปดของอาคาร
 ขอปฏิบัติความปลอดภัย
 ในการระบายควัน/ระบายความรอน
ใหกาํ หนดตําแหนงของหัวฉีดใหชดั เจน โดยตอง

ระวังไอรอนหรือควันตียอ นกลับมายังผูฉ ดี ทัง้ นี้
ตองตรวจสอบทิศทางการระบายความรอนหรือ
ควันกอนจะฉีดน้าํ
 กรณีไฟไหมแกสพุงออกมาจากทอสง
สาธารณะ (ทอสงแกสเขาบานเรือนและอาคาร
ตางๆ) ใหเนนฉีดน้ําเพื่อปองกันไฟลามไปยัง
บริเวณใกลเคียง โดยการดับเพลิงใหทาํ หลังจาก
สามารถปดวาลวแกสไดแลว
 กรณีฉด
ี น้าํ เขาไปในหองเกิดเพลิงไหม
ตองระวังการพุงสวนออกมาของไอรอน ดึงนั้น
ควรหลีกเลี่ยงการฉีดน้ําจากตําแหนงตรงขาม
ประตูหรือชองเปด ใหใชวิธีเขาไปดับไฟภายใน
หองหลังจากตรวจสอบตําแหนงและสถานะของ
เพลิงไหมเรียบรอยแลว
 ขณะเข าไปในตั วอาคารหรื อ ห องเกิ ด
เพลิงไหม ใหยื่นใบหนาเขาใกลหัวฉีดน้ําพรอม
กมตัวต่าํ ลง
 การฉี ด น้ํา ไปยั งบริ เ วณที่ ตั้ งอุ ปกรณ
หรือสายไฟฟาซึ่งมีกระแสไฟฟาเดินอยู ใหใช
ความระมัดระวังสูงสุด ยิ่งแรงดันไฟฟา (โวลต)
มีมากเทาไหรยิ่งอันตรายเทานั้น ทั้งนี้ จะตอง
รักษาระยะหางทีป่ ลอดภัย (Safe Distance) จาก
ตัวคนฉีดน้ําถึงอุปกรณหรือสายไฟฟานัน้ อยาง
เครงครัด
 การฉีดน้า
ํ แบบพนเปนหมอก (Fog)
 ลักษณะการฉีดน้า
ํ
 ฝอยน้า
ํ ละเอียดทําใหเกิดไอน้าํ ปริมาณ
มากและแผออกไปเปนบริเวณกวางครอบคุลม
พืน้ ที่เพลิงไดมาก
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เหมาะสําหรับใชฉีดดับเพลิงลักษณะ
ตอไปนี้ : เพลิงไหมทอี่ ยูอ าศัยรวมกัน เชน แฟลต
แมนชั่น คอนโดมิเนียม เพลิงไหมอาคารสราง
ดวยวัสดุทนไฟและแบงออกเปนสวนยอยขนาด
ไมเกิน100 ตารางเมตร เพลิงไหมในหองใตดนิ
เพลิงไหมในทอ เพลิงไหมในเรือบรรทุกสินคา
เพลิงไหมรถยนต ฯลฯ


Fog Application

อนุภาคของฝอยน้าํ ละเอียดเคลือ่ นไหว
แทรกไปตามชองวางของอากาศทําใหลดอุณหภูมิ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
 ความเสียหายจากการดับเพลิงมีนอย
เนือ่ งจากเปนการฉีดคลุมดวยละอองน้าํ ละเอียด
น้ําหนักเบาแขวนลอยในอากาศซึ่งจะสลายตัว
ไปเองหลังจากนัน้
 ใชฉด
ี เพือ่ ลดอุณหภูมหิ อ งดวยวิธโี จมตี
ทางออมโดยการฉีดละอองน้ําละเอียดเขาไปใน
หองใหเม็ดอนุภาคนัน้ ดูดความรอนจากเพลิงไหม
มากลัน่ ตัวเปนไอน้าํ ซึง่ น้าํ 1 หนวยจะกลายเปน
ไอน้ํา 1,700 เทาโดยปริมาตร ยกตัวอยางเชน
ฉีดน้ํา 30 ลูกบาศกฟุตพนเปนหมอกเขาไปใน
หองเกิดเพลิงไหมขนาด 10 x 50 x 100 ฟุต
จะไดไอน้ําคลุมเต็มหองที่ ปริมาตร 51,000
ลูกบาศกฟตุ สงผลใหอณ
ุ หภูมหิ อ งลดลงและไฟ
เริม่ มอด แตใหระวังความรอนทีม่ ากับไอน้าํ อาจ
เปนอันตรายตอผูฉีดน้าํ ได


ใชฉีดมานน้ําคุ มกันนักดับเพลิงและ
หนวยกู ภัย/ชวยขีวิต ขณะเขาไปในตัวอาคาร
หรือถอนตัวออกมา
 ใช ฉี ด ม า นน้ํ า สลายแก ส หรื อ ไอสาร
บางชนิดใหเจือจางลงหรือระบายออกไป อาทิ
แอมโมเนีย คลอรีน ฯลฯ
 ใช ฉี ดเพื่ อเฝ าระวั งไม ให ไฟลุ กติ ด ขึ้ น
มาใหม (Re-ignation)
 ใชฉีดดับไฟที่ยังหลงเหลืออยูกอนจบ
ภารกิจ (Overhaul)
 ขัน
้ ตอนการฉีดน้าํ
 เล็งเปาหมายไปยังที่วางดานบนเปลวไฟ
ทีค่ วามรอนสูงและมีแนวโนมจะเกิดการลุกลาม
 หลีกเลีย
่ งการยืนฉีดดานหนาชองเปด
ของอาคาร เนื่องจากอาจจะไดรับอันตรายจาก
ไอน้ําที่พุงสวนออกมา
 เมือ
่ ควันพุง ออกมาจากหองเปลีย่ นจาก
สีดําเปนสีขาว และความเร็วในการพุงของควัน


ลดลง ใหหยุดฉีดน้าํ ชัว่ ขณะเพือ่ เขาไปตรวจสอบ
ภายใน สําหรับไฟทีย่ งั หลงเหลือใหดบั โดยฉีดน้าํ
ลําตรงเปนจุดๆ (Spot Firing) ลงบนเชือ้ เพลิงที่
ยังลุกไหมอยูนั้น
 ขอปฏิบัติความปลอดภัย
 ในกรณี ฉี ด น้ํ า ดั บไฟภายในอาคารที่
แบงออกเปนสวนๆ ไอน้าํ ทีพ่ งุ ออกมาจะมีความ
รุนแรง ตองเลือกตําแหนงฉีดน้ําที่ไมปะทะกับ
ไอน้าํ โดยตรงและใชความระมัดระวังอยางทีส่ ุด
 การทําใหปากทางเขาพื้นที่เพลิงไหม
แคบลงแลวฉีดหมอกน้ําเขาไป ขณะที่ดานทาง
ออกกวางกวาสามารถระบายไอน้าํ และความรอน
ไดมากขึน้ วิธนี นี้ กั ดับเพลิงมีความเสีย่ งจะไดรบั
อันตรายจากไอน้ํานอยลง

เทคนิคการฉีดน้ําลักษณะเฉพาะ
การฉีดน้าํ แบบกระจาย
 ลักษณะการฉีดน้า
ํ
 ฉี ด น้ํ า เป น รู ป วงกลม ถื อ หั วฉี ด แล ว
หมุนขึน้ ไปทางซายหรือขวาแลววนกลับมาจุดเดิม
ลักษณะเหมือนเขียนวงกลมในอากาศซึง่ จะทําให
สามารถฉีดน้ําเปนบริเวณกวางและกระจายไป
ทั่วทุกดาน
 เหมาะสําหรับใชฉด
ี น้าํ ดับไฟทีม่ ขี นาด
คอนขางใหญหรือกําลังลุกลาม รวมถึงใชปอ งกัน
สวนที่ยังไมเกิดเปลวไฟ
 เหมาะสําหรับใชฉด
ี น้าํ ดับเพลิงไหมใน
สถานการณที่มีหัวฉีดน้ําใชงานจํานวนไมมาก
 สามารถลดอุณหภูมิหองโดยรวมได
 ใชฉีดดับไฟที่ยังหลงเหลืออยูกอนจบ
ภารกิจ (Overhaul)
 ขัน
้ ตอนการฉีดน้าํ
 ฉีดไดทง
ั้ แบบเสนตรง (Straight) และ
แบบฝอยน้ํา (Spray)


ถือหัวฉีดใหมั่ นคงแลวกมตัวไปดาน
หนาเล็กนอยเพือ่ เตรียมรับแรงสะทอนกลับหรือ
แรงกระแทกจากการฉีด มือขวาถือสายสูบแลว
ใชแขนกดแนบลําตัว มือซายถือหัวฉีดจากนั้น
หมุนเปนวงกลมบนลงลาง ลางขึน้ บน เวียนขวา
หรือซาย ขึน้ อยูกับความถนัด โดยใหสายน้ําพุง
ไปถึงเปาหมายและครอบคลุมอยางทั่วถึงตาม
วัตถุประสงค
 ขอปฏิบัติความปลอดภัย
 กรณีฉีดน้ําขึ้นไปยังที่สูง ใหระวังเศษ
วัสดุจะตกลงมา
 กรณีฉด
ี น้าํ ในมุมต่าํ หรือตามแนวราบ
ใหระวังสายน้าํ จะไปกร ะแทกนักดับเพลิงคนอืน่
 ติดตอประสานงานกับหนวยอื่นอยาง


ฉีดน้ําแบบกระจายโดยการหมุนหัวฉีด
ฉีดน้ําสะทอนกลับ (กระทบเพดาน)

ฉีดน้ําสะทอนกลับ
จากภายนอกตัวอาคาร

ใกลชิด เพื่อใหแนใจวาไมมีนักดับเพลิงอยูใน
ทิศทางที่จะฉีดน้ําออกไป
 ระวังแรงสะท อนกลั บ ควรมี ผู คุ มกั น
หรือผูชวยถือสายสูบอยูดานหลัง
 การเปลี่ยนผูถือชวยฉีดกลางคัน ตอง
ทําชาๆ และอยางรอบคอบ
 ขอปฏิบต
ั คิ วามปลอดภัยอืน่ ๆ เหมือน
กับการฉีดน้ําลําตรงหรือแบบสเปรย
 การฉีดน้า
ํ สะทอนกลับ
 ลักษณะการฉีดน้า
ํ
 เปนการฉีดน้า
ํ ลําตรงหรือสเปรยไปยัง
สวนของอาคาร เชน ผนัง เพดาน หลังคา ฯลฯ
เพือ่ ใหสายน้าํ สะทอนกลับมายังเพลิงไหมทเี่ ปน
เปาหมาย เนื่องจากเพลิงไหมอยูในมุมอับที่ไม
สามารถฉีดน้ําเขาไปดับตรงๆ ได
 เหมาะสํ า หรั บ การฉี ด น้ํ า ดั บ ไฟจาก
ภายนอกอาคารเขามาขางในอาคารซึง่ ตนเพลิง
หรือจุดไฟลามอยูในมุมอับ
 ใช ฉี ด เพื่ อ ลดอุ ณ หภู มิ ภ ายในอาคาร
โดยรวม โดยเฉพาะอาคารทําดวยวัสดุทนไฟที่
ตองการฉีดน้ําหลอเย็นอยางทั่วถึง รวมทั้งจุด

ที่ไมสามารถฉีดน้ําเขาไปถึงไดงายๆ
 มี จุ ดอ อนอยู ที่ ผู ฉี ดตรวจสอบผลของ
การฉีดน้าํ ไดยาก บางครัง้ กลายเปนสิง่ สูญเปลา
เพราะฉีดไมตรงเปาหมายเต็มที่
 ขัน
้ ตอนการฉีดน้าํ
 ถาทําได ใหตรวจสอบตําแหนงเพลิง
ไหมและคํานวณคราวๆ หาจุดกระทบและมุม
สะทอนกลับเพื่อใหน้ําตกถึงเปาหมาย
 ยืนใหมน
ั่ คงแลวฉีดน้าํ ไปยังจุดกระทบ
ทีเ่ ล็งไวเพื่อใหสายน้ําสะทอนไปถึงเพลิงไหมซงึ่
อยูด า นลางหรือดานขาง
 หลั ง จากฉี ด น้ํ า ไประยะหนึ่ งแล ว ให
ตรวจสอบผลโดยการสังเกตความเปลี่ยนแปลง
ของ สถานการณเพลิงไหม หากเห็นวาไมมอี ะไร
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ใหเปลี่ยนระดับ
แรงดันน้าํ อัตราไหลของน้าํ และจุดกระทบ แลว
เริ่มตนฉีดใหม จากนั้นตรวจสอบซ้ํา ทําเชนนี้
หลายรอบจนกวาเพลิงจะสงบหรือมอดลงไป
 ขอปฏิบัติความปลอดภัย
 หากหัวฉีดที่ใชเปนชนิดแรงดันสูง ให
ระมัดระวังวัสดุตกหลนหรือโครงสรางบางสวน

พังทลาย ตองสังเกตการเปลี่ยนแปลงหลังจาก
การฉีดน้าํ และติดตอกับหนวยอืน่ อยูต ลอดเวลา
เพือ่ หลีกเลีย่ งการเกิดอุบตั เิ หตุทาํ ใหผปู ฏิบตั งิ าน
ไดรับบาดเจ็บ
 กรณีฉี ดน้ําดับเพลิงภายในอาคารซึ่ ง
แบงออกเปนสวนๆ ทีก่ าํ ลังลุกไหม หรือฉีดไปที่
เพดาน ใหระมัดระวังไอน้ําที่มีความรอนสูงพุง
ออกมาขางนอก
 กรณี ฉี ด น้ํ า กระทบผนั ง หรื อ กํ า แพง
สายน้าํ สะทอนจะแรงมาก (ขึน้ อยูก ับแรงดันน้าํ
อัตราไหลของน้ํา) ตองหลีกเลี่ยงการยืนอยูใน
ตําแหนงที่สายน้ําอาจจะสะทอนมาถึง
 การฉีดน้า
ํ ขณะยืนบนบันได
 ลักษณะการฉีดน้า
ํ
 เปนการฉีดน้ําดับไฟขณะผู ฉีดยืนบน
บันไดพาดที่เตรียมมา (ไมใชบันไดติดตัวรถ)
เปาหมายคือเพลิงไหมดา นในอาคารชัน้ ทีส่ งู ขึน้
ไปจากพื้น (ไมเกินชัน้ 3) เนือ่ งจากไมสามารถ
ลากสายสูบเขาไปในตัวอาคารได
 การฉี ด สามารถทําได ทั้ งแนวระนาบ
และฉีดจากบนลงลาง

ฉีดน้ําขณะยืนบนบันไดพาด

ฉีดน้ําคุม กัน

ฉีดเขาไปในตัวอาคารผานชองเปดของ
ตัวอาคารดานบน เชน หนาตาง ชองระบาย ฯลฯ
ตรงไปยังเพลิงไหมซงึ่ ไดผลดีกวาฉีดแบบสะทอน
 ขีดจํากัดของการยืนฉีดบนบันไดพาด
คือ ความสูงของบันไดทีใ่ ชกนั อยู โดยทัว่ ไปจะสูง
ไมเกินชั้น 3 ของอาคารมาตรฐาน
 แมฉด
ี น้าํ ดวยแรงดันต่าํ แตความมัน่ คง
มีนอย จึงพิจาณาในประเด็นนี้กอนปฏิบัติงาน
 ขัน
้ ตอนการฉีดน้าํ
 มุมในการพาดบันไดอยูที่ 75 องศา
 กอนฉีดใหยด
ึ ฐานบันไดใหมนั่ คง และ
สวนบนใหยึดติดกับขอบหนาตางหรือสวนของ
โครงสรางสามารถรองรับได
 ทาในการฉีดน้า
ํ สอดขาขางหนึง่ เขาไป
ระหวางชั้นบันไดที่ระดับความสูงพอเหมาะ ใช
ปลายเทาเหยียบขัน้ บันไดทีต่ า่ํ ลงมาขัน้ หนึง่ สวน
ขาอีกหนึง่ เหยียดลงลางแลวใชเทายืนบนขัน้ บันได
ทีต่ า่ํ ลงมาหนึง่ หรือสองขัน้ เพือ่ ใหรา งกายสมดุล
จากนัน้ ทดสอบความพรอมของรางกายกอนจะ
ใชมือทัง้ ขางปฏิบัตงิ านฉีดน้ําดับเพลิง
 การถือหัวฉีดน้ํา ใหถอ
ื แนบลําตัวตาม
ปกติ แตในบางสถานการณอาจจะพาดบาฉีดได
 กรณีเอาหัวฉีดน้ําพาดบา เมื่ อฉีดน้ํา
เปนลําตรงจะฉีดไดมั่นคงที่แรงดันสูงสุด 0.25
เมกะปาสกาล/ตารางเซนติเมตร (2.5 บาร หรือ
35 psi) แตหากแนบหัวฉีดกับลําตัวแลวถือดวย
มือสองขางตามปกติแตใชเชือกผูกหัวฉีดติดกับ
ปลายบันไดหรือขอบหนาตางจะสามารถฉีดน้าํ
ทีแ่ รงดันสูงสุด 3.0-3.5 เมกะปาสกาล/ตาราง
เซนติเมตร (3-3.5 บาร หรือ 42-50 psi)
 การย ายตําแหน งหรื อหยุ ดฉี ดน้ํา บน
ขัน้ บันไดขึน้ อยูก บั แรงดันของควันภายในอาคาร
หากเปนศูนย (Neutral Plane) หมายถึงกลุม


ควันคอนขางนิง่ ไมมกี ารเคลือ่ นที่ สามารถฉีดน้าํ
ตอไปได แตหากมีแรงดันเพิม่ ควันจะเริม่ ทะลัก
ออกมาทางหนาตางหรือชองเปด จําเปนที่ผฉู ีด
ตองหยุดฉีดน้าํ ไวกอ น จากนัน้ ลงมาขางลางเพือ่
ประเมินสถานการณกอ นตัดสินใจ จะยายบันได
ไปฉีดจุดอื่นหรือยุติการใชยุทธวิธีนี้
 เงือ
่ นไขอีกประการหนึง่ ทําใหตองยาย
ตําแหนงฉีดน้าํ บนบันไดคือ การเปลีย่ นรูปแบบ
การฉีด หากตําแหนงเดิมใชการฉีดแบบลําตรง
หากตองการฉีดเปนแบบสเปรยจะไมสามารถทํา
ไดสะดวก การเปลี่ยนตําแหนงใหมจะงายกวา
 ตํา แหน ง ช อ งเป ด ที่ ฉี ด น้ํ า จากบั น ได
เขาไป หากเปนชองระบายอากาศออกมา ใหใช
การฉีดน้ําลําตรง แตถา เปนชองดูดอากาศภาย
นอกเขาไป ใหฉีดแบบสเปรย
 ขอปฏิบัติความปลอดภัย
 เพื่อเปนการปองกันหัวฉีดน้ําหลุดมือ
หรือพลัดตกลงไปอันอาจทําใหตวั เองหรือเพือ่ น
นักดับเพลิงอยูข า งลางไดรบั บาดเจ็บ ตองจับยึด
หัวฉีดอยางมัน่ คงและควรมีสายคลองหัวฉีดหรือ
สายสูบติดกับปลายบันไดหรือขอบหนาตาง
 ปลายบันไดจะตองผูกติดขอบหนาตาง
หรือสวนของอาคารเพื่อปองกันการหลุดเลื่อน
 ใหฉีดน้ําไปยังดานหนาบันไดเทานั้น
หลีกเลีย่ งการฉีดจากดานขางบันไดเพราะสายสูบ
อาจพันบันไดหากไมไดผูกรัดไวกอน
 ไมควรเปลี่ยนตําแหนงหัวฉีดน้ําทันที
ทันใด หากจะเปลี่ยนตองหยุดฉีดชั่วคราว และ
เมือ่ ตองการยายตําแหนงการฉีด ตองยายบันได
และผูฉ ดี ตองยุตกิ ารฉีดและลงมาขางลางกอนจะ
ดําเนินการขั้นตอไป
 การฉีดน้า
ํ บนบันไดถือเปนการทํางาน
บนทีส่ งู ผูฉ ดี ตองสวมใสอปุ กรณการตกพืน้ ฐาน

รวมถึงสายรัดทัง้ ตัวและเชือกกันตกซึง่ ผูกติดกับ
สวนที่มนั่ คงแข็งแรง
 การฉีดน้า
ํ ในหองทีเ่ กิดเพลิงไหม
หากตัวอาคารหรือหองเกิดเพลิงไหมเริม่
มีควันสีดาํ ออกจากชอง/รอยแยกของประตูหรือ
หนาตางทีป่ ด อยู ใหเตรียมตัวรับมือกับเปลวไฟ
และกลุม ควันรอนทีพ่ งุ ทะลักจากขางใน การเปด
ประตูตอ งทําภายใตการฉีดน้าํ คุม กันเทานัน้ และ
ผูทําหนาที่นี้ตองไมยืนหนาประตูตรงๆ เพราะ
อาจถูกไอรอนและควันไฟพุง ปะทะทําใหบาดเจ็บ
สาหัส ทั้งนี้ ในการฉีดน้ําดับไฟในหองหลังจาก
เปดประตูเขาไป ใหปฏิบัติดังนี้
 เมือ
่ เดินเขาประตูหอ งผานควันหนาทึบ
หากมองเห็นตนเพลิงหรือเปลวไฟลาม ใหฉดี น้าํ
เปนเสนตรง (ลําตรง) ไปยังจุดนัน้ ควบคูกบั การ
ฉีดแบบกระจาย
 หากตู เสื้ อผ า เฟอร นิ เจอร พื้ น ห อง
ผนังหอง ฝาเพดาน ฯลฯ กําลังลุกไหมอยูใ นระยะ
แรก ใหฉีดน้ําเปนเสนตรงหรือแบบสเปรยเพื่อ
ทําการดับอยางเรงดวน
 ในกรณีหองทั้งหองถูกไฟไหมอยูและ
เปนเพลิงไหมระยะกลาง ใหฉีดฝอยน้ําละเอียด
แบบกระจายจากประตูเขาไปทั่วทั้งหอง
 เปาหมายการฉีดน้า
ํ ในหองทีเ่ กิดเพลิง
ไหม ไดแก เพดาน ผนังหอง พื้นอาคารและ
ตูเสื้อผา ตามลําดับ
 เพลิ ง ไหม ส วนประกอบของอาคารที่
เปนไม อาทิ ฉากกั้นหอง บานประตู/หนาตาง
ตูเสื้อผาและเฟอรนิเจอรอื่นๆ ใหฉีดน้ําลําตรง
เพื่อทําลายบางสวนและใหน้ําซึมเขาไปในเนื้อ
เชื้อเพลิงมากที่สุด
 ใชไฟส องสวางนําทางเขาไปดั บเพลิง
ภายในตัวอาคาร
 ระวังสิ่ งของตกลงมาจากดานบน ทั้ง
เพดานและหลังตูเ ก็บพัสดุหรือเฟอรนเิ จอรตา งๆ
ถาทําได ใหใชนา้ํ ลําตรงกวาดพืน้ ทีด่ า นบนกอน
เขาไปดับไฟภายในหอง

การฉีดน้ําคุม กัน
การฉีดน้าํ คุม กันมีจดุ ประสงคเพือ่ ปองกัน
นักดับเพลิง เจาหนาทีก่ ภู ยั รวมถึงบุคลากรดาน
ตางๆ ทีเ่ ขามาระงับเหตุ สวนอีกกลุม หนึง่ ไดแก
ผูประสบภัยที่ติดอยูในอาคารและกําลังอพยพ
หรือถูกชวยเหลือออกมา ซึ่งหากไมดําเนินการ
บุคคลเหลานัน้ จะไดรบั อันตรายรายแรงจากการ
ทีต่ กอยูใ นวงลอมหรือเผชิญโดยตรงกับเปลวไฟ
 ฉีดน้า
ํ คุม กันนักดับเพลิง เจาหนาทีก่ ภู ยั
ผูปฏิบัติงานระงับเหตุ
เมื่อบุคลากรตางๆ เหลานี้เขาไปปฏิบัติ
หนาทีใ่ นหองมีควันหนาทึบและเต็มไปดวยไอรอน
ในบริเวณมีกาซไวไฟปกคลุม หรือจุดมีการแผ
รังสีความรอนในระดับสูง ฯลฯ มีความจําเปนจะ
ตองฉีดน้าํ คุมกันแกพวกเขา โดยฉีดน้าํ แบบพน
เปนละออง (สเปรย) ความเร็วปานกลางจาก
หัวฉีดแรงดันคอนขางต่าํ
 ฉี ดน้ํ า คุ มกั น ผู ป ระสบภั ย ที่ ต องการ
ความชวยเหลือ
เปนการฉีดน้าํ คุม กันในกรณีมผี ปู ระสบภัย
ตกอยูใ นวงลอมของควันและไอความรอนในหอง
เกิดเพลิงไหมและเจาหนาทีด่ บั เพลิงไมสามารถ
เขาไปใกลไดโดยงาย โดยใชวธิ ฉี ดี แบบละอองน้าํ
สเปรยความเร็วสูงที่มีมุมแคบ(10-30 องศา)
ลักษณะฉีดสะทอนกลับหรือฉีดกระจายบนลง
ลางเพื่อสรางมานน้ําปองกันไอรอนไมใหแผไป
ยังผูประสบภัยในปริมาณมากเกินไป
 การฉีดไลควันและไอความรอน
ตามปกติทวั่ ไป เมือ่ ตองการฉีดน้าํ ไลควัน
หรือไอความรอนออกไปจากหองทีเ่ ปนตนเพลิง
หรือหองทีม่ ไี ฟลามเขามา นักดับเพลิงสวนใหญ
จะใชวธิ ีพนเปนละอองน้ําหรือสเปรยซึ่งมีความ
เหมาะสมในบางสถานการณหรือเงือ่ นไขการเกิด
เพลิงไหม ซึง่ บางกรณีสามารถฉีดน้าํ รูปแบบอืน่
ไดและใหผลดีกวา แตกเ็ ลือกวิธเี ดิม นักดับเพลิง
จํานวนไมนอ ยใชความเคยชินเลือกวิธรี ะงับเหตุ
แมลักษณะเกิดเหตุแตกตางไปจากเดิมก็ตามที
มีอีกวิธีหนึ่งในการฉีดน้ําไลควันและไอ
ความรอนออกไปจากหองเกิดเพลิงไหม นัน่ คือ
การฉีดน้าํ พนเปนหมอก (Fog) ซึง่ ไมสรางความ
เสียหายแกโครงสรางภายในตัวหองจากการใช
น้าํ ดับเพลิงในปริมาณมากเหมือนกับการฉีดแบบ
สเปรย เนื่องจากเปนการฉีดน้าํ ในปริมาณนอย
สรางเม็ดน้าํ ละเอียดระดับอนุภาคครอบคลุมไป
ทั่วทั้งหอง หากใชพรอมกันสองหัวฉีดก็แทบจะ
ไมมีชองวางใหควันและไอความรอนไหลยอน


ฉีดน้ําในหองที่เกิดเพลิงไหม

กลับเขามาในหองที่เกิดเพลิงไหมไดอีก
หมอกน้ําที่ฉีดออกมา แมจะมีความดัน
ไมสงู มาก แตกส็ ามารถไลควันและไอความรอน
ออกไปได และเปนการไลออกทางเดียว เพียงแต
จะตองใชเวลานานกวาการฉีดแบบสเปรยแรง
ดันสูงมากพอสมควร
ประเด็นสําคัญ นักดับเพลิงตองตรวจสอบ
และประเมินอัคคีภยั กอนการตัดสินใจ จะฉีดน้าํ
รูปแบบใดเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณและ
ตรงกับวัตถุประสงค โดยตองระลึกไวเสมอวา
รูปแบบการฉีดน้าํ จะนํามาใชตอ งขึน้ กับรูปแบบ
สถานการณทกี่ าํ ลังเกิดขึน้ สิง่ ทีเ่ คยทําไดผลอาจ
ไมใชสําหรับครั้งนี้
ตองคิดกอนลงมือทํา เพราะเมือ่ ลงมือ
ทําไปแลวจะไมมเี วลาคิด!

การดูแลรักษาหัวฉีด
แมจุดประสงคของหัวฉีดน้ํา (หรือโฟม)
ดับเพลิงจะเนนไปที่การใชงานสมบุกสมบันใน
สภาพยากลําบากถึงขีดสุด ทั้งรอนจัด เย็นจัด
ควันหนาทึบและเต็มไปดวยสารเคมีรา ยแรง แต
หลังการใชงาน ตองดูแลรักษาและซอมบํารุงให
อยูส ภาพดีอยูเ สมอเพือ่ คงความมีประสิทธิภาพ
และยืดอายุใชงานใหยาวนานขึ้น
หลั ก การดู แ ลรั ก ษาและซ อ มบํ า รุ ง
หัวฉีดน้าํ ดับเพลิงมีงายๆ ดังนี้
 หลี ก เลี่ ย งการทํ าหั ว ฉี ด กระแทกกั บ
วัสดุแข็งหรือตกจากทีส่ งู
 หลังเลิกใชงานทุกครัง
้ จะตองทําความ
สะอาดและตรวจสอบสภาพทัง้ ดานนอกและดานใน

สภาพภายนอก เมือ่ รองฉีดน้าํ สึกหรือ
บิน่ สวนประกอบชํารุดหรือหลุดหายไป ตองรีบ
ซอมหรือเปลี่ยนใหม
 สภาพภายใน อาจมีขยะ เศษไม ใบไม
และอืน่ ๆ ขวางทางเดินน้าํ ใหหยิบหรือควักออก
 ใชแรงดันน้า
ํ อัตราไหล และวิธกี ารฉีด
ตรงกับประเภทหรือคุณสมบัตจิ าํ เพาะของหัวฉีด
 จัดเก็บหัวฉีดใหถก
ู ตองตามคําแนะนํา
ของผูผ ลิตหรือผูเชี่ยวชาญของหนวยงาน
จงจําไววา หัวฉีดคืออาวุธหลักของนัก
ดับเพลิง เมือ่ ใดขาดการดูแลรักษา อาวุธจะใช
ปราบไฟกลายเปนทอนโลหะทื่อๆ ไรพิษสง
เมือ่ นั้นเราอาจถูกศัตรู (เปลวไฟ) ทํารายจน
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตไปอยางนาเศราใจ


