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1) หั วฉี ดน้ํ า อั ต โนมั ติ (Automatic
Nozzle) แตกต า งจากหั ว ฉี ด น้ํ า ธรรมดา
(Conventional Nozzle) อยางไร
ตอบ หัวฉีดฝอยน้ําธรรมดาเปนชนิดตั้ง
อัตราไหล (gpm) คงที่หรือเลือกตั้งคารับอัตรา
ไหลคาใดคาหนึ่งไวแลว โดยการตั้งขนาดรูเปด
รับน้าํ ทีห่ วั ฉีดไวคงทีห่ รือตายตัว และมีความดัน
ทีห่ วั ฉีด 100 psi ดังนัน้ จะตองสงน้าํ เขาหัวฉีดใน
อัตราไหลที่ ถูกตองตามขนาดรูเปดรับน้ําและ
ความดันทีต่ งั้ ไว ตัวอยาง อัตราไหลของน้าํ ทีต่ อ ง
สงเขาไปในหัวฉีดแบบธรรมดาทีม่ แี รงดัน 100
psi คือ 30-60-95-125 gpm เทานั้น ไมใช
ตัวเลขเหลานี้สงเขาไปไมได
อัตราไหลของน้าํ ทีส่ ง เขาหัวฉีดน้าํ ธรรมดา
จะเปลี่ยนแปลงไมไดจนกวาจะปรับขนาดรูเปด
รับน้ําของหัวฉีดใหเหมาะสมกับอัตราไหลใหม
ทีจ่ ะสงเขาไป (รูเปดรับน้าํ ใหญขนึ้ เพือ่ อัตราไหล
สูงกวาเดิม และรูเปดเล็กลงเพื่อรับอัตราไหล
ทีล่ ดลง)
เนื่องจากหัวฉีดน้ําธรรมดา ไมสามารถ
เปลีย่ นขนาดรูเปดรับน้าํ หรือทําไดจาํ กัด หนึง่ ใน
สองสิง่ ตอไปจะเกิดขึน้
 ผลลัพธทเี่ ปนไปไดเมือ
่ หัวฉีดธรรมดา
ไดรับน้ําในอัตราไหลที่นอยกวาที่ตั้งไว ไดแก

สายน้ําออน ไมมีประสิทธิภาพ อาจเกิดจาก
สาเหตุการสงน้ําขัดของ สายสูบยาวเกินไป ตั้ง
ขนาดหั วฉี ด (รู เป ดรั บน้ํา) ไม เหมาะสม ผู
ควบคุมเครือ่ งสูบน้ําทํางานผิดพลาด ฯลฯ สิ่งที่
เกิดขึ้ นนี้ จะสงผลใหเกิดการสูญเสียโดยเปลา
ประโยชนเพราะสายน้าํ ออนฉีดไดไมไกลและไมมี
แรงปะทะในการลมเปลวไฟ
 ผลลัพธทเี่ ปนไปไดเมือ
่ หัวฉีดธรรมดา
ไดรับน้ําในอัตราไหลที่มากกวาที่ตั้ งไว ไดแก
การสะสมแรงที่ หัวฉีดจนมีมากเกินไปกระทั่ ง
เกิ ดแรงปฏิ กิ ริ ยาที่ หั วฉี ดหรื อแรงสะบั ดกลั บ
(Kickback) เพิม่ ขึ้น สงผลใหการควบคุมหัวฉีด
ทําไดยาก และเปนอันตรายตอสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยของผูถอื หัวฉีด
นอกจากนี้ ปริมาณน้ําที่มีแนวโนมเพิ่ม
ขึน้ (สังเกตไดจากแรงดันทีส่ งู ขึน้ ) จะสงมาอยาง

ไรประสิทธิภาพ ผูถ ือหัวฉีดตองเพิ่มขนาดรูเปด
รับน้ําใหใหญขึ้นเพื่อเตรียมรับน้ําปริมาณมาก
เมื่ อขนาดรูเป ดรับน้ําเหมาะสมกับอั ตราไหล
ของน้ําก็จะชวยลดแรงปฏิกิริยาที่หัวฉีด นั่นคือ
แรงดันทีห่ วั ฉีดลดลงซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจาก
การลดแรงดันที่เครื่องสูบน้ํา การขยายขนาดรู
เปดรับน้ําที่หัวฉีด แรงดันที่หัวฉีดและที่เครื่อง
สูบน้าํ นอยลง ทําใหแรงสะบัดทีห่ ัวฉีดน้ํามีนอย
แตในบางกรณีอาจทําใหแรงดันในการสงน้าํ ผาน
ทอและหัวฉีดไมเพียงพอ การสงน้ําอาจจะดอย
คุณภาพลงไป
สําหรับหัวฉีดอัตโนมัติ ขนาดของรูเปด
รับน้ําของหัวฉีดจะปรับตามอัตราไหลของน้ําที่
เปลีย่ นแปลงไปดวยตัวเอง สงผลใหการสงน้าํ มา
ยังหัวฉีดทีม่ แี รงดันเหมาะสมเปนไปอยางราบรืน่
และมีความเร็วของสายน้าํ ในระดับทีเ่ อือ้ อํานวย
ใหการดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูงสุด ขอดีของ
หัวฉีดน้ําอัตโนมัติ มีดังนี้
 สายน้ํามีแรงปะทะที่มั่นคง เพื่อใหได
สายน้ําที่มีพลังในการโจมตีไฟ หัวฉีดอัตโนมัติ
สามารถรักษาระดับแรงดันที่หัวฉีดในระดับที่
เหมาะสมไวตลอดเวลา สายน้ําที่ใชดับเพลิงจะ
ไมไดรบั ผลกระทบใดๆ จากเหตุไมคาดคิดทีเ่ กิด
จากผูควบคุมเครื่องสูบน้ําหรือคนลากสายสูบ
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แรงดันทีห่ วั ฉีดเหมาะสมกับอัตราไหล
ทีไ่ ดรบั เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการสงน้าํ หัวฉีด
อัตโนมัตจิ ะปรับหัวฉีดใหเหมาะสมกับอัตราไหล
ทีไ่ ดรบั เพือ่ ใหการใชนา้ํ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
หากอัตราไหลทีส่ ง มายังหัวฉีดลดลง หัวฉีดจะลด
ขนาดของรูเปดรับน้ําซึ่ งทําใหระดั บแรงดันที่
หัวฉีดคงที่ในระดับเดิม
 ฉีดน้ําไดระยะไกล เพื่อใหไดระยะฉีด
ไกลสุด อัตราไหลของน้าํ ในปริมาณสูงสุดตองถูก
สงมาดวยแรงดันทีเ่ หมาะสม โดยการรักษาแรง
ดันทีห่ วั ฉีดคงทีใ่ นระดับ 100 psi หัวฉีดอัตโนมัติ
สามารถฉีดน้ําไดในระยะไกลสุดตามปริมาณ
ที่ไดรับ
 ใช อั ต ราไหลของน้ํ า ระดั บ สู ง ในช ว ง
เริ่มตนได ตัวแปรที่จํากัดการสงน้ําอัตราสูงสุด
ผานสายสูบคือหัวฉีดธรรมดา เมื่อมีการสงน้ํา
เราจะพยามสงไปในอัตราทีห่ วั ฉีดรับได หากสง
น้าํ ปริมาณมากไปยังหัวฉีดธรรมดาจะเกิดแรงดัน
และแรงปฏิกริ ยิ าสูง เสีย่ งอันตรายกับแรงสะบัด

2) หัวฉีดน้ําอัตโนมัตทิ ํางานอยางไร
ตอบ หั วฉี ด น้ํ า อั ตโนมั ติ ใ ช ห ลั ก การ
ทํางานคลายๆ กับวาลวระบายของเครือ่ งสูบน้าํ
(Pumper Relief Valve) ขึน้ อยูกับสปริงที่ตดิ อยู
กับแผนกั้นน้ําซึ่งเปนสวนหนึ่งของรูเปดรับน้ํา
โดยจะปรับสมดุลกับปริมาณทีเ่ ขามาในหัวฉีดอยู
ตลอดเวลา ตัวควบคุมแรงดัน (สปริง) จะรับรู

กลับของหัวฉีดน้าํ ทัง้ นี้ ในการสงน้าํ จําเปนตอง
เพิ่มแรงดันที่เครื่องสูบน้ําถึงระดับสูงสุด เพื่อ
ชดเชยการสู ญเสี ยแรงดั นจากการเสี ยดทาน
มีผลทําใหแรงดันทีห่ วั ฉีดธรรมดาสูงตามไปดวย
สําหรับหัวฉีดอัตโนมัติ แมวาจะมี การ
เพิ่มแรงดันที่เครื่องสูบน้ําสูงสุดเพื่อใหเพียงพอ
ต อการดั นน้ํา ปริ มาณมากโดยเฉพาะในช วง
เริ่มตนการสงน้ํา แตแรงดันที่หัวฉีดจะคงที่ซึ่ง
นอกจากจะไมเสี่ยงตอการสะบัดกลับแลว แรง
ดันทัง้ หมดจะถูกใชในการดันน้าํ ในอัตราไหลระดับ
สูงออกจากหัวฉีดไดอยางเต็มเม็ดหนวย นักดับ
เพลิงสามารถใชอตั ราไหลระดับสูงในชวงเริม่ ตน
ทํางานไดทนั ที โดยไมตอ งปรับใหคอ ยๆ เพิม่ ขึน้
จากระดับต่าํ จนถึงระดับสูง

ระดับแรงดันที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง การเคลื่อนที่
ของสปริงยืดหรือหด ทําใหแผนกั้นเคลื่อนไป
ขางหรือถอยหลังกลับสงผลตอขนาดของรูเปด
รั บน้ํา ของหั วฉี ดโดยตรงซึ่ งเป นกลไกในการ
รักษาแรงดันที่หัวฉีดใหคงที่ 100 psi ปริมาณ
น้ํา (อัตราไหล) สูงขึ้นจะดันสปริงซึ่งทําใหแผน
กั้นเคลื่อนไปขางหนา ผลที่ตามมารูเปดน้ําจะ
กว างขึ้ นและมี ขนาดเหมาะสมกั บ อั ตราไหล
จากนั้นน้ําจะถูกฉีดออกจากหัวฉีดดวยแรงดัน
และความเร็วทีถ่ กู ตองทําใหลาํ น้าํ มีประสิทธิภาพ
สูงในการดับไฟ
3) ตองสูบน้ําสงไปยังหัวฉีดอัตโนมัติ
ดวยแรงดันเทาไหร
ตอบ หัวฉีดอัตโนมัติทําใหเครื่องสูบน้ํา



ทํางานงายขึน้ เนือ่ งจากหัวฉีดอัตโนมัตอิ อกแบบ
มาใหทํางานที่ความดัน 100 psi ซึ่งถือเปน
ตัวเลขเริ่มตนของแรงดันเครื่องสูบน้ําที่จะใชสง
น้าํ มายังหัวฉีด สูตรพืน้ ฐานในการหาแรงดันน้าํ
ที่เครื่องสูบน้ําคือ PDP = NP + TPL
PDP คือแรงดันที่เครื่ องสูบน้ําใชสงน้ํา
(Pump Discharge Pressure)
NP คือแรงดันทีห่ วั ฉีด (Nozzle Pressure)
และ
TPL ความสูญเสียแรงดันทั้งหมด (Total
Pressure Loss) ไดแก ความสูญเสียแรงดันจาก
การเสียดทานในสายสูบ+ ความสูญเสียแรงดัน
จากการเสียดทานในอุปกรณ + ความดันจาก
การยกระดับ)
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เนือ่ งจากหัวฉีดอัตโนมัตมิ คี า แรงดันหัวฉีด
คงที่ 100 psi สูตรจึงเปน PDP = 100 + TPL
ตัวอยาง หัวฉีดอัตโนมัติตอกับสายสูบ
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.75 นิว้ ยาว 200 ฟุต
ตองสงน้าํ ทีอ่ ตั ราไหล 150 gpm (ความสูญเสีย
แรงดันจากการเสียดทานในสาบสูบน้ําขนาด
1.75 นิว้ ทีอ่ ตั ราไหล 150 gpm คือ 28 psi ตอ
ระยะ 100 ฟุต ตองใชแรงดันเครือ่ งสูบน้าํ เทาไหร
ในการสงน้าํ เขาหัวฉีด
จากสูตรจะได PDP = 100 + (28 x 2)
ในการสงน้ําเขาหัวฉีดที่อัตราไหล 150
gpm ตองใชแรงดันเครื่องสูบน้ํา 156 psi
จําไววา การตั้งคาแรงดันที่เครื่องสูบน้ํา
ในการส งน้ําเข าหั วฉีดอัตโนมั ติ มีคาคงที่ คา
เดียวคือแรงดันทีห่ วั ฉีด 100 psi ขณะทีค่ า ความ
สู ญเสี ยแรงดั นจากการเสี ยดทานทั้ งหมดมั ก
จะคิดแคสายสูบน้ําซึ่งก็จะขึ้นอยูกับอัตราไหล
ของน้ําที่ตองการสงออกมาตามความยาวของ
สายสูบซึ่ งคานี้เปนคาสําเร็จที่ คํานวณมาแลว
สามารถหาไดจากขอมูลอางอิงจากสถาบันที่มี
ชื่อเสียงตางๆ
ทั้งนี้คาแรงดันเครื่องสูบน้ําที่คํานวณได
จากสูตรดังกลาวเปนคามาตรฐานสําหรับการใช
น้ําดับไฟทั่วไป แตในการฉีดลมเปลวไฟในการ
โจมตีไฟขัน้ แรกและการฉีดลางทําความสะอาด
หลังไฟดับ (Overhaul) อาจตองการแรงดันสูง
กวาทีไ่ ดจากการคํานวณ หัวหนาหนวยดับเพลิง
จะเปนผูพิจารณาในประเด็นนี้
ในแผนกําหนดขัน้ ตอนการดับไฟ (SOP)
ของหนวยดับเพลิงหลายแหงในสหรัฐฯ แมจะ
ใชสูตร PDP = NP + TPL แตคา NP จะไมเปน
100 เสมอไป ขึ้นอยูลักษณะการปฏิบัติงานใน
ขณะนั้น หนวยดับเพลิงบางแหงกําหนดใหใช
แรงดันหัวฉีดน้าํ 200 psi สําหรับการลมเปลวไฟ
ทันทีที่ลุกโชนจนสามารถมองเห็นได 125 psi

สําหรับการเขาตรวจสอบเพลิงไหมภายในอาคาร
150 psi สําหรับการฉีดลางหลังไฟดับ ดังนั้น
แรงดั นที่ เครื่ องสู บน้ําจะสู งขึ้ นตามแรงดั นที่
หัวฉีดสําหรับใชงานในแตละภารกิจ (ตัวเลข NP
จะเปลี่ยนจาก 100 เปน 125 150 หรือ 200
ขึ้นอยูกบั ลักษณะงานที่จะตองทําในขณะนัน้ )
ขอดีของการใชหัวฉีดอัตโนมัติของ TFT
คือ ในการปฏิบตั งิ าน ไมวา เครือ่ งสูบน้าํ จะสงน้าํ
มาในปริมาณเทาใด (อัตราไหล) คนถือหัวฉีด
ยังสามารถควบคุมหัวฉีดได ทั้งนี้ อัตราไหลที่
แตกตาง แรงดันหัวฉีดที่คงที่ และระบบควบ
คุมหัวฉีด "Nozzleman Flow Control" คือองค
ประกอบสําคัญในความสําเร็ จของการฉี ดน้ํา
ดับเพลิงของหัวฉีดอัตโนมัติ
4) จะรูไดอยางไรวาน้ําที่กําลังใชงาน
มีอตั ราไหลเทาไหร
ตอบ ขอมูลจากขอ 3) จะนํามาใชตอบ
คําถามนี้ หัวฉีดอัตโนมัตคิ วามดันทีห่ วั ฉีดจะคงที่
100 psi หรือใกลเคียง จากนัน้ นําตัวเลขนีไ้ ปลบ

ออกจากแรงดันทีเ่ ครือ่ งสูบน้าํ จะไดเปนคาความ
สูญเสียแรงดันจากการเสียดทานทั้งหมด โดย
จะเปนคาความสูญเสียแรงดันในสายสูบซึ่งจะ
นําไปหาคาอัตราไหลของน้าํ ทีใ่ ชอยูไ ด เนือ่ งจาก
ค าความสูญเสี ยแรงดั นจากการเสี ยดทานใน
สายสูบจะเปนคาสําเร็จซึง่ แสดงถึงคาอัตราไหล
ของน้ําตอระยะสายสูบ 100 ฟุต จากขอ 3) คา
สู ญเสี ยแรงดั นจากการเสี ยดทานในสายสู บ
(ขนาด 1.75 นิ้ว) 28 psi ตอความยาว 100
ฟุต อัตราไหลของน้ําคือ 150 gpm
นัน่ คือ เราตองหาคาความสูญเสียแรงดัน
ในสายสูบใหไดกอ นแลวนําไปเทียบคาอัตราไหล
ของน้ําซึ่ งเป นค าอ างอิ งที่ คํานวณไว แล วของ
สถาบันตางๆ
ตัวอยาง สายสูบขนาด 2.5 นิว้ ยาว 300
ฟุตตอเขากับหัวฉีดอัตโนมัติ ไดรบั น้าํ จากเครือ่ ง
สูบน้ําที่แรงดัน 145 psi ขั้นแรกนําตัวเลขแรง
ดันทีห่ วั ฉีดซึง่ คงที่ 100 psi ลบออกจากแรงดัน
เครื่ องสู บน้ําเหลือ 45 เป นค าความสู ญเสี ย
แรงดันจากการเสียดทาน เมือ่ สายสูบยาว 300
ฟุต ความสูญเสียแรงดันจากการเสียดทานใน
สายสูบจึงเทากับ 15 (45/3) psi ตอ 100 ฟุต
เมื่ อนําไปเที ยบค ากับตารางค าความสู ญเสี ย
แรงจากการเสียดทานแลว สายสูบขนาด 2.5
นิ้ว มีการสูญเสียแรงดันจากการเสียดทาน 15
psi ตอความยาว 100 ฟุต อัตราไหลของน้ํา
ผานสายคือ 250 gpm นัน่ คือคําตอบวาทีค่ วาม
ดันเครื่ องสูบน้ําที่ ใชส งน้ําที่ เขามาในหัวฉีดมี
อัตราไหลเทาใด
จากสูตร PDP = NP + TPL แปลงเปน
TPL = PDP - NP และเนื่องจาก NP มีคาคงที่
100 psi ดังนั้น TPL = PDP - 100
ขอควรจํา หัวฉีดอัตโนมัตมิ คี า มาตรฐาน
จากการคํานวณทางชลศาสตรไมสามารถละเมิด
ได ขณะที่หัวฉีดน้ําธรรมดา คาความดันหัวฉีด
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The Theoretical Friction Loss in Fire Hose
Pressure Loss per 100 Feet (in psi)
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เปลีย่ นไปตามอัตราไหลทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง หัว
ฉีดน้าํ อัตโนมัตมิ คี า แรงดันหัวฉีดเปนมาตรฐาน
คือ 100 psi เปนคาคงทีซ่ งึ่ ไมมกี ารเปลีย่ นแปลง
ในการใชงานปกติ เราสามารถใชคา มาตรฐานนี้
คํานวณหา สิง่ ทีต่ อ งการไดทงั้ แรงดันทีเ่ ครือ่ งสูบ
น้ําและอัตราไหลของน้ําผานสายสูบ
5) การหมุนปรับแตละขัน้ (Click Stop)
ของหัวฉีดไดอตั ราไหลเทาไหร
หั วฉี ดมาตรฐานชนิ ดมื อถื อทุ กรุ นของ
TFT มีตัวปรับเรียกวา “Nozzleman Flow Control”
เปนวาลวปรับแบบเลื่อน (Slide Valve) ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะตัว นอกจากจะเปนตัวปดเปด
วาล วปลอยน้ําแล ว ยังใชควบคุ มอั ตราไหลที่
หัวฉีดโดยไมมผี ลกระทบตอคุณภาพของสายน้าํ
ใชดับเพลิง คันบังคับเปนมือจับสําหรับเลื่อน
ปรับวาลวและอัตราไหล จุดทีม่ ือจับสัมผัสวาลว
ปรับได 6 ระดับตามตัวเลือกที่ตั้งไว
การเลือ่ นคันบังคับ (มือจับ) จากตําแหนง
ปดวาลวมี 6 ตัวปรับ หรือ Click Stop เนือ่ งจาก
หัวฉีดอัตโนมัติ TFT รุนมาตรฐานและรุนปรับ
ความดันไดสองระดับ (Dual-Force) สามารถ
รับน้ําไดหลายอัตราไหล อัตราไหลสูงสุด (หัว
ฉีดเปดกวางสุด) วัดไดทแี่ รงดันเครือ่ งสูบน้าํ และ
ความยาวสายสูบ โดยมีความเปนไปไดที่หัวฉีด

อัตโนมัติรับอัตราไหลของน้ําได 95 gpm เมื่อ
ใชสายสูบขนาด 1.5 นิ้ว หรือสูงถึง 300 gpm
ผานสายสูบขนาด 3 นิว้ เนือ่ งจากการปรับวาลว
แตละขั้น (Click Stop) หมายถึงอัตราไหลที่
แตกตางกันไป การเปลีย่ นแรงดันทีเ่ ครือ่ งสูบน้าํ
เพื่อสงน้ําผานสายสูบขนาด 3 นิ้ว เพื่อสงน้ําใน
อัตราไหล 200 gpm มายังหัวฉีด ผูถือหัวฉีดก็
ตองปรับวาลวแตละขัน้ (Click Stop) ตามไปดวย
เนือ่ งจากไมไดตงั้ ไวตายตัวสําหรับทุกอัตราไหล
ผู ถือหัวฉีดจะตองปรับอัตราไหลที่ มือจับตาม
ปริมาณน้ําที่ไดรับ
6) สามารถใชหัวฉีดอัตโนมัตกิ ับโฟม
และอุปกรณดดู โฟมไดหรือไม
ตอบ หากผูผลิตตัวดูดโฟม (Eductor)
ระบุแรงดันดานดูด ตามดวยความยาวสุดและ
ขนาดของสายสูบ หัวฉีดอัตโนมัติจะปรับตัวเอง
ใหเขากับขอกําหนดของตัวดูดโฟม ไมวาจะใช
กับระบบตัวดูดชนิดใด วาลวหัวฉีดตองเปดสุด
เสมอเพื่อปองกันแรงดันตีกลับที่ตัวดูดโฟมซึ่ง
จะทําใหตองเริม่ ตนใหม สําหรับหัวฉัดอัตโนมัติ
TFT ทุกรุน สามารถใชกบั ตัวดูดโฟมไดดี เพียงแต
ตองทําตามขอแนะนําอยางเครงครัด
ทั้ งนี้ การฉีดโฟม ไมวาจะใชหัวฉีดมีรู
อากาศ (Air-aspirating) หรือชนิดไมมรี อู ากาศ

แตใหอากาศวิ่งเขาไปในโฟมที่ฉีดออกไปแทน
โฟมเหลว (Foam Solution) ที่ใชฉีดดับไฟตอง
เปนของเหลวจากสวนผสมโฟม (น้ํายาโฟม)
และน้ําในอัตราสวนที่ ถูกตองแลวเติมอากาศ
(Aeration) เขาไปจากนั้นตีใหเขากัน
7) ทําไมหัวฉีดอัตโนมัติจึงไมใชซี่ฟน
ฉีดน้ําแบบหมุน (Spinning Teeth) ทั้งหมด
ตอบ หัวฉีดอัตโนมัติ TFT สรางรูปแบบ
การฉีดน้าํ จากสายน้าํ ลําตรงเพือ่ ใหไดระยะและ
การทําลายเปลวไฟไปจนถึงฝอยน้าํ ละเอียดเพือ่
ดูดซับความรอน ปกปองนักดับเพลิง และการ
ใชงานลักษณะพิเศษที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อยางไรก็ตาม ยังมีรูปแบบการฉีดน้ําอีกหลาย
ชนิดที่เปนมากกวา “กันชน” ระหวางคนกับไฟ
หัวฉีดฝอยน้าํ ละเอียดหรือหมอกน้าํ มีใชมา
ตั้งแตทศวรรษ 1920 หรือเกือบรอยปมาแลว
มีหลักการทํางานงายๆ คือ สงน้ําไปยังแผนกั้น
ที่ มี ฟ นหรื อรู เป ดขนาดเล็ ก เรี ยงรายอย างมี
ระเบียบเพื่ อน้ําที่ ฉีดออกมาเปนฝอยละเอียด
ยุคแรกใชฟน หนาตัดทําดวยโลหะแตมปี ญ
 หา 2
ประการคือ 1) มีชอ งวางระหวางซีฟ่ นทีเ่ รียกวา
“Finger” เปนชองวางที่ไมมีน้ําผาน ความรอน
จึงเล็ดรอดผานไปได และ 2) ซีฟ่ น โลหะเสียหาย
งายจากการตกลงพืน้ หรือนักดับเพลิงใชแทนคอน
ทุบประตูเพื่อเปดทางเขา
ฟนฉีดฝอยน้าํ รุน ตอมาเปนแบบปน หรือ
หมุนได ชวยลดชองระหวางระหวางฝอยน้าํ ขณะ
ฉีดหมอกน้ํารัศมีกวาง การลดชองวางระหวาง
ฝอยน้ําดังกลาว จริงแลวคือการเปลี่ยนรูปราง
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ของ Finger และมีขนาดเล็กลง ชองวางระหวาง
กันบีบแคบลง Finger ยังอยู ไมไดหายไปไหน
ยังมีเล็กนอยจนสังเกตเห็นไดยาก แตจะปรากฏ
ชัดเจนเมื่อฉีดฝอยน้ําหรือหมอกน้ําขนาดใหญ
ซึง่ ก็ไมสามารถหลีกเลีย่ งได เพราะหากฉีดฝอย
น้ําเล็ก แคบ หรือบางเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงการ
เกิดช องวางก็ป องกันนั กดับเพลิงได ไม เต็ มที่
อีกประการหนึง่ ซีฟ่ น ฉีดฝอยน้าํ ชนิดนีส้ ว นใหญ
ทําดวยพลาสติกซึ่งแตกหักงาย
ซี่ ฟ นฉี ดน้ําในยุ คหลั งใช ซี่ ฟ นสองแถว
จุดประสงคเพือ่ ใหฟน แถวทีส่ องสรางเม็ดน้าํ เพือ่
ลดหรือขจัดชองวางระหวางฝอยน้ํา แตปรากฏ
วาฟนแถวทีส่ องกลับสรางชองวางของตัวเองขึน้
มาแทน ชองวางระหวางฝอยน้าํ จึงยังมีอยูต อ ไป
หัวฉีดอัตโนมัตขิ อง TFT เปนยีห่ อ แรกทีใ่ ช
ซีฟ่ นฉีดน้ําทําจากยางธรรมชาติโดยยืน่ ออกมา
เหมือนขนแปรงทีอ่ ยูรวมชุดกับแผนกันชนหนา
ซึ่งทําหนาที่ปองกันซี่ฟนไปในตัว ซี่ฟนฉีดฝอย
น้ํา เมื่อถูกกระแทกจะเดงกลับสูสภาพเดิมได
โดยไม เกิ ดความเสียหายหรื อแตกหั ก หั วฉี ด
ออกแบบดวยคอมพิวเตอรทําใหสามารถสราง
ฝอยน้าํ หรือหมอกเปนรัศมีทกี่ วางพอสําหรับใช
ปกป องนั กดั บเพลิง ขณะที่ จุดศู นย กลางของ
กรวยฝอยน้ํามีน้ําพอเพียงเพราะไมมีชองวาง
ระหวางฝอยน้ํา (Finger) ทั้งนี้ ซี่ฟนฉีดฝอยน้ํา
แตละซี่จะฉีดน้ําออกมาในปริมาณที่เหมาะสม
และกระจาย ไปคลุมเม็ดน้ําที่ฉีดออกมาจากซี่
ที่อยูถัดไปทําใหลดชองวางไดดีกวาวิธีอื่น
8 ) หัวฉีดชนิดไหนดีทสี่ ดุ สําหรับระบบ
ควบคุมน้ํา "Nozzleman Flow Control"?
ลองพิจารณาหัวฉีดน้ํา 3 ชนิดตอไปนี้

หัวฉีดที่กําหนดอัตราไหลของน้ําคงที่
(Fixed Gallonage) ซึ่ งก็ คือหั วฉี ดน้ําลําตรง
(Smooth Bore) ผูถ อื หัวฉีดทําได 2 อยางเทานัน้
คือเปดกับปดน้าํ อุปกรณปด น้าํ ทีเ่ ปนบอลวาลว
จะมีบางสวนเปดอยูท าํ ใหเกิดการพุง ทะลัก เปน
การทําลายสายน้ําและลดประสิทธิภาพการใช
งาน อีกทัง้ แรงดันทีเ่ ครือ่ งสูบน้าํ ตองสัมพันธกบั
หัวฉีดซึ่งผูควบคุมเครือ่ งสูบน้ําจะตองคอยปรับ
แรงดันอยูตลอดเวลา
 หัวฉีดทีเ่ ลือกอัตราไหลได (Selectable
Gallonage) มีวงแหวนเลือ่ นปรับอัตราไหลของน้าํ
แตเนื่องจากยังใชบอลวาลวจึงมีปญหาเหมือน
กับหัวฉีดน้ําลําตรง (Smooth Bore) และอาจ
เกิดการปรับอัตราไหลผิดพลาด ตัวอยางเชน
หัวฉีดทีป่ รับอัตราไหลไดในอัตรา 30-60-95125 gpm เมื่อปรับอัตราไหลที่ 60 gpm กับ
ความดันที่หัวฉีด 100 psi บอลวาลวจะเปด
เต็มทีท่ าํ ใหใชนา้ํ ไดดี แตเมือ่ ตัง้ อัตราที่ 95 gpm
ขนาดรูเปดจะกวางขึ้น (ขณะที่ปริมาณที่สงเขา


ในหัวฉีด จริงๆแลวมีเพียง 60 gpm) ความดันที่
หัวฉีดลดลง ทําใหแรงดันไมพอ ฉีดน้าํ ไดไมไกล
และไมมีแรงปะทะ เสียน้ําโดยเปลาประโยชน
ไมสามารถลมเปลวไฟได
ในทางตรงขาม ถาปรับอัตราไปที่ 30
gpm ขนาดรูเปดรับน้ําจะเล็กลงมีผลทําใหแรง
ดันที่หัวฉีดเพิ่มขึ้น แรงปฏิกิริยาจะสูงและเกิด
แรงตีกลับ (Kick Back) ควบคุมหัวฉีดยากและ
อาจเกิดอันตราย ในการปรับอัตราไหลทีห่ ัวฉีด
ตองมีปริมาณน้ําที่เขามาใหหัวฉีดเทากับอัตรา
ที่ ปรั บ ไม เช นนั้ นจะเกิ ดป ญหาเรื่ องแรงดั น
ทัง้ นีต้ อ งประสานงานกับคนคุมเครือ่ งสูบน้าํ และ
คอยตรวจสอบเกจวัดแรงดันที่ทายหัวฉีดดวย
เปรี ยบเทียบงายๆ หัวฉีดปรับอัตราไหลไดก็
เหมือนกับเกียร 4 จังหวะของเครื่องยนตทั่วไป
ที่เกียรต่ํา (อัตราไหลนอย) ถาเราเรงเครื่องจะ
มีแรงกระตุก แตถาเกียรสูงใชความเร็วต่ําเทา
เดิม เครือ่ งจะไมมแี รงและอาจดับได ดังนัน้ ตอง
ใชเกียร (ปรับอัตราไหล) ใหเหมาะสมกับความ
เร็ว (ปริมาณน้ําที่มีจริง) ตามตัวอยางขางตน
ปริมาณจริงอยู 60 gpm ถาปรับรูเปดรับน้าํ แคบ
ลงครึ่งหนึ่ง (30 gpm) น้ําจะไหลออกไมทัน
ทําใหเกิดแรงดันสูงเหมือนใชเกียร 1 แลวเรง
ความเร็วไปที่ 60 กม./ชม. รถจะสะบัดหรือยก
หนาได แตหากปรับรูเปดรับน้ําของหัวฉีดกวาง
ขึน้ ถึง 90 gpm ขณะทีป่ ริมาณน้าํ จริงมีเพียง 60
gpm ก็เหมือนใชเกียร 4 แตเรงความเร็วแค 60
กม./ชม. รถจะไมมีแรง วิ่งชาหรือดับได
การปรับขนาดรูเปดรับน้าํ ทีอ่ ตั ราไหลจะ
ตองประสานงานกับคนคุมเครือ่ งสูบน้าํ วามีอตั รา
ไหลของน้ําและแรงดันที่สงไปจากเครื่องสูบน้ํา
ตรงกับหัวฉีดปรับไวหรือไม
 หัวฉีดอัตโนมัติ TFT (TFT Automatic)
พรอมวาลวปรับแบบเลื่อน (Slide Valve) ที่ได
รับสิทธิบัตร เปนระบบควบคุมอัตราไหลของผู
ถือหัวฉีด (Nozzleman Flow Control) ที่แทจริง
วาล วแบบเลื่ อนทําให ผู ถื อหั วฉี ดลดหรื อเพิ่ ม
อัตราไหลไดโดยไมเกิดการพุงทะลัก เนื่องจาก
แรงดันของหัวฉีดจะคงทีท่ ี่ 100 psi นัน่ คือไมวา
ผูถ อื หัวฉีดจะเลือกอัตราไหลของน้าํ เทาใด น้าํ จะ
ไหลสะดวกและมีความดันทีเ่ หมาะสม ทําใหฉดี
ไดระยะไกลและมีพลัง หัวฉีดอัตโนมัตกิ ็เหมือน
เกียรอตั โนมัตขิ องรถทีส่ ามารถปรับระบบขับเคลือ่ น
(เกียร) ใหเหมาะสมความเร็วทีใ่ ชอยูใ นตอนนัน้
สําหรับระบบควบคุมหัวฉีด Nozzleman
Flow Control รุนพิเศษใชกับหัวฉีด Dual-Force
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or Mid-Force ของ TFT ซึ่งเปนหัวฉีดชนิดปรับ
แรงดัน 2 ระดับ โดยในบางสถานการณ ผูถือ
หัวฉีดตองการใชแรงดันในระดับต่ําก็สามารถ
ปรับแลวล็อกไวได
9) จริงหรือไมที่น้ําจากหัวฉีดลําแข็ง
(Solid Bore Nozzle) ใหแรงปะทะมากกวา
และฉีดไดกวาน้าํ ลําตรงจากทอกลวง (Hollow
Stream) จากหัวฉีดฝอยน้ํา
ตอบ ไมจริง เปนความเขาใจผิดกันมา
นานจนกลายเปนความเชื่อที่ไมถูกตอง หัวฉีด
ฝอยน้ํา (Fog Nozzle) ที่ทอกลวงฉีดน้ําลําตรง
ออกมาไดในระยะ 2-3 นิว้ ซึง่ เปนเหตุทาํ ใหเกิด
ความเชื่อผิดๆ จุดประสงคที่ตองใหมีน้ําลําตรง
จาก ทอกลวงฉีดออกมาไดเปนระยะไมกี่นิ้วใน
ชวงเริ่มฉีด ก็เพื่อปองไมใหสายน้ําเปนลําตรง
ทั้งหมด ผูถือหัวฉีดจะปรับสายน้ําใหเปนฝอย
ละเอียดวงแคบเพื่อใชงานทันทีจึงทําใหลําตรง
หายไป ตองเขาใจกอนวา หัวฉีดฝอยน้าํ ละเอียด
หรือหมอกน้ําสามารถฉีดน้ําได 3 แบบ คือน้ํา
ลําตรง รูปกรวยวงแคบ และกรวยวงกวาง ขึน้ อยู
กับวาจะใชงานอะไร
ในการฉีดน้าํ ลําตรง น้าํ จะพุง ออกจากทอ
กลวง (Hollow Stream) เปนเสนตรงทีม่ วี งแคบ
ที่สุด หากไมปรับไปเปนฝอยน้ําละเอียด เรา
สามารถใชนา้ํ ลําตรงฉีดดับไฟไดเหมือนหัวฉีดน้าํ
ลําตรง (Smooth Bore Nozzle) แตหวั ฉีดฝอยน้าํ
จะไดเปรียบตรงทีม่ แี รงดันทีห่ วั ฉีด 100 psi ใน
ขณะที่ Smooth Bore Nozzle มีโดยเฉลี่ย 50

psi น้ําลําตรงจากหัวฉีดฝอยน้ําจึงแรงกวาและ
ฉีดไดไกลกวา เพียงไมคอยมีนักดับเพลิงใชกัน
เพราะความเชื่อผิดๆ ดังกลาว
10) หัวฉีดน้าํ แรงดันต่ํามีทงั้ ขอดีและ
ขอดอย ทําอยางไรถึงจะอยูใ นจุดสมดุล
ตอบ เมือ่ ลดแรงดันทีห่ ัวฉีดจะทําใหแรง
ปฏิกิริยาที่หัวฉีดลง ทําใหควบคุมหัวฉีดไดงาย
และปลอดภัย แตผลเสียก็คอื ทําใหสายน้าํ ออน
ดับไฟไมไดผล ยิง่ ลดแรงดันทีห่ วั ฉีดมากเทาไหร
พลังและความเร็วของสายน้าํ ทีอ่ อกจากหัวฉีดน้าํ
จะลดลงมากเทานั้ น ประเด็นนี้ ตองพิจารณา
อยางรอบคอบเพือ่ หาจุดสมดุล เริม่ ทีก่ ารหาแรง
ปฏิกิริยาที่หัวฉีด สูตรคือ 0.0505 x อัตราไหล
x รากที่สองของความดันที่หัวฉีด โดยทั่วไปจะ
ลดความที่หัวฉีดลง 1/4 นั่นคือจาก 100 psi
เหลือ 75 psi
ถาอัตราไหลคงที่ แรงปฏิกิริยาที่หัวฉีด
จากผลของการลดความดันทีห่ วั ฉีดลง 25% จะ
เปน 13% ของคาแรงปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดจากแรงดัน
100% ตัวอยาง สายน้ําที่อัตราไหล 200 gpm
แรงดัน 100 psi จะมีแรงปฏิกริ ยิ าทีห่ วั ฉีด 101
ปอนด ถาตัดแรงดันที่หัวฉีดใหเหลือ 75 psi
แรงปฏิกิรยิ าทีห่ ัวฉีดจะลดลงเหลือ 88 ปอนด)
ความดันที่หัวฉีดจะมีความสัมพันธโดย
ตรงกันความเร็วของสายน้าํ พุง ออกไปยังเปาหมาย
ในกรณีนแี้ ทนทีส่ ายน้าํ ทีพ่ งุ ไปดวยความเร็ว 80
ไมลตอชั่วโมงก็จะเหลือ 60 ไมลตอชั่วโมง นั่น
หมายถึง ระยะการฉีดและกําลังของสายน้ําใน

การปะทะกับเพลิงไหมยอมลดลง แตตัวเลขมี
ความแตกตางนอย การลดแรงดันหัวฉีด 1/4
จาก 100 psi เหลือ 75 psi มี ประโยชนในแง
ของการฉีดดับไฟภายในอาคารทีไ่ มตอ งการระยะ
ฉีดหรือแรงปะทะมากนัก แตผูถือหัวฉีดไมตอง
ออกแรงตานแรงปฏิกริ ยิ าทีห่ วั ฉีดมากนักเพราะ
ลดลงไปสิบกวาปอนด
ผูเ ชีย่ วชาญงานดับเพลิงสวนใหญในสหรัฐ
อเมริกาสนับสนุนใหใชแรงดันต่าํ ทีห่ วั ฉีดในระดับ
75 psi แทน 100 psi เมื่อเขาไปฉีดดับไปใน
ตัวอาคาร เพราะแรงดันและความเร็วที่ลดลง
ไมมผี ลตอการโจมตีเพลิงไหมเทาใดนัก แตสงิ่ ที่
จะไดกลับคืนมาคือ การลดความเหนื่ อยและ
เมื่ อยลาของผู ถือหั วฉีดเนื่ องจากหั วฉี ดมีแรง
ปฏิกริ ิยาลดลงหรือเบาลงนัน่ เอง
แตที่ไมแนะนําคือ ลดแรงดันที่หัวฉีดลง
ถึงครึ่งหนึ่งซึ่งทําใหแรงปฏิกิริยาหายไปเกือบ
30 ปอนด เหลือเพียง 71 ปอนด แตกําลังและ
ความเร็วของสายน้าํ ลดลงกวาครึง่ ซึง่ ไมเพียงพอ
สําหรับการดับไฟ สงผลใหการปฏิบัติงานไมมี
ประสิทธิภาพและอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได
ลองนึกถึงน้าํ ฝกบัวทีแ่ รงดันหายไปครึง่ หนึง่ เรา
ไมสบายใจแนเพราะน้าํ ไหลออนจนลางสบูไ มหมด
ฉันใดก็ฉนั นัน้
Source: A Firefighter's Guide To Nozzle,
TASK FORCE TIPS, INC. 3701 Innovation Way,
Valparaiso, IN 46383-9327; LTT-010 January
17, 2001 Rev 2.
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