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หัวฉีดน้าํดับเพลิงมีวิวัฒนาการมาต้ังแต
ศตวรรษท่ี 1700 หรือเม่ือ 300 ปกอน โดยใน
ยคุเร่ิมตนของงานดับเพลิงใชวิธสีงน้าํท่ีบรรจใุน
ถงัทําดวยหนงัสตัวตอกนัจากคนหนึง่ไปยงัอีกคน
จากแหลงน้ําสํารองยาวไปถึงพื้นท่ีเพลิงไหม
การสงถงัน้าํตอกนัไปคือลักษณะของการเคล่ือน
น้าํเปนเสนตรงเพือ่ใหอาสาสมัครใชสาดดับเพลิง
เทียบกับสมัยปจจุบัน การสงน้ําโดยคน (อาสา
สมัคร) ตอกันไปก็คือการสงน้ําไปตามสายสูบ
เพื่อใหนักดับเพลิงใชตอสูกับไฟไหม

ลวงมาถงึศตวรรษท่ี 18 หรือเม่ือ 200 ป
กอน มีการใชสายสูบน้ําทําดวยหนังและหัวฉีด
ชนดิมีมือจบัยืน่ยาวออกมา (Playpipe) ทําดวย
ทองแดง/ทองเหลือง ซึ่งในเวลาตอมาไดเลิกใช
สายสูบทําดวยหนังเย็บ หันมาใชสายสูบท่ีเปน
ทองแดงตอกหมุด

100 ปตอมา คือในชวงศตวรรษท่ี 19
มีการใชสายสูบทําดวยฝายขนาด 2.5 นิ้วและ
หัวฉีดแบบทอมีมือจับซึ่งไดการรับรองจาก UL
(เร่ิมมีใชในป ค.ศ. 1888)

ในศตวรรษท่ี 20 แบงออกเปนหลายยุค
ยุคทศวรรษท่ี 40-50 (ป ค.ศ. 1940-

1959) มีการใชสายสูบดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว
และหัวฉีดน้ําฝอย

ยุคทศวรรษท่ี 50-60 (ป ค.ศ. 1950-
1969) มีการใชสายสูบดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว
และหัวฉีดน้าํแบบผสมชนดิท่ีต้ังอัตราไหลของน้าํ
ไวคงท่ีและชนิดท่ีปรับอัตราไหลของน้ําได

ยุคทศวรรษท่ี 60-70 (ป ค.ศ. 1960-
1979) มีการใชสายสูบดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว
และ 1.75 นิ้ว เร่ิมมีการใชหัวฉีดน้ําดับเพลิง
อัตโนมัติ (Automatic Nozzle) ท่ีผลิตข้ึนโดย
ซี.เอช. แม็คมิลแลน (C.H. McMillan)

ยุคทศวรรษท่ี 70-80 (ป ค.ศ. 1970-
1989) มีการใชสายสบูดับเพลิงขนาด 1.75 นิว้
และ 2.0 นิว้ โดยหัวฉีดน้าํดับเพลิงเปนท่ียอมรับ
กันอยางแพรหลาย

ยุคทศวรรษท่ี 80-90 (ป ค.ศ. 1980-
1999) มีการใชสายสบูดับเพลิงขนาด 1.75 นิว้
และ 2.0 นิว้ โดยมีการแนะนาํหัวฉีดน้าํดับเพลิง

ชนดิใชไดกับแรงดันสองระดับรวมถึงสวนเสริม
สําหรับใชงานในกรณีพิเศษ

ในศตวรรษท่ี 21 (ต้ังแตป ค.ศ. 2000
เปนตนมา) มีการใชสายสูบน้ําหนักเบาขนาด
2.5 นิว้และ 3.0 นิว้ พรอมแนะนาํหัวฉีดน้าํหลัก
ชนิดยกห้ิว (Portable Monitor) ท่ีใชในเชิงรุก
อยางปลอดภัย

ววิฒันาการของหัวฉดีน้าํดบัเพลงิแบบ
ผสม (หัวฉดีฝอยน้าํละเอยีด)

หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบผสม (Combina-
tion Nozzle) ท่ีมีใชงานในหนวยดับเพลิงของ
อเมริกาทุกวันนีเ้ปนสวนผสมของความแตกตาง
ระหวางหัวฉีดน้าํลําตรงชวงปลายศตวรรษท่ี 19
กับชวงตนศตวรรษท่ี 20 เปนหัวฉีดน้ําลําตรง
มาตรฐานท่ีเรียกวา Smooth Bore Nozzle มี
ขนาดเสนผานศูนยกลางขนาดเดียวใชกบัอัตรา
ไหลของน้ําอัตราเดียวท่ีความดัน 50 ปอนด/
ตารางนิว้ (psi) ซึง่หากตองการจะเปล่ียนอัตรา
ไหลของสายน้ําตองปรับขนาดของหัวฉีดใหม
และมีการเสริมแผนกัน้รูปวงกลม (Baffle/Disc)
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ปลายหัวฉีดเพื่อ 2 วัตถุประสงค ไดแก
 ปรับอัตราไหลของน้ํา (Flow Adjust-

ment) โดยชองวางของแผนกั้นท่ีเปล่ียนแปลง
ใชรองรับอัตราไหลของน้ําท่ีแตกตางกันไป ณ
ท่ีแรงดันเทาเดิมคือ 50 psi อัตราไหลของน้ํา
จะวัดท่ีระยะหางระหวางแผนกัน้กบัรูเปดทรงกลม
ของหัวฉีด ระยะแผนกั้นท่ีต้ังไวจะใหอัตราไหล
อัตราหนึ่ง เม่ือขยับระยะแผนกั้นออกไป (หรือ
เขามา) ก็จะไดอัตราไหลของน้ําท่ีเปล่ียนแปลง
เปนอีกอัตราหนึ่ง

 ปรับรูปแบบของสายน้ํา (Pattern
Adjustment)

เม่ือหมุนตัวปรับถอยหลังเขามาจะไดฝอย
น้ํากวางข้ึน แตเม่ือหมุนตัวปรับไปขางหนาจะ
ไดฝอยน้าํแคบลงหรือเปนสายน้าํลําตรงสาํหรับ
เนนการฉีดทําลายลางจุดเปาหมาย

ทําความเขาใจการออกแบบหัวฉีด
นํ้าดับเพลิง

จุดประสงคของหัวฉีดดับเพลิงบางชนิด
คือการจํากัดพื้นท่ีการเคล่ือนท่ีของสายน้ําเพื่อ
สรางแรงดันและทําใหสายน้ํามีความเร็วพุงไป
ยงัเปาหมาย สาํหรับอัตราไหลหรือการเคล่ือนท่ี
ของน้าํอัตราหนึง่จะเหมาะสมกบัขนาดของหัวฉีด
ซึง่เปนตัวจาํกดัทางเดินสายน้าํขนาดหนึง่ในการ
สรางความดันและความเร็วของสายน้าํ สําหรับ
หัวฉีดน้ําดับเพลิงท่ีมีหลายขนาด รูปราง และ
รูปแบบอาจสรางความสับสนใหกับผู ใชจาก
สวนผสมท่ีปนเปกันไปซึ่งอาจกลายเปนปญหา

ในการฉีดน้าํดับเพลิงในพืน้ท่ีไฟไหมไดหากไมมี
การเรียนรูและเขาใจ ลักษณะการทํางานของ
หัวฉีดน้าํดับเพลิงเหลานั้นดีพอ

หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบงตามลักษณะการ
ออกแบบไดดังนี้

 หัวฉีดน้ําลําตรง (Smooth Bores):
 มีขนาดรูเปดรับน้าํ (ขนาดหัวฉีด) คงท่ี

0.5 นิว้ ถงึ 1.25 นิว้ คาใดคาหนึง่สาํหรับใชกบั
สายสูบดับเพลิงท่ัวไป

 มีขนาดหัวฉีดท่ีใหญข้ึน 1.25 นิ้ว ถึง
2 นิ้ว ใชกับสายสูบขนาดใหญในกรณีพิเศษ

 ท่ีอัตราไหลของน้าํ (Flow Rate) แตละ
อัตราจะใชกบัขนาดหัวฉีดท่ีถกูตองและเหมาะสม
ขนาดเดียวเทานัน้ในการสรางความเร็วและระยะ
การฉีดท่ีเอ้ือประโยชนในการดับเพลิงมากท่ีสดุ
หมายถึง นักดับเพลิงตองปรับขนาดของหัวฉีด
ใหตรงกบัระดับอัตราไหลของน้าํท่ีใชอยูขณะนัน้

 หัวฉีดน้ําฝอยละเอียด (Fog Nozzle)
 เลือกอัตราไหลของน้ําคงท่ี หรือเลือก

อัตราไหลของน้าํไดจํากดั
 ตองปรับหัวฉีดท่ีจํากัดประสิทธิภาพ

การฉีดน้าํ
 ตองปรับความดันในการจายน้ําจาก

เคร่ืองสูบน้ําใหถูกตองเพื่อใหไดประสิทธิภาพ
สงูสดุในการจายน้าํ (อัตราไหล แกลลอน/นาที
หรือ gpm)

ความดนัน้าํทีอ่อกแบบสาํหรบัหัวฉดี
 หัวฉีดน้ําลําตรง-สายสูบ (Smooth

Bore Nozzle-Handline) 50 ปอนด/ตารางนิ้ว
(psi)

 หั วฉี ดน้ํ า ลําตรง-หั วฉี ดน้ํ าหลั ก

การจํากดัทางเดินของนํ้าทําใหเกดิรูปแบบฉดีนํ้าดับเพลิง

หมุนตัวปรับไปขางหนาจะไดฝอยนํ้าแคบลงหรอืเปนสายนํ้าลําตรงหมุนตัวปรบัถอยหลังเขามาจะดฝอยนํ้ากวางข้ึน
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(Smooth Bore Nozzle- Master Stream) 80
ปอนด/ตารางนิ้ว (psi)

 หัวฉีดน้ําฝอยละเอียดทุกชนิด (Fog
Nozzle-all types) 100 ปอนด/ตารางนิว้ (psi)

หัวฉดีน้าํดบัเพลงิธรรมดาทีใ่ชงานทัว่ไป
Current Conventional Nozzles)

หัวฉีดน้าํดับเพลิงธรรมดาท่ีใชงานท่ัวไป
หมายถึง หัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดต้ังขนาดของรู
เปดเดินน้าํไวคงท่ี หรือสามารถปรับขนาดของรู
เปดเดินน้ําได มีใชงาน 2 แบบ คือ หัวฉีดน้ําลํา
ตรง (Smooth Bore) และหัวฉีดน้ํารูปวงกลม
หรือเรียกวาหัวฉีดน้าํฝอยละเอียด (Fog Nozzle)
เพื่อใหสามารถเปล่ียนเงื่อนไขหรือรูปแบบการ
ฉีดน้าํจงึมีตัวปรับขนาดรูเปดหลายระดับ แมแต
แบบฉีดน้าํตรงกย็งัมีหัวฉีดซอนกนัไวสาํหรับเพิม่
ขนาดของลําน้าํได

หัวฉีดน้ําฝอยละเอียดหลายชนิดต้ังแต
หัวฉีดเรงความเร็วจนถึงหัวฉีดน้ําหลัก  ทํางาน
คลายกัน มีหัวฉีดซอนกันซึ่งใชวงแหวนปรับ
ขนาดรูเปดเดินน้ํา (ชองบังคับน้ํา) เพื่อใหตรง
กับอัตราไหลของน้ําท่ีจะใชงาน และถึงแมวา
การปรับหัวฉีดน้าํจะทําใหการทํางานของหัวฉีดน้าํ
ชนดิต้ังขนาดรูเปดไวคงท่ีดีข้ึนแตไมถงึกบัทําให
ไดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากเปนไปไดยาก
ในการติดตอสื่อสารระหวางคนถือหัวฉีดกับผู
ควบคุมเคร่ืองสูบน้ําเพื่อใหใชแรงดันปลอยน้ํา
(Pump Discharge Pressure) ท่ีเหมาะสมกับ
ขนาดของรูเปดหัวฉีดน้ําท่ีปรับไว ผูควบคุม
เคร่ืองสูบน้าํจะต้ังความดันปลอยน้าํไวลวงหนา

ซึง่ผูถอืหัวฉีดน้าํตองปรับขนาดรูเปดใหเหมาะสม
ตามระดับแรงดันปลอยน้ําท่ีต้ังไวแลว ดังนั้น
การปรับขนาดรูเปดของหัวฉีดน้ําเปนอยางอ่ืน
แลวใหผูควบคุมเคร่ืองสบูน้าํปรับแรงดันปลอยน้าํ
ตามจงึเปนเร่ืองยุงยากและมีปญหามากพอสมควร

ขอจํากัดของหัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิด
ธรรมดา

เงื่อนไขท่ีจะทําใหหัวฉีดน้ําธรรมดาท่ีมี
ขนาดรูเปดคงท่ี (ท้ังชนิดลําตรงและฝอยน้ํา
ละเอียด) มีแรงดันหัวฉีดท่ีถกูตองเหมาะสมกบั
อัตราการไหลของน้ํา (gpm) จะตองมีการต้ัง
ความดันปลอยน้าํท่ีเคร่ืองสบูน้าํใหตรงกบัขนาด
รูเปดหัวฉีดน้ําในขณะนั้น

เพื่อใหไดอัตราไหลของน้ําตามตองการ
ตองพิจารณาไปถงึการจายน้าํ ขนาด และความ
ยาวของสายสูบน้ําดับเพลิง สมรรถนะของ
เคร่ืองยนตของเคร่ืองสบูน้ํา ถาทุกอยางเปนไป
อยางถูกตอง อัตราไหลของน้ําท่ีผานหัวฉีดก็จะ
ทําใหไดแรงดันและสายน้ําตามความตองการ
แตนี่คือการสมมติท่ีทําไมไดงายนัก

หากไดรับอัตราไหลของน้ําใชดับเพลิงท่ี
เหมาะสม อัตราไหลนั้นเขาไปในหัวฉีดน้ําดับ
เพลิงซึง่จะเปล่ียนแปลงไมไดยกเวนปรับรูเปดน้าํ
(ดวยมือ) เพื่อรองรับอัตราไหลใหมซึ่งเปนผล
มาจากการปรับแรงดันปลอยน้ําท่ีเคร่ืองสูบน้ํา
ดวยเหตุท่ีหัวฉีดธรรมดาไมสามารถเปล่ียนขนาด
ของรูเปดหัวฉีดหรือปรับไดอยางจํากัด สิ่งท่ีจะ
เกิดข้ึนตามมา หนึ่งหรือสองประการ ไดแก

 เม่ือหัวฉีดน้าํธรรมดาไดรับน้าํในอัตรา

ไหลท่ีนอยกวาขนาดรูเปดหัวฉีดท่ีต้ังไว จะได
สายน้ําท่ีออนและมีประสิทธิภาพดับไฟนอยลง
เหตุการณนี้อาจมีสาเหตุมาจากการสงน้ําไมดี
สายสูบน้ํายาวเกินไป ต้ังขนาดรูเปดผิด หรือ
ผูควบคุมเคร่ืองสูบน้ําเกิดความผิดพลาด การ
สงน้าํท่ีมีแรงดันนอยทําใหเกดิการสญูเปลาของน้าํ
เพราะสายน้าํไมมีความเร็วมากพอท่ีจะพุงไปยงั
เชือ้เพลิงเพื่อซึมลึกลงไป และอาจทําใหสายสูบ
งอหรือพบัไดงาย ดังนั้น จึงมีกฎ “ลดอัตราไหล
ไดมากเม่ือเห็นมันอาจเปนอัตราตอผูถือหัวฉีด
แตใหลดไดเล็กนอย หากยังตองการใชสายน้ํา
ลมเปลวไฟ การสงน้าํท่ีแยยงัเปนผลมาจากสาย
น้าํท่ีออนซึ่งเกิดจากสาเหตุไมสามารถต้ังขนาด

อัตราไหลของนํ้าถูกตอง

อัตราไหลของนํ้านอย (ไมเพียงพอ)

อัตราไหลของนํ้ามากเกิน

หัวฉีดนํ้าลําตรง หัวฉีดฝอยนํ้าละเอียด
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รูเปดหัวฉีดน้าํใหเหมาะสมกบัปริมาณการสงน้าํ
 ตรงกันขาม หากปริมาณน้ําสงมายัง

หัวฉีดธรรมดามากเกนิความตองการ (ปริมาณ
น้าํมากเกนิกวารูเปดหัวฉีดน้าํจะรับไดตามปกติ)
ผลท่ีเกดิข้ึนตามมากคื็อจะมีแรงดันเกดิข้ึนท่ีหัว
ฉีดน้ําสูงมากสงผลใหมีแรงปฏิกิริยาเพิ่มข้ึน
หัวฉีดมีแรงตีกลับหรือสะบัดกลับ (Kickback)
ควบคุมยากและเปนอันตรายตอผูถือหัวฉีด

ยิ่งหัวฉีดมีแรงสะบัดกลับมากเทาไหร
ยิ่งควบคุมยากและมีอันตรายมากข้ึนเทานั้น
โดยเฉพาะในสภาพแวดลอมการดับไฟท่ียากลําบาก
และเต็มไปดวยสิง่กดีขวาง ท้ังนี ้แรงดันท่ีหัวฉีด
จะเพิ่มข้ึนตามอัตราไหลของน้ําผานหัวฉีดนั้น

ความพยายามท่ีจะควบคุมความดันน้ํา
ท่ีมากเกนิไปโดยการปดหัวฉีดจะสงผลใหสายน้าํ
แตกกระจายและไมมีความคงตัว วาลวลูกบอล
ท่ีเปดไวบางสวนจะทําใหเกดิความปนปวนของ
สายน้ําและมีประสิทธิภาพลดลง ผูควบคุม
หัวฉีดตองตัดสนิใจวาจะตองสูกบัท้ังสายสบูและ
เพลิงไหม หรือจะตอสูกับเพลิงไหมดวยสายน้ํา
ท่ีแตกกระจายและไรประสิทธิภาพ

เปนสิ่ งท่ีเห็นและสัมผัสไดชัดเจนเม่ือ
สายสบูน้าํดับเพลิงทีความดันมากเกนิ ในขณะท่ี
หัวฉีดน้ําหลักติดต้ังบนรถซึ่งมีแรงดันน้ํามาก

กวาหัวฉีดมือถอืหลายเทา เรากลับไมรูสกึวามัน
มีปฏิกิริยาหรือแรงตีกลับเพราะไมไดถือมันไว
ไมวาหัวฉีดน้าํมือถอืธรรมดาหรือหัวฉีดน้าํหลัก
ท่ี ใชอัตราไหลของน้ํามากในระดับสูงลวนมี
อันตรายจากแรงปฏิกริิยา ทําใหการปฏิบัติงาน
ฉีดน้าํบนท่ีสงูหรือตางระดับมีความเสีย่งเพิม่ข้ึน
โดยไมจําเปน

นอกจากนี้แลว การสงน้ําในปริมาณท่ีมี
แนวโนมสูงข้ึนซึ่ งไปเพิ่ มแรงดันท่ี หัวฉีดน้ํา
ไมไดทําใหการดับเพลิงมีประสิทธิภาพดีข้ึนแต
ประการใด เนื่องจากน้ําท่ีออกจากปลายหัวฉีด
ไมไดเพิ่ม รูเปดยังมีขนาดคงท่ีและจํากัดไว
เทาเดิม ยกเวนมีการปรับขนาดของรูเปดหัวฉีด
ใหกวางข้ึนเหมาะสมกับปริมาณน้ําท่ีสงเขามา

อัตราไหลของน้าํในระดับสงูถาสงมายงัรูเปด
หัวฉีดน้าํท่ีปรับขนาดไดถกูตองเหมาะสมจะทําให
สามารถลดแรงปฏิกริิยาในหัวฉีดน้าํและไดความ
ดันน้าํในระดับท่ีตองการ ซึ่งอะไรจะเกิดข้ึนเม่ือ
มีการประดิษฐหัวฉีดน้าํดับเพลิงท่ีสามารถปรับ
ขนาดของรูเปดไดอัตโนมัติเพื่อใหขนาดของ
หัวฉีดเหมาะสมกับอัตราไหลของน้ําท่ีไดรับ
ข้ึนมาใชงาน

หัวฉดีน้าํดบัเพลงิอตัโนมตั ิ(Automatic
Nozzle)

หัวฉีดน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ หมายถึง
หัวฉีดท่ีสามารถควบคุมระดับความดันน้าํท่ีหัวฉีด
ใหคงท่ีได พัฒนาข้ึนมาในชวงปลายทศวรรษ
1960 โดย หัวหนา ซ.ีเอช. แม็คมิลแลนด แหง
หนวยปฏิบติัการผจญเพลิง สถานดัีบเพลิงเมือง
แกรี รัฐอินเดียนา และเปนผูกอต้ังบริษัทหัวฉีด
น้ําดับเพลิง Task Force Tip Inc. เปนหัวฉีดน้ํา
ดับเพลิงสรางข้ึนมาเพื่อแกปญหาในการใชน้ํา
ปริมาณมากจากปริมาณสํารองท่ีมีจํากัด ขอดี
ของหัวฉีดอัตโนมัติคือการปรับปรุงหัวฉีดน้ํา

ธรรมดาท่ีเคยใชกนัมาใหสามารถใชน้าํดับเพลิง
ไดดีข้ึนในหลายมิติ สงผลตอการพฒันายุทธวิธี
เพิม่ประสทิธภิาพในเชงิรุกจากหัวฉีดท่ีรับอัตรา
ไหลของน้ําไดสูงข้ึนชนิดไมเคยปรากฏมากอน

ยกตัวอยาง หัวฉีดน้าํชนดิรับอัตราไหลได
คงท่ีหรือหัวฉีดน้ําลําตรงท่ีมีลักษณะคลายคลึง
กันในการปรับขนาดหัวฉีดดวยมือ ในขณะท่ี
อัตราไหลของน้ําท่ีสงมาจากเคร่ืองสูบน้ํามีข้ึน
มีลง ผูถือหัวฉีดตองปรับขนาดของรูเปดรับน้ํา
ใหถูกตองตามอัตราไหลท่ีเปล่ียนแปลงไปดวย
มือใหดีท่ีสุด สวนหัวฉีดน้ําอัตโนมัติ หัวฉีดน้ํา
จะปรับขนาดของรูเปดรับน้าํใหตรงกบัขนาดของ
อัตราไหลของน้ําท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงดวยตัวเอง
โดยท่ีผูถอืหัวฉีดไมตองใชมือปรับแตประการใด
พดูงายๆ วาหัวฉีดน้าํอัตโนมัติจะปรับขนาดของ
รูเปดรับน้าํของหัวฉีดใหถกูตองตามอัตราไหลของ
น้าํท่ีสงเขามา เพือ่ใหการฉีดน้าํดับไฟมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพตลอดเวลา

ดวยเทคโนโลยีปจจุบนั หัวฉีดขับเคล่ือน
อัตโนมัติ (ควบคุมและจดัการความดันอัตโนมัติ)
เปนวิธีการท่ีนิยมเลือกใชกันมาก ตามทัศนะ
ของผูปฏิบติังาน มันเปนวิธงีายท่ีสดุและตองการ
การฝกอบรมนอย แตใหประสิทธิภาพในการ
เปล่ียนรูเปดน้ําในชวงเวลาท่ีเหมาะสม ไมวา
จะเลือกความเร็ว (อัตราไหลของน้ํา) เทาไหร
หัวฉีดอัตโนมัติจะปรับรูเปดรับน้าํใหมีขนาดถกูตอง
เหมาะสม กับอัตราไหลดวยตัวเอง โดยคุณไม
ตองเอ้ือมมือไปปรับใดๆ ท้ังสิ้น ซึ่งหลักการ
ทํางานคลายกบัวาลวระบายความดันของเคร่ือง
สูบน้ํา กลไกควบคุมความดันของหัวฉีดจะรับรู
ระดับความดันท่ีฐานของหัวฉีดซึง่จะมีการปรับรู
เปดรับน้าํโดยอัตโนมัติเม่ือความดันเปล่ียนแปลง
ไปแมเพียงเล็กนอยเพื่อรักษาสมดุลระหวาง
ขนาดรูเปดหัวฉีดน้ํากบัอัตราไหลของน้าํ ทําให
การฉีดน้ํามีประสทิธิภาพตามตองการ

แผนกั้นน้ํา (Baffle) ทํางานดวยสปริง
ท่ีอยูติดกบัหนวยควบคุมความดัน เปนตัวบงัคับ
ใหมีการลดหรือขยายขนาดของรูเปดของหัวฉีด
ซึง่โดยหลักการแลวแผนกัน้นีจ้ะเปล่ียนขนาดของ
รูเปดใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําท่ีไดรับ ปกติ
แผนกั้นจะปดรูเปดน้ําเม่ืออยูในตําแหนงปด
ขอบของแผนกั้นคลุมรูปดไวจนมิด เม่ือเร่ิมตน
เปดน้ํา แรงดันน้ําจะดันแผนกั้นไปขางหนา
ทําใหมีชองวางรอบๆ แผนกั้นกับขอบรูเปดน้ํา
หากน้าํมีปริมาณหรืออัตราไหลเพิม่ข้ึน แผนกัน้
ก็จะถูกดันไปขางหนาเพิ่มข้ึนอีก นั่นหมายถึง

คาแรงดันหัวฉดีสัมพันธกบัคาอัตราไหลของนํ้า
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ชองวางของรูเปดน้าํขยายออกทําใหน้าํไหลผาน
ไดมากข้ึน (ในอัตราสมัพนัธกนั) จงึไมทําใหเกดิ
ความดันจากปริมาณน้าํสะสมหรือไหลไมสะดวก
ดังนัน้ความดันท่ีหัวฉีดน้าํจงึอยูเทาเดิมไมวาจะมี
น้ําไหลผานมากหรือนอยก็ตาม

ดวยคุณสมบติัสามารถปรับขนาดรูเปดหัว
ฉีดน้ําใหเหมาะสมกับอัตราไหลของน้ําไดโดย
อัตโนมัติ หัวฉีดนี้ จึงเขามาแทนท่ีหัวฉีดน้ํา
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) ติดต้ังปลาย
สายสูบขนาด 1.5-3 นิ้ว ซึ่งอัตราการใชงาน
กวางขนาดนี ้หากเปนหัวฉัดน้าํธรรมดา ตองใช
ดวยกันหลายตัวหลายขนาด

หลักการควบคุมความดันของหัวฉีดน้ํา
อัตโนมัติ ของ TFT มีใชในรุนอ่ืนดวยเชนกนั 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 (600-
4000 gpm)

สําหรับหัวฉีดน้ําหลักประจําท่ี (Master
Stream Nozzle) หัวเดียวสามารถใชแทนหัวฉีด
น้าํธรรมดาท้ังแบบฉีดน้าํลําตรงและฉีดน้าํฝอย
ละเอียดไดหลายหัว

ดังไดกลาวไปแลววา หัวฉีดน้ําอัตโนมัติ
แทบไมมีการเปล่ียนแปลงแรงดันท่ีหัวฉีด แม
จะมีน้าํไหลเขามาในปริมาณเพิม่ข้ึน แตจะรักษา
ระดับความดันไวคงเดิมหรือปรับใหมีระดับท่ี
เหมาะสมกบัการใชงานมากท่ีสดุซึง่คุณสมบติันี้
หาไมไดจากหัวฉีดน้าํธรรมดาไมวาจะเปนรุนใด

ขอดขีองหัวฉดีน้าํอตัโนมตัิ
 คงไวซึ่งสายน้ําท่ีมีพลัง (Consistent

hard-hitting streams)
 ใหความดันหัวฉีดท่ี เหมาะสมกับ

อัตราไหลของน้าํ (Correct nozzle pressure with
available flow-gpm)

 ใหระยะฉีดสูงสุดกับปริมาณท่ีไดรับ
(Maximum reach with available water)

 เพิ่ มความสามารถของสายน้ําท่ี ใช
โจมตีไฟข้ันแรก (Capable of higher “initial
attack” flows)

 มีคันควบคุมวาลวบังคับน้าํแบบเล่ือน

สาํหรบัผูควบคมุหวัฉดีนํ้าดับเพลงิทีไ่ดรบัสทิธบัิตร
(“Nozzleman Flow Control” with patented
slide valve)

คงไวซึ่งสายน้ําที่มีพลัง (Consistent
hard-hitting streams)

เพือ่ใหแรงปะทะของน้าํท่ีมีพลังซึง่เปนสิง่
จําเปนในการโจมตีเพลิงไหม หัวฉีดอัตโนมัติ
ตองสามารถรักษาระดับความดันท่ีเหมาะสมไว
ไดตลอดเวลาซึง่ใชประโยชนไดเต็มท่ีแตไมมีผล
กระทบตอผูถอืหัวฉีดและผูปฏิบติังานบริเวณนัน้

น้าํไดอยางมีประสิทธภิาพ หากปริมาณน้ําท่ีสง
มาเพิ่มข้ึน หัวฉีดก็จะปรับขนาดรูเปดรับน้ําให
กวางข้ึนในอัตราเหมาะสม หรือในสถานการณ
ท่ีน้ําไมเพยีงพอ หรือมีปญหาสายสบูน้ําขัดของ
ไมสงน้าํมาตามปกติ หัวฉีดกจ็ะปรับขนาดรูเปด
รับน้าํใหเล็กลงเพือ่ใหสายน้าํไมแตกกระจายหรือ
ออนตัวลงจนกวาการสงน้าํจะไดรับการปรับปรุง

เนือ่งจากจะไมมีแรงดันท่ีเพิม่ข้ึนจนมากเกินไป
ใหความดนัหัวฉดีทีเ่หมาะสมกับอตัรา

ไหลของน้ํา (Correct nozzle pressure with
available flow-gpm)

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงปริมาณการสงน้าํ
เขามาในหัวฉีด ระบบอัตโนมัติจะปรับขนาด
ของรูเปดรับน้ําใหเหมาะสมเพื่อใหสามารถใช

แกไขใหดีข้ึน ท้ังนี้ มีกลไกสําคัญคือแผนกั้นน้ํา
ท่ีสัมผัสปริมาณน้ําท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงเพื่อปรับ
ขนาดรูเปดรับน้าํโดยตรง กลาวคือ ถาอัตราไหล
ของน้ําตํ่า สปริงจะดันแผนกั้นใหหางออกไป
จากขอบรูเปดน้าํเล็กนอย น้าํจงึยงัมีแรงดันและ
ฉีดใชงานไดดี หากมีน้ําปริมาณมากหรืออัตรา
ไหลสูง สปริงจะดันแผนกั้นใหหางออกไปจาก

การทาํงานของหัวฉดีนํ้าอัตโนมัต ิ
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ขอบรูเปด น้ําจึงไหลไดสะดวกและมีแรงดันท่ี
เหมาะสมกับการใชงาน

ใหระยะฉีดสูงสุดกับปริมาณที่ไดรับ
(Maximum reach with available water)

การท่ีจะไดระยะฉีดน้าํไกลสดุ อัตราไหล
สูงสุดจะตองถูกสงมาท่ีหัวฉีดดวยความเร็วท่ี
เหมาะสม ดวยเหตุท่ีหัวฉีดอัตโนมัติสามารถ
รักษาความดัน (และความเร็ว) ของน้าํไวไดคงท่ี
จงึสามารถสรางความเร็วของสายน้าํท่ีสงเขามา
ใหฉีดไปออกไปในระยะไกลไดตามตองการ

เพิ่ มความสามารถของสายน้ําที่ ใช
โจมตีไฟขั้นแรก (Capable of higher "initial
attack" flows)

น้ําท่ีสงเขามาในหัวฉีด โดยปกติ เราจะ
ฉีดออกไปในอัตราท่ีเทาเทียมกบัความสามารถ
ของหัวฉีดท่ีใชอยู สําหรับหัวฉีดธรรมดา การ
เพิ่มปริมาณน้ําเขาหัวฉีดจะเกิดความเสี่ยงท่ีจะ
ไดรับแรงดันและปฏิกริิยาสงูเกนิไป นอกจากนัน้
เคร่ืองสบูน้าํจะตองเพิม่แรงดันข้ึนมาในปริมาณ
มากเพือ่ชดเชยกบัการสญูเสยีความดันจากการ
เสยีดทาน (Friction Loss) ท่ีเพิม่ข้ึนและสงูกวา
แรงดันท่ีหัวฉีดธรรมดา

สําหรับหัวฉีดน้ําอัตโนมัติ การเพิ่มข้ึน
ของแรงดันปลอยน้ําท่ี เคร่ืองสูบน้ํา (Pump
Discharge Pressure) จะเปนไปเพื่อผลักน้ําให
เคล่ือนท่ีเร็วข้ึนเทานัน้ ในขณะท่ีแรงดันท่ีหัวฉีด
น้าํยังคงท่ี (ไมจาํเปนตองเพิ่ม) แรงดันท่ีเคร่ือง
สูบน้ําสวนใหญถูกใชไปเพื่อเพิ่มความเร็วของ
สายน้าํและบางสวนสญูเสยีไปจากการเสยีดทาน

การท่ีแรงดันของเคร่ืองสบูน้าํสวนใหญถกู
ใชในการเพิม่ความเร็วของสายน้าํท่ีสงเขามายงั
หัวฉีดท่ีมีแรงดันคงท่ี สายน้ําท่ีฉีดออกไปจึงมี
ความแรงและทรงพลังในการโจมตีไฟข้ันแรก
ทําใหการระงับเหตุเบื้องตนไดผลดี

ความแตกตางระหวางแรงดันของเคร่ือง
สบูน้าํกบัแรงดันหัวฉีดน้าํ (เม่ือวาลวเปดสดุ) คือ
การสญูเสยีแรงดันจากการเสยีดทาน ซึง่เกดิข้ึน
ขณะน้ําเคล่ือนท่ีไปตามความยาวของสายสูบ

สูตรพื้นฐานท่ียังคงใชกันอยูสําหรับการ
หาแรงดันปลอยน้ําท่ีเคร่ืองสูบน้ํา คือ

PDP = NP + TPL
PDP (Pump Discharge Pressure) คือ

แรงดันปลอยน้ําท่ีเคร่ืองสูบน้ํา
NP (Nozzle Pressure) คือ แรงดันท่ีหัว

ฉีดน้าํดับเพลิง
TPL (Total Pressure Loss) คือ การ

สูญเสียจากการเสียดทานท้ังหมด ไดแก ความ
สญูเสยีแรงดันจากการเสยีดทานภายในอุปกรณ
(Appliance Friction Loss) + ความสูญเสียแรง
ดันจากการเสยีดทานภายในสายสบูน้าํดับเพลิง

(Hoseline Friction Loss) + การสญูเสยีแรงดัน
จากการยกระดับข้ึนท่ีสงู (Elevation Pressure)

เนื่ องจากหัวฉีดอัตโนมัติมีความดัน
ท่ีหัวฉีดคงท่ี 100 psi สตูรจึงเขียนใหมไดดังนี้

PDP = 100 + TPL
ตัวอยาง หัวฉีดอัตโนมัติขนาด 1.5 นิ้ว

ตอกับสายสูบยาว 150 ฟุต สามารถฉีดน้ําท่ี
อัตราไหล 170 แกลลอน/นาที (gpm) ท่ีความ
ดันเคร่ืองสูบน้ํา 200 ปอนด/ตารางนิ้ว (psi)

ตัวเลขดังกลาว เปนการเพิม่อัตราไหลได
50%-70% เม่ือเปรียบเทียบกบัหัวฉีดธรรมดา
เม่ือใชสายสบูขนาด 1.75 นิว้ท่ีความยาวเทากนั
หัวฉีดอัตโนมัติสามารถฉีดน้ําท่ีอัตราไหล 200
gpm ในการโจมตีไฟข้ันแรกไดอยางงายดาย
อัตราไหลท่ีสงูกวาในสายสบูเสนแรกท่ีเขาไปดับไฟ
คุณจะสามารถแยกความแตกตางระหวางความ
สําเร็จกับความลมเหลวได

 คันควบคุมวาลวบังคับน้ําแบบเล่ือน

สาํหรับผูควบคุมหัวฉีดน้าํดับเพลิง (Nozzleman
Flow Control)

อัตราไหลของน้ําท่ีสูงข้ึนและแรงดันท่ี
ควบคุมไดไมใชคําตอบท้ังหมดและอาจยังคงมี
ปญหาเฉพาะจดุอยู แมจะควบคุมความดันไวได
แตอัตราไหลของน้ําท่ีสูงก็ยังอาจทําใหเกิดแรง
ปฏิกิริยาท่ีหัวฉีดเพิ่มข้ึนได ปญหานี้แกไขได
ดวยระบบควบคุมอัตราไหลของน้ําท่ีดีกวาเดิม
หากไมใสใจปญหานี้ ไมใชเพียงแรงสะบัดท่ีหัว
ฉีดอยางเดียวท่ีจะเกิดข้ึน แตจะรวมไปถึงความ
สูญเปลาของน้ําและความสูญเสียจากการใช
น้ําดับไฟท่ีมากเกิน คําตอบท้ังหมดในการแก
ปญหาอยูท่ี Nozzleman Flow Control ซึ่งเปน
ระบบควบคุมอัตราไหลของน้าํท่ีคิดคนข้ึนมาเพือ่
ใชกับหัวฉีดอัตโนมัติโดยเฉพาะ เปนวาลวแบบ
เล่ือน (Slide Valve) บังคับงายและปลอดภัย
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ไมมีการพุงทะลักของน้าํ นอกจากจะทําใหผูถือ
หัวฉีด ไมเม่ือยลาหรือไมเสีย่งจะไดรับอันตราย
แลว ยังทําใหพวกเขามีความม่ันใจในการโจมตี
เพลิงไหม พวกเขารูวามีอัตราไหลปริมาณมาก
อยูในมือ ถาจําเปน พวกเขาสามารถรุกไปขาง
หนาไดอยางเต็มสมรรถนะไดทุกเวลา เม่ือมี
ความพรอมยอมม่ันใจ แตในการทํางานท่ีมีวินยั
พวกเขารูดีวาควรทําอยางไรเพื่อใหงานสําเร็จ
โดยใชทรัพยากรปริมาณข้ันตํ่าเพือ่ปองกนัความ
เสียหายท่ีเกดิจากการทํางาน

วาลวแบบเลือ่นกับวาลวลกูบอล (Slide
Valve vs. Ball Valve)

วาลวแบบเลือ่น (Slide Valve)
วาลวแบบเล่ือนเปนนวัตกรรมใชในหัวฉีด

รุน Handline Mid-Matic และ Ultimatic โดย
ออกแบบมาเพือ่ควบคุมการไหลของน้าํท่ีไมทําให
เกิดการลนทะลักหรือปนปวนท่ีหัวฉีด หนวย
ควบคุมความดันจะชดเชยตามการเปล่ียนแปลง
ของอัตราไหลของน้ําดวยการดันแผนกั้นน้ํา
(Baffle) ใหเล่ือนออกไปขางหนาและขยายรู
เปดรับน้าํใหมีขนาดเหมาะสม รักษาความดันท่ี
หัวฉีดไวในระดับเหมาะสมทําใหสายน้าํเดินเรียบ
และควบคุมงาย จากการทํางานในลักษณะนี้
วาลวแบบเล่ือนซึง่ไดรับการจดสทิธบิตัรสามารถ
ถือใชงานในตําแหนงใดก็ไดโดยไมเกิดการพุง
ทะลักอันจะทําใหสายน้ํามีคุณภาพลดลง ท้ังนี้
วาลวแบบเล่ือนจุดเดนคือ

 ทําดวยเหล็กกลาทนทาน
 ไมฝดหรือแนนเม่ือเม่ือผานการใช

งานเปนเวลานาน
 ไมฝดหรือแนนเม่ื อใช งานภายใต

แรงดันน้าํสงู
 เปดวาลวงาย
หัวฉีดน้าํอัตโนมัติติดสายสบูชนดิใชวาลว

แบบเล่ือนทําใหสามารถควบคุมอัตราไหลของน้าํ
ไดอยางราบร่ืนและไมเกิดการลนทะลักท่ีทําให
เสียน้าํไปโดยเปลาประโยชนและไดสายน้าํท่ีไร
คุณภาพสําหรับดับเพลิง

ระบบควบคุมความดันจะปรับตามอัตรา
ไหลท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงโดยการบังคับสปริงดัน
ใหแผนกัน้เคล่ือนไปขางหนาเพือ่เปดชองน้าํไหล
ใหกวางข้ึนเม่ืออัตราไหลของน้าํสงู และแผนกัน้
จะถอยหลังกลับเขามาบีบใหชองน้ําเล็กลงเม่ือ
อัตราไหลของน้าํลดลง ซึ่งการควบคุมบงัคับน้ํา
ในลักษณะนีจ้ะไมมีการลนทะลัก (Turbulence-
free) เพราะใชคันบังคับแบบเล่ือนท่ีทํางาน

สมัพนัธระบบควบคุมอัตราไหลของหัวฉีดโดยตรง
เรียกวา “Nozzleman Flow Control” ซึง่ความดัน
จะเปล่ียนแปลงตามอัตราไหลของน้ําเทานั้น
เปนระบบท่ีบังคับควบคุมไดงายและแมนยํา
ท่ีสาํคัญ ระบบนีไ้มมีปญหาเร่ืองแรงดันมากหรือ
นอยเกินไปท่ีหัวฉีด

วาลวลกูบอลหรอืบอลวาลว (Ball Valve)
บอลวาลวเปนเคร่ืองมือในการควบคุม

อัตราไหลของน้ําในการดับเพลิงมายาวนาน
เปนวาลวติดต้ังในทอ ประกอบดวยลูกบอลซึ่ง
ตรงกลางเจาะรูใหน้าํผานไปได เม่ืออยูตําแหนง
ปด วาลวจะขวางทอในแนวต้ังทําใหรูต้ังข้ึนแลว
สัมผัสกับขอบทอดานบนและดานลางซึ่งน้ําไม
สามารถไหลผานได แตเม่ืออยูในตําแหนงเปด
ลูกบอลจะอยูในแนวนอนขนานกับเสนทอ น้ํา
สามารถไหลผานไปได แมวาบอลวาลวไดรับ
ความนิยมอยางกวางขวางมานาน แตปญหา
หลายประการยงัคงมีอยูและไมสามารถมองขาม
ไปได อาทิ

 ออกแบบมาเพือ่ใหทํางานในตําแหนง
เปดสุดและปดสุด

 ตําแหนงท่ีไมใชการเปดสุดจะทําให
น้ําพุงทะลักรุนแรงภายในหัวฉีด

 น้ําพุงทะลักจะทําใหน้ําถูกฉีดออกมา
อยางรวดเร็วและทําใหรูปแบบฝอยน้ําเสียหาย

 เม่ือหัวฉีดมีความดันสูงข้ึนจะทําให
เกิดปญหา ดังนี้

 บอลวาลวจะเปดยากข้ึน
 ตัวบอลจะถูกกดลงไปท่ี แหวนรอง

วาลว (Valve Seat) แรงข้ึนเร่ือยๆ
หัวฉีดน้าํดับเพลิงท่ีใชบอลวาลวไมสามารถ

จะควบคุมการไหลของน้าํโดยไมใหเกิดการพุง

Ball Valve Gated 1/2 Way
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ทะลักได เนื่องจากบอลวาลวถูกออกแบบมาให
ทํางานในตําแหนงเปดสุด การพยายามฉีดน้ํา
ในขณะท่ีบอลวาลวเปดไมสดุ (เปดบางสวน) จะ
เกดิน้าํพุงทะลักทําใหน้าํถกูฉีดออกมาเร็วเกนิไป
สายน้าํไมมีคุณภาพและรูปแบบฝอยน้าํเสยีหาย

ขอพจิารณาในการฝกใชงานหัวฉดีน้ํา
อตัโนมตัิ

หากจะทําใหงานระงบัเหตุอัคคีภัยประสบ
ความสําเร็จ นักดับเพลิงและบุคลากรตองฝก
การใชเทคโนโลยีและเทคนคิใหมๆ  จนสามารถ
ปฏิบติังานอยางสมบูรณ เปนความจริงท่ีวา นกั
ดับเพลิงและเจาหนาท่ีในหนวยเปนทรัพยากร
มีความสาํคัญสงูสดุไมวาพวกเขาจะใชเคร่ืองมือ
อะไรก็ตาม

เม่ือใชวาลวแบบเล่ือนบังคับน้ํา ผูถือหัว
ฉีดจะตองคิดวาคันบงัคับวาลวท่ีกําลังถอือยูนัน้
คือคันเรงท่ีสามารถลดอัตราไหลของน้าํใหตํ่าลง
เหมือนการลดความเร็ว และในขณะฉีดน้ําดับ
เพลิงบนพื้นน้ําแข็ง ขอบหลังคา บนบันได หรือ
ตําแหนงใดก็ตามท่ีแรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีดทําให
เกิดความเสี่ยงเพิ่มข้ึน ผูถือหัวฉีดจะตองเล่ือน
คันเรง (คันบงัคับวาลว) ถอยหลังกลับไปสูระดับ
ท่ีปลอดภัยแตมีสายน้ําใชงานไดดี

ดวยเหตุท่ีหัวฉีดจะปรับขนาดของรูเปดรับ
น้าํอัตโนมัติ ผูถือหัวฉีดคือคนท่ียืนอยูตรงกลาง
ระหวางสิ่ งท่ีทรงคุณคาสองประการ (วาลว
บงัคับน้ําและหัวฉีดอัตโนมัติ)

แทนท่ีการคํานวณระดับแรงดันท่ีตองการ
ซึ่งใหอัตราไหลท่ีถูกตองตามจํานวนและระยะ
วางสายสูบ (ซึ่งเปนไปไมไดในชวงเวลาเรงรีบ
ใชน้าํ) คุณควรสบูน้าํในระดับแรงดันมาตรฐาน
ซึง่แรงดันท่ีเคร่ืองสบูน้าํระดับ 150-200 ปอนด
ตอตารางนิ้ว (psi) สามารถเพิ่มอัตราไหลให
เพี ยงพอสําหรับการลมเปลวไฟได  ระบบ
ควบคุมอัตราไหลของหัวฉีดอัตโนมัติ TFT ยอม
ใหผูถือหัวฉีดเลือกอัตราไหลของน้ําท่ีจําเปน
ความแตกตางระหวางแรงดันท่ีเคร่ืองสบูน้าํกับ

ท่ีหัวฉีดน้ํา (เม่ือวาลวเปดจนสุด) คือความ
สญูเสยีแรงดันจากการเสยีดทานขณะน้าํเคล่ือน
มาตามความยาวของสายสูบ

สูตรพื้นฐานสําหรับการคํานวณแรงดัน
เคร่ืองสูบน้ํา

PDP = NP + TPL
นัน่คือ แรงดันเคร่ืองสบูน้าํ (PDP; Pump

Discharge Pressure)= แรงดันท่ีหัวฉีด (NP;
Nozzle Pressure + การสูญเสียแรงดันจากการ
เสยีดทานท้ังหมด (TPL; Total Pressure Loss)

การสูญเสียแรงดันจากการเสียดทาน
ท้ังหมด (TPL) = การสูญเสียแรงดันจากการ
เสียดทานภายในอุปกรณ (Appliance Friction
Loss) + การสูญเสียแรงดันจากการเสียดทาน
ภายในสายสูบน้ํา (Hoseline Friction Loss) +
การสญูเสยีแรงดันจากการเสยีดทานจากการยก
ระดับข้ึนท่ีสูง (Elevation Pressure)

เนื่องจากหัวฉีดน้ําอัตโนมัติมีแรงดันท่ี
หัวฉีดน้ําคงท่ีคือ 100 ปอนด/ตารางนิ้ว (psi)
สตูรจงึเขียนใหมไดดังนี้

PDP = 100 +TPL

นัน้คือ แรงดันเคร่ืองสบูน้าํ = 100 + การ
สญูเสยีแรงดันจากการเสยีดทานท้ังหมด

ตัวอยาง สายสบูขนาด 2.5 นิว้ ยาว 500
ฟตุ จะตองใชแรงดันเคร่ืองสบูน้าํเทาใดเพือ่สงน้าํ
300 แกลลอน/นาที (gpm) ท่ี 100 ปอนด/
ตารางนิ้ว (psi)

เนื่ องจากการสูญเสียแรงดันจากการ
เสยีดทานของอุปกรณและการยกระดับข้ึนท่ีสูง
ไมสามารถนํามาใชได สูตรจึงเปน

TPL = FL = CQ2L
TPL (Total Pressure Loss) คือการ

สญูเสยีแรงดันจากการเสยีดทานท้ังหมด
FL (Hoseline friction loss) คือการ

สูญเสียแรงดันจาการเสียดทานในสายสูบน้ํา
ดับเพลิง หนวยเปนปอนด/ตารางนิ้ว (psi)

C (Coefficient based on hose size)
คือคาสมัประสิทธิ์การเสียดทานตามขนาดของ
สายสูบน้าํดับเพลิง

Q (Flow in hundreds of gpm) คือคา
จํานวนรอยของอัตราไหลของน้ํา (แกลลอน/
นาที)

L (Length in hundreds of feet) คือคา
จํานวนรอยของความยาวสายสูบน้ําดับเพลิง

ดังนั้น คาการสูญเสียแรงดันจากการ
เสียดทานท้ังหมด (TPL) = (2)(3)2(5) = 2 x
9 x 5 =90

แรงดันเคร่ืองสบูน้าํ (PDP) = 100 + คา
การสูญเสียแรงดันจากการเสียดทานท้ังหมด
(TPL)

เม่ือคาการสูญเสียแรงดันจากการเสียด
ทานท้ังหมด (TPL)= 90 psi

แรงดันเคร่ืองสบูน้าํ (PDP) = 100 + 90
= 190 psi

คาสมัประสทิธิก์ารเสยีดทานของสายสบู
น้าํดับเพลิง (C) 1 สาย แยกตามขนาดเสนผาน
ศูนยกลางเปนคาคงท่ี ระบุไวในตารางที่  1
(Table 1; Friction Loss Coefficients-Single
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line) สามารถเปล่ียนเปนคาอัตราการไหลของ
น้ําตามความยาวของสายสูบไดตามแผนภูมิ B
(Chart B) ผูควบคุมเคร่ืองสูบน้ําตองตระหนัก
ไววาแรงดันในการปลอยน้าํอาจผนัผวนจากการ
เรงหัวฉีดน้าํของผูถอืหัวฉีด และทันทีท่ีไดแรงดัน
ตามตองการแลว ต้ังวาลวระบายแรงดันหรือตัว
ควบคุมแรงดันใหทํางานทันที และหลีกเล่ียง
การเรงแรงดันเคร่ืองสูบน้ําหลังจากนี้

ขอควรจํา หัวฉีดอัตโนมัติทํางานตามท่ี
ได คํานวณมาจากมาตรฐานทางชลศาสตร
(วิชาการเกีย่วกบัน้าํ) ซึง่เปนเร่ืองท่ีถูกตองและ
แมนยํา จึงไมควรมีการละเมิดหรือฝาฝน

การคํานวณและสมมุติฐานท่ีใชท่ัวไป
ท่ีไมถกูตองหรือในเงือ่นไขท่ีไมสามารถคํานวณ
สิง่ท่ีตองการออกมาได หัวฉีดอัตโนมัติไดชดเชย
คาความผิดพลาดหรือแตกตางไวหมดแลว

กลไกควบคุมแรงดันจะทําการวัดคาอัตรา
ไหลท่ีแทจริงซึ่งจะมีความเปนไปไดสูงท่ีสายน้ํา
สําหรับใชงานจะมีความถูกตองและเหมาะสม
ท่ีสดุภายใตเงือ่นไขท่ีเกิดข้ึนในเวลานัน้ และแม
จะใชสายน้ําหลายสายในเวลาเดียวกัน ระบบ
ก็ยงัสามารถควบคุมไดโดยอัตโนมัติเพือ่ใหการ
สงน้ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

การใชสายสูบน้ําดับเพลิงขนาดใหญ
โจมตไีฟ

นักดับเพลิงท่ีมีรูปรางและความแข็งแรง
แตกตางกนั อาจแยกยายไปทํางานตามจดุหรือ
ตําแหนงตางๆ ซึ่งบางคร้ังมีนักดับเพลิงไมเกิน
หนึง่หรือสองคนมาทําหนาท่ีโจมตีไฟดวยสายสบู
เพื่อชดเชยสิ่งท่ีขาดหายไป จึงจําเปนตองใชหัว
ฉีดน้ําดับเพลิงท่ีมีระบบควบคุมอัตราไหลของ
น้าํท่ีมีประสทิธภิาพท่ีเรียกวา "Nozzleman Flow
Control" ซึ่งเปนคันบังคับน้ําแบบเล่ือน

คําถาม เราควรจะใชสายสูบโจมตีไฟ
ท่ี ใหญ ข้ึนและมีอัตราไหลท่ีมากกวาหรือไม
แนนอนวา ดวยสายสูบท่ีมีเสนผานศูนยกลาง
เพิ่มข้ึนเราจะไดสายสูบสําหรับโจมตีไฟท่ีใหญ
และหนกัข้ึน แมจะมีจดุออนเล็กนอย แตสายสบู
ขนาดใหญมีขอไดเปรียบท่ีเปนประโยชนอยางยิง่
ในงานดับเพลิง 2 ประการ ไดแก

 สายสูบขนาด 1.75 นิว้ หรือ 2 นิ้ว ยัง
คงคุณสมบัติดานท่ีเปนประโยชนของสายสูบ
ขนาด 1.5 นิ้วไวได แตสามารถสงน้ําในอัตรา
ไหลท่ีมากเทากับสายสูบสูบขนาด 2.5 นิ้ว
นั่นคือ สามารถสงน้ําในปริมาณมากไปใชงาน
ไดในเวลาท่ีนอยลง

ตัวอยาง ในการดับไฟท่ีตองใชน้ํา 125
แกลลอนเพื่อดูดซับความรอนและดับเปลวไฟ
ดวยสายสูบขนาดเล็กท่ีสงน้ําไดในอัตรา 25
แกลลอน/นาที (gpm) ตองใชเวลา 5 นาทีเพื่อ
สงน้าํได 125 แกลลอน ขณะท่ีสายสบูมาตรฐาน
ขนาด 1.5 นิว้ รับอัตราไหลได 125 แกลลอน/
นาที (gpm) จงึสงน้าํท่ีตองการดับไฟไดในเวลา
1 นาที สาํหรับสายสบูขนาด 1.75 นิว้ รับอัตรา
ไหล 250 แกลลอน/นาที (gpm) สามารถสงน้าํ
ปริมาณดังกลาวไดในเวลาเพียง 30 วินาที

ในชวงเวลาระหวางการใชน้ําดับไฟ ไฟ
จะสรางความรอนเพิม่และใชเชือ้เพลิงใหหมดไป
น้าํในอัตราตํ่า (เชน ท่ีอัตราไหล 25 gpm) อาจ
ไมสามารถหยดุการไหมไดหลังจากฉีดน้าํไปแลว
5 นาที

นักดับเพลิงไมสามารถลดการโจมตี
ขณะท่ีอัตราไหลเพิ่มข้ึน ปริมาณใชน้ําจริงจะ
ลดลง ดังนัน้น้าํท่ีใชดับไฟจะนอยกวาท่ีคาดไวคือ
125 แกลลอน ท้ังนีข้ึ้นอยูกบัผลกระทบจากการ
โจมตีดวยความเร็วและความแรง (หากโจมตี
ดวยสายน้ําท่ีมีความเร็วดวยความรุนแรง ไฟ
อาจดับอยางรวดเร็วดวยปริมาณน้ํานอย)

หัวฉีดน้ําและอุปกรณควบคุมท่ีเรียกวา
“Nozzleman Flow Control” เม่ือใชรวมกับสาย
สูบน้ําขนาดใหญสามารถสรางมิติใหมในการ

โจมตีไฟได แตตอนนีมี้สายสบูใหญใหอัตราไหล
สูง แตใชงานงายเหมือนสายสูบเล็กสงน้ําเร็ว
นกัดับเพลิงท่ีไดรับการฝกมาอยางดีและทีมงาน
ยงัตองการอุปกรณท่ีมีความสามารถในการโจมตี
ไดอยางรวดเร็วและหลากหลาย

ดวยสายสบูน้าํขนาด 1.75  นิว้ ท่ีแรงดัน
เคร่ืองสูบน้ํา 200 psi สามารถเลือกอัตราไหล
ตามความยาวของสายสูบท่ีใชเชื่อมตอกับหัว
ฉีดน้ํา ดังตอไปนี้

Hose Diameter and Type (inches) Coefficient (C) 
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”   

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 

 

Table 1; Friction Loss Coefficients-Single line

Chart B
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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

อัตราไหลดังกลาวนีคื้ออัตราสงูสดุสาํหรับ
ขนาดและความยาวของสายสูบท่ีระบุ แตเม่ือ
ผานหัวฉีดท่ีมีระบบ “Nozzleman Flow Control”
สามารถลดอัตราไหลท่ีหัวฉีดใหเหมาะสมกับ
สถานการณได

รปูแบบการฉดีน้าํดบัไฟ
น้ําท่ีฉีดออกจากหัวฉีดเรียกวา รูปแบบ

การฉีด (Stream Pattern) ซึ่งหัวฉีดอัตโนมัติมี
รูปแบบการฉีดน้ํา 2 แบบ ไดแก น้ําลําตรง
(Straight Stream) เพื่อใหไดระยะไกลและการ
ทําลายลาง และน้ําฝอยละเอียดหรือหมอกน้ํา
(Fog Patterns) เพื่อดูดซับความรอน ปกปอง
นักดับเพลิง รวมถึงการใชในกรณีพิเศษ

รูปแบบการฉีดน้าํแบบฝอยละเอียดหรือ
หมอกน้ํามีใชมาต้ังแตป 1940 หัวฉีดน้ําฝอย
ละเอียดมีคุณสมบัติสามัญประการหนึ่ง นั่นคือ
ฝอยน้ําท่ีไดเกิดจากการฉีดน้ําอัดไปท่ีรูเปดท่ี
ยืน่ออกมาเหมือนฟนเล็กๆ เรียงกนับนแผนกัน้
สรางฝอยน้ําดานหนาหัวฉีด คลายฝกบัวอาบ
น้ํา แตละเอียดกวา น้ําท่ีออกมาจากรูหรือฟน
ดังกลาวจะมีรูปแบบเปนฝอยน้ําหรือหมอกน้ํา
 เม่ือพนออกไปแลวกระจายตัวครอบคลุมพื้นท่ี
เปนบริเวณกวาง

หัวฉีดฝอยน้าํรุนแรกใชรูหรือฟนหนาตัด
รูปสีเ่หล่ียม (Square-faced Metal Teeth) เรียง
เต็มพื้นผิวดานหนาของหัวฉีด แตมีขอเสีย 2
ประการคือ 1) มีชองวางระหวางฟนท่ีเรียกวา
“นิ้ว” (Finger) ซึ่งความรอนสามารถเล็ดรอด
ผานชองวางนี้ ไปได 2) ฟนโลหะเหลานี้ มี
แนวโนมจะไดรับความเสยีหายไดงายเม่ือหัวฉีด
ตกลงพื้นหรือนําไปใชเปนเคร่ืองมือทุบทางเขา

ในยคุตอมามีการใชฟนแบบปนหรือหมุน
ได (Spinning Teeth) เพื่อลดชองวาง (Finger)
แตยงัมีอยูเม่ือฉีดฝอยน้าํท้ังแคบและกวาง เพยีง
แตเปล่ียนรูปรางไป นอกจากนี ้ฟนแบบหมุนใน

บางกรณี ฝอยน้ําท่ีอยูบริเวณขอบรูปกรวยจะ
สลายตัวเร็วเกินไปทําใหการทําความเย็นเพลิง
ลดประสิทธิภาพลง อีกท้ังฟนแบบหมุนมักทํา
ดวยพลาสติกทําใหแตกหักหรือเสียหายงาย

ระยะหลังมีการคนคิดฟนฉีดฝอยน้าํแบบ
สองแถว (Double Row of Teeth) เพื่อปดชอง
วางไมใหเกิด Finger แตฟนแถวท่ีสองกลับสราง
ชองวางข้ึนมาดวยตัวเองซึ่ง Finger ยังคงมีอยู
เหมือนเดิม

นวัตกรรมลาสดุ ใชฟนพนฝอยน้าํทําดวย
ยาง (Rubber Fog Teeth) เรียงกนัเปนแผงภาย
ใตขอบกนัชนท่ีสรางเปนสวนเดียวกนั ฟนแตละ
ซีห่ลอเปนแทงยาว แข็งแรง ปองกนัการเสยีหาย
ดวยการเดงกลับมาเปนรูปเดิมเม่ือถูกกระแทก
กันชนหนาชวยปองกันฟนฝอยน้ําใหคงอยูใน
สภาพดีสามารถสรางรูปแบบของฝอยน้ําได
ตามตองการ

หัวฉีดรุนใหมดังกลาวนี้ออกแบบดวย
ความชวยเหลือจากคอมพิวเตอร เปนหัวฉีดน้ํา
อัตโนมัติของ TFT ออกจําหนายเดือนกันยายน
ป 1983 สามารถสรางรูปแบบฝอยน้าํรูปกรวย
ไดอยางสมบูรณแบบและไรชองวาง (Finger)
ระหวางสายน้าํ ฟนสรางฝอยน้าํแตละซีจ่ะมีรูฉีด
ขนาดเล็กและพนน้าํดวยความเร็วเหมาะสมเพือ่
ใหเหล่ือมฝอยน้ําท่ีฉีดมาจากฟนซี่อ่ืนจึงทําให
สามารถปดชองวางระหวางฟนไดท้ังหมด ผิว
หนาของกันชนออกแบบพเิศษเพือ่ชวยดึงน้าํให
มีรูปแบบฝอยน้ํากวางข้ึนซึ่งจะเห็นไดชัดขณะ
เปล่ียนจากการฉีดรูปแบบฝอยน้าํละเอียดวงแคบ

Double Row
   of Teeth

      Spinning
        Teeth

  Metal
  Teeth

Molded Rubber Fog Teeth



11SAFET Y LIFE

ไปเปนรูปแบบฝอยน้ําวงกวาง
ฟนฉีดฝอยน้ําทําดวยยางออกแบบให

สามารถฉีดเม็ดน้ําไดหลายขนาดต้ังแตเม็ดน้ํา
หยาบไปจนถึงเม็ดน้ําละเอียดมากสําหรับใช
ดูดซับความรอนในระดับสูงสุด อีกท้ังยังสราง
เม็ดน้าํท่ีใหญกวาเพือ่ฉีดไดระยะไกลและแรงข้ึน

ผลจากการผสมผสานรูปแบบการฉีดท่ี
อุดชองวางระหวางซี่ฟนฉีดน้ําและการเลือก
ขนาดเม็ดน้าํทําใหสามารถสรางฝอยน้าํรูปกรวย
ท่ีหนาแนน ฝอยน้ําละเอียดท่ีขอบดานนอกสุด
(บริเวณฐานกรวย) ยังมีน้ําหนักและม่ันคง ไม
แตกกระจายหรือสลายตัวไดงาย ทําใหฝอยน้ํา
ละเอียดรูปกรวยมีพลังเพิ่มข้ึน

หัวฉีดน้ําลําตรงปะทะหัวฉีดน้ําฝอย
ละเอียด (Smooth Bore vs. Fog Tip)

ยงัคงเปนความยงัคงเขาใจผดิมาตลอดวา
ในสภาพลมแรงหรือเม่ือตองการระยะฉีดไกลสดุ
หัวฉีดลําตรง (Smooth Bore) สนองความ
ตองการไดดีกวาหัวฉีดฝอยน้ําละเอียด

ในความเปนจริง หัวฉีดฝอยน้ําละเอียด
หรือหมอกน้ําถูกออกแบบมาใหสามารถฉีดน้ํา
ลําตรงไดตรงและม่ันคงกวาหัวฉีด Smooth Bore
เหตุผล หัวฉีดน้ําลําตรง Smooth Bore เม่ือ
ทํางานท่ีความดันถูกตอง ความเร็วท่ีตรงกลาง
ของลําน้ําจะสูงกวาบริเวณตรงขอบ เนื่องจาก
บริเวณขอบจะมีแรงเสียดทานเกิดข้ึนตลอด
ความยาวสายสูบทําใหลําน้ําชาลง เม่ือน้ําออก

จากปลายหัวฉีดจะมีแนวโนมท่ีลําน้าํจะแยกออก
จากกันระหวางตรงกลางกับตรงขอบ ลําน้ําท่ี
เปนลําตรงจริงๆ จะมีแค 2-3 นิว้ จากปลายหัว
ฉีด ท่ีแรงดันน้ําตํ่าอาจมองเห็นความแตกตาง
ระหวางลําน้าํตรงกลางกบัตรงขอบไมชดัเจน แต
ผลกระทบตอการดับเพลิงเกดิข้ึนจริง

หัวฉีดน้ําฝอยท่ีใชแรงดันเหมาะสมใน
การฉีดน้ํา สายน้ําบริเวณขอบรอบนอกมีความ
เร็วเทากับน้ําตรงแกนกลาง สุญญากาศเกิดข้ึน
บางสวนในสายน้ําจะถูกสรางข้ึนมาเพื่อบังคับ
สายน้ําท้ังหมดใหเคล่ือนท่ีไปพรอมกนัในระยะ
สั้นๆ จากหัวฉีด จากนั้นสายน้ําจากแกนกลาง
และจากขอบนอกจะมาบรรจบกนั สรางสายน้าํ

ท่ีหนาแนนซึ่งใหประสิทธิภาพดับไฟสูงข้ึน
นักดับเพลิงจํานวนไมนอยท่ีไมเชื่อวา

รูปแบบฝอยน้าํละเอียดท่ีน้าํกระจายออกจากขอบ
วงกลมจะใหน้าํลําตรงท่ีพุงตรง ทรงพลัง แมนยาํ
และไดระยะฉีดไกลกวาน้ําลําตรงจากหัวฉีด
Smooth Bore

น้ําลําตรงจากหัวฉีดฝอยละเอียดไดมา
จากการปรับขอบลําน้ํา เร่ิมจากการปรับลําน้ํา
ใหกวางข้ึน เม่ือลําน้ําเร่ิมกวางและมีสวนโคง
กอนจะเปนรูปกรวยฝอยน้าํเอียดใหปรับถอยหลัง
กลับมาเปนลําตรง (ขอบน้าํขนานกนั) หากปรับ
ตอไปจะไดลําน้าํปลายแหลมโฟกสัไปยงัเปาหมาย
ซึ่งน้ําจะกระจายออกไปเม่ือตกกระทบ

การไลขยะ (Flushing Debris)
คุณสมบัติสําคัญอีกอยางหนึ่งของหัวฉีด

ฝอยน้ําคือความสามารถในการไลขยะหรือสิ่ง
ไมตองการอ่ืนๆ อาทิ กอนหิน เศษปะเก็น
สะเก็ดตางๆ ฯลฯ ซึ่งเปนอุปสรรคขัดขวางการ
ทํางานของหัวฉีด ใชความดันน้าํชวยไลเศษวัตถุ
ท่ีมีขนาด 0.3 นิ้ว ออกจากหัวฉีดโดยการบิด
สายน้ําหลังจากฉีดเปนมุมกวางไปแลว

Flushing Debris
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สําหรับตะแกรงดักเศษขยะ (Gasket
Grabber) ท่ีทําติดไวทายหัวฉีดจะตองไดรับการ
ตรวจสอบทุกคร้ังหลังจากการใชงาน หากมีเศษ
ขยะท่ีตะแกรงนี้จะตองรีบนําออกไปทันที

แรงปฏกิิรยิาทีหั่วฉดี (Nozzle Reaction)
แรงปฏิกริิยาท่ีหัวฉีดน้าํดับเพลิงเกดิจาก

แรงดันน้ําท่ีใชตามกฎการเคล่ือนท่ีขอท่ี 3 ของ
นิวตัน “ทุกแรงกระทําจะมีแรงโตกลับท่ีเทากัน
คืนกลับมาเสมอ” แรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีดน้ํารูจัก
กนัดีในกลุมนกัดับเพลิงท่ีเรียกวา “แรงเตะกลับ
ของหัวฉีดน้าํ” (Nozzle Kickback) เม่ือคาแรงดัน
ท่ีหัวฉีดน้ําเทากัน (คงท่ี) อัตราไหลของน้ําท่ี
มากข้ึนจะทําใหเกดิแรงปฏิกริิยาสูงตามไปดวย
และหากอัตราไหลของน้าํเทากนั แรงดันท่ีหัวฉีด
สงูจะเกดิแรงปฏิกริิยาท่ีหัวฉีดมาก ปญหานีเ้กดิ
ข้ึนกับหัวฉีดน้ําธรรมดาท่ีไมใชแบบอัตโนมัติ
ทันทีท่ีอัตราไหลของน้ําสูงข้ึน ปริมาณ gpm
(แกลลอน/นาที) ท่ีเพิม่ข้ึนแมไมมากนกักส็ราง
แรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีดได

หัวฉีดฝอยน้ําขนาด 1.5 นิว้
ยกตัวอยาง หัวฉีดฝอยน้ําชนิดธรรมดา

ขนาด 1.5 นิว้ อัตราไหลท่ีใชคือ 100 แกลลอน/
นาที (gpm) เม่ือมีน้าํไหลเขาในอัตรา 100 gpm
แรงดันท่ีหัวฉีดจะมี 100 ปอนด/ตารางนิว้ (psi)
เม่ือเพิ่มอัตราไหลเปน 110 gpm แรงดันท่ีหัว
ฉีดจะเปน 120 psi อัตราไหล 120 gpm แรงดัน
จะได 145 psi และอัตราไหล 130 gpm แรงดัน
ท่ีหัวฉีดจะเพิ่มเปน 170 psi

ในการแปลงแรงดัน/อัตราไหลของหัว
ฉีดใหเปนแรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีด สําหรับหัวฉีด
ฝอยน้ํา ใหใชสูตร NR = (0.0505) (Q NP)

NR คือ แรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีด หนวยเปน
ปอนด (Nozzle Reaction in pounds)

0.0505 คือคาคงท่ี (A Constant)
Q คืออัตราไหล หนวยเปน แกลลอนตอ

นาที (Flow in gpm)
NP คือแรงดันท่ีหัวฉีด ปอนด/ตารางนิ้ว

(Nozzle Pressure in psi)
จากสูตรดังกลาว มีการคํานวณแรง

ปฏิกริิยาท่ีหัวฉีด (NR) ตามระดับของอัตราไหล
(Q) และแรงดันท่ีหัวฉีด (NP) ไดดังนี้

100 GPM = 50 lbs. NR ท่ีอัตราไหล
100 gpm มีแรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีด 50 ปอนด

110 GPM = 61 lbs. NR (+10% flow,
+22% reaction) ท่ีอัตราไหล 110 gpm มีแรง

ปฏิกิริยาท่ีหัวฉีด 61 ปอนด (อัตราไหลเพิ่ม
10% แรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีดเพิม่ 22%)

120 GPM = 73 lbs. NR (+20% flow,
+46% reaction) ท่ีอัตราไหล 120 gpm มีแรง
ปฏิกิริยาท่ีหัวฉีด 73 ปอนด (อัตราไหลเพิ่ม
20% แรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีดเพิม่ 46%)

130 GPM = 86 lbs. NR (+30% flow,
+72% reaction) ท่ีอัตราไหล 130 gpm มีแรง
ปฏิกิริยาท่ีหัวฉีด 61 ปอนด (อัตราไหลเพิ่ม
30% แรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีดเพิม่ 72%)

สําหรับหั วฉีดฝอยน้ํ าชนิ ดธรรมดา
(Conventional Fog Nozzle) ทันทีท่ีไดรับอัตรา
ไหลเพิ่มข้ึนจากอัตราท่ีต้ังไว 100 psi แรง
ปฏิกิริยาท่ีหัวฉีดจะเพิ่มตามเปน 2 เทาข้ึนไป
เสมอ เชน อัตราไหลเพิ่ม 10% แรงปฏิกิริยาท่ี
หัวฉีดจะเพิ่ม 20% อัตราไหลเพิ่ม 20% แรง
ปฏิกิริยาท่ีหัวฉีดเพิ่ม 46% และอัตราไหลเพิ่ม
30% แรงปฏิกริิยาท่ีหัวฉีดเพิม่ 72% ตามท่ียก
ตัวอยางขางตน

Gasket Grabber
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หัวฉีดฝอยน้ํา ขนาด 2.5 นิ้ว
หัวฉีดฝอยน้าํชนดิธรรมดาขนาด 2.5 นิว้

อัตราไหล 250 gpm มีแรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีด
เหมือนกบัหัวฉีด 100 gpm เม่ือฉีดน้าํดวยอัตรา
ไหลระดับตางๆ จะมีแรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีดน้ํา
ดับเพลิงเกดิข้ึนดังนี้

250 gpm = 126 lbs. NR (100 psi
NP) ท่ีอัตราไหล 250 gpm ความดันหัวฉีด 100
psi มีแรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีด 126 ปอนด

275 gpm = 153 lbs. NR (+10% flow,
+21% reaction) ท่ีอัตราไหล 275 gpm มีแรง
ปฏิกิริยาท่ีหัวฉีด 153 ปอนด (อัตราไหลเพิ่ม
10% แรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีดเพิม่ 22%)

300 gpm = 182 lbs. NR (+20% flow,
+44% reaction) ท่ีอัตราไหล 300 gpm มีแรง
ปฏิกิริยาท่ีหัวฉีด 182 ปอนด (อัตราไหลเพิ่ม
20% แรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีดเพิม่ 44%)

325 gpm = 214 lbs. NR (+30% flow,
+70% reaction) ท่ีอัตราไหล 325 gpm มีแรง

ปฏิกิริยาท่ีหัวฉีด 214 ปอนด (อัตราไหลเพิ่ม
30% แรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีดเพิม่ 70%)

หัวฉีดน้ําลําตรง (Smooth Bore Tips)
หัวฉีดน้าํลําตรงมีแรงปฏิกริิยาท่ีหัวฉีดเกดิ

ข้ึนเชนเดียวกบัหัวฉีดฝอยน้าํธรรมดา เนือ่งจาก
หัวฉีดท้ังสองประเภทมีขนาดรูเปดคงท่ี อัตรา
ไหลของน้ําท่ีสูงกวาอัตราท่ีรูเปดจะรับไดจะมี
แรงปฏิกริิยาเกดิข้ึนโดยเปนการไตระดับเร็วกวา
การเพิ่มของอัตราไหล ซึ่งสูตรคํานวณหาแรง
ปฏิกิริยาของหัวฉีดน้าํลําตรงมีดังนี้

NR = (1.57)(d2NP)
NR คือแรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีด หนวยเปน

ปอนด (Nozzle reaction in pounds)
1.57 คือคาคงท่ี (A constant)
d คือเสนผานศูนยกลางของหัวฉีด หนวย

เปนนิ้ว (Nozzle diameter in inches)
NP คือแรงดันท่ีหัวฉีดหนวยเปนปอนด/

ตารางนิว (Nozzle pressure in psi)
หัวฉีดน้ําลําตรงมีแรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีด

สงูข้ึนเปนสองเทาของการเพิม่ข้ึนของอัตราไหล
เหมือนกับหัวฉีดฝอยน้ํา เนื่องจากท้ังคูเปนหัว
ฉีดธรรมดา (Conventional Nozzles) เม่ืออัตรา
ไหลเพิ่มข้ึน ความดันท่ีหัวฉีดก็เพิ่มข้ึน สงผลให
แรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีดสูงตามไปดวย

จําไววา เหตุผลท่ีแรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีด
ธรรมดาสูงข้ึน เนื่องจากความดันจะเพิ่มตาม

อัตราไหลท่ีสงูข้ึน ในขณะท่ีรูเปดรับน้าํของหัวฉีด
ไมเปล่ียนแปลง เม่ือน้าํมามากแตปลอยออกได
นอยจึงมีการสะสม และเม่ือมีการสมทบเขามา
อีกก็ทําใหเกิดแรงดัน สําหรับหัวฉีดน้ําชนิด
ธรรมดา แรงปฏิกริิยาท่ีหัวฉีดกคื็อแรงดันนัน่เอง

หัวฉดีน้าํดบัเพลงิอตัโนมตั ิ(Automatic
Nozzles)

หัวฉีดน้าํดับเพลิงอัตโนมัติสามารถทําให
แรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีดตามอัตราไหลของน้ําเกิด
ข้ึนในระดับตํ่า เนือ่งจากรักษาแรงดันใหคงท่ีได
(100 psi)

คิดตามอัตราไหลตามท่ียกตัวอยางไว
ขางตน หัวฉีดฝอยน้ําอัตโนมัติขนาด 2.5 นิ้ว
คํานวณดวยสตูร NR = (0.0505) (Q NP) จะ
ไดแรงปฏิกริิยาท่ีหัวฉีดดังตอไปนี้

250 gpm = 126 lbs. NR (100 psi
NP) ท่ีอัตราไหล 250 gpm มีแรงปฏิกิริยาท่ี
หัวฉีด 126 ปอนด

275 gpm = 139 lbs. NR (+10% flow,
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+10% reaction) ท่ีอัตราไหล 275 gpm มีแรง
ปฏิกิริยาท่ีหัวฉีด 139 ปอนด (อัตราไหลเพิ่ม
10% แรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีดเพิม่ 10%)

300 gpm = 152 lbs. NR (+20% flow,
+21% reaction) ท่ีอัตราไหล 300 gpm มีแรง
ปฏิกิริยาท่ีหัวฉีด 152 ปอนด (อัตราไหลเพิ่ม
20% แรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีดเพิม่ 21%)

325 gpm = 164 lbs. NR (+30% flow,
+30% reaction) ท่ีอัตราไหล 325 gpm มีแรง
ปฏิกิริยาท่ีหัวฉีด 164 ปอนด (อัตราไหลเพิ่ม
30% แรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีดเพิม่ 30%)

จากตัวเลขดังกลาว หัวฉีดอัตโนมัติเม่ือ
ใชอัตราไหลของน้าํเพิม่ข้ึน แรงปฏิกริิยาท่ีหัวฉีด
จะเพิ่มข้ึนเทากัน เชน ท่ีอัตราไหล 275 gpm
(เพิม่จาก 250 gpm 10%) มีแรงปฏิกริิยาท่ีหัว
ฉีด 139 ปอนด (เพิ่มจาก 126 ปอนด 10%)
หรือท่ีอัตราไหล 300 gpm (เพิม่จาก 250 gpm
20%) มีแรงปฏิกริิยาท่ีหัวฉีด 152 ปอนด (เพิม่
จาก 126 ปอนด 21%) เปนตน

เพือ่ใหจาํไดงายๆ หัวฉีดฝอยน้าํอัตโนมัติ
ท่ีความดันหัวฉีดคงท่ี 100 psi จะมีแรงปฏิกริิยา
ท่ีหัวฉีดเทากบัคร่ึงหนึง่ของอัตราไหลของน้าํผาน
หัวฉีด (NR = 1/2 gpm) และอีกตัวแปรหนึ่ง
ท่ี มีผลตอการเกิดแรงปฏิกิ ริยาท่ี หัวฉีด คือ
รูปแบบการฉีดน้าํ (Stream Pattern) ซึง่การฉีด
น้าํลําตรง (Straight Stream Pattern) จะเกดิแรง
ปฏิกิริยาท่ีหัวฉีดมากท่ีสุด

เม่ือแรงปฏิกริิยาท่ีหัวฉีดเพิม่ข้ึนกบัหัวฉีด
ใด จะตองมีแรงท่ีเทากันมาตานทานจึงจะเกิด
สมดุลซึง่หัวฉีดจะนิง่และม่ันคง ในการระงบัเหตุ
เพลิงไหมสวนใหญ แรงตานทานนี้กระทําโดย

นกัดับเพลิง นัน่กคื็อการออกแรงควบคุมสายสบู
และหัวฉีดน้ําดับเพลิง ยิ่งแรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีด
มีมากเทาไหร ตองออกแรงมากข้ึน และตองใช
นกัดับเพลิงควบคุมหลายคน จากประสบการณ
ของนักดับเพลิงมืออาชีพในสหรัฐฯ หัวฉีดน้ํา
อัตโนมัติท่ีตอเขากบัสายสบูน้าํดับเพลิงท่ีมีอัตรา
ไหล 150-250 gpm ตองมีคนควบคุม 2 คน

แรงปฏิกริิยาท่ีหัวฉีดจะมากเกนิกาํลังของ
นกัดับเพลิงคนเดียวหรือไม หัวฉีดอัตโนมัติของ
TFT เปนชนิดเดียวในโลกท่ีผูถือหัวฉีดสามารถ
ปรับอัตราไหลของน้ําและแรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีด
โดยไมมีผลกระทบตอแรงดันน้าํและคุณภาพของ
สายน้ํา นึกถึงตอนคุณฉีดน้ําบนบันไดหรือบน
พืน้ท่ีอันตรายอ่ืนๆ นกัดับเพลิงแตละคนมีความ
สามารถปฏิบติังานในแตละสถานการณไมเทากนั
จงึตองพจิารณาเร่ืองแรงปฏิกริิยาท่ีหัวฉีดท่ีเกดิข้ึน
ระหวางการใชน้าํท่ีอัตราไหลสูงเปนกรณีพเิศษ

เม่ือใหไดประโยชนและความปลอดภัยสูงสุด
หัวฉีดอัตโนมัติปรับแรงดัน 2 ระดับ

Dual Force/Mid Force (Dual-pressure
Automatic Nozzle)

TFT (Task Force Tips) เปนผูผลิตราย
แรกท่ีสรางหัวฉีดอัตโนมัติท่ีปรับแรงดันหัวฉีดได
2 ระดับ ซึ่งปกติหัวฉีดอัตโนมัติจะรักษาระดับ
แรงดันท่ีหัวฉีดไวคงท่ี 100 psi โดยการปรับ
ขนาดรูเปดรับน้าํอัตโนมัติตามอัตราไหลของน้าํ
เพือ่ใหงายตอการบงัคับควบคุมหัวฉีดในการดับ
ไฟซึง่ท่ีหัวฉีดจะไมมีแรงดันสะสมท่ีมากับอัตรา
ไหลท่ีเพิม่ข้ึนจงึไมเกดิแรงเตะกลับ (Kickback)
ท่ีทําอันตรายผูถือหัวฉีดได

ในการปฏิบติังานจริงในพืน้ท่ีมีความเสีย่ง
เชน บนบันได บนท่ีสูง หรือหลังคา แรงดันท่ี
หัวฉีดระดับ 100 psi อาจจะมากเกินและเปน
อันตรายได นักดับเพลิงสวนใหญจึงมีความ
ตองการหัวฉีดรุนใหมท่ีสามารถทํางานไดดีท่ี
แรงดันเหล่ือมลงมาจาก 100 psi แตยงัสามารถ
ฉีดน้ําท่ีอัตราไหลไดเทาเดิมหรือสูงข้ึนสําหรับ
ใชในบางสถานการณ

หัวฉีดรุ นใหมของ TFT ผู ปฏิบัติงาน
สามารถเปล่ียนระดับแรงดันใชงานท่ีหัวฉีดจาก
มาตรฐาน 100 psi ลงมาท่ีระดับ 60 psi  อยาง
รวดเร็วซึ่งแรงดันท่ีลดลงในขณะท่ีไมสูญเสีย
อัตราไหลไดมาจากการสูญเสียแรงดันจากการ
เสียดทาน (Friction Loss) ดวย

การปฏิบัติงานที่แรงดันน้ํามาตรฐาน
(Standard Pressure Operation)

หัวฉีดน้ํา Dual Pressure Automatic
Nozzles มีระบบความคุมแรงดันท่ีออกแบบ
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ใหม ใหแรงดันเท่ียงตรง แมนยํา และม่ันคง ซึ่ง
Dual-Force เปนหัวฉีดน้ํารุนแรกท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามขอกาํหนดมาตรฐาน NFPA 1964; Flow
Standards for Automatic Nozzles หัวฉีดแตละ
หัวผานการทดสอบตามขอกาํหนดและคําแนะนาํ
ท้ังจากบคุคลท่ีสามและวิศวกรของบริษทั สนใจ
อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี www.tft.com.

การปฏิบัติงานที่แรงดันน้ําต่ํา (Low
Pressure Operation)

ดวยวิธีการงายๆ เพียงบิดปุมตัวปรับท่ี
ติดต้ังบนแผนกั้นน้ําดานหนาหัวฉีด ท้ัง Dual-
Force และ Mid-Force จะฉีดน้ําดวยแรงดัน
ระหวาง 55-75 ปอนด/ตารางนิว้ (psi) ข้ึนอยู
กับอัตราไหล (gpm) ท่ีใช

หมายเหตุ การเปดหัวฉีด Dual-Force
คร้ังแรกใหเปดกวางไวกอนเพือ่ใหมีแรงดันตํ่าซึง่
จะอยูในระดับใกลเคียงกบัหัวฉีดน้าํลําตรงขนาด
0.75 นิ้ว แรงดันจะเร่ิมท่ี 65 psi และไตข้ึนไป
ตามอัตราไหลท่ีสงูข้ึนขณะท่ีรูเปดรับน้าํคงท่ี แต
Dual-Force แตกตางออกไปคือ แรงดันหัวฉีด
เพิม่ข้ึนตามขนาดของรูเปดและอัตราไหลท่ีเพิม่
ข้ึน ท้ังนี้ แมวาแรงดันจะอยูในระดับตํ่าแตก็ยัง
เพียงพอตอการใชงาน (หากแรงดันหัวฉีดไม
เพยีงพอกจ็ะไมสามารถเปดน้าํใหเขามาในหัวฉีด

ตามอัตราไหลของน้ําท่ีมีอยูได)
ในกรณีหัวฉีดอัตโนมัติมีแรงดันนอย

เกินไปจนไมสามารถเปดใชหัวฉีดได นั่นอาจ
ไมใชความบกพรองของหัวฉีด แตเปนเพราะ
สาเหตุอ่ืน อาทิ

 มีการใชงานเคร่ืองสูบน้ําไมถูกตอง
 สายสูบน้ําพับงอ
 สูญเสียแรงดันจากท่ีสงู/ใชสายสูบน้ํา

ยาวบนอาคารสูง
 มีการใชวาลวลดแรงดันกับอุปกรณ

บนอาคารสูง
 มี การขโมยแรงดั นจากหั วฉี ดน้ํา

ธรรมดา หรือสายสูบขนาดใหญ
 เคร่ืองสูบน้ําเสียหายใชการไมได
สามเหลีย่มการใชน้าํ (Water Triangle)
หลักการทางชลศาสตรของหัวฉีดน้ํา

อัตโนมัติจํางายๆ คือ ทฤษฎีสามเหล่ียมการใช
น้าํ (Water Triangle) เปนรูปสามเหล่ียมท่ีแตละ
ดาน คือคาจาํกดั 3 ประการในการต้ังเคร่ืองสบู
น้ํา ไดแก 1) การจายน้ํา (Water Supply) 2)
กาํลังของเคร่ืองสบูน้าํ (Pumper Power) และ 3)
แรงดันใชงานสูงสุดท่ียินยอมใหทําได (Maxi-
mum Allowable Working Pressure)

เม่ือเดินเคร่ืองสูบน้ําสงน้ําไปยังหัวฉีด
อัตโนมัติ ผูควบคุมเคร่ืองสบูน้าํตองเรงเคร่ืองให
ถึงขีดจํากัดของแตละดาน ซึ่งขีดจํากัดดังกลาว
สงัเกตไดจาก

 การสงน้ํา (Water Supply) ขีดจํากัด
ของการจายน้าํสังเกตไดจากแรงดัน 5-10 psi
แสดงบนเกจทอดูดน้ําเขาหรือสายดูดน้ํา และ
เคร่ืองสูบน้ําทํางานในทิศทางท่ีควบคุมไมได
(เรงความเร็วผิดปกติ)

 แรงดัน (Pressure) ขีดจาํกดัของความ
ดันเคร่ืองสูบน้ําโดยท่ัวไปอยูท่ี 200-225 psi
สงัเกตจากตัวเลขแสดงบนเกจวัดแรงดัน

 กําลังเคร่ืองสูบน้ํา (Power) ขีดจํากัด
ของกาํลังเคร่ืองสบูน้าํกคื็อการเรงเคร่ืองจนสดุ

เม่ือองคประกอบท้ัง 3 ถูกเรงสุดถึงขีด
จํากัดแลวก็พูดไดวา การสงน้ําเขาหัวฉีดทําได
สมบูรณแลว หากสงน้าํท่ีแรงดันสูงสุดผานสาย
สูบขนาดใหญก็จะไดอัตราไหลสูงข้ึน แตถาการ
สงน้าํมีปญหาจะตองมีการปรับปรุงทอดูดน้าํ ใช
สายใหญข้ึนหรือเพิ่มจํานวนสายดูดหรือรับน้ํา
เพิ่มจากแหลงสํารองอ่ืนเพิ่มเขามา (ตอจาก
เคร่ืองสบูน้าํอีกเคร่ืองหนึง่) สวนกาํลังของเคร่ือง
สูบน้ําจะเรงสุดเม่ือตองสงน้ํา 1 สายหรือมาก
กวาในปริมาณลนความจุซึง่อาจใชเคร่ืองสูบน้าํ
อีกเคร่ืองเขามาชวยผอนภาระเพื่อสงน้ําใหได
อัตราไหลตามตองการ การใชสายสบูขนาดใหญ
เพือ่ลดการสญูเสยีแรงดันจากการเสยีดทาน แต
เปนความจริงท่ีวาหากสายสบูใหญเกนิไป กาํลัง
สงูสดุของเคร่ืองสบูน้าํหนึง่หรือสองเคร่ืองอาจไม
พอสาํหรับการสงน้าํในอัตราไหลท่ีต้ังเปาหมายไว
แตถาใชสายสบูเล็กเกนิไปกอ็าจสะสมแรงดันให
สูงข้ึนมาได โดยเฉพาะกับหัวฉีดน้ําธรรมดาท่ีมี
ขนาดรูเปดรับน้าํคงท่ีอาจไมสมัพนัธกบัปริมาณท่ี
สงเขามาทําใหเกิดปญหาในการฉีดน้าํดับไฟได

สําหรับหัวฉีดน้ําอัตโนมัติ ผู ควบคุม
เคร่ืองสบูน้าํจะสงน้าํไดเต็มประสทิธภิาพทันทีท่ี
เรงเคร่ืองจนสุด เนื่องจากหัวฉีดจะเปดรูรับน้ํา
ใหมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณน้ําท่ีสงออกไป
ซึ่งเปนความจริงท่ีตองยอมรับ การสงน้ําไปยัง
หัวฉีดอัตโนมัติทําไดดีกวา เร็วกวา และแมนยํา
กวาการสงน้ําเขาหัวฉีดธรรมดา

Standard Pressure Operation

Low   Pressure Operation


