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วิทยาลัยปองกนัและบรรเทาสาธารภัยใน
สังกัดของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย โดยความรวมมือจากองคกร
ความรวมมือระหวางประเทศแหงประเทศญีปุ่น
(JICA; Japan International Cooperation Agency)
จดัพมิพคูมือการฝกซอมและปฏิบติัการดับเพลิง
แปลมาจากคูมือระงบัเหตุอัคคีภัยของสถาบนัฝก
อบรมดับเพลิงแหงมหานครโตเกียว เรียบเรียง
โดยผูเชีย่วชาญพเิศษ “ทาคาโอะ มยิาชิโร” ทาง
นิตยสารเซฟต้ีไลฟขอนําเสนอเนื้อหาบางสวน
มานาํเสนอเพือ่เสริมความความรูแกนกัดับเพลิง
ท่ัวไปท้ังในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ฉบบันี้
เปนเร่ืองเทคนคิการฉีดน้าํดับไฟซึง่มีสาระสาํคัญ
โดยสรุปดังตอไปนี้



การฉีดนํ้าดบัไฟหากจะใหมปีระสทิธภิาพ
ตองปฏิบัติดังน้ี

 ฉีดน้ําจากตําแหนงซึ่งเม่ือฉีดออกไป
แลวสามารถควบคุมการลุกโหมของเพลิงไหมได

 ฉีดน้ําใสวัตถุท่ีมีไฟลุกติดอยู (ยกเวน
การฉีดน้ําเบื้องตนหรือฉีดเพือ่หลอเย็น)

 ระหวางฉีดน้าํดับไฟ หามผละออกจาก
หัวฉีดโดยเด็ดขาด

 หยดุฉีดน้าํตามความเหมาะสม ข้ึนอยู
สภาพเพลิงไหม

 หากพิจารณาแลวเห็นวา แมจะฉีดน้ํา
ตอไป สภาพเพลิงไหมจะไมเปล่ียนไปมากกวานี้
ใหเคล่ือนยายตําแหนงหรือเปล่ียนวิธกีารฉีดน้าํ

 กรณีเปนเพลิงไหมสารเคมีปฏิกิริยา
รุนแรงกบัน้ํา (หามถูกน้าํ) อาทิ ผงอะลูมิเนียม
ผงแม็กนเิซยีม ฯลฯ หามฉีดน้าํใสอยางเด็ดขาด
เพราะอาจเกิดระเบิดได

ประเภทของการฉดีนํ้า/ชนิดหวัฉดี
 ประเภทของการฉดีน้ําหรอืรปูแบบ

การฉดีน้ํา
 การฉีดน้าํเปนเสนตรง (Straight) คือ

การฉีดน้ําออกมาเปนแทงหรือลําแข็ง (Solid)
 การฉีดน้ําพนเปนสเปรย (Spray) คือ

การฉีดน้ําแบบพนละอองน้ําออกมาเปนรูปวงรี
 การฉีดน้ําพนเปนหมอก (Fog) คือ

การฉีดน้ําแบบพนละอองน้ําละเอียด ลักษณะ
เหมือนหมอกบางๆ

 ชนิดของหัวฉดี (Nozzles)
 หัวฉีดชนดิพนละอองแบบปริมาณคงท่ี

(Constant Flow Nozzle) สามารถใชฉีดน้าํแบบ
พนเปนสเปรยหรือเปนเสนตรงไดดวยการหมุน
กระบอกดานนอกของหัวฉีด

 หัวฉีดชนดิพนละอองแบบหมุนได (หัว
ฉีดเบอร 21 และ 21 ใหม) สามารถใขฉีดน้ํา

พ้ืนฐานการฉีดนํ้าดับไฟ
การฉีดน้าํดับไฟคือการเปล่ียนกระแสน้าํ

ไหลมาตามสายสบูใหมีรูปแบบเปนประโยชนตอ
การดับไฟมากท่ีสดุโดยการใชอุปกรณท่ีเรียกวา
“หัวฉีดน้ํา” (Nozzle) สามารถเพิ่มแรงดันและ
อัตราไหลของน้ําผานสายสูบใหสูงข้ึนพรอมกับ
สรางรูปแบบของน้าํท่ีฉีดออกไปใหเปนตามความ
ตองการของผูฉีด ท้ังนี ้นักดับเพลิงจะไดรับการ
ฝกฝนต้ังแตเร่ิมกาวเขามาทําอาชีพ “คนสูไฟ”
พดูงายๆ ฉีดน้าํดับไฟ ใครๆ ทําเปน แตประเด็น
สําคัญอยูท่ีเราจะใชประโยชนจากการฉีดน้ําได
มากนอยแคไหน หรือจะฉีดน้ําออกมารูปแบบ
ใดจึงจะเหมาะสมกับเพลิงไหมท่ีเกิดข้ึน (ทําให
ไฟดับอยางรวดเร็วและไมลุกติดข้ึนมาใหม)
รวมถึงขอควรระวังระหวางการฉีดน้าํ เนื่องจาก
สิง่ท่ีกาํลังถอือยูในมือคือแรงดันน้าํและกระแสน้าํ
ในระดับท่ีสามารถทําอันตรายไดทุกเม่ือ

     ฉีดนํ้าเปนเสนตรง (Straight)      ฉีดนํ้าแบบสเปรย (Spray)     ฉีดนํ้าพนเปนหมอก (Fog)

www.safetylifethailand.com
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แบบพนเปนสเปรยหรือเปนเสนตรงไดดวยการ
หมุนกระบอกดานนอกของหัวฉีด

 หัวฉีดแบบพนละอองรูปสเปรยเต็ม
ระนาบ (หัวฉีดเบา) สามารถใชฉีดน้ําแบบพน
เปนสเปรยหรือเปนเสนตรงไดดวยการหมุน
กระบอกดานนอกของหัวฉีด

 หัวแบบพนละอองรูปเกลียว (90, 50
องศา) สามารถปรับหมุนได 2 ระดับคือ 90
องศา และ 50 องศา ฉีดน้ําเปนรูปสเปรย

 หัวฉีดหมอก (Fog Gun) ใชงานโดย
การโยกคันบังคับ สามารถฉีดน้ําแบบเสนตรง
แบบพนสเปรย และแบบพนเปนหมอกไดใน
หัวฉีดเดียวกัน

 หัวฉีดน้าํดามปน (Gun-type Nozzle)
ใชงานโดยการหมุนหนาปดท่ีหัวฉีด สามารถ
ปรับปริมาณน้ําได 4 ข้ัน มีกานเปดปดเพื่อปด
หัวฉีด ฉีดน้ําไดท้ังแบบเปนเสนตรงและแบบ
สเปรยดวยการหมุนหัวปรับฉีดน้ํา

 หัวฉีดน้ําประจําท่ี (Fire Water Gun,
Monitor) ติดต้ังบนรถดับเพลิง ลอเล่ือนหรือ
ยานพาหนะอ่ืน สามารถฉีดน้าํแบบเสนตรงจาก
ระยะไกลได

เทคนิคฉดีนํ้าดบัไฟลกัษณะพ้ืนฐาน
 การฉดีน้าํเปนเสนตรง
 ลักษณะการฉีดน้าํ
 เปนการฉีดน้ําจากระยะไกล สามารถ

ฉีดน้าํดับไฟลุกไหมรุนแรงบริเวณท่ีเขาใกลไมได
 มีขีดความสามารถในทําลายคอนขาง

รุนแรง ฉีดกระจกหนาตางหรือกระเบือ้งหลังคา
ใหทะลุเปนชองได รวมไปถึงใชกวาดหรือกําจัด
เศษวัสดุกองอยูบนท่ีสงูใหตกลงพืน้กอนจะเปน
อันตรายตอนักดับเพลิง

 มีความแมนยําสูง สามารถฉีดไปยัง
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการลม
เปลวไฟ ทําลายเชื้อเพลิง และตัดออกซิเจน

 มีแรงสะทอนกลับจากการฉีดคอนขาง
สงู การเปล่ียนทิศทางการฉีดหรือเคล่ือนยาย
หัวฉีดขณะฉีดน้ําทําไดยาก

 หากมีสิ่งกีดขวางพื้นท่ีเปาหมาย การ
ฉีดน้าํจะถูกบีบใหแคบลงโดยปริยาย

 กรณีเปนการฉีดจากภายนอกอาคาร
เขาไปภายในอาคาร หรือฉีดจากพื้นข้ึนไปยัง
ท่ีสูง ใหใชวิธีฉีดแบบสะทอนกลับ (ฉีดไปยังจุด
ตรงขามเปาหมายใหสายน้าํสะทอนไปท่ีเปลวไฟ)
จะไดผลดีกวา แตจะตองคํานวณระยะการฉีด
กระทบและระยะสะทอนกลับใหมีความเหมาะสม

มิฉะนัน้ น้าํท่ีสะทอนมายงัตนเพลิงจะมีปริมาณ
และแรงดันนอยเกินไป

 ข้ันตอนการฉีดน้าํ
 ยืนใหม่ันคง
 ผูถือหัวฉีดหรือสายสูบจัดสายสูบเปน

เสนตรงตามทิศทางท่ีจะฉีดน้ําออกไป
 ผูถือหัวฉีดตองระวังแรงสะทอนกลับ

หรือแรงกระแทก โดยมือซายถือสวนทายของ
หัวฉีด มือขวาจบัสายสบูแลวใชทอนแขนกดสาย
สบูแนบกบัลําตัว จากนัน้ยอตัวเล็กนอยแลวถาย
น้ําหนักไปดานหนา

 ใชสายคาดหลังหรือสายคาดสายสูบ
พาดบาไวขางหนึ่ง เพื่อลดแรงสะทอนกลับจาก

การฉีดน้ําและทําใหสามารถทํางานไดงายข้ึน
 ฉีดน้าํไปยังวัตถท่ีุกําลังลุกไหม
 การใชหัวฉีดเบอร 21 (ขนาดหัวฉีด

ของประเทศญี่ปุน) หากแรงดันน้ําจากหัวฉีดมี
ตํ่ากวา 0.25 เมกะปาสกาล/ตารางเซนติเมตร
(MPa/cm2) ใหใชผูถือหัวฉีด 1 คน ถามีต้ังแต
0.3 เมกะปาสกาล/ตารางเซนติเมตรข้ึนไป ใช
ผูถอืหัวฉีด 2 คน โดยเผือ่แรงสะทอนกลับตอคน
ไวท่ีประมาณ 20 กิโลกรัม (kg.)

หมายเหตุ 0.25 เมกะปาสกาล/ตาราง
เซนติเมตร เทากับ 2.5 บาร หรือ 35 ปอนด/
ตารางนิว้ (psi) และ 0.3 เมกะปาสกาล/ตาราง
เซนติเมตร เทากับ 3.0 บาร หรือ 42 ปอนด/
ตารางนิ้ว (psi)

 เล็งไปยังเปาหมายแลวฉีดน้ํา ออกไป
และเพื่อใหสามารถดับไฟไดเปนบริเวณกวาง
ใหฉีดน้ําวนเปนรอบจากซายไปขวา ข้ึนขางบน
แลวลงขางลางสลับกนัไป

 การบังคับคันปดเปดน้ําของหัวฉีด ให
ทําอยางชาๆ และระมัดระวัง

 ขอปฏิบัติความปลอดภัย
 พยายามลดแรงสะทอนกลับใหไดมาก

     การจับหัวฉีดและสายสูบที่ถูกตอง

     การฝกฉีดนํ้าเปนเสนตรงหรือลําตรง
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ท่ีสุด โดยพื้นท่ีบริเวณ 2 เมตรหลังหัวฉีดและ
รอบสายสูบรัศมี 1.5 เมตร มีแรงสะทอนกลับ
นอยลงจากตนกําเนิดท่ีหัวฉีดน้ําประมาณ 0.1
เมกะปาสกาล/ตารางเซนติเมตร (1 บาร หรือ
14 ปอนด/ตารางนิว้)

 กรณีหัวฉีดน้ํามีแรงดันน้ําสูงและเปน
อันตรายมาก ใหคุกเขากมตัวตํ่าและโอบสายสบู
ไวโดยท้ิงน้าํหนกัลงขางลาง

 หากตองการเปล่ียนตําแหนงหัวฉีด
ใหหยุดการฉีดน้ําชั่วคราว

 การฉีดน้ําดับไฟในบริเวณท่ีขางบนมี
สายไฟฟาแรงสงูพาดผานอาจถกูไฟฟาดูด  ตอง
พยายามใหปลายสุดของสายน้ําหางจากสาย
ไฟฟาในระยะท่ีปลอดภัย

 การฉีดหัวฉีดติดตั้งประจําที่ (Fire
Water Gun, Monitor)

 ลักษณะการฉีดน้าํ
 ระยะฉีดน้ําคอนขางไกล สามารถฉีด

น้าํไดในปริมาณมาก เหมาะสาํหรับการฉีดเพือ่
ควบคุมการโหมไหมของเปลวเพลิง

 ใหผลดีในการดับไฟสถานท่ีซึ่งเขาถึง
หรือเขาใกลไดยาก ตัวอยางเชน คลังสนิคา ศูนย
แสดงสนิคาขนาดใหญ อาคารหลังคาสงู โรงเกบ็
วัสดุหรือยานพาหนะ โรงภาพยนตร ฯลฯ

 เปนการฉีดน้ําท่ีสามารถใชเปนหนึ่ง
ในยทุธวิธทํีาลายสิง่กดีขวาง คุมกนัทีมดับเพลิง
หรือทีมกูภัย รวมถึงปองกนัไฟลามไปยงัอาคาร
ท่ีอยูติดกัน

 เหมาะสําหรับใชฉีดด ับไฟไหมอาคาร
ท่ีมีพื้นท่ีโลงกวางหรือมีพื้นท่ีซึ่งสามารถฉีดน้ํา
ขามไปไดงาย

 เหมาะสําหรับใชฉีดน้ําระงับเหตุเพลิง
ไหมรุนแรงท่ีสามารถดับไฟไดจากดานนอกของ
ตัวอาคาร

 ข้ันตอนการฉีดน้าํ
 ตําแหนงติดต้ังหัวฉีด ควรเลือกบริเวณ

เปนท่ีราบม่ันคงและแข็งแรงสามารถรองรับฐาน
หัวฉีดหัวฉีดและอุปกรณประกอบท้ังหมดได

 หากจาํเปนตองติดต้ังบนพืน้ลาดเอียง
ใหปรับตําแหนงเพื่อหัวฉีดสามารถติดต้ังอยาง
ม่ันคงและฉีดน้ําตรงเปาหมายได

 หากไมสามารถปรับตําแหนงหรือใช
อุปกรณตางๆ ตรึงตําแหนงอุปกรณได ใหใชวัสดุ
ท่ีหาไดหรือเตรียมสํารองมา เชน เชือก ลวด
และอ่ืนๆ ผูกมัดหัวฉีดใหแนนหนาและม่ันคง

 กรณติีดต้ังแทนหัวฉีดบนพืน้คอนกรีต
หรือพื้นภายในตัวอาคาร ควรใชผาหรือวัสดุอ่ืน
ปรูองกอนติดต้ัง

 การติดต้ังหัวฉีดบนลอเล่ือนบรรทุก

สายสูบ ใหปรับลอสูงข้ึนแลวกางขาต้ังท้ังสี่แตะ
พืน้จากนัน้ปรับใหไดระดับท่ีม่ันคงตามลักษณะ
พืน้ท่ีรองรับ กรณอุีปกรณตรึงหัวฉีดเปนแบบใช
หมุดล็อค (Knock Pin type) ตองแนใจวาหมุด
สอดลงรูแนนสนทิแลว ท้ังนี ้หากขาต้ังยนัหัวฉีด
อยูในสภาพลอยจากพื้นแมเพียงเล็กนอย หาม
ใชหัวฉีดนัน้เด็ดขาด

    Fire Water Gun (Monitor)

 ตามหลักการแลว ใหฉีดน้ําตรงไปยัง
เบือ้งหนาหัวฉีดเปนหลัก หลีกเล่ียงการฉีดแบบ
หมุนไปรอบๆ หรือฉีดกระจายออกดานขาง ให
ทําเฉพาะเม่ือจําเปนเทานั้น

 การฉีดแบบสเปรยดวยหัวฉีด Monitor
โดยปกติท่ัวไปจะฉีดเหนือลมหรือฉีดภายในตัว
อาคารเทานัน้

 การปรับเปล่ียนมุมฉีดน้ําของหัวฉีด
Monitor ใหอยูในชวงมุมเงย 70-90 องศา และ
ในชวงระนาบซายขวาไมเกิน 23 องศา

 กรณฉีีดน้าํกลางแจงท่ีไมตองการระยะ
ฉีดไกลมากหรือฉีดภายในอาคาร ใหฉีดแบบพน
เปนสเปรยในปริมาณมาก

 กรณีฉีดน้ําเปนเสนตรงจากภายนอก
เขามาภายในตัวอาคารหรือภายในพืน้ท่ีแบงของ
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ตัวอาคาร ใหใชวิธีฉีดแบบสะทอนกลับโดยใช
ผนังหรือเพดานเปนตัวสะทอน

 ขอปฏิบัติความปลอดภัย
 ขณะเปล่ียนทิศทางการฉีดน้าํ ใหระวัง

แรงสะทอนกลับ โดยจะตองปฏิบัติอยางชาๆ
และรอบคอบ

 เหมาะสําหรับใชในการปองกันหรือ
ยับยั้งการลุกลามของเปลวไฟ

 เหมาะสําหรับใชในการดับเพลิงท่ีเกดิ
ในพื้นท่ีวางในทอหรือภายในกานทอ

 ระยะฉีดน้ําสั้นกวาและแรงดันนอย
กวาการฉีดเปนเสนตรง

 ขีดความสามารถในการทําลายลางนอย
กวาฉีดเปนเสนตรง สวนใหญไมใชเพือ่ลมเปลว
ไฟหรือฉีดปะทะวัตถุ มักใชหลอเย็น (Cooling)
ปองกันไฟลาม และคุมกันนักดับเพลิง

 ผูฉีดมีความเสีย่งจะถกูไฟดูดนอยกวา
การฉีดน้าํเปนตรง

 ข้ันตอนการฉีดน้าํ
 ตามหลักการ ใหต้ังแรงดันท่ีหัวฉีดไวท่ี

0.3 เมกะปาสกาล/ตารางเซนติเมตร (3 บาร
หรือ 42 psi) มุมเปดท่ี 10-30 องศา

 วิธีถือหัวฉีดน้ําและวิธีฉีดน้ําแบบพน
สเปรยมุมแคบ ใหปฏิบัติเหมือนกับการฉีดน้ํา
เปนเสนตรงดังไดกลาวไปแลวขางตน

 ขอปฏิบัติความปลอดภัย
 ขอปฏิบติัความปลอดภัยในการฉีดน้าํ

แบบพนสเปรยมุมแคบเหมือนกบัการฉีดน้าํเปน
เสนตรงดังไดกลาวไปแลวขางตน

 การฉีดน้ําแบบพนสเปรยมุมกวาง
(มมุฝอยน้ําตั้งแต 30 องศา ขึ้นไป)

 ลักษณะการฉีดน้าํ
 ขอบเขตการฉีดน้าํคอนขางกวาง ดังนัน้

จงึสามารถฉีดน้าํคลุมพืน้ท่ีเพลิงไหมไดมากกวา
การฉีดลําตรง

 สามารถลดอุณหภูมิตัวอาคารท่ีเกดิไฟ
ไหมดวยมานละอองน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ใชฉีดคุมกนันกัดับเพลิงท่ีเขาไปดับไฟ
หรือคนหา/ชวยชีวิตผูประสบภัยภายในอาคาร

 เหมาะสําหรับใชฉีดดับเพลิงภายใน
หองท่ีมีการกั้นเปนสวนเล็กๆ

 เนือ่งจากมีแรงดันน้าํคอนขางตํ่า จงึไม
เหมาะสาํหรับฉีดทําลายเปลวไฟและสิง่กดีขวาง

 มุมฝอยน้ําท่ีฉีดออกไปจะเปนมุมโคง
บดบงัทัศนวิสัยดานหนาผูฉีด ทําใหไมสามารถ
มองเห็นเปาหมายหรือกะระยะการฉีดไดชดัเจน
(ควรมีผูชวยในการบอกทิศทางการฉีด)

 แรงสะทอนกลับมีนอย และแทบไมมี
อันตรายจากไฟฟาดูดจากการฉีดน้าํ

 ระยะฉีดน้ําคอนขางสั้น กรณีไฟไหม
รุนแรงการฉีดน้ําดับไฟท่ีอยูเบื้องหนาโดยตรง
ทําไดยาก

 ฝอยน้ําถูกพัดใหปลิวออกจากเปาหมาย
โดยลมและมวลความรอนเหนือเปลวไฟ

 เหมาะสาํหรับใชฉีดกรณไีฟไหมน้าํมัน
หรือแกสในบริเวณไมกวางมากนัก โดยการใช
ฝอยน้ําทําความเย็นท่ีบรรจุหรือถังขนาดเล็ก

 ข้ันตอนการฉีดน้าํ
 ต้ังแรงดันท่ีหัวฉีด 0.6 เมกะปาสกาล

/ตารางเซนติเมตร (6 บาร หรือ 85 psi) หรือ

 ตามหลักการท่ีถูกตองและปลอดภัย
การเปดปดหัวฉีด Monitor ใหทําท่ีวาลวจายน้ํา
บนรถดับเพลิง

 ในการยดึฐานหัวฉีดใหม่ันคงยิง่ข้ึน ใช
วัสดุมีน้ําหนัก เชน สายสูบ กอนหิน หรืออ่ืนๆ
วางบนแทนยึด

 ขณะคลายเกลียวเพื่อปรับมุมเงยของ
หัวฉีดน้าํ ตองจับขอตอหัวฉีดใหแนนทุกคร้ัง

 แมจะเปนหัวฉีด Monitor ท่ีม่ันคง แต
หากมีแรงดันน้าํท่ีหัวฉีดเกนิ 0.1 เมกะปาสกาล
/ตารางเซนติเมตร (1 บาร หรือ 14 psi) ใหใช
ผูปฏิบัติงาน 2 นาย ยกเวนมอนิเตอรอัตโนมัติ

 การจัดเรียงสายสูบน้ําดับเพลิง ใหทํา
กอนจะมีการฉีดน้ํา

 การฉีดน้ําแบบพนสเปรยมุมแคบ
(มมุฝอยน้ําต่ํากวา 30 องศา)

 ลักษณะการฉีดน้าํ
 ขอบเขตการฉีดน้าํจะกวางกวาการฉีด

เปนลําหรือเปนเสนตรง และสามารถครอบคลุม
พื้นท่ีเพลิงไมไดมากกวา

 เหมาะสําหรับใชในการระงับเหตุซึ่ง
นกัดับเพลิงสามารถเขาไปใกลบริเวณเกดิเปลวไฟ
หรือจดุตนเพลิงได

    การฉีดนํ้าแบบพนสเปรยมุมแคบ

    การฉีดนํ้าแบบพนสเปรยมุมกวาง



5SAFET Y LIFE

มากกวามุมเปดของหัวฉีด (เบอร 21) ต้ังแต 30
องศาข้ึนไป

 การเปดปดหัวฉีดน้าํ ใหหมุนกระบอก
ฉีดดานนอกอยางชาๆ

 กอนจะฉีดน้าํ กําหนดวัตถุประสงคให
ชัดเจนวาฉีดเพื่ออะไรตอไปนี้ : ดับไฟ ไลควัน
หลอเย็น คุมกันนักดับเพลิง/หนวยกูภัย ฯลฯ

 ตามหลักการแลว ใหฉีดน้ําลักษณะนี้
ในอาคาร หากฉีดนอกอาคาร ใหฉีดเหนือลม

 ในการฉีดดับเพลิง ใหฉีดไปยังสวนท่ี
รอนจดัหรือวัตถมีุเปลวไฟโหมอยู โดยเปาหมาย
ดังกลาวตองอยูระยะท่ีฝอยน้ําไปถึง

 กรณีเปนการฉีดน้ําเพื่อหลอเย็นหรือ
ลดอุณหภูมิ สามารถใชวิธีโจมตีทางออมได แต
ตองระวังความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนตามมาดวย

หมายเหต ุการโจมตีทางออมเปนเทคนคิ
ฉีดฝอยน้ําคิดคนข้ึนโดย “ลอยด เลหแมน”
นักดับเพลิงเกษียณชาวอเมริกัน วิธีการคือฉีด
ฝอยน้าํละเอียดภายในหองเกดิเพลิงไหมเพือ่ให
เม็ดน้าํระดับอนภุาคดูดความรอนจากเพลิงไหม
นํามาใชในการกล่ันตัวเปนไอน้ํา ความรอนจะ
ลดลงตามปริมาณไอน้าํท่ีเกดิข้ึนกอนสลายตัวไป
ไฟจะคอยๆ มอดลง เนือ่งจากสญูเสยีความรอน
ใหกบัเม็ดน้าํ แตในชวงแรกท่ีไฟมอด ความรอน
สวนใหญจะมาอยูกบัไอน้าํสงผลใหภายในหองมี
อุณหภูมิและความชืน้สมัพนัธสงูผดิปกติซึง่อาจ
จะทําใหนักดับเพลิงบางนายเกิด Heat Stroke
(อาการชอ็คจากความรอนจดั หรือเจบ็ปวยจาก
สภาพอากาศเปล่ียนแปลงฉับพลัน ดังนัน้ หาก

จะใชการโจมตีทางออมดวยฝอยน้าํตองวางแผน
ระบายความรอนเกิดจากการท่ีน้ํากล่ันตัวเปน
ไอน้ําออกไปจากพื้นท่ีเพลิงไหมไวดวย

 ในกรณีเพลิงไหมเกิดในพื้นท่ีไมกวาง
มากนกั อาจใชวิธฉีีดน้าํคลุมไปท่ัวบริเวณนัน้ได

 การดับเพลิงในกรณีไฟไหมน้ํามันกิน
พืน้ท่ีไมมากนกั ใหฉีดฝอยน้ําแรงดันสูงคลุมผิว
หนาเปลวไฟจากดานบน

 การฉีดฝอยน้าํเพือ่ระบายควันภายใน
หองท่ีแบงอกเปนพื้นท่ีเล็กๆ ใหฉีดคลุมไปท่ัว
บริเวณชองเปดของอาคาร

 ขอปฏิบัติความปลอดภัย
 ในการระบายควัน/ระบายความรอน

ใหกาํหนดตําแหนงของหัวฉีดใหชดัเจน โดยตอง

ระวังไอรอนหรือควันตียอนกลับมายงัผูฉีด ท้ังนี้
ตองตรวจสอบทิศทางการระบายความรอนหรือ
ควันกอนจะฉีดน้าํ

 กรณีไฟไหมแกสพุงออกมาจากทอสง
สาธารณะ (ทอสงแกสเขาบานเรือนและอาคาร
ตางๆ) ใหเนนฉีดน้ําเพื่อปองกันไฟลามไปยัง
บริเวณใกลเคียง โดยการดับเพลิงใหทําหลังจาก
สามารถปดวาลวแกสไดแลว

 กรณฉีีดน้าํเขาไปในหองเกดิเพลิงไหม
ตองระวังการพุงสวนออกมาของไอรอน ดึงนั้น
ควรหลีกเล่ียงการฉีดน้ําจากตําแหนงตรงขาม
ประตูหรือชองเปด ใหใชวิธีเขาไปดับไฟภายใน
หองหลังจากตรวจสอบตําแหนงและสถานะของ
เพลิงไหมเรียบรอยแลว

 ขณะเขาไปในตัวอาคารหรือหองเกิด
เพลิงไหม ใหยื่นใบหนาเขาใกลหัวฉีดน้ําพรอม
กมตัวตํ่าลง

 การฉีดน้ําไปยังบริเวณท่ีต้ังอุปกรณ
หรือสายไฟฟาซึ่งมีกระแสไฟฟาเดินอยู ใหใช
ความระมัดระวังสูงสดุ ยิ่งแรงดันไฟฟา (โวลต)
มีมากเทาไหรยิ่งอันตรายเทานั้น ท้ังนี้ จะตอง
รักษาระยะหางท่ีปลอดภัย (Safe Distance) จาก
ตัวคนฉีดน้ําถึงอุปกรณหรือสายไฟฟานัน้อยาง
เครงครัด

 การฉดีน้าํแบบพนเปนหมอก (Fog)
 ลักษณะการฉีดน้าํ
 ฝอยน้าํละเอียดทําใหเกดิไอน้าํปริมาณ

มากและแผออกไปเปนบริเวณกวางครอบคุลม
พืน้ท่ีเพลิงไดมาก

    การฉีดนํ้าแบบลําตรงและแบบสเปรยมุมแคบ

    การฉีดนํ้าแบบพนเปนหมอก

    การโจมตีทางออม (Indirect Attack)



 อนภุาคของฝอยน้าํละเอียดเคล่ือนไหว
แทรกไปตามชองวางของอากาศทําใหลดอุณหภูมิ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง

 ความเสียหายจากการดับเพลิงมีนอย
เนือ่งจากเปนการฉีดคลุมดวยละอองน้าํละเอียด
น้ําหนักเบาแขวนลอยในอากาศซึ่งจะสลายตัว
ไปเองหลังจากนัน้

 ใชฉีดเพือ่ลดอุณหภูมิหองดวยวิธโีจมตี
ทางออมโดยการฉีดละอองน้ําละเอียดเขาไปใน
หองใหเม็ดอนภุาคนัน้ดูดความรอนจากเพลิงไหม
มากล่ันตัวเปนไอน้าํซึง่น้าํ 1 หนวยจะกลายเปน
ไอน้ํา 1,700 เทาโดยปริมาตร ยกตัวอยางเชน
ฉีดน้ํา 30 ลูกบาศกฟุตพนเปนหมอกเขาไปใน
หองเกิดเพลิงไหมขนาด 10 x 50 x 100 ฟุต
จะไดไอน้ําคลุมเต็มหองท่ีปริมาตร 51,000
ลูกบาศกฟตุ สงผลใหอุณหภูมิหองลดลงและไฟ
เร่ิมมอด แตใหระวังความรอนท่ีมากบัไอน้าํอาจ
เปนอันตรายตอผูฉีดน้าํได

 เหมาะสําหรับใชฉีดดับเพลิงลักษณะ
ตอไปนี ้: เพลิงไหมท่ีอยูอาศัยรวมกนั เชน แฟลต
แมนชั่น คอนโดมิเนียม เพลิงไหมอาคารสราง
ดวยวัสดุทนไฟและแบงออกเปนสวนยอยขนาด
ไมเกนิ100 ตารางเมตร เพลิงไหมในหองใตดิน
เพลิงไหมในทอ เพลิงไหมในเรือบรรทุกสินคา
เพลิงไหมรถยนต ฯลฯ

ลดลง ใหหยดุฉีดน้าํชัว่ขณะเพือ่เขาไปตรวจสอบ
ภายใน สาํหรับไฟท่ียงัหลงเหลือใหดับโดยฉีดน้าํ
ลําตรงเปนจดุๆ (Spot Firing) ลงบนเชือ้เพลิงท่ี
ยังลุกไหมอยูนั้น

 ขอปฏิบัติความปลอดภัย
 ในกรณีฉีดน้ําดับไฟภายในอาคารท่ี

แบงออกเปนสวนๆ ไอน้าํท่ีพุงออกมาจะมีความ
รุนแรง ตองเลือกตําแหนงฉีดน้ําท่ีไมปะทะกับ
ไอน้าํโดยตรงและใชความระมัดระวังอยางท่ีสุด

 การทําใหปากทางเขาพื้นท่ีเพลิงไหม
แคบลงแลวฉีดหมอกน้ําเขาไป ขณะท่ีดานทาง
ออกกวางกวาสามารถระบายไอน้าํและความรอน
ไดมากข้ึน วิธนีีน้กัดับเพลิงมีความเสีย่งจะไดรับ
อันตรายจากไอน้ํานอยลง

 ใชฉีดมานน้ําคุมกันนักดับเพลิงและ
หนวยกูภัย/ชวยขีวิต ขณะเขาไปในตัวอาคาร
หรือถอนตัวออกมา

 ใชฉีดมานน้ําสลายแกสหรือไอสาร
บางชนิดใหเจือจางลงหรือระบายออกไป อาทิ
แอมโมเนีย คลอรีน ฯลฯ

 ใชฉีดเพื่อเฝาระวังไมใหไฟลุกติดข้ึน
มาใหม (Re-ignation)

 ใชฉีดดับไฟท่ียังหลงเหลืออยูกอนจบ
ภารกิจ (Overhaul)

 ข้ันตอนการฉีดน้าํ
 เล็งเปาหมายไปยังท่ีวางดานบนเปลวไฟ

ท่ีความรอนสงูและมีแนวโนมจะเกดิการลุกลาม
 หลีกเล่ียงการยนืฉีดดานหนาชองเปด

ของอาคาร เนื่องจากอาจจะไดรับอันตรายจาก
ไอน้ําท่ีพุงสวนออกมา

 เม่ือควันพุงออกมาจากหองเปล่ียนจาก
สีดําเปนสีขาว และความเร็วในการพุงของควัน

  Fog Application เทคนิคการฉีดนํ้าลักษณะเฉพาะ
 การฉดีน้าํแบบกระจาย
 ลักษณะการฉีดน้าํ
 ฉีดน้ําเปนรูปวงกลม ถือหัวฉีดแลว

หมุนข้ึนไปทางซายหรือขวาแลววนกลับมาจดุเดิม
ลักษณะเหมือนเขียนวงกลมในอากาศซึง่จะทําให
สามารถฉีดน้ําเปนบริเวณกวางและกระจายไป
ท่ัวทุกดาน

 เหมาะสาํหรับใชฉีดน้าํดับไฟท่ีมีขนาด
คอนขางใหญหรือกาํลังลุกลาม รวมถงึใชปองกนั
สวนท่ียังไมเกิดเปลวไฟ

 เหมาะสาํหรับใชฉีดน้าํดับเพลิงไหมใน
สถานการณท่ีมีหัวฉีดน้ําใชงานจํานวนไมมาก

 สามารถลดอุณหภูมิหองโดยรวมได
 ใชฉีดดับไฟท่ียังหลงเหลืออยูกอนจบ

ภารกิจ (Overhaul)
 ข้ันตอนการฉีดน้าํ
 ฉีดไดท้ังแบบเสนตรง (Straight) และ

แบบฝอยน้ํา (Spray)



 ถือหัวฉีดใหม่ันคงแลวกมตัวไปดาน
หนาเล็กนอยเพือ่เตรียมรับแรงสะทอนกลับหรือ
แรงกระแทกจากการฉีด มือขวาถือสายสูบแลว
ใชแขนกดแนบลําตัว มือซายถือหัวฉีดจากนั้น
หมุนเปนวงกลมบนลงลาง ลางข้ึนบน เวียนขวา
หรือซาย ข้ึนอยูกับความถนัด โดยใหสายน้ําพุง
ไปถึงเปาหมายและครอบคลุมอยางท่ัวถึงตาม
วัตถุประสงค

 ขอปฏิบัติความปลอดภัย
 กรณีฉีดน้ําข้ึนไปยังท่ีสูง ใหระวังเศษ

วัสดุจะตกลงมา
 กรณีฉีดน้าํในมุมตํ่าหรือตามแนวราบ

ใหระวังสายน้าํจะไปกร ะแทกนกัดับเพลิงคนอ่ืน
 ติดตอประสานงานกับหนวยอ่ืนอยาง

ท่ีไมสามารถฉีดน้ําเขาไปถึงไดงายๆ
 มีจุดออนอยูท่ีผูฉีดตรวจสอบผลของ

การฉีดน้าํไดยาก บางคร้ังกลายเปนสิง่สญูเปลา
เพราะฉีดไมตรงเปาหมายเต็มท่ี

 ข้ันตอนการฉีดน้าํ
 ถาทําได ใหตรวจสอบตําแหนงเพลิง

ไหมและคํานวณคราวๆ หาจุดกระทบและมุม
สะทอนกลับเพื่อใหน้ําตกถึงเปาหมาย

 ยนืใหม่ันคงแลวฉ ีดน้าํไปยงัจดุกระทบ
ท่ีเล็งไวเพื่อใหสายน้ําสะทอนไปถงึเพลิงไหมซึง่
อยูดานลางหรือดานขาง

 หลังจากฉีดน้ําไประยะหนึ่งแลว ให
ตรวจสอบผลโดยการสังเกตความเปล่ียนแปลง
ของ สถานการณเพลิงไหม หากเห็นวาไมมีอะไร
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ใหเปล่ียนระดับ
แรงดันน้าํ อัตราไหลของน้าํ และจดุกระทบ แลว
เร่ิมตนฉีดใหม จากนั้นตรวจสอบซ้ํา ทําเชนนี้
หลายรอบจนกวาเพลิงจะสงบหรือมอดลงไป

 ขอปฏิบัติความปลอดภัย
 หากหัวฉีดท่ีใชเปนชนิดแรงดันสูง ให

ระมัดระวังวัสดุตกหลนหรือโครงสรางบางสวน

พังทลาย ตองสังเกตการเปล่ียนแปลงหลังจาก
การฉีดน้าํและติดตอกบัหนวยอ่ืนอยูตลอดเวลา
เพือ่หลีกเล่ียงการเกดิอุบติัเหตุทําใหผูปฏิบติังาน
ไดรับบาดเจ็บ

 กรณีฉีดน้ําดับเพลิงภายในอาคารซึ่ง
แบงออกเปนสวนๆ ท่ีกาํลังลุกไหม หรือฉีดไปท่ี
เพดาน ใหระมัดระวังไอน้ําท่ีมีความรอนสูงพุง
ออกมาขางนอก

 กรณีฉีดน้ํากระทบผนังหรือกําแพง
สายน้าํสะทอนจะแรงมาก (ข้ึนอยูกับแรงดันน้าํ
อัตราไหลของน้ํา) ตองหลีกเล่ียงการยืนอยูใน
ตําแหนงท่ีสายน้ําอาจจะสะทอนมาถึง

 การฉดีน้าํขณะยืนบนบันได
 ลักษณะการฉีดน้าํ
 เปนการฉีดน้ําดับไฟขณะผูฉีดยืนบน

บันไดพาดท่ีเตรียมมา (ไมใชบันไดติดตัวรถ)
เปาหมายคือเพลิงไหมดานในอาคารชัน้ท่ีสงูข้ึน
ไปจากพื้น (ไมเกินชัน้ 3) เนือ่งจากไมสามารถ
ลากสายสูบเขาไปในตัวอาคารได

 การฉีดสามารถทําไดท้ังแนวระนาบ
และฉีดจากบนลงลาง

ใกลชิด เพื่อใหแนใจวาไมมีนักดับเพลิงอยูใน
ทิศทางท่ีจะฉีดน้ําออกไป

 ระวังแรงสะทอนกลับ ควรมีผูคุมกัน
หรือผูชวยถือสายสูบอยูดานหลัง

 การเปล่ียนผูถือชวยฉีดกลางคัน ตอง
ทําชาๆ และอยางรอบคอบ

 ขอปฏิบติัความปลอดภัยอ่ืนๆ เหมือน
กับการฉีดน้ําลําตรงหรือแบบสเปรย

 การฉดีน้าํสะทอนกลบั
 ลักษณะการฉีดน้าํ
 เปนการฉีดน้าํลําตรงหรือสเปรยไปยงั

สวนของอาคาร เชน ผนัง เพดาน หลังคา ฯลฯ
เพือ่ใหสายน้าํสะทอนกลับมายงัเพลิงไหมท่ีเปน
เปาหมาย เนื่องจากเพลิงไหมอยูในมุมอับท่ีไม
สามารถฉีดน้ําเขาไปดับตรงๆ ได

 เหมาะสําหรับการฉีดน้ําดับไฟจาก
ภายนอกอาคารเขามาขางในอาคารซึง่ตนเพลิง
หรือจุดไฟลามอยูในมุมอับ

 ใชฉีดเพื่อลดอุณหภูมิภายในอาคาร
โดยรวม โดยเฉพาะอาคารทําดวยวัสดุทนไฟท่ี
ตองการฉีดน้ําหลอเย็นอยางท่ัวถึง รวมท้ังจุด

 ฉีดนํ้าแบบกระจายโดยการหมุนหัวฉีด

 ฉีดนํ้าสะทอนกลับ (กระทบเพดาน)

 ฉีดนํ้าสะทอนกลับ
จากภายนอกตัวอาคาร



 ฉีดเขาไปในตัวอาคารผานชองเปดของ
ตัวอาคารดานบน เชน หนาตาง ชองระบาย ฯลฯ
ตรงไปยงัเพลิงไหมซึง่ไดผลดีกวาฉีดแบบสะทอน

 ขีดจํากัดของการยนืฉีดบนบันไดพาด
คือ ความสงูของบนัไดท่ีใชกนัอยู โดยท่ัวไปจะสงู
ไมเกินชั้น 3 ของอาคารมาตรฐาน

 แมฉีดน้าํดวยแรงดันตํ่าแตความม่ันคง
มีนอย จึงพิจาณาในประเด็นนี้กอนปฏิบัติงาน

 ข้ันตอนการฉีดน้าํ
 มุมในการพาดบันไดอยูท่ี 75 องศา
 กอนฉีดใหยดึฐานบนัไดใหม่ันคง และ

สวนบนใหยึดติดกับขอบหนาตางหรือสวนของ
โครงสรางสามารถรองรับได

 ทาในการฉีดน้าํ สอดขาขางหนึง่เขาไป
ระหวางชั้นบันไดท่ีระดับความสูงพอเหมาะ ใช
ปลายเทาเหยยีบข้ันบนัไดท่ีตํ่าลงมาข้ันหนึง่ สวน
ขาอกีหนึง่เหยยีดลงลางแลวใชเทายนืบนขัน้บนัได
ท่ีตํ่าลงมาหนึง่หรือสองข้ันเพือ่ใหรางกายสมดุล
จากนัน้ทดสอบความพรอมของรางกายกอนจะ
ใชมือท้ังขางปฏิบัติงานฉีดน้ําดับเพลิง

 การถือหัวฉีดน้ํา ใหถอืแนบลําตัวตาม
ปกติ แตในบางสถานการณอาจจะพาดบาฉีดได

 กรณีเอาหัวฉีดน้ําพาดบา เม่ือฉีดน้ํา
เปนลําตรงจะฉีดไดม่ันคงท่ีแรงดันสูงสุด 0.25
เมกะปาสกาล/ตารางเซนติเมตร (2.5 บาร หรือ
35 psi) แตหากแนบหัวฉีดกบัลําตัวแลวถอืดวย
มือสองขางตามปกติแตใชเชือกผูกหัวฉีดติดกับ
ปลายบนัไดหรือขอบหนาตางจะสามารถฉีดน้าํ
ท่ีแรงดันสงูสดุ 3.0-3.5 เมกะปาสกาล/ตาราง
เซนติเมตร (3-3.5 บาร หรือ 42-50 psi)

 การยายตําแหนงหรือหยุดฉีดน้ําบน
ข้ันบนัไดข้ึนอยูกบัแรงดันของควันภายในอาคาร
หากเปนศูนย (Neutral Plane) หมายถึงกลุม

ควันคอนขางนิง่ไมมีการเคล่ือนท่ี สามารถฉีดน้าํ
ตอไปได แตหากมีแรงดันเพิม่ ควันจะเร่ิมทะลัก
ออกมาทางหนาตางหรือชองเปด จําเปนท่ีผูฉีด
ตองหยดุฉีดน้าํไวกอน จากนัน้ลงมาขางลางเพือ่
ประเมินสถานการณกอนตัดสนิใจ จะยายบนัได
ไปฉีดจุดอ่ืนหรือยุติการใชยุทธวิธีนี้

 เงือ่นไขอีกประการหนึง่ทําใหตองยาย
ตําแหนงฉีดน้าํบนบนัไดคือ การเปล่ียนรูปแบบ
การฉีด หากตําแหนงเดิมใชการฉีดแบบลําตรง
หากตองการฉีดเปนแบบสเปรยจะไมสามารถทํา
ไดสะดวก การเปล่ียนตําแหนงใหมจะงายกวา

 ตําแหนงชองเปดท่ีฉีดน้ําจากบันได
เขาไป หากเปนชองระบายอากาศออกมา ใหใช
การฉีดน้ําลําตรง แตถาเปนชองดูดอากาศภาย
นอกเขาไป ใหฉีดแบบสเปรย

 ขอปฏิบัติความปลอดภัย
 เพื่อเปนการปองกันหัวฉีดน้ําหลุดมือ

หรือพลัดตกลงไปอันอาจทําใหตัวเองหรือเพือ่น
นกัดับเพลิงอยูขางลางไดรับบาดเจบ็ ตองจบัยดึ
หัวฉีดอยางม่ันคงและควรมีสายคลองหัวฉีดหรือ
สายสูบติดกับปลายบนัไดหรือขอบหนาตาง

 ปลายบนัไดจะตองผกูติดขอบหนาตาง
หรือสวนของอาคารเพื่อปองกันการหลุดเล่ือน

 ใหฉีดน้ําไปยังดานหนาบันไดเทานั้น
หลีกเล่ียงการฉีดจากดานขางบนัไดเพราะสายสบู
อาจพันบันไดหากไมไดผูกรัดไวกอน

 ไมควรเปล่ียนตําแหนงหัวฉีดน้ําทันที
ทันใด หากจะเปล่ียนตองหยุดฉีดชั่วคราว และ
เม่ือตองการยายตําแหนงการฉีด ตองยายบนัได
และผูฉีดตองยติุการฉีดและลงมาขางลางกอนจะ
ดําเนินการข้ันตอไป

 การฉีดน้าํบนบนัไดถอืเปนการทํางาน
บนท่ีสงู ผูฉีดตองสวมใสอุปกรณการตกพืน้ฐาน

รวมถงึสายรัดท้ังตัวและเชอืกกนัตกซึง่ผกูติดกบั
สวนท่ีม่ันคงแข็งแรง

 การฉดีน้าํในหองทีเ่กิดเพลงิไหม
หากตัวอาคารหรือหองเกดิเพลิงไหมเร่ิม

มีควันสดํีาออกจากชอง/รอยแยกของประตูหรือ
หนาตางท่ีปดอยู ใหเตรียมตัวรับมือกับเปลวไฟ
และกลุมควันรอนท่ีพุงทะลักจากขางใน การเปด
ประตูตองทําภายใตการฉีดน้าํคุมกนัเทานัน้ และ
ผูทําหนาท่ีนี้ตองไมยืนหนาประตูตรงๆ เพราะ
อาจถกูไอรอนและควันไฟพุงปะทะทําใหบาดเจบ็
สาหัส ท้ังนี้ ในการฉีดน้ําดับไฟในหองหลังจาก
เปดประตูเขาไป ใหปฏิบัติดังนี้

 เม่ือเดินเขาประตูหองผานควันหนาทึบ
หากมองเห็นตนเพลิงหรือเปลวไฟลาม ใหฉีดน้าํ
เปนเสนตรง (ลําตรง) ไปยงัจดุนัน้ควบคูกบัการ
ฉีดแบบกระจาย

 หากตูเสื้อผา เฟอรนิเจอร พื้นหอง
ผนงัหอง ฝาเพดาน ฯลฯ กาํลังลุกไหมอยูในระยะ
แรก ใหฉีดน้ําเปนเสนตรงหรือแบบสเปรยเพื่อ
ทําการดับอยางเรงดวน

 ในกรณีหองท้ังหองถูกไฟไหมอยูและ
เปนเพลิงไหมระยะกลาง ใหฉีดฝอยน้ําละเอียด
แบบกระจายจากประตูเขาไปท่ัวท้ังหอง

 เปาหมายการฉีดน้าํในหองท่ีเกดิเพลิง
ไหม ไดแก เพดาน ผนังหอง พื้นอาคารและ
ตูเสื้อผา ตามลําดับ

 เพลิงไหมสวนประกอบของอาคารท่ี
เปนไม อาทิ ฉากกั้นหอง บานประตู/หนาตาง
ตูเสื้อผาและเฟอรนิเจอรอ่ืนๆ ใหฉีดน้ําลําตรง
เพื่อทําลายบางสวนและใหน้ําซึมเขาไปในเนื้อ
เชื้อเพลิงมากท่ีสุด

 ใชไฟสองสวางนําทางเขาไปดับเพลิง
ภายในตัวอาคาร

 ระวังสิ่งของตกลงมาจากดานบน ท้ัง
เพดานและหลังตูเกบ็พสัดุหรือเฟอรนเิจอรตางๆ
ถาทําได ใหใชน้าํลําตรงกวาดพืน้ท่ีดานบนกอน
เขาไปดับไฟภายในหอง

 ฉีดนํ้าขณะยืนบนบันไดพาด

ฉดีนํ้าคุมกัน



 การฉดีน้ําคุมกัน
การฉีดน้าํคุมกนัมีจดุประสงคเพือ่ปองกนั

นกัดับเพลิง เจาหนาท่ีกูภัย รวมถงึบคุลากรดาน
ตางๆ ท่ีเขามาระงบัเหตุ สวนอีกกลุมหนึง่ ไดแก
ผูประสบภัยท่ีติดอยูในอาคารและกําลังอพยพ
หรือถูกชวยเหลือออกมา ซึ่งหากไมดําเนินการ
บคุคลเหลานัน้จะไดรับอันตรายรายแรงจากการ
ท่ีตกอยูในวงลอมหรือเผชญิโดยตรงกบัเปลวไฟ

 ฉีดน้าํคุมกนันกัดับเพลิง เจาหนาท่ีกูภัย
ผูปฏิบัติงานระงับเหตุ

เม่ือบุคลากรตางๆ เหลานี้เขาไปปฏิบัติ
หนาท่ีในหองมีควันหนาทึบและเต็มไปดวยไอรอน
ในบริเวณมีกาซไวไฟปกคลุม หรือจุดมีการแผ
รังสคีวามรอนในระดับสงู ฯลฯ มีความจาํเปนจะ
ตองฉีดน้าํคุมกันแกพวกเขา โดยฉีดน้าํแบบพน
เปนละออง (สเปรย) ความเร็วปานกลางจาก
หัวฉีดแรงดันคอนขางตํ่า

 ฉีดน้ําคุมกันผูประสบภัยท่ีตองการ
ความชวยเหลือ

เปนการฉีดน้าํคุมกนัในกรณมีีผูประสบภัย
ตกอยูในวงลอมของควันและไอความรอนในหอง
เกดิเพลิงไหมและเจาหนาท่ีดับเพลิงไมสามารถ
เขาไปใกลไดโดยงาย โดยใชวิธฉีีดแบบละอองน้าํ
สเปรยความเร็วสูงท่ีมีมุมแคบ(10-30 องศา)
ลักษณะฉีดสะทอนกลับหรือฉีดกระจายบนลง
ลางเพื่อสรางมานน้ําปองกันไอรอนไมใหแผไป
ยังผูประสบภัยในปริมาณมากเกินไป

 การฉดีไลควนัและไอความรอน
ตามปกติท่ัวไป เม่ือตองการฉีดน้าํไลควัน

หรือไอความรอนออกไปจากหองท่ีเปนตนเพลิง
หรือหองท่ีมีไฟลามเขามา นกัดับเพลิงสวนใหญ
จะใชวิธีพนเปนละอองน้ําหรือสเปรยซึ่งมีความ
เหมาะสมในบางสถานการณหรือเงือ่นไขการเกดิ
เพลิงไหม ซึง่บางกรณสีามารถฉีดน้าํรูปแบบอ่ืน
ไดและใหผลดีกวา แตกเ็ลือกวิธเีดิม นกัดับเพลิง
จาํนวนไมนอยใชความเคยชนิเลือกวิธรีะงบัเหตุ
แมลักษณะเกิดเหตุแตกตางไปจากเดิมก็ตามที

มีอีกวิธีหนึ่งในการฉีดน้ําไลควันและไอ
ความรอนออกไปจากหองเกิดเพลิงไหม นัน่คือ
การฉีดน้าํพนเปนหมอก (Fog) ซึง่ไมสรางความ
เสียหายแกโครงสรางภายในตัวหองจากการใช
น้าํดับเพลิงในปริมาณมากเหมือนกบัการฉีดแบบ
สเปรย เนื่องจากเปนการฉีดน้าํในปริมาณนอย
สรางเม็ดน้าํละเอียดระดับอนภุาคครอบคลุมไป
ท่ัวท้ังหอง หากใชพรอมกันสองหัวฉีดก็แทบจะ
ไมมีชองวางใหควันและไอความรอนไหลยอน

กลับเขามาในหองท่ีเกิดเพลิงไหมไดอีก
หมอกน้ําท่ีฉีดออกมา แมจะมีความดัน

ไมสงูมาก แตกส็ามารถไลควันและไอความรอน
ออกไปได และเปนการไลออกทางเดียว เพยีงแต
จะตองใชเวลานานกวาการฉีดแบบสเปรยแรง
ดันสูงมากพอสมควร

ประเด็นสาํคัญ นกัดับเพลิงตองตรวจสอบ
และประเมินอัคคีภัยกอนการตัดสนิใจ จะฉีดน้าํ
รูปแบบใดเพื่อใหเหมาะสมกบัสถานการณและ
ตรงกับวัตถุประสงค โดยตองระลึกไวเสมอวา
รูปแบบการฉีดน้าํจะนาํมาใชตองข้ึนกบัรูปแบบ
สถานการณท่ีกาํลังเกดิข้ึน สิง่ท่ีเคยทําไดผลอาจ
ไมใชสําหรับคร้ังนี้

ตองคดิกอนลงมอืทํา เพราะเมือ่ลงมอื
ทาํไปแลวจะไมมเีวลาคดิ!

การดูแลรักษาหัวฉีด
แมจุดประสงคของหัวฉีดน้ํา (หรือโฟม)

ดับเพลิงจะเนนไปท่ีการใชงานสมบุกสมบันใน
สภาพยากลําบากถึงขีดสุด ท้ังรอนจัด เย็นจัด
ควันหนาทึบและเต็มไปดวยสารเคมีรายแรง แต
หลังการใชงาน ตองดูแลรักษาและซอมบาํรุงให
อยูสภาพดีอยูเสมอเพือ่คงความมีประสทิธภิาพ
และยืดอายุใชงานใหยาวนานข้ึน

หลักการดูแลรักษาและซอมบํารุง
หัวฉดีน้าํดับเพลิงมงีายๆ ดงันี้

 หลีกเล่ียงการทําหัวฉีดกระแทกกับ
วัสดุแข็งหรือตกจากท่ีสงู

 หลังเลิกใชงานทุกคร้ังจะตองทําความ
สะอาดและตรวจสอบสภาพทัง้ดานนอกและดานใน

 สภาพภายนอก เม่ือรองฉีดน้าํสึกหรือ
บิน่ สวนประกอบชาํรุดหรือหลุดหายไป ตองรีบ
ซอมหรือเปล่ียนใหม

 สภาพภายใน อาจมีขยะ เศษไม ใบไม
และอ่ืนๆ ขวางทางเดินน้าํ ใหหยบิหรือควักออก

 ใชแรงดันน้าํ อัตราไหล และวิธกีารฉีด
ตรงกบัประเภทหรือคุณสมบติัจาํเพาะของหัวฉีด

 จดัเกบ็หัวฉีดใหถกูตองตามคําแนะนาํ
ของผูผลิตหรือผูเชี่ยวชาญของหนวยงาน

จงจําไววา หัวฉีดคืออาวุธหลักของนัก
ดบัเพลงิ เมือ่ใดขาดการดแูลรกัษา อาวธุจะใช
ปราบไฟกลายเปนทอนโลหะทื่อๆ ไรพิษสง
เมือ่นั้นเราอาจถกูศัตรู (เปลวไฟ) ทํารายจน
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตไปอยางนาเศราใจ

ฉีดนํ้าในหองท่ีเกิดเพลิงไหม


