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1) หัวฉีดน้ําอัตโนมัติ (Automatic
Nozzle) แตกตางจากหัวฉีดน้ําธรรมดา
(Conventional Nozzle)  อยางไร

ตอบ หัวฉีดฝอยน้ําธรรมดาเปนชนิดต้ัง
อัตราไหล (gpm) คงท่ีหรือเลือกต้ังคารับอัตรา
ไหลคาใดคาหนึ่งไวแลว โดยการต้ังขนาดรูเปด
รับน้าํท่ีหัวฉีดไวคงท่ีหรือตายตัว และมีความดัน
ท่ีหัวฉีด 100 psi ดังนัน้จะตองสงน้าํเขาหัวฉีดใน
อัตราไหลท่ีถูกตองตามขนาดรูเปดรับน้ําและ
ความดันท่ีต้ังไว ตัวอยาง อัตราไหลของน้าํท่ีตอง
สงเขาไปในหัวฉีดแบบธรรมดาท่ีมีแรงดัน 100
psi คือ 30-60-95-125 gpm เทานั้น ไมใช
ตัวเลขเหลานี้สงเขาไปไมได

อัตราไหลของน้าํท่ีสงเขาหัวฉีดน้าํธรรมดา
จะเปล่ียนแปลงไมไดจนกวาจะปรับขนาดรูเปด
รับน้ําของหัวฉีดใหเหมาะสมกับอัตราไหลใหม
ท่ีจะสงเขาไป (รูเปดรับน้าํใหญข้ึนเพือ่อัตราไหล
สูงกวาเดิม และรูเปดเล็กลงเพื่อรับอัตราไหล
ท่ีลดลง)

เนื่องจากหัวฉีดน้ําธรรมดา ไมสามารถ
เปล่ียนขนาดรูเปดรับน้าํหรือทําไดจาํกดั หนึง่ใน
สองสิง่ตอไปจะเกดิข้ึน

 ผลลัพธท่ีเปนไปไดเม่ือหัวฉีดธรรมดา
ไดรับน้ําในอัตราไหลท่ีนอยกวาท่ีต้ังไว ไดแก

สายน้ําออน ไมมีประสิทธิภาพ อาจเกิดจาก
สาเหตุการสงน้ําขัดของ สายสูบยาวเกินไป ต้ัง
ขนาดหัวฉีด (รูเปดรับน้ํา) ไมเหมาะสม ผู
ควบคุมเคร่ืองสูบน้ําทํางานผิดพลาด ฯลฯ สิ่งท่ี
เกิดข้ึนนี้จะสงผลใหเกิดการสูญเสียโดยเปลา
ประโยชนเพราะสายน้าํออนฉีดไดไมไกลและไมมี
แรงปะทะในการลมเปลวไฟ

 ผลลัพธท่ีเปนไปไดเม่ือหัวฉีดธรรมดา
ไดรับน้ําในอัตราไหลท่ีมากกวาท่ีต้ังไว ไดแก
การสะสมแรงท่ีหัวฉีดจนมีมากเกินไปกระท่ัง
เกิดแรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีดหรือแรงสะบัดกลับ
(Kickback) เพิม่ข้ึน สงผลใหการควบคุมหัวฉีด
ทําไดยาก และเปนอันตรายตอสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยของผูถอืหัวฉีด

นอกจากนี้ ปริมาณน้ําท่ีมีแนวโนมเพิ่ม
ข้ึน (สงัเกตไดจากแรงดันท่ีสงูข้ึน) จะสงมาอยาง

ไรประสิทธภิาพ ผูถือหัวฉีดตองเพิ่มขนาดรูเปด
รับน้ําใหใหญข้ึนเพื่อเตรียมรับน้ําปริมาณมาก
เม่ือขนาดรูเปดรับน้ําเหมาะสมกับอัตราไหล
ของน้ําก็จะชวยลดแรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีด นั่นคือ
แรงดันท่ีหัวฉีดลดลงซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจาก
การลดแรงดันท่ีเคร่ืองสูบน้ํา การขยายขนาดรู
เปดรับน้ําท่ีหัวฉีด แรงดันท่ีหัวฉีดและท่ีเคร่ือง
สูบน้าํนอยลง ทําใหแรงสะบัดท่ีหัวฉีดน้ํามีนอย
แตในบางกรณอีาจทําใหแรงดันในการสงน้าํผาน
ทอและหัวฉีดไมเพียงพอ การสงน้ําอาจจะดอย
คุณภาพลงไป

สําหรับหัวฉีดอัตโนมัติ ขนาดของรูเปด
รับน้ําของหัวฉีดจะปรับตามอัตราไหลของน้ําท่ี
เปล่ียนแปลงไปดวยตัวเอง สงผลใหการสงน้าํมา
ยงัหัวฉีดท่ีมีแรงดันเหมาะสมเปนไปอยางราบร่ืน
และมีความเร็วของสายน้าํในระดับท่ีเอ้ืออํานวย
ใหการดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูงสุด ขอดีของ
หัวฉีดน้ําอัตโนมัติ มีดังนี้

 สายน้ํามีแรงปะทะท่ีม่ันคง เพื่อใหได
สายน้ําท่ีมีพลังในการโจมตีไฟ หัวฉีดอัตโนมัติ
สามารถรักษาระดับแรงดันท่ีหัวฉีดในระดับท่ี
เหมาะสมไวตลอดเวลา สายน้ําท่ีใชดับเพลิงจะ
ไมไดรับผลกระทบใดๆ จากเหตุไมคาดคิดท่ีเกดิ
จากผูควบคุมเคร่ืองสบูน้ําหรือคนลากสายสูบ
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 แรงดันท่ีหัวฉีดเหมาะสมกบัอัตราไหล
ท่ีไดรับ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการสงน้าํ หัวฉีด
อัตโนมัติจะปรับหัวฉีดใหเหมาะสมกบัอัตราไหล
ทีไ่ดรบัเพ่ือใหการใชนํ้าเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ
หากอัตราไหลท่ีสงมายงัหัวฉีดลดลง หัวฉีดจะลด
ขนาดของรูเปดรับน้ําซึ่งทําใหระดับแรงดันท่ี
หัวฉีดคงท่ีในระดับเดิม

 ฉีดน้ําไดระยะไกล เพื่อใหไดระยะฉีด
ไกลสดุ อัตราไหลของน้าํในปริมาณสงูสดุตองถกู
สงมาดวยแรงดันท่ีเหมาะสม โดยการรักษาแรง
ดันท่ีหัวฉีดคงท่ีในระดับ 100 psi หัวฉีดอัตโนมัติ
สามารถฉีดน้ําไดในระยะไกลสุดตามปริมาณ
ท่ีไดรับ

 ใชอัตราไหลของน้ําระดับสูงในชวง
เร่ิมตนได ตัวแปรท่ีจํากัดการสงน้ําอัตราสูงสุด
ผานสายสูบคือหัวฉีดธรรมดา เม่ือมีการสงน้ํา
เราจะพยามสงไปในอัตราท่ีหัวฉีดรับได หากสง
น้าํปริมาณมากไปยงัหัวฉีดธรรมดาจะเกดิแรงดัน
และแรงปฏิกริิยาสงู เสีย่งอันตรายกบัแรงสะบดั

2) หัวฉดีน้ําอตัโนมตัทิํางานอยางไร
ตอบ หัวฉีดน้ําอัตโนมัติใชหลักการ

ทํางานคลายๆ กบัวาลวระบายของเคร่ืองสบูน้าํ
(Pumper Relief Valve) ข้ึนอยูกับสปริงท่ีติดอยู
กับแผนกั้นน้ําซึ่งเปนสวนหนึ่งของรูเปดรับน้ํา
โดยจะปรับสมดุลกบัปริมาณท่ีเขามาในหัวฉีดอยู
ตลอดเวลา ตัวควบคุมแรงดัน (สปริง) จะรับรู

ทํางานงายข้ึน เนือ่งจากหัวฉีดอัตโนมัติออกแบบ
มาใหทํางานท่ีความดัน 100 psi ซึ่งถือเปน
ตัวเลขเร่ิมตนของแรงดันเคร่ืองสูบน้ําท่ีจะใชสง
น้าํมายงัหัวฉีด สตูรพืน้ฐานในการหาแรงดันน้าํ
ท่ีเคร่ืองสูบน้ําคือ PDP = NP + TPL

PDP คือแรงดันท่ีเคร่ืองสูบน้ําใชสงน้ํา
(Pump Discharge Pressure)

NP คือแรงดันท่ีหัวฉีด (Nozzle Pressure)
และ

TPL ความสูญเสียแรงดันท้ังหมด (Total
Pressure Loss) ไดแก ความสญูเสยีแรงดันจาก
การเสียดทานในสายสูบ+ ความสญูเสยีแรงดัน
จากการเสียดทานในอุปกรณ + ความดันจาก
การยกระดับ)

กลับของหัวฉีดน้าํ ท้ังนี ้ในการสงน้าํจาํเปนตอง
เพิ่มแรงดันท่ีเคร่ืองสูบน้ําถึงระดับสูงสุด เพื่อ
ชดเชยการสูญเสียแรงดันจากการเสียดทาน
มีผลทําใหแรงดันท่ีหัวฉีดธรรมดาสงูตามไปดวย

สําหรับหัวฉีดอัตโนมัติ แมวาจะมีการ
เพิ่มแรงดันท่ีเคร่ืองสูบน้ําสูงสุดเพื่อใหเพียงพอ
ตอการดันน้ําปริมาณมากโดยเฉพาะในชวง
เร่ิมตนการสงน้ํา แตแรงดันท่ีหัวฉีดจะคงท่ีซึ่ง
นอกจากจะไมเสี่ยงตอการสะบัดกลับแลว แรง
ดันท้ังหมดจะถกูใชในการดันน้าํในอัตราไหลระดับ
สงูออกจากหัวฉีดไดอยางเต็มเม็ดหนวย นักดับ
เพลิงสามารถใชอัตราไหลระดับสงูในชวงเร่ิมตน
ทํางานไดทันที โดยไมตองปรับใหคอยๆ เพิม่ข้ึน
จากระดับตํ่าจนถงึระดับสงู

ระดับแรงดันท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง การเคล่ือนท่ี
ของสปริงยืดหรือหด ทําใหแผนกั้นเคล่ือนไป
ขางหรือถอยหลังกลับสงผลตอขนาดของรูเปด
รับน้ําของหัวฉีดโดยตรงซึ่ งเปนกลไกในการ
รักษาแรงดันท่ีหัวฉีดใหคงท่ี 100 psi ปริมาณ
น้ํา (อัตราไหล) สงูข้ึนจะดันสปริงซึ่งทําใหแผน
กั้นเคล่ือนไปขางหนา ผลท่ีตามมารูเปดน้ําจะ
กวางข้ึนและมีขนาดเหมาะสมกับอัตราไหล
จากนั้นน้ําจะถูกฉีดออกจากหัวฉีดดวยแรงดัน
และความเร็วท่ีถกูตองทําใหลําน้าํมีประสทิธภิาพ
สูงในการดับไฟ

3) ตองสูบน้ําสงไปยังหัวฉีดอัตโนมัติ
ดวยแรงดนัเทาไหร

ตอบ หัวฉีดอัตโนมัติทําใหเคร่ืองสูบน้ํา
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เนือ่งจากหัวฉีดอัตโนมัติมีคาแรงดันหัวฉีด
คงท่ี 100 psi สูตรจึงเปน PDP = 100 + TPL

ตัวอยาง หัวฉีดอัตโนมัติตอกับสายสูบ
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.75 นิว้ ยาว 200 ฟตุ
ตองสงน้าํท่ีอัตราไหล 150 gpm (ความสูญเสยี
แรงดันจากการเสียดทานในสาบสูบน้ําขนาด
1.75 นิว้ ท่ีอัตราไหล 150 gpm คือ 28 psi ตอ
ระยะ 100 ฟตุ ตองใชแรงดันเคร่ืองสบูน้าํเทาไหร
ในการสงน้าํเขาหัวฉีด

จากสูตรจะได PDP = 100 + (28 x 2)
ในการสงน้ําเขาหัวฉีดท่ีอัตราไหล 150

gpm ตองใชแรงดันเคร่ืองสูบน้ํา 156 psi
จําไววา การต้ังคาแรงดันท่ีเคร่ืองสูบน้ํา

ในการสงน้ําเขาหัวฉีดอัตโนมัติ มีคาคงท่ีคา
เดียวคือแรงดันท่ีหัวฉีด 100 psi ขณะท่ีคาความ
สูญเสียแรงดันจากการเสียดทานท้ังหมดมัก
จะคิดแคสายสูบน้ําซึ่งก็จะข้ึนอยูกับอัตราไหล
ของน้ําท่ีตองการสงออกมาตามความยาวของ
สายสูบซึ่งคานี้เปนคาสําเร็จท่ีคํานวณมาแลว
สามารถหาไดจากขอมูลอางอิงจากสถาบันท่ีมี
ชื่อเสียงตางๆ

ท้ังนี้คาแรงดันเคร่ืองสูบน้ําท่ีคํานวณได
จากสตูรดังกลาวเปนคามาตรฐานสาํหรับการใช
น้ําดับไฟท่ัวไป แตในการฉีดลมเปลวไฟในการ
โจมตีไฟข้ันแรกและการฉีดลางทําความสะอาด
หลังไฟดับ (Overhaul) อาจตองการแรงดันสูง
กวาท่ีไดจากการคํานวณ หัวหนาหนวยดับเพลิง
จะเปนผูพิจารณาในประเด็นนี้

ในแผนกาํหนดข้ันตอนการดับไฟ (SOP)
ของหนวยดับเพลิงหลายแหงในสหรัฐฯ แมจะ
ใชสูตร PDP = NP + TPL แตคา NP จะไมเปน
100 เสมอไป ข้ึนอยูลักษณะการปฏิบัติงานใน
ขณะนั้น หนวยดับเพลิงบางแหงกําหนดใหใช
แรงดันหัวฉีดน้าํ 200 psi สาํหรับการลมเปลวไฟ
ทันทีท่ีลุกโชนจนสามารถมองเห็นได 125 psi

สาํหรับการเขาตรวจสอบเพลิงไหมภายในอาคาร
150 psi สําหรับการฉีดลางหลังไฟดับ ดังนั้น
แรงดันท่ีเคร่ืองสูบน้ําจะสูงข้ึนตามแรงดันท่ี
หัวฉีดสาํหรับใชงานในแตละภารกจิ (ตัวเลข NP
จะเปล่ียนจาก 100 เปน 125 150 หรือ 200
ข้ึนอยูกบัลักษณะงานท่ีจะตองทําในขณะนัน้)

ขอดีของการใชหัวฉีดอัตโนมัติของ TFT
คือ ในการปฏิบติังาน ไมวาเคร่ืองสบูน้าํจะสงน้าํ
มาในปริมาณเทาใด (อัตราไหล) คนถือหัวฉีด
ยังสามารถควบคุมหัวฉีดได ท้ังนี้ อัตราไหลท่ี
แตกตาง แรงดันหัวฉีดท่ีคงท่ี และระบบควบ
คุมหัวฉีด "Nozzleman Flow Control" คือองค
ประกอบสําคัญในความสําเร็จของการฉีดน้ํา
ดับเพลิงของหัวฉีดอัตโนมัติ

4) จะรูไดอยางไรวาน้ําที่กําลังใชงาน
มอีตัราไหลเทาไหร

ตอบ ขอมูลจากขอ 3) จะนํามาใชตอบ
คําถามนี ้หัวฉีดอัตโนมัติความดันท่ีหัวฉีดจะคงท่ี
100 psi หรือใกลเคียง จากนัน้นาํตัวเลขนีไ้ปลบ

ออกจากแรงดันท่ีเคร่ืองสบูน้าํจะไดเปนคาความ
สูญเสียแรงดันจากการเสียดทานท้ังหมด โดย
จะเปนคาความสูญเสียแรงดันในสายสูบซึ่งจะ
นาํไปหาคาอัตราไหลของน้าํท่ีใชอยูได เนือ่งจาก
คาความสูญเสียแรงดันจากการเสียดทานใน
สายสบูจะเปนคาสาํเร็จซึง่แสดงถงึคาอัตราไหล
ของน้ําตอระยะสายสูบ 100 ฟตุ จากขอ 3) คา
สูญเสียแรงดันจากการเสียดทานในสายสูบ
(ขนาด 1.75 นิ้ว) 28 psi ตอความยาว 100
ฟุต อัตราไหลของน้ําคือ 150 gpm

นัน่คือ เราตองหาคาความสญูเสยีแรงดัน
ในสายสบูใหไดกอนแลวนาํไปเทียบคาอัตราไหล
ของน้ําซึ่ งเปนคาอางอิงท่ีคํานวณไวแลวของ
สถาบันตางๆ

ตัวอยาง สายสบูขนาด 2.5 นิว้ ยาว 300
ฟตุตอเขากบัหัวฉีดอัตโนมัติ ไดรับน้าํจากเคร่ือง
สูบน้ําท่ีแรงดัน 145 psi ข้ันแรกนําตัวเลขแรง
ดันท่ีหัวฉีดซึง่คงท่ี 100 psi ลบออกจากแรงดัน
เคร่ืองสูบน้ําเหลือ 45 เปนคาความสูญเสีย
แรงดันจากการเสยีดทาน เม่ือสายสบูยาว 300
ฟุต ความสูญเสียแรงดันจากการเสียดทานใน
สายสบูจงึเทากบั 15 (45/3) psi ตอ 100 ฟตุ
เม่ือนําไปเทียบคากับตารางคาความสูญเสีย
แรงจากการเสียดทานแลว สายสูบขนาด 2.5
นิ้ว มีการสูญเสียแรงดันจากการเสียดทาน 15
psi ตอความยาว 100 ฟุต อัตราไหลของน้ํา
ผานสายคือ 250 gpm นัน่คือคําตอบวาท่ีความ
ดันเคร่ืองสูบน้ําท่ีใชสงน้ําท่ีเขามาในหัวฉีดมี
อัตราไหลเทาใด

จากสูตร PDP = NP + TPL แปลงเปน
TPL = PDP - NP และเนื่องจาก NP มีคาคงท่ี
100 psi ดังนั้น TPL = PDP - 100

ขอควรจํา หัวฉีดอัตโนมัติมีคามาตรฐาน
จากการคํานวณทางชลศาสตรไมสามารถละเมิด
ได ขณะท่ีหัวฉีดน้ําธรรมดา คาความดันหัวฉีด
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เปล่ียนไปตามอัตราไหลท่ีเพิม่ข้ึนหรือลดลง หัว
ฉีดน้าํอัตโนมัติมีคาแรงดันหัวฉีดเปนมาตรฐาน
คือ 100 psi เปนคาคงท่ีซึง่ไมมีการเปล่ียนแปลง
ในการใชงานปกติ เราสามารถใชคามาตรฐานนี้
คํานวณหา สิง่ท่ีตองการไดท้ังแรงดันท่ีเคร่ืองสบู
น้ําและอัตราไหลของน้ําผานสายสูบ

5) การหมนุปรบัแตละขัน้ (Click Stop)
ของหัวฉดีไดอตัราไหลเทาไหร

หัวฉีดมาตรฐานชนิดมือถือทุกรุนของ
TFT มีตัวปรับเรียกวา “Nozzleman Flow Control”
เปนวาลวปรับแบบเล่ือน (Slide Valve) ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะตัว นอกจากจะเปนตัวปดเปด
วาลวปลอยน้ําแลว ยังใชควบคุมอัตราไหลท่ี
หัวฉีดโดยไมมีผลกระทบตอคุณภาพของสายน้าํ
ใชดับเพลิง คันบังคับเปนมือจับสําหรับเล่ือน
ปรับวาลวและอัตราไหล จดุท่ีมือจับสมัผสัวาลว
ปรับได 6 ระดับตามตัวเลือกท่ีต้ังไว

การเล่ือนคันบงัคับ (มือจบั) จากตําแหนง
ปดวาลวมี 6 ตัวปรับ หรือ Click Stop เนือ่งจาก
หัวฉีดอัตโนมัติ TFT รุนมาตรฐานและรุนปรับ
ความดันไดสองระดับ (Dual-Force) สามารถ
รับน้ําไดหลายอัตราไหล อัตราไหลสูงสุด (หัว
ฉีดเปดกวางสดุ) วัดไดท่ีแรงดันเคร่ืองสบูน้าํและ
ความยาวสายสูบ โดยมีความเปนไปไดท่ีหัวฉีด

อัตโนมัติรับอัตราไหลของน้ําได 95 gpm เม่ือ
ใชสายสูบขนาด 1.5 นิ้ว หรือสูงถึง 300 gpm
ผานสายสบูขนาด 3 นิว้ เนือ่งจากการปรับวาลว
แตละข้ัน (Click Stop) หมายถึงอัตราไหลท่ี
แตกตางกนัไป การเปล่ียนแรงดันท่ีเคร่ืองสบูน้าํ
เพื่อสงน้ําผานสายสูบขนาด 3 นิ้ว เพื่อสงน้ําใน
อัตราไหล 200 gpm มายังหัวฉีด ผูถือหัวฉีดก็
ตองปรับวาลวแตละข้ัน (Click Stop) ตามไปดวย
เนือ่งจากไมไดต้ังไวตายตัวสาํหรับทุกอัตราไหล
ผูถือหัวฉีดจะตองปรับอัตราไหลท่ีมือจับตาม
ปริมาณน้ําท่ีไดรับ

6) สามารถใชหัวฉดีอัตโนมัตกัิบโฟม
และอปุกรณดดูโฟมไดหรอืไม

ตอบ หากผูผลิตตัวดูดโฟม (Eductor)
ระบุแรงดันดานดูด ตามดวยความยาวสุดและ
ขนาดของสายสูบ หัวฉีดอัตโนมัติจะปรับตัวเอง
ใหเขากับขอกําหนดของตัวดูดโฟม ไมวาจะใช
กับระบบตัวดูดชนิดใด วาลวหัวฉีดตองเปดสุด
เสมอเพื่อปองกันแรงดันตีกลับท่ีตัวดูดโฟมซึ่ง
จะทําใหตองเร่ิมตนใหม สําหรับหัวฉัดอัตโนมัติ
TFT ทุกรุน สามารถใชกบัตัวดูดโฟมไดดี เพยีงแต
ตองทําตามขอแนะนําอยางเครงครัด

ท้ังนี้ การฉีดโฟม ไมวาจะใชหัวฉีดมีรู
อากาศ (Air-aspirating) หรือชนดิไมมีรูอากาศ

แตใหอากาศว่ิงเขาไปในโฟมท่ีฉีดออกไปแทน
โฟมเหลว (Foam Solution) ท่ีใชฉีดดับไฟตอง
เปนของเหลวจากสวนผสมโฟม (น้ํายาโฟม)
และน้ําในอัตราสวนท่ีถูกตองแลวเติมอากาศ
(Aeration) เขาไปจากนั้นตีใหเขากัน

7) ทําไมหัวฉีดอัตโนมัติจึงไมใชซี่ฟน
ฉีดน้ําแบบหมุน (Spinning Teeth) ทั้งหมด

ตอบ หัวฉีดอัตโนมัติ TFT สรางรูปแบบ
การฉีดน้าํจากสายน้าํลําตรงเพือ่ใหไดระยะและ
การทําลายเปลวไฟไปจนถงึฝอยน้าํละเอียดเพือ่
ดูดซับความรอน ปกปองนักดับเพลิง และการ
ใชงานลักษณะพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน
อยางไรก็ตาม ยังมีรูปแบบการฉีดน้ําอีกหลาย
ชนิดท่ีเปนมากกวา “กันชน” ระหวางคนกบัไฟ

หัวฉีดฝอยน้าํละเอียดหรือหมอกน้าํมีใชมา
ต้ังแตทศวรรษ 1920 หรือเกือบรอยปมาแลว
มีหลักการทํางานงายๆ คือ สงน้ําไปยังแผนกั้น
ท่ี มีฟนหรือรูเปดขนาดเล็กเรียงรายอยางมี
ระเบียบเพื่อน้ําท่ีฉีดออกมาเปนฝอยละเอียด
ยคุแรกใชฟนหนาตัดทําดวยโลหะแตมีปญหา 2
ประการคือ 1) มีชองวางระหวางซีฟ่นท่ีเรียกวา
“Finger” เปนชองวางท่ีไมมีน้ําผาน ความรอน
จงึเล็ดรอดผานไปได และ 2) ซีฟ่นโลหะเสยีหาย
งายจากการตกลงพืน้หรือนกัดับเพลิงใชแทนคอน
ทุบประตูเพื่อเปดทางเขา

ฟนฉีดฝอยน้าํรุนตอมาเปนแบบปนหรือ
หมุนได ชวยลดชองระหวางระหวางฝอยน้าํขณะ
ฉีดหมอกน้ํารัศมีกวาง การลดชองวางระหวาง
ฝอยน้ําดังกลาว จริงแลวคือการเปล่ียนรูปราง

Pressure Loss per 100 Feet (in psi)
Hose Diameter

gpm Flow     3/4”       1”           1.5”      1.75”        2”           2.5”        3”          3.5”        4”          4.5”         5”            6”
12
20
23
30
45
60
95
125
150
200
250
300
350
375
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1250
1500

2000

12
44
58
99
223
396

2
6
8
14
30
54
135
234

338

0
1
1
2
5
9
22
38
54
96
150
216
294

1
1
1
3
6
14
24
35
62
97
140
190

218

248
338

0
0
1
2
3
7
13
18
32
50
72
98

113

128
162
200
242
288
338

0
0
1
2
3
5
8
13
18
25
28
32
41
50
61
72
85
98
113
128
145
162
181
200
313

0
1
1
2
3
5
7
10
11
13
16
20

24

29
34
39
45
51
58
65
72
80
25

0
1
1
1
2
5
3
4
5
7
9
10
12
14
17
19
22
25
28
31
34
53

0
0
1
1
2
2
3

3
4
5
6
7

8
10
11
13
14
16
18
20
31
45
80

0
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5

6
6
7
8
9
10
16
23

0
1
1
1
1
1
2

2
2
3
3
4

5
5
6
6
7
8
13
18
32

0
0
1
1
1
1
1

2
2
2
2
3

3
4
4
5
5
8
11
20

The Theoretical Friction Loss in Fire Hose
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ของ Finger และมีขนาดเล็กลง ชองวางระหวาง
กันบีบแคบลง Finger ยังอยู ไมไดหายไปไหน
ยงัมีเล็กนอยจนสงัเกตเห็นไดยาก แตจะปรากฏ
ชัดเจนเม่ือฉีดฝอยน้ําหรือหมอกน้ําขนาดใหญ
ซึง่กไ็มสามารถหลีกเล่ียงได เพราะหากฉีดฝอย
น้ําเล็ก แคบ หรือบางเกินไปเพื่อหลีกเล่ียงการ
เกิดชองวางก็ปองกันนักดับเพลิงไดไมเต็มท่ี
อีกประการหนึง่ ซีฟ่นฉีดฝอยน้าํชนดินีส้วนใหญ
ทําดวยพลาสติกซึ่งแตกหักงาย

ซี่ฟนฉีดน้ําในยุคหลังใชซี่ฟนสองแถว
จดุประสงคเพือ่ใหฟนแถวท่ีสองสรางเม็ดน้าํเพือ่
ลดหรือขจัดชองวางระหวางฝอยน้ํา แตปรากฏ
วาฟนแถวท่ีสองกลับสรางชองวางของตัวเองข้ึน
มาแทน ชองวางระหวางฝอยน้าํจึงยงัมีอยูตอไป

หัวฉีดอัตโนมัติของ TFT เปนยีห่อแรกท่ีใช
ซีฟ่นฉีดน้ําทําจากยางธรรมชาติโดยยืน่ออกมา
เหมือนขนแปรงท่ีอยูรวมชดุกบัแผนกนัชนหนา
ซึ่งทําหนาท่ีปองกันซี่ฟนไปในตัว ซี่ฟนฉีดฝอย
น้ํา เม่ือถูกกระแทกจะเดงกลับสูสภาพเดิมได
โดยไมเกิดความเสียหายหรือแตกหัก หัวฉีด
ออกแบบดวยคอมพิวเตอรทําใหสามารถสราง
ฝอยน้าํหรือหมอกเปนรัศมีท่ีกวางพอสาํหรับใช
ปกปองนักดับเพลิง ขณะท่ีจุดศูนยกลางของ
กรวยฝอยน้ํามีน้ําพอเพียงเพราะไมมีชองวาง
ระหวางฝอยน้ํา (Finger) ท้ังนี้ ซี่ฟนฉีดฝอยน้ํา
แตละซี่จะฉีดน้ําออกมาในปริมาณท่ีเหมาะสม
และกระจาย ไปคลุมเม็ดน้ําท่ีฉีดออกมาจากซี่
ท่ีอยูถัดไปทําใหลดชองวางไดดีกวาวิธีอ่ืน

8 ) หัวฉดีชนดิไหนดทีีส่ดุสาํหรบัระบบ
ควบคุมน้ํา "Nozzleman Flow Control"?

ลองพิจารณาหัวฉีดน้ํา 3 ชนิดตอไปนี้

 หัวฉีดท่ีกําหนดอัตราไหลของน้ําคงท่ี
(Fixed Gallonage) ซึ่งก็คือหัวฉีดน้ําลําตรง
(Smooth Bore) ผูถอืหัวฉีดทําได 2 อยางเทานัน้
คือเปดกบัปดน้าํ อุปกรณปดน้าํท่ีเปนบอลวาลว
จะมีบางสวนเปดอยูทําใหเกดิการพุงทะลัก เปน
การทําลายสายน้ําและลดประสิทธิภาพการใช
งาน อีกท้ังแรงดันท่ีเคร่ืองสบูน้าํตองสมัพนัธกบั
หัวฉีดซึ่งผูควบคุมเคร่ืองสูบน้ําจะตองคอยปรับ
แรงดันอยูตลอดเวลา

 หัวฉีดท่ีเลือกอัตราไหลได (Selectable
Gallonage) มีวงแหวนเล่ือนปรับอัตราไหลของน้าํ
แตเนื่องจากยังใชบอลวาลวจึงมีปญหาเหมือน
กับหัวฉีดน้ําลําตรง (Smooth Bore) และอาจ
เกิดการปรับอัตราไหลผิดพลาด ตัวอยางเชน
หัวฉีดท่ีปรับอัตราไหลไดในอัตรา 30-60-95-
125 gpm เม่ือปรับอัตราไหลท่ี 60 gpm กับ
ความดันท่ีหัวฉีด 100 psi บอลวาลวจะเปด
เต็มท่ีทําใหใชน้าํไดดี แตเม่ือต้ังอัตราท่ี 95 gpm
ขนาดรูเปดจะกวางข้ึน (ขณะท่ีปริมาณท่ีสงเขา

ในหัวฉีด จริงๆแลวมีเพยีง 60 gpm) ความดันท่ี
หัวฉีดลดลง ทําใหแรงดันไมพอ ฉีดน้าํไดไมไกล
และไมมีแรงปะทะ เสียน้ําโดยเปลาประโยชน
ไมสามารถลมเปลวไฟได

ในทางตรงขาม ถาปรับอัตราไปท่ี 30
gpm ขนาดรูเปดรับน้ําจะเล็กลงมีผลทําใหแรง
ดันท่ีหัวฉีดเพิ่มข้ึน แรงปฏิกิริยาจะสูงและเกิด
แรงตีกลับ (Kick Back) ควบคุมหัวฉีดยากและ
อาจเกิดอันตราย ในการปรับอัตราไหลท่ีหัวฉีด
ตองมีปริมาณน้ําท่ีเขามาใหหัวฉีดเทากับอัตรา
ท่ีปรับ ไมเชนนั้นจะเกิดปญหาเร่ืองแรงดัน
ท้ังนีต้องประสานงานกบัคนคุมเคร่ืองสบูน้าํและ
คอยตรวจสอบเกจวัดแรงดันท่ีทายหัวฉีดดวย
เปรียบเทียบงายๆ หัวฉีดปรับอัตราไหลไดก็
เหมือนกับเกียร 4 จังหวะของเคร่ืองยนตท่ัวไป
ท่ีเกียรตํ่า (อัตราไหลนอย) ถาเราเรงเคร่ืองจะ
มีแรงกระตุก แตถาเกียรสูงใชความเร็วตํ่าเทา
เดิม เคร่ืองจะไมมีแรงและอาจดับได ดังนัน้ ตอง
ใชเกยีร (ปรับอัตราไหล) ใหเหมาะสมกบัความ
เร็ว (ปริมาณน้ําท่ีมีจริง) ตามตัวอยางขางตน
ปริมาณจริงอยู 60 gpm ถาปรับรูเปดรับน้าํแคบ
ลงคร่ึงหนึ่ง (30 gpm) น้ําจะไหลออกไมทัน
ทําใหเกิดแรงดันสูงเหมือนใชเกียร 1 แลวเรง
ความเร็วไปท่ี 60 กม./ชม. รถจะสะบัดหรือยก
หนาได แตหากปรับรูเปดรับน้ําของหัวฉีดกวาง
ข้ึนถงึ 90 gpm ขณะท่ีปริมาณน้าํจริงมีเพยีง 60
gpm ก็เหมือนใชเกียร 4 แตเรงความเร็วแค 60
กม./ชม. รถจะไมมีแรง ว่ิงชาหรือดับได

การปรับขนาดรูเปดรับน้าํท่ีอัตราไหลจะ
ตองประสานงานกบัคนคุมเคร่ืองสบูน้าํวามีอัตรา
ไหลของน้ําและแรงดันท่ีสงไปจากเคร่ืองสูบน้ํา
ตรงกับหัวฉีดปรับไวหรือไม

 หัวฉีดอัตโนมัติ TFT (TFT Automatic)
พรอมวาลวปรับแบบเล่ือน (Slide Valve) ท่ีได
รับสิทธิบัตร เปนระบบควบคุมอัตราไหลของผู
ถือหัวฉีด (Nozzleman Flow Control) ท่ีแทจริง
วาลวแบบเล่ือนทําใหผูถือหัวฉีดลดหรือเพิ่ม
อัตราไหลไดโดยไมเกิดการพุงทะลัก เนื่องจาก
แรงดันของหัวฉีดจะคงท่ีท่ี 100 psi นัน่คือไมวา
ผูถอืหัวฉีดจะเลือกอัตราไหลของน้าํเทาใด น้าํจะ
ไหลสะดวกและมีความดันท่ีเหมาะสม ทําใหฉีด
ไดระยะไกลและมีพลัง หัวฉีดอัตโนมัติก็เหมือน
เกยีรอัตโนมัติของรถท่ีสามารถปรับระบบขับเคล่ือน
(เกยีร) ใหเหมาะสมความเร็วท่ีใชอยูในตอนนัน้

สําหรับระบบควบคุมหัวฉีด Nozzleman
Flow Control รุนพิเศษใชกับหัวฉีด Dual-Force
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or Mid-Force ของ TFT ซึ่งเปนหัวฉีดชนิดปรับ
แรงดัน 2 ระดับ โดยในบางสถานการณ ผูถือ
หัวฉีดตองการใชแรงดันในระดับตํ่าก็สามารถ
ปรับแลวล็อกไวได

9) จริงหรือไมที่น้ําจากหัวฉีดลําแข็ง
(Solid Bore Nozzle) ใหแรงปะทะมากกวา
และฉดีไดกวาน้าํลาํตรงจากทอกลวง (Hollow
Stream) จากหัวฉดีฝอยน้ํา

ตอบ ไมจริง เปนความเขาใจผิดกันมา
นานจนกลายเปนความเชื่อท่ีไมถูกตอง หัวฉีด
ฝอยน้ํา (Fog Nozzle) ท่ีทอกลวงฉีดน้ําลําตรง
ออกมาไดในระยะ 2-3 นิว้ ซึง่เปนเหตุทําใหเกดิ
ความเชื่อผิดๆ จุดประสงคท่ีตองใหมีน้ําลําตรง
จาก ทอกลวงฉีดออกมาไดเปนระยะไมกี่นิ้วใน
ชวงเร่ิมฉีด ก็เพื่อปองไมใหสายน้ําเปนลําตรง
ท้ังหมด ผูถือหัวฉีดจะปรับสายน้ําใหเปนฝอย
ละเอียดวงแคบเพื่อใชงานทันทีจึงทําใหลําตรง
หายไป ตองเขาใจกอนวา หัวฉีดฝอยน้าํละเอียด
หรือหมอกน้ําสามารถฉีดน้ําได 3 แบบ คือน้ํา
ลําตรง รูปกรวยวงแคบ และกรวยวงกวาง ข้ึนอยู
กับวาจะใชงานอะไร

ในการฉีดน้าํลําตรง น้าํจะพุงออกจากทอ
กลวง (Hollow Stream) เปนเสนตรงท่ีมีวงแคบ
ท่ีสุด หากไมปรับไปเปนฝอยน้ําละเอียด เรา
สามารถใชน้าํลําตรงฉีดดับไฟไดเหมือนหัวฉีดน้าํ
ลําตรง (Smooth Bore Nozzle) แตหัวฉีดฝอยน้าํ
จะไดเปรียบตรงท่ีมีแรงดันท่ีหัวฉีด 100 psi ใน
ขณะท่ี Smooth Bore Nozzle มีโดยเฉล่ีย 50

psi น้ําลําตรงจากหัวฉีดฝอยน้ําจึงแรงกวาและ
ฉีดไดไกลกวา เพียงไมคอยมีนักดับเพลิงใชกัน
เพราะความเชื่อผิดๆ ดังกลาว

10) หัวฉดีน้าํแรงดนัต่ํามทีัง้ขอดแีละ
ขอดอย ทาํอยางไรถงึจะอยูในจุดสมดลุ

ตอบ เม่ือลดแรงดันท่ีหัวฉีดจะทําใหแรง
ปฏิกิริยาท่ีหัวฉีดลง ทําใหควบคุมหัวฉีดไดงาย
และปลอดภัย แตผลเสียก็คือ ทําใหสายน้าํออน
ดับไฟไมไดผล ยิง่ลดแรงดันท่ีหัวฉีดมากเทาไหร
พลังและความเร็วของสายน้าํท่ีออกจากหัวฉีดน้าํ
จะลดลงมากเทานั้น ประเด็นนี้ตองพิจารณา
อยางรอบคอบเพือ่หาจดุสมดุล เร่ิมท่ีการหาแรง
ปฏิกิริยาท่ีหัวฉีด สูตรคือ 0.0505 x อัตราไหล
x รากท่ีสองของความดันท่ีหัวฉีด โดยท่ัวไปจะ
ลดความท่ีหัวฉีดลง 1/4 นั่นคือจาก 100 psi
เหลือ 75 psi

ถาอัตราไหลคงท่ี แรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีด
จากผลของการลดความดันท่ีหัวฉีดลง 25% จะ
เปน 13% ของคาแรงปฏิกริิยาท่ีเกดิจากแรงดัน
100% ตัวอยาง สายน้ําท่ีอัตราไหล 200 gpm
แรงดัน 100 psi จะมีแรงปฏิกริิยาท่ีหัวฉีด 101
ปอนด ถาตัดแรงดันท่ีหัวฉีดใหเหลือ 75 psi
แรงปฏิกิริยาท่ีหัวฉีดจะลดลงเหลือ 88 ปอนด)

ความดันท่ีหัวฉีดจะมีความสัมพันธโดย
ตรงกนัความเร็วของสายน้าํพุงออกไปยงัเปาหมาย
ในกรณนีีแ้ทนท่ีสายน้าํท่ีพุงไปดวยความเร็ว 80
ไมลตอชั่วโมงก็จะเหลือ 60 ไมลตอชั่วโมง นั่น
หมายถึง ระยะการฉีดและกําลังของสายน้ําใน

การปะทะกับเพลิงไหมยอมลดลง แตตัวเลขมี
ความแตกตางนอย การลดแรงดันหัวฉีด 1/4
จาก 100 psi  เหลือ 75 psi มี ประโยชนในแง
ของการฉีดดับไฟภายในอาคารท่ีไมตองการระยะ
ฉีดหรือแรงปะทะมากนัก แตผูถือหัวฉีดไมตอง
ออกแรงตานแรงปฏิกริิยาท่ีหัวฉีดมากนกัเพราะ
ลดลงไปสิบกวาปอนด

ผูเชีย่วชาญงานดับเพลิงสวนใหญในสหรัฐ
อเมริกาสนบัสนนุใหใชแรงดันตํ่าท่ีหัวฉีดในระดับ
75 psi  แทน 100 psi เม่ือเขาไปฉีดดับไปใน
ตัวอาคาร เพราะแรงดันและความเร็วท่ีลดลง
ไมมีผลตอการโจมตีเพลิงไหมเทาใดนกั แตสิง่ท่ี
จะไดกลับคืนมาคือ การลดความเหนื่อยและ
เม่ือยลาของผูถือหัวฉีดเนื่องจากหัวฉีดมีแรง
ปฏิกริิยาลดลงหรือเบาลงนัน่เอง

แตท่ีไมแนะนําคือ ลดแรงดันท่ีหัวฉีดลง
ถึงคร่ึงหนึ่งซึ่งทําใหแรงปฏิกิริยาหายไปเกือบ
30 ปอนด เหลือเพียง 71 ปอนด แตกําลังและ
ความเร็วของสายน้าํลดลงกวาคร่ึงซึง่ไมเพยีงพอ
สําหรับการดับไฟ สงผลใหการปฏิบัติงานไมมี
ประสิทธิภาพและอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได
ลองนกึถงึน้าํฝกบวัท่ีแรงดันหายไปคร่ึงหนึง่ เรา
ไมสบายใจแนเพราะน้าํไหลออนจนลางสบูไมหมด
ฉันใดกฉั็นนัน้
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