
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

สิ่งที่เกีย่วกบัหนว่ยนี้: 

หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องสูบน้้าน้้าของผู้ปฏิบัติงานใ

นการควบคุมไฟป่าในพื้นที่เกษตรกรรมหรีอการเพาะปลูก 

ซึ่งเป็นการควบคุมไฟในรูปแบบต่างๆ เช่น การดับไฟป่า 

และการเผาตามก้าหนด โดยใช้เครื่องสูบน้้าอย่างง่าย 

อีกท้ังเป็นหน่วยท่ีได้รับการปรับปรุงเนื้อหาเพ่ือให้สามารถ

น้ามาใช้ควบคุมไฟในพ้ืนที่ใดก็ได้ เช่น ป่าไม ้ไม้พุ่ม หญ้า 

หรือป่าพรุ 

หน่วยนี้มีวัตถุประสงค์ส้าหรับเจ้าหน้าท่ีควบคุมไฟในพ้ืนท่ีดัง

นี้ ได้แก่ พ้ืนที่เกษตรกรรมพื้นท่ีป่าไม้ พ้ืนที่อนุรักษ์ 

พ้ืนที่ป่าสงวน และพ้ืนที่นันทนาการต่างๆ  

โดยเจ้าหน้าท่ีควบคุมไฟอาจจะต้องจัดการการไฟป่าในพ้ืนที่

ดังกล่าวในเวลาปฏิบัติงานหรือนอกเวลางานปกติ 

 

เพื่อใหก้ารจดัการไฟมปีระสิทธิภาพ 

เจา้หนา้ทีค่วบคมุไฟควรปฏบิัตติามดงันี้ 

หน่วย EF5:         การควบคุมไฟปา่โดยใชเ้ครือ่งสบูน้า้ 

องคป์ระกอบ 1.1: การควบคุมไฟป่าโดยใชเ้ครือ่งสบูน้า้ 

องคป์ระกอบ 1.2:

 การตดิตัง้และใชง้านเครื่องสบูน้้าในสถานการณค์วบคุมไฟ

ปา่ องคป์ระกอบ 1.3: การจา่ยน้้าท่อและหัวฉดีเพื่อควบคมุไฟปา่ 



 

• ท้าการเตรียมความพร้อม 

และรู้จักวิธีการใช้เครื่องสูบน้้าน้้าแรงดันสูง 

• ท้าการเลือกเตรียมความพร้อม 

และจัดต้ังเครื่องสูบน้้าที่มีขนาดแตกต่างกันตาม

 ความรุนแรงไฟท่ีเกิดขึ้น 

• การวางสายยางและการย้ายท่อหรือสายยาง 

ต้องท้าอย่างรวดเร็ว 

• ใช้น้้าท่ีผ่านหัวฉีดในการดับไฟครั้งแรก 

และในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อหยุดการฟุ้ง

 กระจายของควันหรือเถ้าฝุ่น 

• ท้าการควบคุมไฟด้วยความปลอดภัย 

 

 

 

Cavitation 

(โพรงอากาศ) 

การก่อตวัขึ้นของฟองอากาศภายในป๊ัม 

จากการดูดเข้ามาพร้อมกับกระแสน้้า หรือเกดิ 

  จากการทีต่ัวกรองมีเศษตะกอนหรือบางส่ิงอตุตัน 

Head (หัวจ่าย) ส่วนที่แรงดันน้้าจะลดลงมากกว่าส่วนอ่ืนๆในท่อ  

Hose Clamp 

(ท่อหนีบ) 

เครื่องมือในการตัดการไหลของน้้าเพื่อเชื่อมต่อเพ่ิมกับท่

ออ่ืน 

Jet reaction 

(การส่ายหรือสะบดัของ

หัวฉีด) 

การเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามของหัวฉดี 

กับทิศทางของกระแสน้้า ซึ่งเกิดจากแรงดัน 

  น้้าภายในท่อทีม่ากเกดิไป 

Loss (ลอส 

หรือการเสียแรงดันใน

ท่อ) 

แรงตา้นทานการไหลของน้้าภายในท่อ วัดในหน่วย 

kPa (กิโลปาสคาล) ตอ่ความยาวของท่อ 

  ดังน้ันยิ่งท่อยิ่งมีความยาวมาก ยิ่งเสียแรงดนัในท่อไป 

คา้และวล ี  

 เพื่อใหค้ณุเขา้ใจเนื้อหาของหนว่ยนีม้ากยิ่งขึน้ 

จงึตอ้งเขา้ใจความที่ส้าคญั:   คา้ศัพทใ์นหนว่ยนีก้่อน 

คา้จา้กดัความทีอ่ยูใ่ตน้ี้จะชว่ยคณุได้ 

ทีค่    

 



 

Nozzle pressure 

(แรงดันที่หัวฉีด) 

แรงดันของน้้าที่ปลายท่อหลังจากที่ออกจากหัวจ่ายและไ

ม่มีแรงต้านใดๆ 

Pressure (แรงดัน) แรงทีก่ระท้าต่อวัตถ ุ

Strainer 

(ส่วนกรองน้้า) ตัวกรอง มักจะเป็นโลหะ ที่อยูต่รงสว่นปลายของท่อดูด 

Silt (ตะกอน) 

วัสดุที่มีขนาดเลก็ ที่พบได้ด้านล่างของล้าธาร 

หรือที่เรียกว่าโคลน 

Suction (lift), การดูด 

(ยกขึ้น) 

การยกน้้าจากระดับต่า้ไปยังเครื่องสูบน้้า 

เพ่ือจะท้าการหล่อน้้าแก่ปั๊ม 

Suction Hose 

(ท่อดูด) 

ท่อจากตวักรองเพื่อสบูน้้าส้าหรับหล่อน้้าแกป่ั๊ม 

ออกแบบมาเพื่อทนต่อแรงดันสูงของน้้า 

  ที่อยู่ภายในท่อ (แรงดนัน้้าย้อนกลับ) 

Seal 

(การคลุมหรือซลี) 

วัสดุที่เป็นยาง หรือผ้าใบ 

ใช้เพ่ือป้องกันการเข้าหรือการย้อนกลับของก๊าซหรืออา

กาศเข้าไป 

  

ในท่อ ซึ่งมกัจะอยู่ในจุดที่มีชิ้นสว่นของโลหะ พลาสติก 

หรือสายยางต่อเข้าดว้ยกันสองชิ้น 

  หรือมากกว่า มกัเรียกว่า “โอริง” (O ring) 

Volume (ปริมาตร) ปริมาณของน้้าที่เครื่องสูบน้้าสามารถจ่ายได้ 

Vortex (กระแสน้้าวน) 

การหมุนและหมุนวน 

หรือการไหลวนของน้้าเมื่อเข้าสู่ท่อดูดของเครื่องสูบน้้า  

  ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในน้้าตื้น 

Water Hammer 

(ค้อนน้้า) 

เมื่อความดันน้้าภายในท่อเพ่ิมขึ้นและลดลงจากความดัน

เดิมมีลกัษณะเป็น 

  

คลื่นขึ้นลงสลับกันไปเป็นอนุกรม 

เกิดขึ่นหลังจากทีก่ระแสน้้าในท่อหยุดลงกระทันหัน 

Water Relay (relay 

pumping) 

การเชื่อมต่อปั๊มมากกว่าหน่ึงปั๊ม 

หรือใช้ระบบชลประทานท่ีสะดวกอย่างเขื่อน  

  

เพ่ือที่จะจ่ายน้้าขึ้นภูเขาหรือระยะทางที่ไกลออกไป 

แต่กลับสูญเสียแรงดันในท่อไป 

องคป์ระกอบ 1.1:              การเตรยีมเครื่องสบูน้้า ทอ่ 

และเครือ่งมอืเสริมส้าหรบัใชใ้นการดบัไฟ 

 



 

 

   สิ่งที่คุณต้องสามารถทา้ได้: 

   1.   ท้าการบ้ารุงรักษา 

เติมน้้ามันและตรวจสอบก่อนเริ่มการใช้งานในทุกๆ วัน ตาม   

  ค้าแนะน้า 

   2. บรรทกุและรักษาความปลอดภัยของเครื่องสูบน้้า 

ท่อและเชื้อเพลิงได้อยา่งปลอดภัย    ขณะด้าเนินการขนส่ง 

   3.  

ดูแลรักษาอุปกรณแ์ละอุปกรณ์เสริมให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน 

   4.  เตรียมความพร้อมและตรวจสอบอุปกรณป์้องกันส่วนตวั 

   5. รักษาความปลอดภัยและสุขภาพของตัวเองและผู้อื่น 
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 จัดการทรัพยากรและวัสดุตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อ

ง รวมถึงองค์กรและ ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม 

7 จัดเก็บอุปกรณ์หรือเครื่องมือ 

โดยการจัดเรียงให้เรียบร้อยหลังการใช้งาน  ซึ่งได้แก่ 

เครื่องสูบน้้า ท่อ สายยาง หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ 

 

องคป์ระกอบนีค้รอบคลุมเนื้อหา ดงันี้: 

 A

 การจัดเตรียมและการบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้้า ท่อ 

และการใช้   อุปกรณ์เสริม 

(i) เครื่องมือ 

(ii) การบ้ารุงรักษาเครื่องมือต่างๆ 

(iii) Seals และ “O” rings 

 

B ในสถานการณ์ต่อไปนี้: 



(i) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(ii) ในภาคสนามและการปฏิบัติงานจริง 

 

C อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล: 

(i) หมวกนิรภัย / หน้ากาก / แว่นตา 

(ii) เส้ือผ้าทนไฟ 

(iii) ถุงมือ 

(iv) รองเท้าทนความร้อน 

(v) น้้าดื่ม 

(vi) อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน 

 

สิ่งทีผู่ป้ฏบิัตงิานตอ้งรูแ้ละทา้ความเขา้ใจ: 

a ใช้เครื่องมือบ้ารุงรักษาอย่างปลอดภัย 

b บ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้้าตามวิธีการขององค์กร 

c

 รู้จักการใชเ้ทคนิคการรักษาอุปกรณ์ในสถานกา

รณ์ต่างๆ 

d รู้จักวิธีการจัดเก็บม้วนท่อสายยาง 

e รู้จักเทคนิคการเติมเช้ือเพลิงให้กับเครื่องสูบน้้า 

 

 

 

   อะไรคอืสิง่ที่ควรทา้ใหไ้ด้: 

  1 ประเมินสภาพแวดล้อมของไฟด้วยเหตุและผล 

แล้วพยากรณ์พฤติกรรมไฟทีอาจ   เกิดขึ้นได้ 

  2 ส่งน้้าไปยังจุดหมายตามท่ีได้รับค้าสั่ง 

องคป์ระกอบ 1

.2:  

 

    การตดิตัง้ปั๊มในสถานการณ์ทีเ่กดิไฟปา่ 

 



  3

 จัดหาแหล่งน้้าส้าหรับใช้ในพ้ืนที่และประเมินความเหมาะสม 

  4 เลือกขนาดของปั๊มท่ีเหมาะสมในการจ่ายน้้า 

และมีความปลอดภัยต่อการท้างานใน  

 พ้ืนที่ส้าหรับการสูปน้้า 

  5 สร้างเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ปั๊มน้้าท่ีปลอดภัย 

  6 ติดต้ังหัวดูดให้มีความเสียหายท่ีน้อยท่ีสุดแก่ปั๊ม 

หรือจ้ากัดน้้าท่ีมีเศษตะกอนให้   น้อยท่ีสุด 

และเพิ่มปริมาณและคุณภาพของน้้าให้เหมาะสมกับปั๊ม 

  7 การหล่อน้้า เริ่มต้นเดินเครื่องปั๊ม และหยุดเดินเครื่อง 

ควรท้าตามค้าแนะน้าที่มา   จากโรงงาน หรือจากผู้ผลิต 

  8 ควบคุมปริมาตรและความดันของน้้าที่ส่งไป 

ให้มปีระสิทธิภาพและปลอดภัยเม่ือ   น้้าผ่านออกทางหัวฉีด 

  9 เช้ือเพลิง น้้ามัน และน้้า 

ต้องได้รับการตรวจสอบบ้ารุงอย่างต่อเนื่อง ขณะใช้งาน 

  10 ติดต้ังการผลัดเปลี่ยนน้้า 

  11 คอยประสานงานกับผู้ใช้หัวฉีดน้้า (ทีม) สมาชิกในทีม 

และผู้บังคับบัญชาตลอด   การท้างาน 

  12 ปรับพื้นท่ีใช้งานปั๊มให้เหมือนเดิม เมื่อเสร็จงาน 

 

  องคป์ระกอบนีค้ลอบคลุมถงึ: 

  A ปัญหาของน้้าท่ีใช้: 

   (i) การเข้าถึง 

   (iii) คุณภาพ 

   (iv) ปริมาณ 

   (v) อัตราการใช้ 

   (vi) ประสิทธิภาพการใช้น้้า 

 

  อะไรคอืสิง่ที่คณุตอ้งรูแ้ละเขา้ใจ: 



  a. วิธีการใช้เครื่องสูบน้้าแบบพกพาน้้าหนักเบา 

รวมถึงการติดต้ัง การหล่อน้้า การ   เพ่ิมแรงดัน 

และการจ่ายน้้าผ่านท่อและหัวฉีด 

  b. วิธีการปรับปรุงแหล่งน้้าจากแหล่งธรรมชาติ ได้แก่: 

ปริมาณ คุณภาพ และ    ประสิทธิภาพในการใช้ 

การใช้น้้าจากแหล่งชลประทาน 

  c. วิธีการตรวจสอบปั๊มในขณะท่ีก้าลังจ่ายน้้า 

และการท้างานท่ีต่อเนื่องของปั๊ม    

 รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาขั้นพ้ืนฐานของการสูบน้้าท่ีอาจเกิดขึ้น 

  d. วิธีการติดต้ังระบบผลัดเปลี่ยนการปั๊มน้้า 

  e.

 วิธีการสื่อสารและค้าแนะน้าในการปั๊มน้้าโดยใช้วิทยุและสัญญาณ

มือ 

  f. บทบาทของการเฝ้าระวัง 

ความส้าคัญของการตระหนักถึงสถานการณ์เมื่อเกิดเพลิง  

 ไหม้ 

และความสามารถในการสื่อสารกับสมาชิกในทีมและหัวหน้าของคุณ 

   ตลอดเวลา รู้เส้นทางหลบหนีของคุณว่าอยู่ท่ีไหน 

รวมถึงการใช้และใช้เวลานาน  

 แค่ไหนที่จะไปถึงพ้ืนที่ปลอดภัยท่ีก้าหนดไว้ (LACES) 

 

 

 

  อะไรคอืสิง่ที่ควรทา้ใหไ้ด้: 

  1 ควบคุมการจัดส่งน้้าเพื่อควบคุมไฟ 

ผ่านหัวฉีดตามขั้นตอนการด้าเนินงานของ   องค์กร 

องคป์ระกอบ 1

.3:  

 

  การจา่ยน้า้ผา่นทอ่และหัวฉดีเพื่อควบคุมไฟ 



  2 ด้าเนินการดับไฟให้สนิท (mop-up) 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและตาม   

 ขั้นตอนการด้าเนินงานขององค์กร 

  3

 วางแนวสายหรือท่อส่งไปยังจุดท่ีผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้ 

ตามขั้นตอน    การด้าเนินงานขององค์กร 

  4 ขนย้ายท่อท่ีมีการใช้งาน กับท่อท่ียังไม่มีการใช้งาน 

ตามขั้นตอนการด้าเนินงาน   ขององค์กร 

  5 รักษาการติดต่อสื่อสารในทีมปั๊ม ลูกทีมและหัวหน้า 

 

  องคป์ระกอบนีค้ลอบคลุมถงึ: 

  A การจ่ายน้้าจากหัวฉีด: 

   (i) ไอพ่น 

   (ii) กระจาย 

 

  B การใช้น้้าในยุทธวิธีการจัดการไฟ: 

   (i) การโจมคีโดยตรง และการโจมตีจากทางข้าง 

   (ii) การโจมตีทางอ้อม 

   (iii) ดับไฟ การดับให้สนิท และตรวจตรา 

   (iv) การประหยัดน้้า 

 

  C  ชนิดของท่อและเครื่องสูบน้้าที่ใช้: 

   (i)  ระยะทาง 

   (ii)  ระดับความสูง 

   (iii) ขนาดของท่อ 

   (iv) แรงดัน 



 

  D การใช้และการน้าท่อกลับมาใช้: 

   (i) การวางท่อ 

   (ii) วิธีการวางท่อ 

   (iii) วิธีการกู้คืนท่อ 

 

  E  วิธีการติดต่อสื่อสาร 

   (i) วิทยุ 

   (ii) การส่งสัญญาณทางมือ 

   (iii) ผู้ส่งข่าวสาร 

 

  สิ่งทีคุ่ณต้องรูแ้ละทา้ความเขา้ใจ: 

   a.

 วิธีการใช้น้้าในการดับไฟท่ีแตกต่างกันออกไฟตามชนิดของไฟท่ีเ

กิดขึ้น     ได้แก่ ไฟใต้ดิน ไฟผิวดิน และไฟเรือนยอด 

   b.           วิธีการใช้เครื่องสูบน้้าแบบพกพา หัวฉีด 

การวางและการกู้คืนท่อ 

   c.

 ความสามารถและข้อจ้ากัดของเครื่องสูบน้้าแบบพกพาท่ีใช้ในราย

บุคคล    และแบบที่ใช้งานร่วมกัน 

    กับเครื่องมืออ่ืน อุปกรณ์ที่ติดไฟ เครื่องสูบน้้า 

และการใช้เครื่องบินใน   

 การดับไฟต่างก็เป็นส่วนหนึ่ง 

    ของการควบคุมไฟ 

   d.           

วิธีเลือกใช้เครื่องมือท่ีถูกต้องส้าหรับชนิดและความสูงของเชื้อเพลิง  

    ความยาวเปลวไฟ และทิศด้าน 

    ลาดเพ่ือให้เหมาะสมกับพฤติกรรมไฟท่ีจะเกิดขึ้น 



   e.           บทบาทของการเฝ้าระวัง 

เป็นสิ่งส้าคัญที่ต้องตระหนักถึง     

 เหตุการณ์ไฟไหม้และความสามารถใน 

   

 สื่อสารกับของสมาชิกในทีมและกับผู้บังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลา 

รู้ว่า     เส้นทางหลบหนี อยู่ทางไหน 

รวมทั้งทราบว่าใช้ระยะเวลาในการไปยัง   

 พ้ืนที่ปลอดภัยท่ีก้าหนดไว้นานแค่ไหน 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


