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บทคัดยอ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมทางพลศาสตรของลําพุงของเหลวความเร็วสูงที่ฉีดในน้ํา โดย

จะทําการศึกษาถึงอิทธิพลของคุณสมบัติที่แตกตางกันของของเหลว ซึ่งการผลิตลําพุงความเร็วสูงในการศึกษานี้ใช
เทคนิคพิเศษที่เรียกวา Impact driven method จากชุดทดลอง Horizontal Single Stage Powder Gun (HSSPG) 
โดยลําพุงจะถูกฉีดออกมาจากหัวฉีดที่มีลักษณะทรงกรวย (conical nozzle) มุม 30o ขนาดรูคอคอด (orifice) 
เทากับ 0.7 mm โดยคุณลักษณะของลําพุงในของเหลวจะถูกอธิบายโดยใชการถายภาพดวยกลองวิดีโอความเร็วสูง 
(High-speed digital video camera) รวมกับการถายภาพดวยเทคนิค Shadowgraph ซึ่งอิทธิพลของคุณสมบัติที่
แตกตางกันของของเหลว เชน ระยะการเคลื่อนที่ ความเร็ว และพฤติกรรมของลําพุงจะถูกอธิบายในงานวิจัยนี้ จาก
ภาพถายความเร็วสูงสุดของลําพุงน้ํา แอลกอฮอล เอ็น-เฮกเซน คลอโรฟอรม และกีลเซอรีน ที่ฉีดในน้ํามี
คาประมาณ 374.24 m/s, 292.51 m/s, 129.05 m/s, 116.14 m/s และ 215.08 m/s ตามลําดับ นอกจากนี้ยังเห็น
พฤติกรรมตางๆที่เกิดขึ้นภายในน้ํา เชน vapor bubble, shock wave และ rebound shock wave ที่เกิดจากการ
ยุบตัวของฟองอากาศ ซึ่งจะไดรับการเปดเผยอยางชัดเจนในงานวิจัยนี้ 
คําหลัก: ลําพุงของเหลวในน้าํ, การขับลําพุงดวยการกระแทก, shock wave, ฟองอากาศ   
 
Abstract 
 The objective of this study is to describe the dynamic behaviors of high-speed liquid jets injected 
in water from an orifice. The main focus is to study the effect of different liquid properties on the dynamic 
behaviors of the jets injected in water. The high-speed liquid jets are generated by the impact of a 
projectile launched in a horizontal single-stage power gun. The conical nozzle of 30° angle with the orifice 
diameter of 0.7 mm was used to generate the high-speed liquid jets. The jets have been visualized using 
the high-speed digital video camera with shadowgraph optical arrangement. The effects of different liquid 
types on the jet penetration, velocity attenuation and other dynamic behaviors have been examined. From 
the shadowgraph images, the maximum averaged velocity of water, alcohol, n-hexane, chloroform and 
glycerin jets injected in water is estimated to be 374.24 m/s, 292.51 m/s, 129.05 m/s, 116.14 m/s and 
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215.08 m/s, respectively. The jets, vapor bubble, shock wave in water and rebound shock wave 
generated because of bubble collapse were obviously revealed in this study 
Keywords: Submerged high-speed liquid jets, Impact acceleration method, Shock wave, Bubble 
 

1. บทนํา 
  เริ่มตนการวิจัยเกี่ยวกับลําพุงความเร็วสูง (high-
speed jet) เกิดจากการศึกษาการปะทะของเม็ดฝนบน
ตัวเครื่องบินระหวางการเคลื่อนที่ ในอากาศดวย
ความเร็วสูงในขณะที่ฝนตก [1] จากนั้นเปนตนมาไดมี
การนําลําพุงความเร็วสูงมาประยุกตใชในทางดาน
วิศวกรรมในหลายๆ ดาน เชน การตัดโดยลําพุง การ
ทําความสะอาดโดยลําพุง การฉีดเชื้อเพลิงความเร็วสูง 
เป นต น  [2-5] และยั งนํ ามาประยุ กต ใช ใ นทาง
การแพทย เชน การฉีดยาโดยไมใชเข็ม การรักษาการ
อุดตันของกอนเลือดโดยลําพุง เปนตน [6,7] จาก
การศึกษา พบวา  ลําพุงความเร็วสูงสามารถตัดวัสดุที่
มีความหนา และความแข็งแรงไดเปนอยางดี และยัง
สามารถทําความสะอาดวัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ลําพุงน้ํามันความเร็วสูงมีสวนชวยสงเสริม
การเผาไหมใหมีสมถรรนะดีขึ้น เนื่องจากการแตกตัว
เปนฝอยละอองของน้ํามันและการผสมคลุกเคลากันกับ
อากาศที่ดีขึ้น ซึ่งในปจจุบันเริ่มมีการศึกษาการนําลํา
พุงความเร็วสูงมาประยุกตใชในอุตสาหกรรมใตสมุทร 
เชน การตัดโครงสรางใตทะเล และการเจาะใตทะเล
ดวยลําพุงความเร็วสูงเนื่องจากเชื่อวาลําพุงมีพลังงาน
สูงเพียงพอ [8-10] 
  ในป 1996, H. Soyama และคณะ [11] ไดทําการ 
ศึกษาคุณลักษณะของลําพุงในน้ําโดยผลิตลําพุงจาก
ปมที่ความดันสูงสุดที่ 70 MPa และอัตราการไหล 22 
l/min จากการถายภาพลําพุงดวยกลองถายภาพ
ความเร็ วสู ง ร วมกับ เทคนิคการถ ายภาพแบบ 
Shadowgraph ซึ่งพบการเกิด bubble รอบๆ ลําพุงใน
ลักษณะเดียวกันกับการเกิด cavitation นอกจากนี้ยัง
ศึกษาการกระแทกของลําพุงความเร็วสูงบนผิววัสดุ 
เพื่อศึกษาลักษณะความเสียหายและทําการวัดความ
ดันกระแทกโดยใช Polyvinylidene Fluoride Film 
(PVDF) นอกจากนี้ยังศึกษาอิทธิพลของหัวฉีดตอ

คุณลักษณะความดันกระแทก ซึ่งพบวาลําพุงที่ฉีด
ออกมาจากหัวฉีดแบบทรงกรวยใหความดันสูงที่สุด
เทากับ 275 MPa มีคาสูงเพียงพอตอการตัดเจาะโลหะ  
  ในป 2009, K. Otani และคณะ [12] ไดศึกษา
คุณลักษณะของลําพุงในน้ําโดยผลิตลําพุงจาก Ho: 
YAG Laser โดยศึกษาถึงความเปนไปไดในการเจาะ
หินใตน้ํา ดวยกลองถายภาพความเร็วสูงรวมกับ
เทคนิคการถายภาพแบบ Shadowgraph จากภาพที่
ไดพบวา ความเร็วของลําพุงมีคาประมาณ 40 m/s 
นอกจากนี้ยังวัดความดันกระแทกที่เกิดขึ้น โดยใช 
PVDF needle hydrophone พบวา ความดันของ 
shock wave มีคาประมาณ 22.7 MPa และพบการ
ยุบตัวของ water vapor bubble ที่ทําใหเกิด shock 
wave นอกจากนี้ยังพบวาลําพุงที่ผลิตไดสามารถเจาะ
แผนหินทรายใตน้ํ าไดอยางมีประสิทธิภาพ จาก
งานวิจัยที่ผานมา พบวา ความเร็วของลําพุงในน้ําที่
ศึกษานั้นมีความเร็วตํ่า เนื่องจากขอจํากัดของเทคนิค
ในการผลิตลํ าพุ ง  ดั งนั้นคุณลักษณะของลํ าพุ ง
ความเร็วสูงในของเหลวจึงยังไมไดทําการศึกษาและ
อธิบายอยางชัดเจน 

 งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม
ทางพลศาสตรของลําพุงของเหลวความเร็วสูงที่ฉีดใน
น้ํา และทําการเปรียบเทียบคุณลักษณะของลําพุง
ของเหลวที่ตางชนิดกันเมื่อฉีดในน้ํา โดยวิเคราะหจาก
การถายภาพดวยกลองวิดีโอความเร็วสูง (High-speed 
video camera) รวมกับเทคนิคการถายภาพแบบ 
Shadowgraph  

 
2. วิธีดําเนินงานวิจัย 

 2.1 ชุดการกําเนิดลําพุงความเร็วสูง 
  ในการศึกษานี้การผลิตลําพุงความเร็วสูงจะใช
เทคนิคพิเศษที่เรียกวา Impact driven method [5,9] 
ดังรูปที่ 1 โดยที่เทคนิคนี้จะยิงกระสุนปนความเร็วสูง  
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รูปที่ 1 การขับลําพุงดวยการกระแทก (Impact 

drivenmethod) 
 

 

 
 

รูปที่ 2 Horizontal Single Stage Powder Gun 
(HSSPG) 

 

 
        (a)               (b) 

รูปที่ 3 (a) กระสุนปน และ (b) หัวฉีด 
ที่ใชในการทดลอง 

 
(high-speed projectile) เขาไปกระแทกของเหลวที่
บรรจุอยูในหัวฉีดดวยความเร็วสูง จากนั้นของเหลวจะ
ฉีดออกมาจากหัวฉีดดวยความเร็วสูง โดยใน
การศึกษานี้กระสุนปนความเร็วสูงจะถูกยิงออกมาจาก
ชุดทดลองที่เรียกวา Horizontal Single Stage 
Powder Gun (HSSPG) ดังรูปที่ 2 ซึ่งมีสวนประกอบ
สําคัญ 5 สวน คือ 1) ชุดปลอยกระสุนปน (launcher) 
2) ทอสงกระสุนปน (launch tube) 3) ทอระบายความ
ดัน (pressure relief section) 4) สวนประกอบหัวฉีด 
(nozzle assembly) 5) หองทดสอบ (test chamber)  

 ใ นก า รทดลอ งนี้ ใ ช ก ร ะ สุ นป นที่ ทํ า ม า จ าก
polymethyl methacrylate (PMMA) ทรงกระบอกมี
ความยาว 15 mm ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8.05 mm 
และหัวฉีดที่ใชในการผลิตลําพุงความเร็วสูงมีรูปทรง
กรวยมุม 30o ทํามาจากเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลางที่
บรรจุของเหลว D = 8.1 mm  ขนาดของรูหัวฉีด d = 
0.7 mm  และความยาวของรูหัวฉีด l = 3 mm ดังรูปที่ 
3 ในการทดลองนี้ใชความเร็วของกระสุนปนประมาณ 
950 ± 30 m/s ในการผลิตลําพุงจากการใชดินปน 5 g 
2.2 เทคนิคการถายภาพ 

  เนื่องจากพฤติกรรมของ High-speed water 
jet ที่เกิดขึ้นในน้ําเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วโดยใชเวลาเปน μs ไมสามารถมองเห็นไดดวย
ตาเปลาหรือจากกลองถายรูปทั่วไป ดังนั้นการศึกษานี้
จึงใชกลองวิดีโอความเร็วสูง (High-speed video 
camera) Photron SA5 โดยทําการตั้งความเร็วของ
การถาย ภาพเปน 30,000 fps และความเร็วชัตเตอร 
(Shutter speed) 1/1,000,000 s รวมกับเทคนิคการ
ถายภาพที่เรียกวา Shadowgraph technique โดย
แหลงกําเนิดแสง(Light source) ใช Xenon 
3500/4300 K ซึ่งจะฉายแสงออกมาผานเลนสนูน 
(Convex lens)  และ Pinhole แสงจะกระทบกระจกผิว
โคง (Parabolic mirror)  ซึ่งทําหนาที่จัดเรียงแสงให
ขนานผาน Test chamber กระทบกระจกผิวโคงอีก
บานเพื่อรวมแสง เนื่องจากพื้นที่ในการทดลองมีจํากัด
จึงใชกระจกขนาด 150 mm ในการสะทอนแสงจํานวน 
2 บาน ดังรูปที่ 4 
 

3. คุณลักษณะของลําพุงความเร็วสูงในน้ํา 
      ในงานวิจัยนี้จะศึกษาคุณลักษณะของลําพุ ง
ของเหลวความเร็วสูงเมื่อฉีดในน้ําโดยของเหลวใน
การศึกษานี้  คือ  น้ํ า  แอลกอฮอล  เอ็น -เฮกเซน 
คลอโรฟอรม และกีลเซอรีน ในการอธิบายคุณลักษณะ
ของลําพุงที่ เกิดขึ้นใชกรณีลําพุงน้ําฉีดในน้ําเปน
ตัวแทนในการอธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้น 
 รูปที่ 5 แสดงลําพุงน้ําความเร็วสูงที่ฉีดในน้ําจาก
การถายภาพดวยกลองวิดีโอความเร็วสูงรวมกับ 
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติของของเหลวที่ใชในการทดลอง 

Liquid type 
Density at 

250C (kg/m3) 
Kinematics 

viscosity (cSt) 
Surface tension 
at 200C (N/m) 

Heat capacity at 
400C (J/g0C) 

Latent heat 
(kJ/kg) 

Water 998 1.003 (200C) 0.073 4.19 2,257           

Alcohol 785.1 1.60 (200C) 0.022 2.3 896 

n-Hexane 654.8 0.683 (17.80C) 0.018 2.26 365 

Chloroform 1,465 0.38 (200C) 0.027 1.05 247 

Glycerin 1,259 0.648 (20.30C) 0.063 2.43 974 

 
 

 
 

รูปที่ 4 การติดต้ังระบบถายภาพดวยเทคนิค 
Shadowgraph 

 

เทคนิคการถายภาพ Shadowgraph โดยเลือกภาพ
จํานวน 8 ภาพมาใชแสดงเพื่ออธิบายพฤติกรรมที่
เกิดขึ้น ทันทีที่กระสุนปนกระแทกน้ําที่บรรจุภายใน
หัวฉีด ลําพุงจะพุงออกมาดวยความเร็วสูง (ความเร็ว
ประมาณ 1,669 m/s ที่เวลา 33 μs ในอากาศ) จึงทํา
ใหเกิด shock wave ภายในน้ําดังรูปที่ 5(a) แต
เนื่องจากลําพุงถูกฉีดภายในน้ําจึงทําใหความเร็วของ
ลําพุงลดต่ําลงอยางรวดเร็วเนื่องจาก hydrodynamic 
drag นั้นมีคาสูงจึงทําใหลําพุงและ shock wave 
แยกตัวออกจากกัน หลังจากนั้นจะเห็นการเกิด water 
vapor bubble เนื่องจากการแตกตัวเปนละออง 

(atomization) การกลายเปนไอ (vaporization) ของลํา
พุง และเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็ว (expansion) ดัง 
แสดงในรูปที่ 5(b) 
 จากรูปที่ 5(c) จะเห็นวาลําพุงจะยุบตัวลงจนทําให
เห็น core jet และเมื่อลําพุงยุบตัวเกือบจะถึงคาต่ําสุด
ดังรูปที่ 5(d) จะเกิด compressed wave ขึ้นเมื่อ 
bubble ยุบตัวลดลงต่ําสุดจะทําใหเกิด rebound 
shock wave ดังรูปที่ 5(e) เนื่องจากการยุบตัวของ 
bubble จะทําใหเกิดความดันสูงขึ้นในทันทีทันใด
ภายใน bubble ปรากฏการณนี้สามารถอธิบายไดโดย
ปรากฏการณของ cavitation 

จากรูปที่ 5(f-h) จะเกิด water vapor bubble ขึ้น
อีกครั้ง ถึงแมวากลไกการขยายตัวและการยุบตัวของ 
bubble จะสังเกตเห็นไมชัดเจน แตก็เชื่อวากลไก
ดังกลาวเกิดขึ้นอีกครั้ งจริ ง  จากการสังเกตเห็น 
compressed wave, rebound shock wave และ 
shock wave หลังจากนั้น bubble จะลอยตัวขึ้น
เนื่องจากแรงลอยตัว 
 จากรูปที่ 6 แสดงลําพุงแอลกอฮอลความเร็วสูงที่ 
ฉีดในน้ําจากการถายภาพดวยกลองวิดีโอความเร็วสูง 
รวมกับเทคนิคการถายภาพ Shadowgraph จากรูปจะ
เห็นวามีขนาดเสนผาศูนยกลางที่เล็กและสั้นกวา สวน
ปลายลําพุงจะยาวมากกวา 35 mm เสน shock wave
ที่เห็นจะจางลงเล็กนอย การกอตัวและการเกิด vapor 
bubble ของแอลกอฮอลมีลักษณะเหมือนกันกับน้ํา แต
พฤติกรรมของแอลกอฮอล เชน การขยายตัวและการ
ยุบตัวจะชากวาน้ํา   
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รูปที่ 5 ลําพุงน้าํความเร็วสูงที่ฉีดในน้ําจากการถายภาพดวยกลองวิดีโอความเร็วสูง 
รวมกับเทคนิคการถายภาพ Shadowgraph 

 

 
 

รูปที่ 6 ลําพุงแอลกอฮอลความเร็วสูงที่ฉีดในน้ําจากการถายภาพดวยกลองวิดีโอความเร็วสูง 
รวมกับเทคนิคการถายภาพ Shadowgraph 

 

 
 

รูปที่ 7 ลําพุงเอ็น-เฮกเซนความเร็วสูงที่ฉีดในน้ําจากการถายภาพดวยกลองวิดีโอความเร็วสูง 
รวมกับเทคนิคการถายภาพ Shadowgraph 
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รูปที่ 8 ลําพุงคลอโรฟอรมความเร็วสูงที่ฉีดในน้ําจากการถายภาพดวยกลองวิดีโอความเร็วสูง 
รวมกับเทคนิคการถายภาพ Shadowgraph 

 

 
 

รูปที่ 9 ลําพุงกีลเซอรนีความเร็วสูงที่ฉีดในน้าํจากการถายภาพดวยกลองวิดีโอความเร็วสูง 
รวมกับเทคนิคการถายภาพ Shadowgraph 

 
 จากรูปที่ 7 แสดงลําพุงเอ็น-เฮกเซนความเร็วสูงที่
ฉีดในน้ําจากการถายภาพดวยกลองวิดีโอความเร็วสูง
รวมกับเทคนิคการถายภาพ Shadowgraph จากรูปจะ
เห็นวาคลื่น shock wave ของเอ็น-เฮกเซน ที่เกิดขึ้น
จะเห็นเปนเสนที่ชัดเจนกวาแอลกอฮอล ดังนั้นจึงทําให
การแตกตัว การกลายเปนไอของเอ็น-เฮกเซนดีกวา
แอลกอฮอล ซึ่งจากภาพจะเห็นวาระยะการเคลื่อนที่
นั้นจะสั้นและทําให vapor bubble กวางขึ้นอยาง
ชัดเจนและไมพบการเกิด rebound shock wave ใน
ครั้งที่สองเมื่อเทียบกับแอลกอฮอล   
 จากรูปที่ 8 แสดงลําพุงคลอโรฟอรมความเร็วสูงที่
ฉีดในน้ําจากการถายภาพดวยกลองวิดีโอความเร็วสูง

รวมกับเทคนิคการถายภาพ Shadowgraph จากรูปจะ
เห็นวาการกอตัวและการเกิด bubble จะมีลักษณะที่
คลายกันกับเอ็น-เฮกเซน แตขนาดเสนผาศูนยกลาง
ของคลอโรฟอรมนั้นจะมีขนาดที่เล็กกวาและจะเห็น 
rebound shock wave ที่ชัดเจนวาเอ็น-เฮกเซน 
 จากรูปที่ 9 แสดงลําพุงกีลเซอรีนความเร็วสูงที่ฉีด
ในน้ําจากการถายภาพดวยกลองวิดีโอความเร็วสูง
รวมกับเทคนิคการถายภาพ Shadowgraph จากรูปจะ
เห็นคลื่นที่แผออกมาเปนขั้นๆอยางชัดเจน โดยที่ตัวลํา
พุงสวนหัวจะเห็นเปนลักษณะที่แหลมกวาสวนหัวของ
คลอโรฟอรม และเมื่อลําพุงยุบตัวลงจะทําใหเห็น core 
jet ชัดเจนกวาคลอโรฟอรม 
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รูปที่ 10 ความเร็วเฉล่ียของลาํพุงทั้ง 5 ชนิด 
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รูปที่ 11 ระยะการเคลื่อนที่ของลําพุงทั้ง 5 ชนิด 
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รูปที่ 11 ขนาดเสนผาศูนยกลางของ bubble  
ลําพุงทั้ง 5 ชนดิ 

 
 จากลําพุงของเหลวทั้ง 5 ชนิดที่ฉีดในน้ํา จะเห็น
พฤติกรรมตางๆที่เกิดขึ้นนั้นจะคลายกันและจะพบการ
เกิดกลไกการขยายตัวและยุบตัวของ bubble, shock 
wave, core jet, compressed wave และ rebound 
shock wave ในของเหลวอยางชัดเจน  

 จากรูปที่ 10 แสดงความเร็วเฉลี่ยของลําพุงทั้ง 5 
ชนิด จากรูปความเร็วสูงสุดของลําพุงน้ํา แอลกอฮอล 
เอ็น-เฮกเซน คลอโรฟอรม และกีลเซอรีน ที่ฉีดในน้ํามี
คาประมาณ 374.24 m/s, 292.51 m/s, 129.05 m/s, 
116.14 m/s และ 215.08 m/s ตามลําดับ ซึ่งอาจเปน
ผลของคาความรอนกลายเปนไอ (latent heat) ของ
ของเหลวแตละชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1 และพบวา
คุ ณ ส ม บั ติ อื่ น ๆ ข อ ง ข อ ง เ ห ล ว  อ า ทิ  density, 
kinematics viscosity, surface tension และ heat 
capacity ไมไดมีผลกับความเร็วลําพุงในน้ํา จากรูป
เมื่อเวลาผานไปประมาณ 67 μs ความเร็วจะลดลง
อยางรวดเร็วเนื่องจาก hydrodynamic drag ภายใน
น้ํานั้นมีคาสูง จึงสงผลใหระยะการเคลื่อนที่ของลําพุง
นั้นจะเคล่ือนที่ไดไปถึงระยะหนึ่งก็จะเริ่มหยุดและจะ
เริ่มอยูนิ่ง โดยระยะการเคลื่อนที่สูงสุดของลําพุงน้ํา 
แอลกอฮอล เอ็น-เฮกเซน คลอโรฟอรม และกีลเซอรีน 
ที่ฉีดในน้ํามีคาประมาณ 52.54 mm, 37.85mm, 
27.52 mm, 26.38 mm และ 36.13 mm ตามลําดับ 
ดังรูปที่ 11 
 จากรูปที่ 12 แสดงขนาดเสนผาศูนยกลางของ 
bubble ลําพุงทั้ง 5 ชนิด จากรูปเสนผาศูนยกลางของ 
bubble จะขยายตัวสูงสุดที่เวลา 2,600 μs, 2,600 μs, 
2,467 μs, 2,133 μs และ 1,733 μs ซึ่งมีขนาดสูงสุด
เทากับ 57.34 mm, 51.90 mm, 58.20 mm, 48.17 
mm และ 53.33 mm ของลําพุงน้ํา แอลกอฮอล เอ็น-
เฮกเซน คลอโรฟอรม และกีลเซอรีน ตามลําดับ 
จากนั้น bubble จะยุบตัวลงและจะเริ่มขยายตัวอีกครั้ง
ที่เวลา 5,500 μs, 5,300 μs, 5,833 μs, 5,100 μs 
และ 5,133 μs ของลําพุงน้ํา แอลกอฮอล เอ็น-เฮกเซน 
คลอโรฟอรม และกีลเซอรีน ตามลําดับ 
 

4. สรุปผลการทดลอง 
   จ า กก า ร ศึ กษ าคุณลั กษณะขอ ง ลํ า พุ ง น้ํ า 
แอลกอฮอล เอ็น-เฮกเซน คลอโรฟอรม และกีลเซอรีน 
ความเร็วสูงที่ฉีดในน้ํา ดวยกลองวิดีโอความเร็วสูง
รวมกับเทคนิคการถายภาพแบบ Shadowgraph 
พบวาจากภาพถายแสดงใหเห็นกลไกการขยายตัวและ
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ยุบตัวของ bubble ซึ่งสามารถอธิบายไดจาก
ปรากฏการณของ cavitation นอกจากนี้ยังสังเกตเห็น 
shock wave, compressed wave, core jet, 
stagnation jet, rebound shock wave จากการยุบตัว
ของ bubble และการเกิดลําพุงในน้ําอยางชัดเจน โดย
ความเร็วสูงสุดของลําพุงน้ํา แอลกอฮอล เอ็น-เฮกเซน 
คลอโรฟอรม และกีลเซอรีน ที่ฉีดในน้ํามีคาประมาณ 
374.24 m/s, 292.51 m/s, 129.05 m/s, 116.14 m/s 
และ 215.08 m/s จึงสงผลใหระยะการเคลื่อนที่ของน้ํา
นั้นสามารถไปไดไกลวาลําพุงชนิดอื่นๆ   
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