www.safetylifethailand.com



บทที่ 1 บทนํา
ปจจุบนั อากาศยาน/เฮลิคอปเตอรไดถกู
นําเขามามีบทบาทในปฏิบัติการรวมกับเรือรบ
ในภารกิจการรบและในบริเวณพื้นที่ อันตราย
เนือ่ งจากเฮลิคอปเตอรมคี วามคลองตัวสูงจึงนํา
ไปใชประโยชนไดหลายอยาง เชน การขนสง
ระยะสั้ น การค นหาและช วยเหลื อกู ภั ย การ
อพยพลําเลียงผูไดรับบาดเจ็บและผูปวย การ
สนับสนุนการดับไฟ การตอสูก ับเรือดําน้าํ การ
สนับสนุนการโจมตีขาศึก เปนตน
ทฤษฎีการฝกดับไฟเฮลิคอปเตอรเปนสิง่
จําเปนทีม่ คี วามสําคัญในหนวยงานทีอ่ ากาศยาน
และเฮลิคอปเตอรอยูบ นเรือ ตองมีการฝกอบรม
เจาหนาทีช่ ดุ ดับไฟและชวยเหลือผูป ระสบภัยให
มีความเชี่ยวชาญเพื่อลดอัตราความเสี่ยงที่เกิด
จากอัคคีภยั เฮลิคอปเตอร (Helicopter Fires) ให
อยูในระดับต่ําสุด การฝกดับไฟเฮลิคอปเตอร
นับวาเปนทฤษฎีการฝกดับเพลิงรูปแบบใหม ซึง่
แตกต างจากหน วยซ อมปกติ ของเรื อ รวมถึ ง
เครื่องมือเครื่องใชที่ผิดแผกออกไปเนื่องจากมี

ความเกีย่ วของกับการปฏิบตั งิ านของอากาศยาน
/เฮลิคอปเตอรซึ่งจะมีทั้งวัตถุไวไฟ เชน น้ํามัน
เชือ้ เพลิงอากาศยาน/เฮลิคอปเตอร และอมภัณฑ
(Ammunition :หมายถึงวัสดุหรืออุปกรณทบี่ รรจุ
ดวยวัตถุระเบิด ดินขับ ฯลฯ)
แนวทางการฝกดับไฟเฮลิคอปเตอรและ
ชวยเหลือผูป ระสบภัยเพือ่ เปนการเตรียมการรับ
สถานการณไวปฏิบัติกับเฮลิคอปเตอรในเหตุ
ฉุกเฉินไดทุกสถานการณ รวมทัง้ ตองมีขนั้ ตอน
ในการตรวจสอบและการฝกซอมตามแผนใหเปน
ไปตามระยะเวลากําหนด เพราะการตรวจสอบ
และฝกซอมตามแผนเปนวิธีเดียวที่จะทดสอบ
และตรวจสอบประเมินผลการปฏิบตั ขิ องเจาหนาที่

ชุดดับไฟเฮลิคอปเตอรไดเปนอยางดี
การปฏิบตั ไิ ดอยางฉับพลันและปลอดภัย
ถือเปนทีต่ อ งการสูงสุดของชุดดับไฟเฮลิคอปเตอร
ฉะนัน้ จึงมีความจําเปนอยางยิง่ ทีช่ ดุ ดับไฟเฮลิคอปเตอรตอ งมีความรูใ นการดับไฟเฮลิคอปเตอร
อยางแจมแจงและรูถึงประเภทตางๆ ของเฮลิคอปเตอร โครงสรางของเฮลิคอปเตอร ถังน้าํ มัน
และอันตรายตางๆ ที่จะบังเกิดขึ้น
การชวยชีวติ นักบินและผูโ ดยสารทีต่ ดิ อยู
ในเฮลิคอปเตอรขณะมีไฟกําลังลุกไหมและเขาไป
ดับไฟนัน้ เปนงานทีเ่ สีย่ งอันตรายและตองกระทํา
ใหไดผลสําเร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อ
รักษาไวซึ่งชีวิตและทรัพยสิน
องคประกอบทีส่ าํ คัญทีจ่ ะนํามาซึง่ ความ
สําเร็จในการดับไฟเฮลิคอปเตอร คือ
1. มีอปุ กรณดับไฟและกูภ ยั ทีม่ ีสมรรถนะสูง
2. เจาหนาที่ ชุดดับไฟเฮลิคอปเตอรมี
ประสบการณและมีความรอบรูเปนอยางดี
3. มีการวางแผนและเทคนิคการดําเนินการอยางเหมาะสมและทันกับเหตุการณทเี่ กิดขึน้
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เนื่องจากมีองคประกอบหลายประการ
ดังกลาว จึงมิใชเรือ่ งงายทีจ่ ะดําเนินการใหบรรลุ
ผลสําเร็จตามทีม่ งุ หมายภายในเวลาอันรวดเร็ว
ฉะนั้นการวางแผนและการฝกอบรมเจาหนาที่
ชุดดับไฟเฮลิคอปเตอรใหเตรียมพรอมไวตั้งแต
เวลาปกติกอ นเกิดอุบตั เิ หตุคอื สิง่ จําเปนอยางยิง่
ที่ตองทําใหเปนปราการที่แข็งแกรงและเชื่อถือ
ไดอยางเต็มที่

บทที่ 2 ลั กษณะการลุ กไหม ของ
เฮลิคอปเตอร
จุดมุง หมาย
ก. เพือ่ ใหรถู งึ วิธกี ารปฏิบตั แิ ละมาตรการ
ทีจ่ าํ เปนในการดับไฟทีล่ กุ ไหมเฮลิคอปเตอรบน
เรือ และการชวยเหลือผูประสบภัยที่ติดอยูใน
เฮลิคอปเตอร
ข. เพื่อใหรูถึงขอควรระมัดระวังเกี่ยวกับ
อันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นไดในการปฏิบัติงาน
การที่ ไฟลุกไหมเฮลิคอปเตอร มักมีอันตราย
หลายๆ อยางที่ เกิดขึ้ นตามมา การมีความรู
เกีย่ วกับอันตรายตางๆ เหลานัน้ เปนสิง่ ทีจ่ าํ เปน
จะทําใหการปฏิบัติงานในการดับไฟและกูภ ัยมี
ความปลอดภัยมากขึ้น
2.1 ขอควรระมัดระวังเกีย่ วกับอันตราย
จากการลุกไหมเฮลิคอปเตอร
2.1.1 กาซพิษ (Toxic Gases)
ขณะไฟไหมภายในลําตัวอากาศยานหรือ

หองนักบิน ( Cockpit ) จะเต็มไปดวยกาซพิษ
2.1.2 สารปองกันการแข็งตัวของน้าํ มัน
เชื้อเพลิงอากาศยาน (Anti Icing Fluids)
สารนี้ 85% เปนแอลกอฮอล (Alcohol)
สวนอีก 15% เปนกลีเซอรอล (Glycerin) เมื่อ
เกิดการลุกไหมจะไมเห็นเปลวไฟ
2.13 วัตถุระเบิด (Ordnance)
1. ความรอนบวกกับแรงอัดทําใหเกิด
การคุ (Cook-off) ของวัตถุระเบิดซึ่ งนําไปสู

การจุดระเบิด ความรุนแรงขึ้นอยูกับประเภท
หรือชนิดของวัตถุระเบิด
2. ทิศทางการปลอยอาวุธ (Line of Fire)
อยาเขาไปใกลหรือวางตําแหนงเครือ่ งมือ
หรือคนทางดานหนาและดานหลังของเฮลิคอปเตอร
ทหาร อันตรายจากอาวุธจรวดพุง ออกมาอาจเกิด
ขึ้นไดเสมอ การเขาไปยังเฮลิคอปเตอรทหาร
ควรกระทําในทิศทาง 45 องศา จากทางดานหนา
หรือดานหลัง

3. อยาเขาไปใกล Line of Fire ในขณะ
เกิดการลุกไหม วัตถุระเบิด/อาวุธจรวดจะเกิด
ปฏิกิริยาทางเคมี และมีความรอนสูง
4. Hypergolic Mixtures
 อันตรายเกิดจากการถูกสารเคมีไหม
(Chemical Burns)
 สารพิษ (Poisonous)
 เย็นจัด แข็งตัว เมื่อถูกผิวหนังทําให
บวม (Frostbite)
2.1.4 Overheated Batteries
ในแบตเตอรี่มีแร Alkaline หรือ Nickel
-Cadmium (Ni-Cd) นิเกิลแคดเมียมเมื่อถูก
ความรอนจากการลุกไหมอาจเกิดอันตรายจาก
การระเบิด เปนวัตถุทมี่ พี ษิ เปนอันตรายแกชวี ติ
อันเนื่องมาจากสารที่อาจกอใหเกิดโรคมะเร็ง
2.1.5 ฉนวนไฟฟา (Bron fiber composites)
วัสดุหุมฉนวนไฟฟาหุมสายไฟฟาที่ซอน
อยูในผนัง และรอยไวในทอใตพื้น สวนมากจะ
ใชเปนฉนวนหุ มสายไฟภายใน มีใชในเครื่ อง
เฮลิคอปเตอรบางรุน เชน S-76B (ฮ.ลล.4)
และ S-70B (ฮ.ปด.1) เปนตน วัสดุดังกลาว
เมื่ อติดไฟจะปลดปลอยควั นพิษสู บรรยากาศ
ทําใหมผี ลตอการหายใจและสายตา ตองสวมใส
ชุดปองกัน
2.1.6 อั นตรายจากไฟไหม ที่ ฐานล อ
อากาศยาน/เฮลิคอปเตอร (Wheel Hazards)
1. ไฟที่เกิดขึ้นใกลกับเครื่องยนต ถังน้ํามัน และลําตัวของเครื่องบิน
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2. ความรอนสูงของไฟจะทําใหไฟขยาย
ลุกลามไปไดงา ยและลุกไหมลาํ ตัวของอากาศยาน
3. การระเบิดอยางฉับพลันของกงลอ
4. การระเบิ ดอย างฉั บ พลั นของโลหะ
แมกนีเซียม
5. การระเบิดอยางฉับพลันของยาง และ
การแตกของทอไฮดรอลิคกําลังอัดสูง
6. การดําเนินการบริเวณดุมลอซึง่ มีทนุ ลอยฉุกเฉิน (Emergency Floatation) หรือลอยางสําหรับใชลงบนพื้นดาดฟาที่ติดตั้งอยู จะ
ตองระมัดระวังและอยายืนตรงดานขางของลอ
ซึง่ ฝาครอบอุปกรณอาจหลุดกระเด็นออกมาได
ทําใหผูทยี่ ืนอยูใ กลๆ ไดรับบาดเจ็บอยางสาหัส
2.1.7 ใบพัดต่ํา ( Rotor Drop )
1. ปกติแลวเมือ่ ใบพัดหยุดหมุนจะไมตก
ถึงพืน้
2. นอกจากกระแสลม การโคลง การ
กระแทก ทําใหตกลงพื้นเสียการทรงตัว
3. การดําเนิ นการเข าไปยังที่ เกิดเหตุ
หรือมีไฟไหม เจาหนาทีจ่ ะตองทราบถึงอันตราย
ที่อาจเกิดจากโรเตอรประธานและใบพัดหาง
4. เมื่อใบพัดยังหมุนอยูจะตองใชความ
ระมัดระวังอยางมากในขณะทีเ่ คลือ่ นทีเ่ ขาไปหา
ลําตัวในสภาพทีเ่ ครื่องเกิดอุบัตเิ หตุนนั้ การเขา
ไปยังเฮลิคอปเตอรควรใชทาหมอบคลาน ถา
โรเตอรประธานยังหมุนอยู ใบพัดจะยังคงหมุน
ตอไปเรื่อยๆ และคอย ๆ ลดระดับต่ําลง แมวา
เครื่องยนตจะหยุดทํางานแลวก็ตาม ควรคํานึง
ดวย วาใบพัดอาจจะลดต่ํากวาระดับศีรษะดวย

2.2 การเข า ทํ า การดั บ ไฟลุ ก ไหม
เฮลิคอปเตอร (Approach Procedures)
2.2.1 ผูสั่งการที่เกิดเหตุ (On Scene
Leader - OSL)
1. การปฏิบัติการไดอยางฉับพลันและ
ปลอดภัยถือเปนที่ตองการสูงสุดของเจาหนาที่
ดับไฟและกูภัย

มากขึ้น
2. ใชหัวฉีด สายสูบ 2 สาย (AFFF)
 1 ทีม ตอ 1 สาย (AFFF)
 1 ทีม ใชน้ําทะเลเปนฉากกําบังและ
หลอเย็นวัตถุระเบิด
2.2.3 เจาหนาทีก่ ูภยั (Rescue Personnel)
1. เจาหนาทีก่ ภู ยั สวมใสชดุ ทนความรอน
(Proximity Suits) เขาตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่
เกิดเหตุ ทําการชวยเหลือนักบินและผูโดยสาร
ประจําเครื่อง
2. หลังจากไฟอยูในความควบคุม เปนผู
ถอดขั้วไฟฟาจากแบตเตอรี่
3. ตรวจสอบความรอน เพื่อปองกันไฟ
เกิดขึ้นใหม (Reflash)
2.3 การปฏิบตั ิเมื่อไฟเกิดการลุกลาม
เฮลิคอปเตอรจนกระทัง่ ไมสามารถควบคุมได
(Extraordinary Fire Fighting Procedures )
2.3.1 ถ าไม สามารถควบคุ มการเกิ ด
ไฟไหม
1. เปดระบบน้ําหยาด (บนลานเฮลิ คอปเตอร) หากมีอุปกรณ Sprinkler System
2. ใชวธิ ที งิ้ เฮลิคอปเตอรลงน้าํ (Jettison)
 ใชระบบกันโครงของเรือสลัดใหเฮลิคอปเตอรตกน้ํา

2. ประเมินสถานการณอยางเหมาะสม
และทันกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
3. นําทีมเขาดับไฟในเวลาอันรวดเร็ว แม
จะอยูในสภาพแวดลอมที่ทิศทางลมหวนกลับ
2.2.2 ชุดดับไฟ (Fire Party)
1. ไมควรเขาดับไฟในขณะที่ใบพัดหมุน
หากหลีกเลี่ยงไมได ตองเพิ่มความระมัดระวัง

 ให เรื อมี ความเร็ วสู งและหั น เลี้ ยวใน
ทิศทางมุมหางเสือสูงสุดทําให Over side
 ใชรถยก (Forklift)
 ใช ส าย Cable ลวดขนาด ¾ นิ้ ว
ประกอบกับรอกโดยพิจารณาจากสภาพดาดฟา
เฮลิคอปเตอรของเรือวาจะดึงไปดานใดและบริเวณ
ทีต่ ดิ ตัง้ ของกวานสมออยูต าํ แหนงใด โดยอยาให
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มีสิ่งที่กีดขวางเปนอุปสรรคบริเวณมุมดาดฟา
และกวานสมอ
2.4 ขั้ นตอนการปฏิ บั ติ เ มื่ อ เข า ไป
ดําเนินการชวยเหลือผูป ระสบภัย
2.4.1 วิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารเข า ห องนั ก บิ น
(Cockpit Entry)
1. เปดประตูหองนักบิน
2. ปลดเข็มขัดรัดตัก และรัดบา ใหใช
เครื่องตัด (V-blade) ในกรณีไมสามารถปลด
สายรัดได
3. ถอดหมวกนักบินออกโดยปลดหรือ
ใชเครือ่ งตัด
4. ชวยเหลือนักบินโดยการเคลื่อนยาย
ทางดานหลัง ยกใตแขนดวยความระมัดระวัง
วางนักบินลงใหผูชวยเหลือตอไป
2.4.2 วิ ธี ปฏิ บั ติ การเข าห องโดยสาร
(Cabin Entry)
1. เปดประตูหองโดยสาร
2. ปลดเข็มขัดรัดตัวผูโดยสาร หรือตัด
ออก และรีบนําผูโดยสารออกโดยเร็ว
2.4.3 วิธีปฏิบตั ิการทําลายผานจุดตัดเจาะ (Forced Entry)
1. ควรพยายามเขาไปทางประตูตามปกติ
กอน ถาทําไมไดใหพยายามเปดชองทางออกที่

หนาตางฉุกเฉิน ถาทําไมไดอีก จึงใชวิธีเขาไป
ทําลายเปนวิธีสุดทาย
2. เจาหนาทีด่ บั เพลิงและหัวหนาชุดกูภ ยั
จะตองมีความรูเกี่ยวกับอากาศยานแตละชนิด
เพียงพอเพื่อมิใหเกิดความสับสนหากตกอยูใน
สถานการณที่จะตองใชวิธีทําลาย
3. การใชขวานเพือ่ ตัดผิวลําตัวอากาศยาน
รุนใหมที่ทันสมัยจะไมคอยไดผล การตัดเปด
เปนชองที่ลําตัวอากาศยาน/เฮลิคอปเตอร จะ
ตองใชเลื่อยยนตหรือสิ่วลม โดยตัดออกใหเปน

ดําเนินการตัดเจาะ

บทที่ 3 การจัดหนวยดับไฟเฮลิคอปเตอร และการใชอุปกรณดับไฟบน
ดาดฟาเฮลิคอปเตอร
จุดมุง หมาย
ก. เพือ่ ใหรกู ารกําหนดหนาทีแ่ ละงานใน
หนาที่ รวมทั้งความรับผิดชอบของเจาหนาที่
ตางๆ ในหนวยดับไฟเฮลิคอปเตอร
ข. เพื่ อให รู ถึ งวิ ธีการใช สถานที่ ติ ดตั้ ง

ชองขนาดกวาง 2 ฟุต (ตัดเฉพาะ 3 ดาน คือ
ขวา ซาย และดานบน) และงัดใหงอออกพอเปน
ชองทางได
4. จุดตัดเจาะสวนมากมักจะอยูใ นระดับ
สูงเกินกวามือเอือ้ มถึงหากยืนอยูบ นดาดฟาบิน
ทั้งนี้เนื่องจากความสูงและความโคงของลําตัว
อากาศยาน ดังนั้นการตัดเจาะอาจตองกระทํา
ขณะอยูบนบันได เมื่อเปนเชนนี้แลว จะตองยึด
บันไดไวใหมั่นคง
5. ศึกษาอยางละเอียดรอบคอบกอนจะ

ของอุปกรณการดับไฟชนิดเคลื่ อนที่ และชนิด
ประจําที่ รวมทั้ งเครื่ องมือในการชวยเหลือผู
ประสบภัยซึ่งมีอยูตามที่ตางๆ โดยเฉพาะบน
ดาดฟาเปดทัง้ หมด
3.1 การจัดสายการบังคับบัญชา และ
หนาที่
หนาที่ของชุดปองกันความเสียหายบน
ดาดฟาเฮลิคอปเตอร ไดแก
1. ปกปองเรือจากอุบตั ิเหตุทเี่ กิดขึน้ จาก
ปฏิบัติการการบิน
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รับผิดชอบเกีย่ วกับความปลอดภัยในการปฏิบตั ิ
งานทีเ่ กีย่ วของกับเรือของตนดังตอไปนี้
1.1 ควบคุมการรับ-สงเฮลิคอปเตอร
1.2 ควบคุมจราจรทางอากาศทีเ่ กีย่ วของ
กับเรือ
1.3 ควบคุ มสั ญญาณการลงจอดของ
เฮลิคอปเตอร
1.4 ควบคุมการปฏิบตั งิ านบนดาดฟาบิน
2. นายยามเรือเดิน (OOD) มีหนาทีใ่ น
2. ชวยเหลือนักบินและลูกเรือจากอุบัติเหตุ การนําเรื อเพื่ อช วยในการปฏิ บั ติ การร วมกั บ
การจัดสายการบังคับบัญชาและหนาที่ เฮลิคอปเตอร ซึ่งถาหากมีอุบัติเหตุบนดาดฟา
การจัดสายการบังคับบัญชาเปนการแสดง เฮลิคอปเตอร นายยามเรือเดินจะตองนําเรือ
ผูบังคับการเรือ
นายยามเรือเดิน
นายทหารควบคุมเฮลิคอปเตอร
ผูสั่งการที่เกิดเหตุ
สายโฟม 1

สายโฟม 2

สายโฟม 3

ใหเห็นหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ
เมือ่ มีการรับ-สง ซึ่งรายละเอียดขอบเขตหนาที่
ในการปฏิบัติมีดังตอไปนี้
3.1.1 หน าที่ หลั ก ในการอํานวยการ
ดับไฟ
1. ผู บั งคั บการเรื อ (CO) มี หน า ที่

ชุดสนับสนุน

ชุดกูภัย

เพื่ อช วยชุ ดดั บไฟและกู ภัยในการปฏิ บัติ งาน
ซึง่ นายยามเรือเดินจะตองวิเคราะหสถานการณ
ตางๆ กอนนําเรือในทิศทางตางๆ โดยตองยึด
หลักวา ตองปองกันการลุกลามของไฟ ชวยเหลือ
ชุดดับไฟและกูภัยในการปฏิบัติงานไดงายขึ้น
ยกตัวอยางเชน การหันเลี้ยวเรือแบบตอเนื่อง

เพือ่ ชวยใหนา้ํ มันเชือ้ เพลิงอากาศยานทีไ่ หลนอง
พื้นสามารถไหลลงทะเลได และเปลี่ยนทิศทาง
การนําเรือและความเร็วในการควบคุมทิศทาง
ของไฟและควันเพื่ อชวยชุดดับไฟและกู ภัยใน
การเขาทํางาน เปนตน
3. นายทหารควบคุ มเฮลิ คอปเตอร
(Helicopter Control Officer) มีหนาที่ในการ
ควบคุมดูแลความปลอดภัยเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุขนึ้
บนดาดฟาเฮลิคอปเตอร และทําหนาที่ควบคุม
การติดตอสือ่ สารและประสานงานไปยังสะพาน
เดินเรือในการนําเรือในขณะที่เกิดอุบัติเหตุบน
ดาดฟ าเฮลิ คอปเตอร เพื่ อที่ ชุ ดดั บไฟดาดฟ า
เฮลิคอปเตอรจะปฏิบตั งิ านไดสะดวก ซึง่ ในการ
เขาดับไฟและชวยเหลือนักบิน ทิศทางลม การ
เอียงของเรือจะมีผลตอการปฏิบัติงานของชุด
ดับไฟและกูภ ยั รวมถึงการควบคุมใหปฏิบตั ติ าม
กฎของความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านทัง้ หมด
บนดาดฟาบิน รวมทัง้ จะตองมัน่ ใจวาเจาหนาที่
ทัง้ หมดทีป่ ฏิบตั งิ านบนดาดฟาบินไดรบั การฝก
มาเปนอยางดี เมือ่ มีเฮลิคอปเตอรประสบอุบตั เิ หตุ
บนดาดฟ าบิ นจะต องเป นผู ก ดสั ญญาณว ามี
เฮลิคอปเตอรประสบอุบั ติเหตุบนดาดฟ าบิ น
(Helo Crash Alarm) และกดปุม การทํางานของ
ระบบ AFFF Sprinkler บนดาดฟาบิน รวมทั้ง
ควบคุมการปฏิบตั ขิ องชุดปองกันความเสียหาย
ชุ ดช วยเหลื อและกู ภั ย โดยใช ระบบประกาศ
คําสัง่ ของดาดฟาบิน (5MC) นายทหารควบคุม
เฮลิคอปเตอรจะตองเปนผูค วบคุมสัง่ การในการ
เคลื่ อนย ายเฮลิ คอปเตอร ในระหว างเกิ ดเหตุ
ฉุกเฉินขึ้นบนดาดฟาบิน และตองเปนผูทสี่ งตอ
ขอมูลขาวสารจากผูส งั่ การทีเ่ กิดเหตุไปยังสะพาน
เดินเรือและศูนยปองกันความเสียหาย
4. ผูชวยนายทหารปองกันความเสียหาย
(DCA) มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝกของ
กําลังพลของชุดชวยเหลือและกูภัย และจะตอง
ตรวจสอบพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารการบินเมือ่ มีสญ
ั ญาณ
สัง่ ประจําสถานีปฏิบัตกิ ารการบิน เพือ่ ใหมั่นใจ
วา การเตรียมการของชุดปองกันความเสียหาย
ดาดฟาบินเรียบรอย รวมทัง้ ตองเปนผูต รวจสอบ
ความพรอมของอุปกรณในการดับเพลิงใหพรอม
ใชงานไดตลอดเวลา
5. นายทหารควบคุมดาดฟาบิน (FDO)
มีหนาทีด่ แู ลการปฏิบตั งิ านของชุดชวยเหลือและ
กูภ ยั จัดเตรียมดาดฟาใหพรอมสําหรับปฏิบตั กิ าร
ของเฮลิคอปเตอร และเตรียมอุปกรณตา งๆ ทีใ่ ช
ในการปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร
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6. เจาหนาทีส่ ญ
ั ญาณ (LSE) มีหนาทีใ่ ห
สัญญาณแกนักบินที่อยูบนเครื่อง โดยที่นักบิน
สามารถมองเห็นผูใ หสัญญาณไดตลอดเวลาใน
การนําเครื่ องขึ้ นและลง สั ญญาณที่ ส งมาถึ ง
นักบินสวนใหญเปนเสมือนคําแนะนําในการนํา
เครื่อง สวนสัญญาณที่ตองปฏิบัติตามคือ การ
ลอยตัวคงทีแ่ ละเคลือ่ นทีข่ องเฮลิคอปเตอรออก
ไปจากตัวเรือ แลวรายงานเหตุการณไปยังนาย
ทหารควบคุมเฮลิคอปเตอร
3.1.2 หนาที่ และการปฏิบัติชุดดับไฟ
และกูภัย
1. ผูสั่งการในที่เกิดเหตุ (OSL) มีหนาที่
ในการสั่งการชุดปองกันความเสียหาย รวมทั้ง
ชุดชวยเหลือและกูภัย และเมื่อมีการสั่งประจํา
สถานีรบั -สงเฮลิคอปเตอรจะตองเปนผูร ายงาน
ความพรอมไปยังนายทหารควบคุมเฮลิคอปเตอร
นอกจากนั้นจะตองเปนผูทมี่ ีความเขาใจในการ
ปฏิบตั แิ ละเขาใจความตองการเมือ่ มีเหตุฉกุ เฉิน
และสามารถนําเจาหนาทีช่ ุดดับไฟและกูภ ยั เขา
แกไขสถานการณในทิศทางทีถ่ กู ตอง รวมทัง้ ตอง
วิเคราะหสถานการณและรองขอไปยังนายทหาร
ควบคุมเฮลิคอปเตอรเพื่อประสานนายยามเรือ
เดินเกีย่ วกับทิศทางในการนําเรือเพือ่ สนับสนุน

การทํางานของชุดปองกันความเสียหายกับชุด
ชวยเหลือและกู ภัย โดยจะตองคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและกําลังพลเปนอันดับแรก
2. เจาหนาที่ชุดสายสูบ AFFF (Hose
Team/Deployment ) สําหรับสาย AFFF ขนาด
2 ½ นิว้ จะใชกําลังพลประมาณ 3-4 นาย โดย
การปฏิบตั เิ จาหนาทีช่ ดุ สายสูบควรจะอยูด า นนอก
ของสายเพือ่ สะดวกในการเคลือ่ นไหวของสายสูบ
ทั้ง 2 สาย

3. หัวหนาชุดดับไฟ (Hose Team Leader)
ของแตละสายสูบจะยืนตอจากเจาหนาที่หัวฉีด
เพือ่ ทีจ่ ะสะดวกในการควบคุมทิศทางการฉีดตาม
คําสัง่ ของผูส งั่ การทีเ่ กิดเหตุ
4. พลนําสาร (Messengers) จะมีหนาที่
สงขอมูลขาวสารระหวางผูสงั่ การทีเ่ กิดเหตุและ
สถานีควบคุมเฮลิคอปเตอร (Helicopter Control
Station)
5. เจาหนาที่ชุดกูภัย (Rescue Personnel)

เจาหนาที่ชุดกูภัยจะตองสวมชุดผจญเพลิงและ
ทํางานเปนทีมภายใตการควบคุมของผูสั่งการ
ทีเ่ กิดเหตุ
6. เจาหนาที่ควบคุมสถานีโฟม (AFFF
Hose Station Operator) จะตองรักษาสถานะ
การติดตอสือ่ สารระหวางทีเ่ กิดเหตุและสถานีโฟม
รวมถึงจะตองเตรียมการเรือ่ งการเติมน้าํ ยาโฟม
AFFF ใหสามารถใชไดอยางตอเนื่อง
7. เจาหนาทีพ่ ยาบาล (Medical Personnel)
ตองอยูใ นตําบลทีท่ ปี่ ลอดภัยแตสามารถชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บไดรวดเร็ว รวมถึงตองเตรียมพื้นที่ใน
การคัดแยกผูบาดเจ็บ
8. เจาหนาทีส่ รรพาวุธ (EOD / Weapon
Personnel) จะต องอยู กับชุ ดดับไฟและกู ภั ย
เพือ่ ใหคาํ แนะนําในการปฏิบตั เิ มือ่ เฮลิคอปเตอร
ที่ประสบอุบัติเหตุมีการติดตั้งอาวุธเขาไปดวย
9. เจาหนาที่ เติมน้ํามันเฮลิคอปเตอร
(Helicopter Fuel Personnel) ตองเตรียมการใน
การตัดระบบหรือซอมทําเมือ่ มีการชํารุดเสียหาย
3.2 อุปกรณการดับไฟและกู ภัยบน
ดาดฟาเฮลิคอปเตอร
3.2.1 สถานีโฟม (AFFF Injection Station)
ขนาดของสถานีโฟมจะมีอยูห ลายขนาด บางลํา
อาจจะมีขนาดความจุของถังโฟม 300 Gallons
AFFF Concentrate หรือบางลําอาจจะเปนขนาด
30 Gallons ซึ่งที่สถานีโฟมจะประกอบไปดวย
Proportioning Unit ซึ่งจะทําหนาที่ในการผสม
AFFF Concentrate 6% กั บน้ําทะเล โดยมี
อุปกรณ Balanced Pressure Proportioners
ในการควบคุมอัตราสวนผสมของน้ําทะเลและ
AFFF Concentrate
3.2.2 จํานวนอุปกรณดับเพลิงในแตละ
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1. Hose Valve จํานวน 1 ตัว
2. Strainer จํานวน 1 ตัว
3. สายสูบจํานวนตามตองการ
4. หัวฉีดแบบปรับได (Vari-Nozzle)
จํานวน 1 หัว
5. ประแจคอมา (Spanner Wrench)
จํานวน 2 อัน
3.2.4 ระบบ AFFF Flight Deck Fire Extinguishing
ระบบนีจ้ ะทํางานรวมกับระบบ Saltwa-

Typical Tools in Rescue Kit

WIND

จะรับโฟม AFFF มาจากสถานีโฟม
3.2.6 เครือ่ งมือของชุดกูภ ยั (Tool Roll)
ตองมีเครือ่ งมืออยางนอยอยางละ 1 ชิ้น
ตามรายการดังตอไปนี้ และตองมีการตรวจสอบ
ทุก ๆ วัน
1. กรรไกรตัดสายเคเบิล ขนาดยาว 14
นิว้ จํานวน 1 อัน ตัดไดเสนผาศูนยกลาง ¼ นิว้
2. คีมตัดโลหะชนิดใชงานหนัก ขนาด
ยาว 8 นิ้ว จํานวน 1 อัน
3. ประแจคีมปากตรง ขนาด 10 นิ้ ว
จํานวน 1 อัน
4. ขวานกู ภั ย คมมี หยั ก ด ามฉนวน
จํานวน 1 เลม
5. มีดกูภัย (Rescue Knife) จํานวน 1
ชุด
6. เลื่อยตัดโลหะ (Flack Saw) ขนาด
12 นิ้ว จํานวน 1 ชุด พรอมใบเลื่อย รวม 3 ใบ
7. เลื่อยลันดาตัดโลหะ (Metal Cutting
Saw) ขนาด 20 นิ้ว จํานวน 1 ปน
8. ไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว จํานวน
1อัน
9. ไขควงปากแบน ขนาด 6 นิ้ว จํานวน
1 อัน
10. ไขควงปากแฉก ขนาด 4 นิว้ จํานวน
1 อัน
Portable AFFF (In-Line)
Eductor/Fireman

1
SALTWATER
BACK UP

1 = Fireplug W/Waygate
Providing 1-1½” Outlet
2 = 1-1½” Fire hose
Maximum 150 Ft.
3 = In-Line Eductor
W/Pickup Tube
4 = AFFF (5 Gal.) Can
5 = 1-1½” Vari-Nozzle
5

APPROACH
PROCEDURES

2

AFFF
HOSES

สายโฟม AFFF ประกอบดวย
1. Appropriate Connection to Source
2. สายสูบจํานวนตามตองการ
3. ประแจคอมา (Spanner Wrench)
จํานวน 1 อัน
4. หัวฉีดแบบปรับได (Vari-Nozzles)
จํานวน 1 หัว
5. CO2 และ PKP อยางละ 1 ถัง
3.2.3 จํานวนอุปกรณสายน้ําดับไฟใน
สายน้ําทะเล (ในกรณีมีการประกอบอมภัณฑ)

3

ter Washdown System โดยอาศัย Flush-Deck
Nozzles ทีฝ่ ง ไวใตพนื้ ดาดฟาในการฉีดโฟม AFFF
โดยรับโฟมมาจากสถานีโฟมเพื่อดับไฟหรือฉีด
น้ําทะเลออกมาชําระลางในกรณีสงครามเคมี
นิวเคลียร ชีวะ ซึง่ สถานีทคี่ วบคุมการทํางานจะ
อยูใน Helicopter Control Station
3.2.5 ระบบ AFFF Sprinkler ใน Hangar
Deck
ระบบนี้จะถูกติดตั้งไวบริเวณเพดานของ
โรงเก็บเฮลิคอปเตอรเพื่ อใชในการดับไฟโดย

4

11. ไขควงปากแฉก ขนาด 6 นิว้ จํานวน
1 อัน
12. เชือกหวงพรอมขอเกีย่ วขนาด 40 นิว้
จํานวน 1 ชุด (Grappling Hook and Rope Sling)
13. ลูกอุดถังน้าํ มันชนิดไม ขนาด 2 นิว้
x ½ นิ้ว x 4 นิ้ว จํานวน 3 ลูก
14. ลูกอุดถังน้ํามันชนิดยาง 2 นิ้ว x ½
นิ้ว x 4 นิ้ว จํานวน 3 ลูก
15. ลูกกุญแจผานอากาศยาน (Dzus
Key) ขนาดมาตรฐาน จํานวน 2 ลูก
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16. ผ าใบสําหรั บเก็ บเครื่ องมือขนาด
มวนแลว 28 นิ้ว x 6 นิ้ว จํานวน 1 ผืน
3.3 การจัดกําลังพลในชุดดับไฟและ
กูภ ยั
จํานวนกําลังพลในชุดดับไฟและกูภัย
3.3.1 ผูสั่งการที่เกิดเหตุ 1 นาย
3.3.2 ชุดกูภ ยั 2 นาย (พรอมชุดปองกัน
ความรอนในการชวยเหลือนักบิน)
3.3.3 สายโฟม AFFF 2 สาย (ในแตละ
สายจะประกอบด วยหั วฉี ด 1 นาย สายสู บ
จํานวน 2-5 นายตอสาย 1 เสน )
3.3.4 เจาหนาที่ประจําเครื่องผลิตโฟม
AFFF สายละ 1 นาย
3.3.5 ชุดสนับสนุน จํานวน 4 นาย
หมายเหตุ ในกรณี ที่ มีอมภั ณฑ เข ามา
เกีย่ วของจะตองมีการเตรียมสายน้าํ ทะเลดับไฟ
เพิ่มมาอีก 1 เสน
3.4 การติดตอสือ่ สาร
การติดตอสื่อสารเมือ่ มีการประจําสถานี
รั บ ส ง เฮลิ ค อปเตอร นั้ น มี ทั้ งการใช ว งจร
โทรศัพท กําลังเสียง และระบบประกาศคําสั่ง

ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.4.1 ระบบโทรศัพทกาํ ลังเสียงวงจร 2JZ
เป นวงจรที่ ใช ติ ดต อไปยั ง ศู นย ป องกั นความ
เสียหาย ชุดชวยเหลือและกูภัย สถานีโฟม
3.4.2 ระบบโทรศัพทกาํ ลังเสียงวงจร 1JG
เปนวงจรทีใ่ ชในการติดตอไปยังสะพานเดินเรือ
หอบังคับการบิน ดาดฟาบิน ชุดชวยเหลือและ
กูภัย
3.4.3 ระบบประกาศคําสัง่ ของเรือ วงจร
1MC
3.4.4 ระบบประกาศคําสั่งผูบังคับการ
เรือ วงจร 21MC
3.4.5 ระบบประกาศคําสั่งดาดฟาบิน
วงจร 5MC

3.5 การเตรียมชุดปองกันความเสียหาย
ดาดฟาบินเมือ่ มีการปฏิบตั ติ อ ไปนี้
3.5.1 การรับ - สงเฮลิคอปเตอร
3.5.2 การเติมน้าํ มันเฮลิคอปเตอร
3.5.3 การทํา VERTREP
3.5.4 การทํา HIFR (Helicopter Inflight
Refueling)
3.5.5 การติดตัง้ อมภัณฑกบั เฮลิคอปเตอร

บทที่ 4 แนวการฝกชุดปองกันความ
เสียหายของเรือทีม่ ดี าดฟาเฮลิคอปเตอร
จุดมุง หมาย
เพือ่ ชวยฝกกําลังพลใหทราบขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ใิ นการดับไฟดาดฟาเฮลิคอปเตอรในกรณี
ทีม่ เี หตุฉกุ เฉินบนดาดฟาลานจอดเฮลิคอปเตอร

4.1 การเตรียมแผนการฝก
4.1.1 การกําหนดแผนการฝกหรือตาราง
การฝก ควรกระทําดังนี้
ทุกครัง้ ทีม่ กี ารประจําสถานีรบั -สง เฮลิคอปเตอร หลังจากการรับเฮลิคอปเตอรครั้ ง
สุดทายเปนตนไปเพือ่ ไมเปนการรบกวนตาราง
ปฏิบัติประจําวันของเรือ
4.1.2 รายละเอียดของแผนการฝก
1. ชนิดและแบบของเฮลิคอปเตอรที่ใช
ในการฝก
2. จํานวนลูกเรือและผูโดยสารที่จะตอง
ชวยเหลือ
3. จํานวนผูบาดเจ็บ
4. ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับเฮลิคอปเตอร
 เฮลิคอปเตอรไดรับความเสียหาย หักพัง
 ถังน้ํามันเชื้อเพลิงรั่ว
 มี น้ํามั นเชื้ อเพลิ ง รั่ วภายในและภาย
นอก เฮลิคอปเตอรกําลังลุกไหม
 เครือ
่ งยนตยังไมดบั และใบพัดยังหมุนอยู
5. สิ่งสมมติอื่น ๆ
 วัสดุหรือกลองทีส
่ มมติเปนเฮลิคอปเตอร
 ไมใชการฉีดฟองทางกลจริง
 บุ คคลที่ จ ะสมมติ ใ ห เป น ลู ก เรื อและ
ผูโ ดยสาร
 เจาหนาที่สายสูบน้ําดับเพลิง
 วิธีการเขาไปยังภายในเฮลิคอปเตอร
 สมมติ เ พลิ ง ไหม ใช บุ คคลโบกผ าสี
แดง-ดํา
4.2 ขัน้ เตรียมการฝก
4.2.1 ผูค วบคุมการฝกจะตองเตรียมการ
ในเรือ่ งการสมมติสถานการณและอธิบายขัน้ ตอน
การปฏิบตั ิ รวมทัง้ ขอควรระวังเกีย่ วกับอันตราย
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อันอาจจะเกิดขึน้ ไดในการปฏิบตั กิ ารจริง
4.2.2 จะตองเตรียมการในเรือ่ งอุปกรณ
และเครื่องมือปองกันความเสียหายในการฝก
ดังตอไปนี้
1. กําหนดตําบลที่สถานีสายสูบน้ําดับ
เพลิง (Fire Plug) อยางนอยสองสถานีซงึ่ จะตอง
ไมอยูตดิ กับโรงเก็บเฮลิคอปเตอร
2. สายโฟม AFFF 2 สายในกรณีที่
ไมมีอมภัณฑ และใชสายโฟม AFFF 3 สาย ใน
กรณีทมี่ ีการติดตั้งอมภัณฑกับเฮลิคอปเตอร
3. CO2 ขนาด 15 ปอนด จํานวน 2 ขวด
และ PKP ขนาด 18 ปอนด จํานวน 2 ขวด
4.2.3 เตรียมกําลังพลในการฝก
1. ผูส ั่งการที่เกิดเหตุ
2. เจ าหน าที่ ชุ ดกู ภั ยจํานวน 2 นาย
พรอมชุดปองกันความรอน
3. เจาหนาทีป่ ระจําสายโฟม AFFF จํานวน
2 สาย โดยแตละสายจะประกอบดวยหัวฉีด 1
นาย สายสูบ 2-5 นายตอสาย 1 เสน
4. เจาหนาที่ประจําสถานีโฟมในกรณีที่
เรือมีการติดตั้งสถานีโฟมแบบประจําที่ ซึ่งจะมี
หนาทีใ่ นการดูแลปริมาณน้าํ ยาโฟมในถังใชการ

ในระหวางเกิดเหตุ
5. เจาหนาที่พยาบาล
ผู ช วยนายทหารปองกันความเสี ยหาย
(DCA) มีหนาที่ในการควบคุมการออกตาราง
การฝกของกําลังพลเกีย่ วกับทักษะในการดับไฟ
รวมถึงการกูภ ยั โดยมีหวั ขอการฝกทีส่ าํ คัญดังนี้
4.3 หั วข อการฝ กอบรมชุ ด ป องกั น
ความเสียหาย
4.3.1 อบรมเกีย่ วกับการจัดสายการบังคับ
บัญชาและหนาที่ของชุดปองกันความเสียหาย
ดาดฟาบิน
4.3.2 อบรมใหทราบเกี่ยวกับขั้ นตอน
การรายงานเหตุการณเกี่ยวกับการดับไฟ
4.3.3 อบรมเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร
และการจัดสรรวงจรในการติดตอสื่อสาร
4.3.4 อบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบือ้ งตน
4.3.5 อบรมเกีย่ วกับประเภทของไฟและ
การใชสารดับไฟที่เหมาะสมกับประเภทของไฟ
4.3.6 อบรมเกีย่ วกับขัน้ ตอนการทํางาน
ของระบบน้าํ ทะเลดับไฟและสถานีโฟมบนดาดฟา
บินและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร
4.3.7 อบรมเกี่ ยวกับการใชเครื่ องมือ
ดับไฟเบือ้ งตน (CO2 , PKP, HALON 1211)
4.3.8 อบรมความรูเ กีย่ วกับการเปดประตู
เขาไปในเฮลิคอปเตอรที่ปฏิบัติงานบนเรือทั้ง
แบบปกติและฉุกเฉิน
4.3.9 อบรมเกี่ ยวกั บ การช ว ยเหลื อ
นักบินและลูกเรือทั้งแบบปกติและฉุกเฉิน
4.3.10 อบรมเกีย่ วกับการปฏิบตั เิ ริม่ ตน
ในการดับไฟที่ ถูกตองเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น

จนกระทั่งชุดดับไฟเขาแทนที่
4.4 หัวขอการฝกของชุดชวยเหลือและ
กูภ ยั
4.4.1 ความคุน เคยเกีย่ วกับเฮลิคอปเตอร
ที่ปฏิบตั ิงานดวย
4.4.2 การหลอเย็นอมภัณฑที่อันตราย
4.4.3 การเปดประตูเฮลิคอปเตอรทั้ ง
แบบปกติและฉุกเฉิน
4.4.4 ขั้นตอนการปฏิบัติในการชวยเหลือนักบินและลูกเรือ
4.4.5 ขัน้ ตอนเคลือ่ นยายเฮลิคอปเตอร
ที่ประสบอุบัติเหตุ
4.4.6 ขัน้ ตอนการผลักเฮลิคอปเตอรลง
ทะเล
4.4.7 การใชเครื่ องมือในการตัดเจาะ
เฮลิคอปเตอร
บทสรุป
กลาวถึงเนื้อหาของการฝก ใหผูรับการ
ฝกทราบอยางยอ ๆ
1. ตองครอบคลุมเนือ้ หาของการฝกทัง้ หมด
2. มอบหมายหนาทีใ่ หผรู บั การฝกแตละ
นายชีแ้ จงใหทราบถึงหนาทีแ่ ละสถานทีท่ จี่ ะตอง
ไปประจําอยู
2.1 ดาดฟาลานบิน
2.2 สถานีควบคุมเฮลิคอปเตอร / ตูเ ก็บ
เครื่องมือรื้อถอน
2.3 ศูนยควบคุมความเสียหาย
2.4 สถานีทําฟองทางกล
4.5 การฝกอบรมเกีย่ วกับวัตถุอนั ตราย
ผูบังคับการเรือจะตองมั่นใจวากําลังพล
ทีอ่ ยูใ นชุดปองกันความเสียหายดาดฟาบินจะตอง
มีความรูเ ปนอยางดีเกีย่ วกับวัตถุอนั ตรายและจะ
ตองมั่นใจวากําลังพลทั้งหมดสามารถควบคุม
และจัดการในระหวางเกิดเหตุฉกุ เฉินได
4.6 การควบคุมการฝก
ในระหวางการฝก ผู ควบคุมการฝกจะ
ตองกําหนดขอมูลขาวสารตางๆ ตอไปนี้ใหแก
ผูส งั่ การที่เกิดเหตุ
4.6.1 ประเภทของไฟ ตําบลที่เกิดเหตุ
การเสียหายของเฮลิคอปเตอร
4.6.2 ลักษณะและจํานวนผูบ าดเจ็บ
4.6.3 การกําหนดสถานการณวาไฟอยู
ในความควบคุม
4.6.4 การกําหนดสถานการณวา ไฟดับแลว
4.7 ลําดับขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการเขา
ดับไฟ
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สําหรับขั้นตอนการฝกผูสั่งการในที่เกิด
เหตุ ควรจะใชขั้นตอนการฝกเปนลําดับขัน้ ตาม
ลําดับหัวขอเมื่อทําการฝกดับไฟบนดาดฟาบิน
ซึง่ ลําดับขัน้ ตอนมีดังตอไปนี้
4.7.1 ขั้ นการเตรี ยมอุ ปกรณ ป องกั น
ความเสี ยหายและเครื่ องมือในการช วยเหลื อ
กูภัย
4.7.2 เกิดเหตุฉกุ เฉินบนดาดฟาบิน
4.7.3 นายทหารควบคุมเฮลิคอปเตอร
กดปุ มสั ญ ญาณเมื่ อ มี เฮลิ คอปเตอร ป ระสบ
อุบัติเหตุบนดาดฟาบิน (Crashed Alarm)
4.7.4 นายทหารควบคุมเฮลิคอปเตอร
กดปุม AFFF Sprinkler เพื่อคลุมพื้นดาดฟาบิน
หากมีนา้ํ มันอากาศยานไหลออกมาทีพ่ นื้ ดาดฟา
4.7.5 ผูสงั่ การในที่เกิดเหตุเขาดําเนินการสั่งการชุดปองกันความเสียหายเขาทําการ
ดับไฟตามขัน้ ตอน
4.7.6 ขณะเดียวกัน ผูส งั่ การในทีเ่ กิดเหตุ
จะตองสัง่ การใหสายโฟมอีกหนึง่ สายเขาทําการ
หลอเย็นอมภัณฑ

4.7.7 สั่งการใหชุดชวยเหลือและกูภัย
ทําการชวยเหลือนักบินและลูกเรือ พรอมกันนัน้
ก็สงั่ การใหเจาหนาทีพ่ ยาบาลพรอมเปลพยาบาล
ประจําที่
4.7.8 ไฟอยู ในความควบคุม/ทําการ
หลอเย็นอมภัณฑตอไป
4.7.9 เจาหนาที่ EOD (Explosive Ordnance
Disposal) ทําการตรวจสอบอมภัณฑ
4.7.10 เจาหนาที่ EOD บอกอมภัณฑอยู
ในความปลอดภัย
4.7.11 ผูส งั่ การในทีเ่ กิดเหตุสงั่ ถอย/ปดน้าํ
4.7.12 ไฟอยูใ นความควบคุม
4.7.13 จัดยามเฝาไฟ
4.7.14 จัดเก็บสิง่ ของเขาทีใ่ หเรียบรอย

บทที่ 5 แบบฝกดับไฟและชวยเหลือ
ผูป ระสบภัยบนดาดฟาเฮลิคอปเตอร (Helicopter Crash Fire Fighting)

4.7.15 เจาหนาทีด่ าดฟาบินทําการเก็บ
FOD (Foreign Object Debris) บนดาดฟาบิน
4.7.16 ชีแ้ จงขอบกพรองในการฝก
4.7.17 จบขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
4.8 ขอควรระวังในการปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การหลอเย็นอมภัณฑ
จะตองฉีดโฟม AFFF อยางตอเนือ่ งในการ
หลอเย็นอมภัณฑจนกวาไฟจะดับ ไมควรใชน้ํา
ฉีดหลอเย็นในระหวางทีไ่ ฟยังไมดบั โดยสมบูรณ
เพราะวาน้าํ ทีฉ่ ดี เขาไปอาจจะเปนการลางโฟมที่
คลุมอมภัณฑและทําใหไฟดับชาลง เวลาทีใ่ ชใน
การหลอเย็นอยางนอยประมาณ 15 นาที เพื่อ
ทําใหอุณหภูมิของอมภัณฑลดลงเทาอุณหภูมิ
ทีป่ กติ

สมมติ เหตุ ก ารณ ที่ เฮลิ คอปเตอร เกิ ด
อุบัตเิ หตุลงฉุกเฉินและไดรบั ความเสียหายดังนี้
: ถังน้าํ มันเชือ้ เพลิงรัว่ ทําใ หนา้ํ มันเชือ้ เพลิงไหล
ออกจากถังนองอยูภ ายใตเครือ่ งและรัว่ ไหลออก
มาภายนอก เครื่องโดยรอบเฮลิคอปเตอรเกิด
ไฟลุกไหม
ก. การปฏิบตั ิ
1. นายทหารควบคุ ม เฮลิ ค อปเตอร
(HCO) กดกริง่ สัญญาณฉุกเฉิน (Crash Alarm)
จนกวาจะไดรบั สัญญาณปลอดภัยจากนายทหาร
ควบคุมเฮลิคอปเตอร (HCO)
2. ชุดดับไฟหลัก Primary Hose Team
เขาดับไฟ
หัวหนาชุดดับไฟรองสัง่ การใหเจาหนาที่
ในทีมเขาประจําเครือ่ งมือตางๆ รวมทัง้ อุปกรณ
สนับสนุนตาง ๆ
2.1 ทีมดับไฟรองเขาประจําที่ (สามารถ
สนับสนุนปนฉีดโฟมเพือ่ ทําการดับไฟ ในขณะที่
ทีมดับไฟรองยังไมพรอม)
2.2 สายสู บ แต ล ะสายประกอบด ว ย
สายสูบและหัวฉีดฟองกล ขนาด 12 G.P.M. ชนิด
ปรับแตงได และสายสูบน้าํ ดับไฟธรรมดาขนาด
1 ½ นิว้ หรือ 2 ½ นิว้ พรอมดวยหัวฉีดทําหมอก
ขนาด 10 หรือ 12 ฟุต หรือถาใชหวั ฉีดชนิดปรับ
แตงได ใหปรับหัวฉีดในตําแหนงฝอยน้าํ กวางสุด
2.3 ทัง้ สองทีมทํางานประสานกันภายใต
การสัง่ การของผูส งั่ การทีเ่ กิดเหตุ
3. เจาหนาทีโ่ ทรศัพทจะไดรบั การติดตอ
จากนายทหารควบคุมเฮลิคอปเตอร (HCO) และ
สงขาวสารไปยังผูส ั่งการที่เกิดเหตุ (OSL) ดังนี้
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เครื่องมือที่ตองนําไปดวย ไดแก CO2
15 ปอนด และ PKP 10 ปอนด พรอมเหล็กงัด
(Pry Bar)
6.3 จัดยามเฝาไฟ
 ใหสายสูบ 1 สาย ถอยออกจากพื้นที่
และใหเตรียมพรอมไว
6.4 รายงานความเสียหายทีเ่ กิดแกเครือ่ ง
และดาดฟาบินไปยังสะพานเดินเรือและศูนย
ควบคุมความเสียหาย ใหคาํ แนะนําตางๆ ทีจ่ าํ เปน
6.5 คํานวณเวลาในการตรวจสอบพื้นที่
ดาดฟาบินและรายงานใหสะพานเดินเรือทราบ
6.6 เก็ บ เครื่ องมื อเครื่ องใช เข าที่ ใ ห
เรียบรอย
ข. วิเคราะหการฝก
1. หลังจากเก็บเครือ่ งมือเครือ่ งใชแลวจะ
ตองวิจารณการฝกใหทราบดังหัวขอตอไปนี้


3.1 จํานวนผูทอี่ ยูบนเครื่อง
3.2 บริเวณหรือตําแหนงที่บุคคลอยู
3.3 ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงบนเครื่อง
3.4 ทิศทางและความเร็วลม
4. เขาดับไฟทางดานหัวเครือ่ งไปยังทาย
เครื่องจากบนลงลาง พยายามผลักดันไฟใหไป
ทางทายเครือ่ งและแยกออกหางจากเครือ่ งใหได
5. ในทันทีที่สามารถเปดประตูชองทาง
เพือ่ เขาไปในเฮลิคอปเตอรได ผูส งั่ การตองสงชุด
ชวยชีวิต (สวมชุดทนไฟ) เขาชวยเหลือบุคคล
ในเครื่องทันที
5.1 เจาหนาชวยชีวติ ตองทํางานเปนทีม
ทีมละ 2 คน
5.2 ตรวจความเสียหายอันอาจเกิดขึ้น
บริ เวณรอบๆ เครื่ อง เช น ดาดฟ าบิ น หรื อ
ชองทางเดินตางๆ อันอาจเกิดความเสียหายได
เปนตน
5.3 เจาหนาทีส่ ายสูบพยายามอยาฉีดน้าํ
ไปยังเจาหนาทีช่ ว ยชีวติ ในชุดทนไฟ นอกจากใน
กรณีเปนจริงๆ
5.4 เจาหนาที่ชุดกูภัยใชวิธีเคลื่อนยาย
ผูบาดเจ็บใหถกู ตองตามวิธีการ
5.5 เจ าหน าที่ ชุ ดกู ภั ยรายงานความ
เสียหาย ผูบาดเจ็บ ใหผูสั่งการที่เกิดเหตุทราบ
ผูส งั่ การทีเ่ กิดเหตุรายงานผานเจาหนาทีโ่ ทรศัพท
ไปยั ง สะพานเดิ นเรื อและศู นย ควบคุ มความ
เสียหาย (DCC)
5.6 เจาหนาที่ ชวยชีวิตตองตรวจสอบ
สวิตซแบตเตอรี่ ลิน้ ตัดน้าํ มัน และอืน่ ๆ หลังจาก

ชวยเหลือบุคคลออกมาแลว
5.7 เมื่อชวยเหลือบุคคลออกจากเครื่อง
แลวผูสั่งการที่เกิดเหตุตองแจงใหสะพานเดินเรือและศูนยควบคุมความเสียหายวาชวยเหลือ
บุคคลออกจากเครือ่ งเรียบรอยแลว
5.8 ผู สั่ งการที่ เกิดเหตุทําการควบคุม
การดับไฟตอไป
6. เมื่อไฟดับ ผูสั่งการที่เกิดเหตุตอง
6.1 แจงใหสะพานเดินเรือและศูนยควบคุม
ความเสียหายทราบ
6.2 ดับไฟใหสมบูรณ
 เจาหนาทีช
่ ดุ กูภ ยั เขาตรวจสอบภายใน
เครื่อง ตรวจหาไฟที่อาจหลงเหลืออยู ตรวจอีก
ครั้ง ตอสวิตซแบตเตอรี่ ลิ้นตัดน้ํามัน ฯล

1.1 สรุปขอบกพรองที่ควรแกไข
1.2 หลังจากวิจารณการฝกแลว ทุกสิ่ง
ทุกอยางทีผ่ ดิ พลาดจะตองฝกทบทวนใหนกั เรียน
เขาใจอยางแจมชัด
 การวิเคราะหควรเหมาะสมกับสภาพ
ความเขาใจในการฝก อยาเขมงวดหรือจับผิดกับ
ทีมฝกใหมๆ โดยเฉพาะกับการฝกครั้งแรก
 ตองแนใจวาทุกๆ คน จะตองทําอะไร
อยางไรในการฝกครัง้ ตอไป
ก. กําหนดมาตรฐานสําหรับการแกไข
การฝกใหดขี ึ้น
ข. ไมมที มี ฝกทีมใดทีจ่ ะไมดขี นึ้ (หลังจาก
ไดรับการฝกหลายๆ ครั้ง)
2. การจัดเกรด (ระดับ) เปนสิ่งสําคัญที่
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จะใหชุดฝกไดเปรียบเทียบการฝกในครั้งนี้กับ
การฝกครั้งอื่นๆ สําหรับเหตุผลนี้ การประเมิน
คาของการฝกจะตองสมเหตุสมผล
3. ใบประเมินคาการฝกทีย่ งั ไมมาตรฐาน
จะตองแกไข โดยตองทําการฝกในครัง้ ตอไปจน
กวาผลการฝกจะเปนทีพ่ อใจและยอมรับได และ
ผลการฝกทีย่ งั ไมอาจยอมรับไดหมายความวาทีม
ของทานยังไมพรอมทีจ่ ะเผชิญกับเหตุการณจริง

หนวยซอม 3 เขาทําการดับไฟทางกราบขวา ถา
ไมไดจดั เจาหนาทีข่ องแผนกการบินประจําสถานี
 เครื่องหมาย * ใหใช จนท. สัญญาณ
และ จนท. ลวดยึดเฮลิคอปเตอร
 หนาที่สถานีสํารอง สามารถพิจารณา
ปรับเพิม่ หรือลดตามความเหมาะสมกับจํานวน
กําลังพลประจําเรือ โดยคํานึงถึงประเภทภารกิจ
และขนาดของเรือ ทร.ไทย ตลอดจนจํานวน

ตารางตัวอยางการจัดสถานีดบั ไฟและชวยเหลือผูป ระสบภัย
ตําแหนง
1. ผูสั่งการที่เกิดเหตุ
2. หัวหนาชุดดับไฟ
3. จนท.กูภัย คนที่ 1
4. จนท.กูภัย คนที่ 2
5. จนท.หัวฉีดโฟม ขวา
6. จนท.หัวฉีดโฟม ซาย
7. *จนท.ประจําสายสูบโฟมกราบขวา ( 2 นาย)
8. จนท.ประจําสายสูบโฟมกราบซาย ( 2 นาย)
9. *จนท.หลอเย็น
10. จนท.หลอเย็น (สํารอง)
11. จนท.หัวฉีดดับไฟกราบขวา
12. จนท.หัวฉีดดับไฟกราบซาย
13. จนท.สายสูบกราบขวา (2 นาย)
14. จนท.สายสูบกราบซาย (2 นาย)
15. จนท.เดินเครื่องฟองทางกล
16. จนท.เดินเครื่องฟองทางกล
17. จนท.หัวตอน้ํากราบขวา
18. จนท.หัวตอน้ํากราบซาย
19. พยาบาล
20. จนท.ยิงโฟม (Monitor)
21. พลติดตอ
หมายเหตุตาราง
 เครือ
่ งมือและอุปกรณทใี่ ชดบั ไฟมีพรอม
ทางกราบขวาและกราบซาย ในกรณีเหตุการณ
ฉุกเฉิน จนท. ชุดดับไฟและชวยเหลือผูป ระสบภัย
จะประจําทางกราบซาย เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุเครือ่ ง
เฮลิคอปเตอรตกบนดาดฟาบินจะใชกาํ ลังพลจาก

พรรค
กล.
กล.
นว. / กล.
นว./ กล.
กล.
กล.
หนวยซอม 3
นว.
หนวยซอม 3
นว.
หนวยซอม 3
นว./กล.
หนวยซอม 3
นว./กล.
กล.
กล.
นว./กล.
นว./กล.
แพทย
พลาธิการ
พลาธิการ

หนาที่
ควบคุมสถานีเมื่อ ฮ. ตก
ควบคุมทีมดับไฟบนดาดฟา
กูภัยนักบิน สวมชุดกันไฟพรอมเครื่องมือตัดถาง
ชวยเหลือ จนท.คนที่ 1 พรอมสวมชุดกันไฟ
ประจําสถานีโฟม กราบขวา สายสูบขนาด 1 ½ นิ้ว
ประจําสถานีโฟม กราบซาย สายสูบขนาด 1 ½ นิ้ว
สถานีสํารอง พรอมนําผงเคมี และ CO2
สถานีสํารอง
พรอมหัวฉีดฝอยน้ําความเร็วต่ําขนาด 10 ฟุต
สถานีสํารอง
ใชน้ําทะเล สายสูบขนาด 1 ½ นิ้ว
สถานีสํารอง
สถานีสํารอง
สถานีสํารอง
เดินเครื่องผสมโฟม
เดินเครื่องผสมโฟม
เปด – ปด น้ํา
สถานีสํารอง
ปฐมพยาบาลเบื้องตน
ใชเครื่องฉีดโฟมประจําที่กราบซาย
ติดตอผานวงจร IJG

อุปกรณ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช และตําแหนงหนาที่
2. Helicopter Crash Fire Fighting (U.S.
ตามสภาพความเปนจริงของผูปฏิบัติงาน โดย Navy)
แบงจํานวนผูปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3. FXP 4 (Rev A) MOB-D-27-SF
REFERENCE
(U.S. Navy)
1. NATOPS: U.S. Navy Aircraft Fire
Fighting and Rescue Manual
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