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บทท่ี 1 บทนํา
ปจจบุนัอากาศยาน/เฮลิคอปเตอรไดถกู

นําเขามามีบทบาทในปฏิบัติการรวมกับเรือรบ
ในภารกิจการรบและในบริเวณพื้นท่ีอันตราย
เนือ่งจากเฮลิคอปเตอรมีความคลองตัวสงูจงึนาํ
ไปใชประโยชนไดหลายอยาง เชน การขนสง
ระยะสั้น การคนหาและชวยเหลือกูภัย การ
อพยพลําเลียงผูไดรับบาดเจ็บและผูปวย การ
สนับสนนุการดับไฟ การตอสูกับเรือดําน้าํ การ
สนับสนุนการโจมตีขาศึก เปนตน

 ทฤษฎีการฝกดับไฟเฮลิคอปเตอรเปนสิง่
จาํเปนท่ีมีความสาํคัญในหนวยงานท่ีอากาศยาน
และเฮลิคอปเตอรอยูบนเรือ ตองมีการฝกอบรม
เจาหนาท่ีชดุดับไฟและชวยเหลือผูประสบภัยให
มีความเชี่ยวชาญเพื่อลดอัตราความเสี่ยงท่ีเกิด
จากอัคคีภัยเฮลิคอปเตอร (Helicopter Fires) ให
อยูในระดับตํ่าสุด  การฝกดับไฟเฮลิคอปเตอร
นบัวาเปนทฤษฎีการฝกดับเพลิงรูปแบบใหม ซึง่
แตกตางจากหนวยซอมปกติของเรือ รวมถึง
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีผิดแผกออกไปเนื่องจากมี

ความเกีย่วของกบัการปฏิบติังานของอากาศยาน
/เฮลิคอปเตอรซึ่งจะมีท้ังวัตถุไวไฟ เชน น้ํามัน
เชือ้เพลิงอากาศยาน/เฮลิคอปเตอร  และอมภัณฑ
(Ammunition : หมายถงึวัสดุหรืออุปกรณท่ีบรรจุ
ดวยวัตถุระเบิด ดินขับ ฯลฯ)

 แนวทางการฝกดับไฟเฮลิคอปเตอรและ
ชวยเหลือผูประสบภัยเพือ่เปนการเตรียมการรับ
สถานการณไวปฏิบัติกับเฮลิคอปเตอรในเหตุ
ฉุกเฉินไดทุกสถานการณ รวมท้ังตองมีข้ันตอน
ในการตรวจสอบและการฝกซอมตามแผนใหเปน
ไปตามระยะเวลากําหนด เพราะการตรวจสอบ
และฝกซอมตามแผนเปนวิธีเดียวท่ีจะทดสอบ
และตรวจสอบประเมินผลการปฏิบติัของเจาหนาท่ี

ชุดดับไฟเฮลิคอปเตอรไดเปนอยางดี
การปฏิบติัไดอยางฉับพลันและปลอดภัย

ถอืเปนท่ีตองการสงูสดุของชดุดับไฟเฮลิคอปเตอร
ฉะนัน้จงึมีความจาํเปนอยางยิง่ท่ีชดุดับไฟเฮลิ-
คอปเตอรตองมีความรูในการดับไฟเฮลิคอปเตอร
อยางแจมแจงและรูถึงประเภทตางๆ ของเฮลิ-
คอปเตอร โครงสรางของเฮลิคอปเตอร ถงัน้าํมัน
และอันตรายตางๆ ท่ีจะบังเกิดข้ึน

การชวยชวิีตนกับนิและผูโดยสารท่ีติดอยู
ในเฮลิคอปเตอรขณะมีไฟกาํลังลุกไหมและเขาไป
ดับไฟนัน้เปนงานท่ีเสีย่งอันตรายและตองกระทํา
ใหไดผลสําเร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว ท้ังนี้เพื่อ
รักษาไวซึ่งชีวิตและทรัพยสิน

 องคประกอบท่ีสาํคัญท่ีจะนาํมาซึง่ความ
สําเร็จในการดับไฟเฮลิคอปเตอร คือ

1. มีอปุกรณดับไฟและกูภัยท่ีมีสมรรถนะสูง
2. เจาหนาท่ีชุดดับไฟเฮลิคอปเตอรมี

ประสบการณและมีความรอบรูเปนอยางดี
3. มีการวางแผนและเทคน ิคการดําเนนิ-

การอยางเหมาะสมและทันกบัเหตุการณท่ีเกดิข้ึน
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เนื่องจากมีองคประกอบหลายประการ
ดังกลาว จงึมิใชเร่ืองงายท่ีจะดําเนนิการใหบรรลุ
ผลสาํเร็จตามท่ีมุงหมายภายในเวลาอันรวดเร็ว
ฉะนั้นการวางแผนและการฝกอบรมเจาหนาท่ี
ชุดดับไฟเฮลิคอปเตอรใหเตรียมพรอมไวต้ังแต
เวลาปกติกอนเกดิอุบติัเหตุคือสิง่จาํเปนอยางยิง่
ท่ีตองทําใหเปนปราการท่ีแข็งแกรงและเชื่อถือ
ไดอยางเต็มท่ี

บทท่ี 2 ลักษณะการลุกไหมของ
เฮลิคอปเตอร

จุดมุงหมาย
ก. เพือ่ใหรูถงึวิธกีารปฏิบติัและมาตรการ

ท่ีจาํเปนในการดับไฟท่ีลุกไหมเฮลิคอปเตอรบน
เรือ และการชวยเหลือผูประสบภัยท่ีติดอยูใน
เฮลิคอปเตอร

ข. เพื่อใหรูถึงขอควรระมัดระวังเกี่ยวกับ
อันตรายอันอาจจะเกิดข้ึนไดในการปฏิบัติงาน
การท่ีไฟลุกไหมเฮลิคอปเตอร มักมีอันตราย
หลายๆ อยางท่ีเกิดข้ึนตามมา การมีความรู
เกีย่วกบัอันตรายตางๆ เหลานัน้เปนสิง่ท่ีจาํเปน
จะทําใหการปฏิบัติงานในการดับไฟและกูภัยมี
ความปลอดภัยมากข้ึน

2.1 ขอควรระมดัระวงัเก่ียวกับอนัตราย
จากการลกุไหมเฮลคิอปเตอร

2.1.1 กาซพิษ  (Toxic Gases)
ขณะไฟไหมภายในลําตัวอากาศยานหรือ

การจุดระเบิด ความรุนแรงข้ึนอยูกับประเภท
หรือชนิดของวัตถุระเบิด

2. ทิศทางการปลอยอาวุธ (Line of Fire)
อยาเขาไปใกลหรือวางตําแหนงเคร่ืองมือ

หรือคนทางดานหนาและดานหลังของเฮลิคอปเตอร
ทหาร อันตรายจากอาวุธจรวดพุงออกมาอาจเกดิ
ข้ึนไดเสมอ 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 เม่ือถูกผิวหนังทําให

บวม (Frostbite)
2.1.4 Overheated  Batteries
ในแบตเตอร่ีมีแร  Alkaline หรือ Nickel

-Cadmium (Ni-Cd) นิเกิลแคดเมียมเม่ือถูก
ความรอนจากการลุกไหมอาจเกดิอันตรายจาก
การระเบดิ เปนวัตถท่ีุมีพษิเปนอันตรายแกชวิีต
อันเนื่องมาจากสารท่ีอาจกอใหเกดิโรคมะเร็ง

2.1.5 ฉนวนไฟฟา (Bron fiber com-
posites)

วัสดุหุมฉนวนไฟฟาหุมสายไฟฟาท่ีซอน
อยูในผนัง และรอยไวในทอใตพื้น สวนมากจะ
ใชเปนฉนวนหุมสายไฟภายใน มีใชในเคร่ือง
เฮลิคอปเตอรบางรุน เชน S-76B  (ฮ.ลล.4)
และ S-70B (ฮ.ปด.1) เปนตน วัสดุดังกลาว
เม่ือติดไฟจะปลดปลอยควันพิษสูบรรยากาศ
ทําใหมีผลตอการหายใจและสายตา ตองสวมใส
ชดุปองกนั

2.1.6 อันตรายจากไฟไหมท่ีฐานลอ
อากาศยาน/เฮลิคอปเตอร (Wheel Hazards)

1. ไฟท่ีเกิดข้ึนใกลกับเคร่ืองยนต ถัง-
น้ํามัน และลําตัวของเคร่ืองบิน

หองนักบิน ( Cockpit ) จะเต็มไปดวยกาซพิษ
2.1.2  สารปองกนัการแข็งตัวของน้าํมัน

เชื้อเพลิงอากาศยาน (Anti Icing Fluids)
สารนี้ 85% เปนแอลกอฮอล (Alcohol)

สวนอีก 15% เปนกลีเซอรอล (Glycerin) เม่ือ
เกิดการลุกไหมจะไมเห็นเปลวไฟ

2.13 วัตถรุะเบดิ (Ordnance)
1. ความรอนบวกกับแรงอัดทําใหเกิด

การคุ (Cook-off) ของวัตถุระเบิดซึ่งนําไปสู
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2. ความรอนสูงของไฟจะทําใหไฟขยาย
ลุกลามไปไดงายและลุกไหมลําตัวของอากาศยาน

3. การระเบิดอยางฉับพลันของกงลอ
4. การระเบิดอยางฉับพลันของโลหะ

แมกนีเซียม
5. การระเบิดอยางฉับพลันของยาง และ

การแตกของทอไฮดรอลิคกาํลังอัดสงู
6. การดําเนนิการบริเวณดุมลอซึง่มีทุน-

ลอยฉุกเฉิน (Emergency Floatation) หรือลอ-
ยางสําหรับใชลงบนพื้นดาดฟาท่ีติดต้ังอยู จะ
ตองระมัดระวังและอยายืนตรงดานขางของลอ
ซึง่ฝาครอบอุปกรณอาจหลุดกระเด็นออกมาได
ทําใหผูท่ียืนอยูใกลๆ ไดรับบาดเจ็บอยางสาหัส

2.1.7 ใบพัดตํ่า  ( Rotor Drop )
1. ปกติแลวเม่ือใบพดัหยดุหมุนจะไมตก

ถงึพืน้
2. นอกจากกระแสลม การโคลง การ

กระแทก ทําใหตกลงพื้นเสียการทรงตัว
3. การดําเนินการเขาไปยังท่ีเกิดเหตุ

หรือมีไฟไหม เจาหนาท่ีจะตองทราบถงึอันตราย
ท่ีอาจเกดิจากโรเตอรประธานและใบพัดหาง

4. เม่ือใบพัดยังหมุนอยูจะตองใชความ
ระมัดระวังอยางมากในขณะท่ีเคล่ือนท่ีเขาไปหา
ลําตัวในสภาพท่ีเคร่ืองเกดิอุบัติเหตุนัน้ การเขา
ไปยังเฮลิคอปเตอรควรใชทาหมอบคลาน ถา
โรเตอรประธานยังหมุนอยู ใบพัดจะยังคงหมุน
ตอไปเร่ือยๆ และคอย ๆ    ลดระดับตํ่าลง แมวา
เคร่ืองยนตจะหยุดทํางานแลวก็ตาม ควรคํานึง
ดวย วาใบพัดอาจจะลดตํ่ากวาระดับศีรษะดวย

มากข้ึน
2. ใชหัวฉีด สายสูบ 2 สาย (AFFF)
 1 ทีม ตอ 1 สาย (AFFF)
 1 ทีม ใชน้ําทะเลเปนฉากกําบังและ

หลอเย็นวัตถุระเบิด
2.2.3 เจาหนาท่ีกูภัย (Rescue Personnel)
1. เจาหนาท่ีกูภัยสวมใสชดุทนความรอน

(Proximity Suits) เขาตรวจสอบพื้นท่ีบริเวณท่ี
เกิดเหตุ ทําการชวยเหลือนักบินและผูโดยสาร
ประจําเคร่ือง

2. หลังจากไฟอยูในความควบคุม เปนผู
ถอดข้ัวไฟฟาจากแบตเตอร่ี

3. ตรวจสอบความรอน เพื่อปองกันไฟ
เกิดข้ึนใหม (Reflash)

2.3 การปฏิบัติเมื่อไฟเกิดการลุกลาม
เฮลคิอปเตอรจนกระทัง่ไมสามารถควบคมุได
(Extraordinary Fire Fighting Procedures )

2.3.1 ถาไมสามารถควบคุมการเกิด
ไฟไหม

1. เปดระบบน้ําหยาด (บนลานเฮลิ-
คอปเตอร) หากมีอุปกรณ Sprinkler System

2. ใชวิธท้ิีงเฮลิคอปเตอรลงน้าํ (Jettison)
 ใชระบบกันโครงของเรือสลัดใหเฮลิ-

คอปเตอรตกน้ํา

2.2 การเข าทําการดับไฟลุกไหม
เฮลิคอปเตอร  (Approach  Procedures)

2.2.1 ผูสั่งการท่ีเกิดเหตุ (On Scene
Leader - OSL)

1. การปฏิบัติการไดอยางฉับพลันและ
ปลอดภัยถือเปนท่ีตองการสูงสุดของเจาหนาท่ี
ดับไฟและกูภัย

2. ประเมินสถานการณอยางเหมาะสม
และทันกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน

3. นาํทีมเขาดับไฟในเวลาอันรวดเร็ว แม
จะอยูในสภาพแวดลอมท่ีทิศทางลมหวนกลับ

2.2.2 ชุดดับไฟ (Fire Party)
1. ไมควรเขาดับไฟในขณะท่ีใบพัดหมุน

หากหลีกเล่ียงไมได ตองเพิ่มความระมัดระวัง

 ใหเรือมีความเร็วสูงและหันเล้ียวใน
ทิศทางมุมหางเสือสูงสุดทําให Over side

 ใชรถยก (Forklift)
 ใชสาย Cable ลวดขนาด ¾ นิ้ ว

ประกอบกบัรอกโดยพจิารณาจากสภาพดาดฟา
เฮลิคอปเตอรของเรือวาจะดึงไปดานใดและบริเวณ
ท่ีติดต้ังของกวานสมออยูตําแหนงใด โดยอยาให
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มีสิ่งท่ีกีดขวางเปนอุปสรรคบริเวณมุมดาดฟา
และกวานสมอ

2.4 ขั้ นตอนการปฏิบัติเมื่ อเขาไป
ดาํเนนิการชวยเหลอืผูประสบภยั

2.4.1 วิธีปฏิบั ติการเขาหองนักบิน
(Cockpit  Entry)

1. เปดประตูหองนักบิน
2. ปลดเข็มขัดรัดตัก และรัดบา ใหใช

เคร่ืองตัด (V-blade) ในกรณีไมสามารถปลด
สายรัดได

3. ถอดหมวกนักบินออกโดยปลดหรือ
ใชเคร่ืองตัด

4. ชวยเหลือนักบินโดยการเคล่ือนยาย
ทางดานหลัง ยกใตแขนดวยความระมัดระวัง
วางนักบินลงใหผูชวยเหลือตอไป

2.4.2 วิธีปฏิบัติการเขาหองโดยสาร
(Cabin  Entry)

1. เปดประตูหองโดยสาร
2. ปลดเข็มขัดรัดตัวผูโดยสาร หรือตัด

ออก และรีบนําผูโดยสารออกโดยเร็ว
2.4.3 วิธีปฏิบติัการทําลายผานจดุตัด-

เจาะ (Forced  Entry)
1. ควรพยายามเขาไปทางประตูตามปกติ

กอน ถาทําไมไดใหพยายามเปดชองทางออกท่ี

ชองขนาดกวาง 2 ฟุต (ตัดเฉพาะ 3 ดาน คือ
ขวา ซาย และดานบน) และงดัใหงอออกพอเปน
ชองทางได

4. จดุตัดเจาะสวนมากมักจะอยูในระดับ
สงูเกนิกวามือเอ้ือมถงึหากยืนอยูบนดาดฟาบนิ
ท้ังนี้เนื่องจากความสูงและความโคงของลําตัว
อากาศยาน ดังนั้นการตัดเจาะอาจตองกระทํา
ขณะอยูบนบันได เม่ือเปนเชนนี้แลว จะตองยึด
บันไดไวใหม่ันคง

5. ศึกษาอยางละเอียดรอบคอบกอนจะ

ดําเนินการตัดเจาะ
บทท่ี 3 การจัดหนวยดับไฟเฮลิ-

คอปเตอร และการใชอุปกรณดับไฟบน
ดาดฟาเฮลิคอปเตอร

จุดมุงหมาย
ก. เพือ่ใหรูการกาํหนดหนาท่ีและงานใน

หนาท่ี รวมท้ังความรับผิดชอบของเจาหนาท่ี
ตางๆ ในหนวยดับไฟเฮลิคอปเตอร

ข. เพื่อใหรูถึงวิธีการใชสถานท่ีติดต้ัง

หนาตางฉุกเฉิน ถาทําไมไดอีก จึงใชวิธีเขาไป
ทําลายเปนวิธีสุดทาย

2. เจาหนาท่ีดับเพลิงและหัวหนาชดุกูภัย
จะตองมีความรูเกี่ยวกับอากาศยานแตละชนิด
เพียงพอเพื่อมิใหเกิดความสับสนหากตกอยูใน
สถานการณท่ีจะตองใชวิธีทําลาย

3. การใชขวานเพือ่ตัดผวิลําตัวอากาศยาน
รุนใหมท่ีทันสมัยจะไมคอยไดผล การตัดเปด
เปนชองท่ีลําตัวอากาศยาน/เฮลิคอปเตอร จะ
ตองใชเล่ือยยนตหรือสิ่วลม โดยตัดออกใหเปน

ของอุปกรณการดับไฟชนิดเคล่ือนท่ีและชนิด
ประจําท่ี รวมท้ังเคร่ืองมือในการชวยเหลือผู
ประสบภัยซึ่งมีอยูตามท่ีตางๆ โดยเฉพาะบน
ดาดฟาเปดท้ังหมด

3.1 การจัดสายการบังคับบัญชา และ
หนาท่ี

หนาท่ีของชุดปองกันความเสียหายบน
ดาดฟาเฮลิคอปเตอร  ไดแก

1. ปกปองเรือจากอุบติัเหตุท่ีเกดิข้ึนจาก
ปฏิบัติการการบิน



5SAFET Y LIFE

2. ชวยเหลือนักบินและลูกเรือจากอุบัติเหตุ
การจัดสายการบังคบับัญชาและหนาที่
การจดัสายการบงัคับบญัชาเปนการแสดง

รับผดิชอบเกีย่วกบัความปลอดภัยในการปฏิบติั
งานท่ีเกีย่วของกับเรือของตนดังตอไปนี้

1.1 ควบคุมการรับ-สงเฮลิคอปเตอร
1.2 ควบคุมจราจรทางอากาศท่ีเกีย่วของ

กับเรือ
1.3 ควบคุมสัญญาณการลงจอดของ

เฮลิคอปเตอร
1.4 ควบคุมการปฏิบติังานบนดาดฟาบนิ
2. นายยามเรอืเดนิ (OOD)  มีหนาท่ีใน

การนําเรือเพื่อชวยในการปฏิบัติการรวมกับ
เฮลิคอปเตอร  ซึ่งถาหากมีอุบัติเหตุบนดาดฟา
เฮลิคอปเตอร นายยามเรือเดินจะตองนําเรือ

เพือ่ชวยใหน้าํมันเชือ้เพลิงอากาศยานท่ีไหลนอง
พื้นสามารถไหลลงทะเลได และเปล่ียนทิศทาง
การนําเรือและความเร็วในการควบคุมทิศทาง
ของไฟและควันเพื่อชวยชุดดับไฟและกูภัยใน
การเขาทํางาน เปนตน

3. นายทหารควบคุมเฮลิคอปเตอร
(Helicopter Control Officer) มีหนาท่ีในการ
ควบคุมดูแลความปลอดภัยเม่ือเกดิอุบติัเหตุข้ึน
บนดาดฟาเฮลิคอปเตอร และทําหนาท่ีควบคุม
การติดตอสือ่สารและประสานงานไปยงัสะพาน
เดินเรือในการนําเรือในขณะท่ีเกิดอุบัติเหตุบน
ดาดฟาเฮลิคอปเตอรเพื่อท่ีชุดดับไฟดาดฟา
เฮลิคอปเตอรจะปฏิบติังานไดสะดวก ซึง่ในการ
เขาดับไฟและชวยเหลือนักบิน ทิศทางลม การ
เอียงของเรือจะมีผลตอการปฏิบัติงานของชุด
ดับไฟและกูภัย รวมถงึการควบคุมใหปฏิบติัตาม
กฎของความปลอดภัยในการปฏิบติังานท้ังหมด
บนดาดฟาบนิ รวมท้ังจะตองม่ันใจวาเจาหนาท่ี
ท้ังหมดท่ีปฏิบติังานบนดาดฟาบนิไดรับการฝก
มาเปนอยางดี เม่ือมีเฮลิคอปเตอรประสบอุบติัเหตุ
บนดาดฟาบินจะตองเปนผูกดสัญญาณวามี
เฮลิคอปเตอรประสบอุบัติเหตุบนดาดฟาบิน
(Helo Crash  Alarm) และกดปุมการทํางานของ
ระบบ AFFF Sprinkler บนดาดฟาบิน รวมท้ัง
ควบคุมการปฏิบติัของชดุปองกนัความเสยีหาย
ชุดชวยเหลือและกู ภัย โดยใชระบบประกาศ
คําสัง่ของดาดฟาบนิ (5MC) นายทหารควบคุม
เฮลิคอปเตอรจะตองเปนผูควบคุมสัง่การในการ
เคล่ือนยายเฮลิคอปเตอรในระหวางเกิดเหตุ
ฉุกเฉินข้ึนบนดาดฟาบนิ และตองเปนผูท่ีสงตอ
ขอมูลขาวสารจากผูสัง่การท่ีเกดิเหตุไปยงัสะพาน
เดินเรือและศูนยปองกันความเสียหาย

4. ผูชวยนายทหารปองกันความเสียหาย
(DCA) มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการฝกของ
กําลังพลของชุดชวยเหลือและกูภัย และจะตอง
ตรวจสอบพืน้ท่ีปฏิบติัการการบนิเม่ือมีสญัญาณ
สัง่ประจําสถานปีฏิบัติการการบนิ เพือ่ใหม่ันใจ
วา การเตรียมการของชุดปองกนัความเสียหาย
ดาดฟาบนิเรียบรอย รวมท้ังตองเปนผูตรวจสอบ
ความพรอมของอุปกรณในการดับเพลิงใหพรอม
ใชงานไดตลอดเวลา

5. นายทหารควบคมุดาดฟาบิน (FDO)
มีหนาท่ีดูแลการปฏิบติังานของชดุชวยเหลือและ
กูภัยจดัเตรียมดาดฟาใหพรอมสาํหรับปฏิบติัการ
ของเฮลิคอปเตอร และเตรียมอุปกรณตางๆ ท่ีใช
ในการปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบังคับการเรือ 

นายยามเรือเดิน 

นายทหารควบคุมเฮลิคอปเตอร 

  ผูส่ังการท่ีเกิดเหตุ 

สายโฟม 1 สายโฟม 3 สายโฟม 2 ชุดสนับสนุน ชุดกูภัย  

ใหเห็นหนาท่ีและความรับผดิชอบในการปฏิบติั
เม่ือมีการรับ-สง ซึ่งรายละเอียดขอบเขตหนาท่ี
ในการปฏิบัติมีดังตอไปนี้

3.1.1 หนาท่ีหลักในการอํานวยการ
ดับไฟ

1. ผู บังคับการเรือ (CO) มีหนาท่ี

เพื่อชวยชุดดับไฟและกู ภัยในการปฏิบัติงาน
ซึง่นายยามเรือเดินจะตองวิเคราะหสถานการณ
ตางๆ กอนนําเรือในทิศทางตางๆ โดยตองยึด
หลักวา ตองปองกนัการลุกลามของไฟ ชวยเหลือ
ชุดดับไฟและกูภัยในการปฏิบัติงานไดงายข้ึน
ยกตัวอยางเชน การหันเล้ียวเรือแบบตอเนื่อง
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6.  เจาหนาทีส่ญัญาณ (LSE) มีหนาท่ีให
สัญญาณแกนักบินท่ีอยูบนเคร่ือง โดยท่ีนักบิน
สามารถมองเห็นผูใหสัญญาณไดตลอดเวลาใน
การนําเคร่ืองข้ึนและลง สัญญาณท่ีสงมาถึง
นกับนิสวนใหญเปนเสมือนคําแนะนาํในการนาํ
เคร่ือง สวนสัญญาณท่ีตองปฏิบัติตามคือ การ
ลอยตัวคงท่ีและเคล่ือนท่ีของเฮลิคอปเตอรออก
ไปจากตัวเรือ แลวรายงานเหตุการณไปยังนาย
ทหารควบคุมเฮลิคอปเตอร

3.1.2 หนาท่ีและการปฏิบัติชุดดับไฟ
และกูภัย

1. ผูสั่งการในท่ีเกดิเหตุ (OSL) มีหนาท่ี
ในการสั่งการชุดปองกันความเสียหาย รวมท้ัง
ชุดชวยเหลือและกูภัย และเม่ือมีการสั่งประจํา
สถานรัีบ-สงเฮลิคอปเตอรจะตองเปนผูรายงาน
ความพรอมไปยงันายทหารควบคุมเฮลิคอปเตอร
นอกจากนั้นจะตองเปนผูท่ีมีความเขาใจในการ
ปฏิบติัและเขาใจความตองการเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน
และสามารถนําเจาหนาท่ีชุดดับไฟและกูภัยเขา
แกไขสถานการณในทิศทางท่ีถกูตอง รวมท้ังตอง
วิเคราะหสถานการณและรองขอไปยงันายทหาร
ควบคุมเฮลิคอปเตอรเพื่อประสานนายยามเรือ
เดินเกีย่วกับทิศทางในการนาํเรือเพือ่สนบัสนนุ

3. หัวหนาชดุดับไฟ (Hose Team Leader)
ของแตละสายสูบจะยืนตอจากเจาหนาท่ีหัวฉีด
เพือ่ท่ีจะสะดวกในการควบคุมทิศทางการฉีดตาม
คําสัง่ของผูสัง่การท่ีเกิดเหตุ

4. พลนาํสาร (Messengers) จะมีหนาท่ี
สงขอมูลขาวสารระหวางผูสัง่การท่ีเกิดเหตุและ
สถานคีวบคุมเฮลิคอปเตอร (Helicopter Control
Station)

5. เจาหนาท่ีชุดกูภัย (Rescue Personnel)

เจาหนาท่ีชุดกูภัยจะตองสวมชุดผจญเพลิงและ
ทํางานเปนทีมภายใตการควบคุมของผูสั่งการ
ท่ีเกิดเหตุ

6. เจาหนาท่ีควบคุมสถานีโฟม (AFFF
Hose Station Operator) จะตองรักษาสถานะ
การติดตอสือ่สารระหวางท่ีเกดิเหตุและสถานโีฟม
รวมถงึจะตองเตรียมการเร่ืองการเติมน้าํยาโฟม
AFFF ใหสามารถใชไดอยางตอเนื่อง

7. เจาหนาท่ีพยาบาล (Medical Personnel)
ตองอยูในตําบลท่ีท่ีปลอดภัยแตสามารถชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บไดรวดเร็ว รวมถึงตองเตรียมพื้นท่ีใน
การคัดแยกผูบาดเจบ็

8. เจาหนาท่ีสรรพาวุธ (EOD / Weapon
Personnel) จะตองอยูกับชุดดับไฟและกูภัย
เพือ่ใหคําแนะนาํในการปฏิบติัเม่ือเฮลิคอปเตอร
ท่ีประสบอุบัติเหตุมีการติดต้ังอาวุธเขาไปดวย

9. เจาหนาท่ีเติมน้ํามันเฮลิคอปเตอร
(Helicopter Fuel Personnel) ตองเตรียมการใน
การตัดระบบหรือซอมทําเม่ือมีการชาํรุดเสยีหาย

3.2 อุปกรณการดับไฟและกูภัยบน
ดาดฟาเฮลคิอปเตอร

 3.2.1 สถานโีฟม (AFFF Injection Station)
ขนาดของสถานโีฟมจะมีอยูหลายขนาด บางลํา
อาจจะมีขนาดความจุของถังโฟม 300 Gallons
AFFF Concentrate หรือบางลําอาจจะเปนขนาด
30 Gallons ซึ่งท่ีสถานีโฟมจะประกอบไปดวย
Proportioning Unit ซึ่งจะทําหนาท่ีในการผสม
AFFF Concentrate 6% กับน้ําทะเล โดยมี
อุปกรณ Balanced Pressure Proportioners
ในการควบคุมอัตราสวนผสมของน้ําทะเลและ
AFFF Concentrate

3.2.2 จํานวนอุปกรณดับเพลิงในแตละ

การทํางานของชุดปองกันความเสียหายกับชุด
ชวยเหลือและกูภัย โดยจะตองคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและกําลังพลเปนอันดับแรก

2. เจาหนาท่ีชุดสายสูบ  AFFF (Hose
Team/Deployment ) สําหรับสาย  AFFF ขนาด
2 ½ นิว้ จะใชกําลังพลประมาณ 3-4 นาย โดย
การปฏิบติัเจาหนาท่ีชดุสายสบูควรจะอยูดานนอก
ของสายเพือ่สะดวกในการเคล่ือนไหวของสายสบู
ท้ัง 2 สาย
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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)

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 Ex-

tinguishing
ระบบนีจ้ะทํางานรวมกับระบบ Saltwa-

จะรับโฟม AFFF มาจากสถานีโฟม
3.2.6 เคร่ืองมือของชดุกูภัย (Tool Roll)
ตองมีเคร่ืองมืออยางนอยอยางละ 1 ชิ้น

ตามรายการดังตอไปนี ้และตองมีการตรวจสอบ
ทุก ๆ วัน

1. กรรไกรตัดสายเคเบิล ขนาดยาว 14
นิว้ จาํนวน 1 อัน ตัดไดเสนผาศูนยกลาง ¼ นิว้

2. คีมตัดโลหะชนิดใชงานหนัก ขนาด
ยาว 8 นิ้ว จํานวน 1 อัน

3. ประแจคีมปากตรง ขนาด 10 นิ้ว
จํานวน 1 อัน

4. ขวานกู ภัย คมมีหยัก ดามฉนวน
จํานวน 1 เลม

5. มีดกูภัย (Rescue Knife) จํานวน 1
ชุด

6. เล่ือยตัดโลหะ  (Flack Saw) ขนาด
12 นิ้ว จํานวน 1 ชุด พรอมใบเล่ือย รวม 3 ใบ

7. เล่ือยลันดาตัดโลหะ (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 จาํนวน
1 อัน

ter Washdown System โดยอาศัย Flush-Deck
Nozzles ท่ีฝงไวใตพืน้ดาดฟาในการฉีดโฟม AFFF
โดยรับโฟมมาจากสถานีโฟมเพื่อดับไฟหรือฉีด
น้ําทะเลออกมาชําระลางในกรณีสงครามเคมี
นิวเคลียร ชีวะ ซึง่สถานีท่ีควบคุมการทํางานจะ
อยูใน Helicopter Control Station

3.2.5 ระบบ AFFF Sprinkler ใน Hangar
Deck

ระบบนี้จะถูกติดต้ังไวบริเวณเพดานของ
โรงเก็บเฮลิคอปเตอรเพื่อใชในการดับไฟโดย

11. ไขควงปากแฉก ขนาด 6 นิว้ จาํนวน
1 อัน

12. เชอืกหวงพรอมขอเกีย่วขนาด 40  นิว้
จาํนวน 1 ชดุ (Grappling Hook and Rope Sling)

 13. ลูกอุดถงัน้าํมันชนดิไม 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

WIND
SALTWATER
BACK UP

AFFF
HOSES

APPROACH
PROCEDURES

Portable AFFF (In-Line)
Eductor/Fireman

                              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

Typical Tools in Rescue Kit

1

2

3 4

5
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16. ผาใบสําหรับเก็บเคร่ืองมือขนาด
มวนแลว 28 นิ้ว x 6 นิ้ว จํานวน 1 ผืน

3.3 การจัดกําลังพลในชุดดับไฟและ
กูภยั

จํานวนกําลังพลในชุดดับไฟและกูภัย
3.3.1 ผูสั่งการท่ีเกิดเหตุ 1 นาย
3.3.2 ชดุกูภัย 2 นาย (พรอมชดุปองกนั

ความรอนในการชวยเหลือนักบิน)
3.3.3 สายโฟม  AFFF  2 สาย (ในแตละ

สายจะประกอบดวยหัวฉีด 1 นาย สายสูบ
จํานวน  2-5 นายตอสาย 1 เสน )

3.3.4 เจาหนาท่ีประจําเคร่ืองผลิตโฟม
AFFF สายละ 1 นาย

3.3.5 ชุดสนับสนุน จํานวน 4 นาย
หมายเหตุ ในกรณีท่ีมีอมภัณฑเขามา

เกีย่วของจะตองมีการเตรียมสายน้าํทะเลดับไฟ
เพิ่มมาอีก 1 เสน

3.4 การตดิตอสือ่สาร
การติดตอสื่อสารเม่ือมีการประจาํสถานี

รับส งเฮลิคอปเตอรนั้ น มี ท้ั งการใช วงจร
โทรศัพท กําลังเสียง และระบบประกาศคําสั่ง

3.5 การเตรยีมชุดปองกันความเสยีหาย
ดาดฟาบินเมือ่มกีารปฏบัิตติอไปนี้

3.5.1 การรับ - สงเฮลิคอปเตอร
3.5.2 การเติมน้าํมันเฮลิคอปเตอร
3.5.3 การทํา VERTREP
3.5.4 การทํา HIFR (Helicopter Inflight

Refueling)
3.5.5 การติดต้ังอมภัณฑกบัเฮลิคอปเตอร
บทท่ี 4 แนวการฝกชุดปองกันความ

เสยีหายของเรอืท่ีมีดาดฟาเฮลคิอปเตอร 
จุดมุงหมาย
เพือ่ชวยฝกกาํลังพลใหทราบข้ันตอนการ

ปฏิบติัในการดับไฟดาดฟาเฮลิคอปเตอรในกรณี
ท่ีมีเหตุฉุกเฉินบนดาดฟาลานจอดเฮลิคอปเตอร

4.1 การเตรยีมแผนการฝก
4.1.1 การกาํหนดแผนการฝกหรือตาราง

การฝก ควรกระทําดังนี้
ทุกคร้ังท่ีมีการประจาํสถานรัีบ-สง เฮลิ-

คอปเตอร หลังจากการรับเฮลิคอปเตอรคร้ัง
สดุทายเปนตนไปเพือ่ไมเปนการรบกวนตาราง
ปฏิบัติประจําวันของเรือ

4.1.2 รายละเอียดของแผนการฝก
1. ชนิดและแบบของเฮลิคอปเตอรท่ีใช

ในการฝก
2. จํานวนลูกเรือและผูโดยสารท่ีจะตอง

ชวยเหลือ
3. จํานวนผูบาดเจ็บ
4. ความเสยีหายท่ีเกดิข้ึนกบัเฮลิคอปเตอร
 เฮลิคอปเตอรไดรับความเสียหาย หักพัง
 ถังน้ํามันเชื้อเพลิงร่ัว
 มีน้ํามันเชื้อเพลิงร่ัวภายในและภาย

นอก เฮลิคอปเตอรกําลังลุกไหม
 เคร่ืองยนตยังไมดบัและใบพัดยังหมุนอยู
5. สิ่งสมมติอ่ืน ๆ
 วัสดุหรือกลองท่ีสมมติเปนเฮลิคอปเตอร
 ไมใชการฉีดฟองทางกลจริง
 บุคคลท่ีจะสมมติใหเปนลูกเรือและ

ผูโดยสาร
 เจาหนาท่ีสายสูบน้ําดับเพลิง
 วิธีการเขาไปยังภายในเฮลิคอปเตอร
 สมมติเพลิงไหม ใชบุคคลโบกผาสี

แดง-ดํา
4.2 ขัน้เตรยีมการฝก
4.2.1 ผูควบคุมการฝกจะตองเตรียมการ

ในเร่ืองการสมมติสถานการณและอธบิายข้ันตอน
การปฏิบติั รวมท้ังขอควรระวังเกีย่วกบัอันตราย

ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.4.1 ระบบโทรศัพทกาํลังเสยีงวงจร 2JZ

เปนวงจรท่ีใชติดตอไปยังศูนยปองกันความ
เสียหาย ชุดชวยเหลือและกูภัย สถานีโฟม

3.4.2 ระบบโทรศัพทกาํลังเสยีงวงจร 1JG
เปนวงจรท่ีใชในการติดตอไปยงัสะพานเดินเรือ
หอบังคับการบิน ดาดฟาบิน ชุดชวยเหลือและ
กูภัย

3.4.3 ระบบประกาศคําสัง่ของเรือ วงจร
1MC

3.4.4 ระบบประกาศคําสั่งผูบังคับการ
เรือ วงจร 21MC

3.4.5 ระบบประกาศคําสั่งดาดฟาบิน
วงจร 5MC
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อันอาจจะเกดิข้ึนไดในการปฏิบติัการจริง
4.2.2 จะตองเตรียมการในเร่ืองอุปกรณ

และเคร่ืองมือปองกันความเสียหายในการฝก
ดังตอไปนี้

1. กําหนดตําบลท่ีสถานีสายสูบน้ําดับ
เพลิง (Fire Plug) อยางนอยสองสถานซีึง่จะตอง
ไมอยูติดกับโรงเก็บเฮลิคอปเตอร

2. สายโฟม AFFF 2 สายในกรณีท่ี
ไมมีอมภัณฑ และใชสายโฟม  AFFF 3 สาย ใน
กรณีท่ีมีการติดต้ังอมภัณฑกับเฮลิคอปเตอร

3. CO2 ขนาด 15 ปอนด จํานวน 2 ขวด
และ PKP ขนาด 18 ปอนด จํานวน 2 ขวด

4.2.3 เตรียมกําลังพลในการฝก
1. ผูสั่งการท่ีเกิดเหตุ
2. เจาหนาท่ีชุดกู ภัยจํานวน 2 นาย

พรอมชุดปองกันความรอน
3. เจาหนาท่ีประจาํสายโฟม AFFF จาํนวน

2 สาย โดยแตละสายจะประกอบดวยหัวฉีด 1
นาย สายสูบ 2-5 นายตอสาย 1 เสน

4. เจาหนาท่ีประจําสถานีโฟมในกรณีท่ี
เรือมีการติดต้ังสถานีโฟมแบบประจําท่ี ซึ่งจะมี
หนาท่ีในการดูแลปริมาณน้าํยาโฟมในถงัใชการ

ในระหวางเกิดเหตุ
5. เจาหนาท่ีพยาบาล
ผูชวยนายทหารปองกันความเสียหาย

(DCA) มีหนาท่ีในการควบคุมการออกตาราง
การฝกของกาํลังพลเกีย่วกบัทักษะในการดับไฟ
รวมถงึการกูภัย โดยมีหัวขอการฝกท่ีสาํคัญดังนี้

4.3 หัวขอการฝกอบรมชุดปองกัน
ความเสยีหาย

4.3.1 อบรมเกีย่วกบัการจดัสายการบงัคับ
บัญชาและหนาท่ีของชุดปองกันความเสียหาย
ดาดฟาบนิ

4.3.2 อบรมใหทราบเกี่ยวกับข้ันตอน
การรายงานเหตุการณเกี่ยวกับการดับไฟ

4.3.3 อบรมเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร
และการจดัสรรวงจรในการติดตอสื่อสาร

4.3.4 อบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบือ้งตน

4.3.5 อบรมเกีย่วกบัประเภทของไฟและ
การใชสารดับไฟท่ีเหมาะสมกับประเภทของไฟ

4.3.6 อบรมเกีย่วกบัข้ันตอนการทํางาน
ของระบบน้าํทะเลดับไฟและสถานโีฟมบนดาดฟา
บินและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร

4.3.7 อบรมเกี่ยวกับการใชเคร่ืองมือ
ดับไฟเบือ้งตน (CO2 , PKP, HALON 1211)

4.3.8 อบรมความรูเกีย่วกบัการเปดประตู
เขาไปในเฮลิคอปเตอรท่ีปฏิบัติงานบนเรือท้ัง
แบบปกติและฉุกเฉิน

4.3.9 อบรมเกี่ ยวกับการชวยเหลือ
นักบินและลูกเรือท้ังแบบปกติและฉุกเฉิน

4.3.10 อบรมเกีย่วกบัการปฏิบติัเร่ิมตน
ในการดับไฟท่ีถูกตองเม่ือมีเหตุการณเกิดข้ึน

จนกระท่ังชุดดับไฟเขาแทนท่ี
4.4  หัวขอการฝกของชุดชวยเหลอืและ

กูภยั
4.4.1 ความคุนเคยเกีย่วกบัเฮลิคอปเตอร

ท่ีปฏิบติังานดวย
4.4.2 การหลอเย็นอมภัณฑท่ีอันตราย
4.4.3 การเปดประตูเฮลิคอปเตอรท้ัง

แบบปกติและฉุกเฉิน
4.4.4 ข้ันตอนการปฏิบัติในการชวย-

เหลือนักบินและลูกเรือ
4.4.5 ข้ันตอนเคล่ือนยายเฮลิคอปเตอร

ท่ีประสบอุบัติเหตุ
4.4.6 ข้ันตอนการผลักเฮลิคอปเตอรลง

ทะเล
4.4.7 การใชเคร่ืองมือในการตัดเจาะ

เฮลิคอปเตอร
บทสรปุ
กลาวถึงเนื้อหาของการฝก ใหผูรับการ

ฝกทราบอยางยอ ๆ
1. ตองครอบคลมุเนือ้หาของการฝกท้ังหมด
2. มอบหมายหนาท่ีใหผูรับการฝกแตละ

นายชีแ้จงใหทราบถงึหนาท่ีและสถานท่ีท่ีจะตอง
ไปประจําอยู

2.1 ดาดฟาลานบนิ
2.2 สถานคีวบคุมเฮลิคอปเตอร / ตูเกบ็

เคร่ืองมือร้ือถอน
2.3 ศูนยควบคุมความเสียหาย
2.4 สถานทํีาฟองทางกล
4.5 การฝกอบรมเก่ียวกับวตัถอุนัตราย
ผูบังคับการเรือจะตองม่ันใจวากําลังพล

ท่ีอยูในชดุปองกนัความเสยีหายดาดฟาบนิจะตอง
มีความรูเปนอยางดีเกีย่วกบัวัตถอัุนตรายและจะ
ตองม่ันใจวากําลังพลท้ังหมดสามารถควบคุม
และจัดการในระหวางเกดิเหตุฉุกเฉินได

4.6 การควบคมุการฝก
ในระหวางการฝก ผูควบคุมการฝกจะ

ตองกําหนดขอมูลขาวสารตางๆ ตอไปนี้ใหแก
ผูสัง่การท่ีเกิดเหตุ

4.6.1 ประเภทของไฟ ตําบลท่ีเกิดเหตุ
การเสียหายของเฮลิคอปเตอร

4.6.2 ลักษณะและจาํนวนผูบาดเจ็บ
4.6.3 การกําหนดสถานการณวาไฟอยู

ในความควบคุม
4.6.4 การกาํหนดสถานการณวาไฟดับแลว
4.7 ลาํดบัขัน้ตอนการปฏบัิตใินการเขา

ดบัไฟ
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สําหรับข้ันตอนการฝกผูสั่งการในท่ีเกิด
เหตุ ควรจะใชข้ันตอนการฝกเปนลําดับข้ันตาม
ลําดับหัวขอเม่ือทําการฝกดับไฟบนดาดฟาบิน
ซึง่ลําดับข้ันตอนมีดังตอไปนี้

4.7.1 ข้ันการเตรียมอุปกรณปองกัน
ความเสียหายและเคร่ืองมือในการชวยเหลือ
กูภัย

4.7.2 เกดิเหตุฉุกเฉินบนดาดฟาบนิ
4.7.3 นายทหารควบคุมเฮลิคอปเตอร

กดปุ มสัญญาณเม่ือมีเฮลิคอปเตอรประสบ
อุบัติเหตุบนดาดฟาบิน (Crashed Alarm)

4.7.4 นายทหารควบคุมเฮลิคอปเตอร
กดปุม AFFF Sprinkler เพื่อคลุมพื้นดาดฟาบิน
หากมีน้าํมันอากาศยานไหลออกมาท่ีพืน้ดาดฟา

4.7.5 ผูสัง่การในท่ีเกิดเหตุเขาดําเนิน-
การสั่งการชุดปองกันความเสียหายเขาทําการ
ดับไฟตามข้ันตอน

4.7.6 ขณะเดียวกนั ผูสัง่การในท่ีเกดิเหตุ
จะตองสัง่การใหสายโฟมอีกหนึง่สายเขาทําการ
หลอเย็นอมภัณฑ

4.7.15 เจาหนาท่ีดาดฟาบนิทําการเกบ็
FOD (Foreign Object Debris) บนดาดฟาบิน

4.7.16 ชีแ้จงขอบกพรองในการฝก
4.7.17 จบข้ันตอนการปฏิบติั
4.8 ขอควรระวงัในการปฏบัิตเิก่ียวกับ

การหลอเย็นอมภณัฑ
จะตองฉีดโฟม AFFF อยางตอเนือ่งในการ

หลอเย็นอมภัณฑจนกวาไฟจะดับ ไมควรใชน้ํา
ฉีดหลอเยน็ในระหวางท่ีไฟยงัไมดับโดยสมบรูณ
เพราะวาน้าํท่ีฉีดเขาไปอาจจะเปนการลางโฟมท่ี
คลุมอมภัณฑและทําใหไฟดับชาลง เวลาท่ีใชใน
การหลอเย็นอยางนอยประมาณ 15 นาที เพื่อ
ทําใหอุณหภูมิของอมภัณฑลดลงเทาอุณหภูมิ
ท่ีปกติ

บทท่ี 5 แบบฝกดบัไฟและชวยเหลอื
ผูประสบภัยบนดาดฟาเฮลคิอปเตอร (Heli-
copter Crash Fire Fighting)

สมมติเหตุการณท่ี เฮลิคอปเตอร เกิด
อุบัติเหตุลงฉุกเฉินและไดรับความเสยีหายดังนี้
: ถงัน้าํมันเชือ้เพลิงร่ัวทําใ หน้าํมันเชือ้เพลิงไหล
ออกจากถงันองอยูภายใตเคร่ืองและร่ัวไหลออก
มาภายนอก เคร่ืองโดยรอบเฮลิคอปเตอรเกิด
ไฟลุกไหม

ก. การปฏบัิติ
1. นายทหารควบคุมเฮลิคอปเตอร

(HCO) กดกร่ิงสญัญาณฉุกเฉิน (Crash  Alarm)
จนกวาจะไดรับสญัญาณปลอดภัยจากนายทหาร
ควบคุมเฮลิคอปเตอร (HCO)

2. ชุดดับไฟหลัก Primary Hose Team
เขาดับไฟ

หัวหนาชุดดับไฟรองสัง่การใหเจาหนาท่ี
ในทีมเขาประจาํเคร่ืองมือตางๆ รวมท้ังอุปกรณ
สนับสนุนตาง ๆ

2.1 ทีมดับไฟรองเขาประจาํท่ี (สามารถ
สนบัสนนุปนฉีดโฟมเพือ่ทําการดับไฟ ในขณะท่ี
ทีมดับไฟรองยังไมพรอม)

2.2 สายสูบแตละสายประกอบดวย
สายสบูและหัวฉีดฟองกล ขนาด 12 G.P.M. ชนดิ
ปรับแตงได และสายสบูน้าํดับไฟธรรมดาขนาด
1 ½ นิว้ หรือ 2 ½ นิว้ พรอมดวยหัวฉีดทําหมอก
ขนาด 10 หรือ 12 ฟตุ หรือถาใชหัวฉีดชนดิปรับ
แตงได ใหปรับหัวฉีดในตําแหนงฝอยน้าํกวางสดุ

2.3 ท้ังสองทีมทํางานประสานกนัภายใต
การสัง่การของผูสัง่การท่ีเกดิเหตุ

3. เจาหนาท่ีโทรศัพทจะไดรับการติดตอ
จากนายทหารควบคุมเฮลิคอปเตอร (HCO) และ
สงขาวสารไปยังผูสั่งการท่ีเกดิเหตุ (OSL) ดังนี้

4.7.7 สั่งการใหชุดชวยเหลือและกูภัย
ทําการชวยเหลือนกับนิและลูกเรือ พรอมกนันัน้
กส็ัง่การใหเจาหนาท่ีพยาบาลพรอมเปลพยาบาล
ประจําท่ี

4.7.8 ไฟอยูในความควบคุม/ทําการ
หลอเย็นอมภัณฑตอไป

4.7.9 เจาหนาท่ี EOD (Explosive Ordnance
Disposal) ทําการตรวจสอบอมภัณฑ

4.7.10 เจาหนาท่ี EOD บอกอมภัณฑอยู
ในความปลอดภัย

4.7.11 ผูส่ังการในท่ีเกดิเหตส่ัุงถอย/ปดน้าํ
4.7.12 ไฟอยูในความควบคุม
4.7.13 จดัยามเฝาไฟ
4.7.14 จดัเกบ็สิง่ของเขาท่ีใหเรียบรอย
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3.1 จํานวนผูท่ีอยูบนเคร่ือง
3.2 บริเวณหรือตําแหนงท่ีบุคคลอยู
3.3 ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงบนเคร่ือง
3.4 ทิศทางและความเร็วลม
4. เขาดับไฟทางดานหัวเคร่ืองไปยงัทาย

เคร่ืองจากบนลงลาง พยายามผลักดันไฟใหไป
ทางทายเคร่ืองและแยกออกหางจากเคร่ืองใหได

5. ในทันทีท่ีสามารถเปดประตูชองทาง
เพือ่เขาไปในเฮลิคอปเตอรได ผูสัง่การตองสงชดุ
ชวยชีวิต (สวมชุดทนไฟ) เขาชวยเหลือบุคคล
ในเคร่ืองทันที

5.1 เจาหนาชวยชวิีตตองทํางานเปนทีม
ทีมละ 2 คน

5.2 ตรวจความเสียหายอันอาจเกิดข้ึน
บริเวณรอบๆ เคร่ือง เชน ดาดฟาบิน หรือ
ชองทางเดินตางๆ อันอาจเกิดความเสยีหายได
เปนตน

5.3 เจาหนาท่ีสายสบูพยายามอยาฉีดน้าํ
ไปยงัเจาหนาท่ีชวยชวิีตในชดุทนไฟ นอกจากใน
กรณเีปนจริงๆ

5.4 เจาหนาท่ีชุดกูภัยใชวิธีเคล่ือนยาย
ผูบาดเจ็บใหถกูตองตามวิธีการ

5.5 เจาหนาท่ีชุดกู ภัยรายงานความ
เสียหาย ผูบาดเจ็บ ใหผูสั่งการท่ีเกิดเหตุทราบ
ผูสัง่การท่ีเกดิเหตุรายงานผานเจาหนาท่ีโทรศัพท
ไปยังสะพานเดินเรือและศูนยควบคุมความ
เสียหาย (DCC)

5.6 เจาหนาท่ีชวยชีวิตตองตรวจสอบ
สวิตซแบตเตอร่ี ล้ินตัดน้าํมัน และอ่ืนๆ หลังจาก

 เคร่ืองมือท่ีตองนําไปดวย ไดแก CO2
15 ปอนด   และ PKP 10 ปอนด พรอมเหล็กงดั
(Pry Bar)

6.3 จัดยามเฝาไฟ
 ใหสายสูบ 1 สาย ถอยออกจากพื้นท่ี

และใหเตรียมพรอมไว
6.4 รายงานความเสยีหายท่ีเกดิแกเคร่ือง

และดาดฟาบินไปยังสะพานเดินเรือและศูนย
ควบคุมความเสยีหาย ใหคําแนะนาํตางๆ ท่ีจาํเปน

6.5 คํานวณเวลาในการตรวจสอบพื้นท่ี
ดาดฟาบนิและรายงานใหสะพานเดินเรือทราบ

6.6 เก็บเคร่ืองมือเคร่ืองใช เขาท่ี ให
เรียบรอย

ข. วเิคราะหการฝก
1. หลังจากเกบ็เคร่ืองมือเคร่ืองใชแลวจะ

ตองวิจารณการฝกใหทราบดังหัวขอตอไปนี้

ชวยเหลือบุคคลออกมาแลว
5.7 เม่ือชวยเหลือบุคคลออกจากเคร่ือง

แลวผูสั่งการท่ีเกิดเหตุตองแจงใหสะพานเดิน-
เรือและศูนยควบคุมความเสียหายวาชวยเหลือ
บุคคลออกจากเคร่ืองเรียบรอยแลว

5.8 ผูสั่งการท่ีเกิดเหตุทําการควบคุม
การดับไฟตอไป

6. เม่ือไฟดับ ผูสั่งการท่ีเกิดเหตุตอง
6.1 แจงใหสะพานเดินเรือและศูนยควบคุม

ความเสียหายทราบ
6.2 ดับไฟใหสมบูรณ
 เจาหนาท่ีชดุกูภัยเขาตรวจสอบภายใน

เคร่ือง ตรวจหาไฟท่ีอาจหลงเหลืออยู ตรวจอีก
คร้ัง ตอสวิตซแบตเตอร่ี ล้ินตัดน้ํามัน ฯล

1.1 สรุปขอบกพรองท่ีควรแกไข
1.2 หลังจากวิจารณการฝกแลว ทุกสิ่ง

ทุกอยางท่ีผดิพลาดจะตองฝกทบทวนใหนกัเรียน
เขาใจอยางแจมชัด

 การวิเคราะหควรเหมาะสมกับสภาพ
ความเขาใจในการฝก อยาเขมงวดหรือจบัผดิกบั
ทีมฝกใหมๆ โดยเฉพาะกับการฝกคร้ังแรก

 ตองแนใจวาทุกๆ คน จะตองทําอะไร
อยางไรในการฝกคร้ังตอไป

ก. กําหนดมาตรฐานสําหรับการแกไข
การฝกใหดีข้ึน

ข. ไมมีทีมฝกทีมใดท่ีจะไมดีข้ึน (หลังจาก
ไดรับการฝกหลายๆ คร้ัง)

2. การจัดเกรด (ระดับ) เปนสิ่งสําคัญท่ี
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ตําแหนง พรรค หนาท่ี 

1. ผูส่ังการท่ีเกิดเหตุ กล. ควบคุมสถานีเมื่อ  ฮ. ตก 

2. หัวหนาชุดดับไฟ กล. ควบคุมทีมดับไฟบนดาดฟา 

3. จนท.กูภัย  คนที่ 1 นว. / กล. กูภัยนักบิน สวมชุดกันไฟพรอมเคร่ืองมือตัดถาง 

4. จนท.กูภัย  คนที่ 2 นว./ กล. ชวยเหลือ จนท.คนท่ี 1 พรอมสวมชุดกันไฟ 

5. จนท.หัวฉีดโฟม ขวา กล. ประจําสถานีโฟม กราบขวา สายสูบขนาด 1 ½  น้ิว 

6. จนท.หัวฉีดโฟม ซาย กล. ประจําสถานีโฟม กราบซาย สายสูบขนาด 1 ½  น้ิว 

7. *จนท.ประจําสายสูบโฟมกราบขวา ( 2 นาย) หนวยซอม 3 สถานีสํารอง  พรอมนําผงเคมี และ CO2 

8. จนท.ประจําสายสูบโฟมกราบซาย ( 2 นาย) นว. สถานีสํารอง 

9. *จนท.หลอเย็น หนวยซอม 3 พรอมหัวฉีดฝอยน้ําความเร็วตํ่าขนาด 10 ฟุต 

10. จนท.หลอเย็น (สํารอง) นว. สถานีสํารอง 

11. จนท.หัวฉีดดับไฟกราบขวา หนวยซอม 3 ใชนํ้าทะเล สายสูบขนาด 1 ½ น้ิว 

12. จนท.หัวฉีดดับไฟกราบซาย นว./กล. สถานีสํารอง 

13. จนท.สายสูบกราบขวา (2 นาย) หนวยซอม 3 สถานีสํารอง 

14. จนท.สายสูบกราบซาย (2 นาย) นว./กล. สถานีสํารอง 

 15. จนท.เดินเคร่ืองฟองทางกล กล. เดินเคร่ืองผสมโฟม 

 16. จนท.เดินเคร่ืองฟองทางกล กล. เดินเคร่ืองผสมโฟม 

 17. จนท.หัวตอนํ้ากราบขวา นว./กล. เปด – ปด นํ้า 

 18. จนท.หัวตอนํ้ากราบซาย นว./กล. สถานีสํารอง 

19. พยาบาล แพทย ปฐมพยาบาลเบื้องตน 

 20. จนท.ยิงโฟม (Monitor) พลาธิการ ใชเคร่ืองฉีดโฟมประจําท่ีกราบซาย 

 21. พลติดตอ    พลาธิการ ติดตอผานวงจร  IJG 

 

ตารางตวัอยางการจัดสถานดีบัไฟและชวยเหลอืผูประสบภยั

จะใหชุดฝกไดเปรียบเทียบการฝกในคร้ังนี้กับ
การฝกคร้ังอ่ืนๆ สําหรับเหตุผลนี้ การประเมิน
คาของการฝกจะตองสมเหตุสมผล

3. ใบประเมินคาการฝกท่ียงัไมมาตรฐาน
จะตองแกไข โดยตองทําการฝกในคร้ังตอไปจน
กวาผลการฝกจะเปนท่ีพอใจและยอมรับได และ
ผลการฝกท่ียงัไมอาจยอมรับไดหมายความวาทีม
ของทานยงัไมพรอมท่ีจะเผชญิกบัเหตุการณจริง

อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และตําแหนงหนาท่ี
ตามสภาพความเปนจริงของผูปฏิบัติงาน โดย
แบงจํานวนผูปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

REFERENCE
1. NATOPS: U.S. Navy Aircraft Fire

Fighting and Rescue Manual

หมายเหตตุาราง
 เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชดับไฟมีพรอม

ทางกราบขวาและกราบซาย ในกรณีเหตุการณ
ฉุกเฉิน จนท. ชดุดับไฟและชวยเหลือผูประสบภัย
จะประจาํทางกราบซาย เม่ือเกดิอุบติัเหตุเคร่ือง
เฮลิคอปเตอรตกบนดาดฟาบนิจะใชกาํลังพลจาก

หนวยซอม 3 เขาทําการดับไฟทางกราบขวา ถา
ไมไดจดัเจาหนาท่ีของแผนกการบนิประจาํสถานี

 เคร่ืองหมาย * ใหใช จนท. สัญญาณ
และ จนท. ลวดยึดเฮลิคอปเตอร

 หนาท่ีสถานสีํารอง สามารถพิจารณา
ปรับเพิม่หรือลดตามความเหมาะสมกบัจาํนวน
กาํลังพลประจาํเรือ โดยคํานงึถงึประเภทภารกจิ
และขนาดของเรือ ทร.ไทย ตลอดจนจํานวน

2.  Helicopter Crash Fire Fighting (U.S.
Navy)

3.  FXP 4 (Rev A) MOB-D-27-SF
(U.S. Navy)


