บทที่ ๑
การจัดสายการบังคับบัญชาในงานการ ปคส.ภายในเรือ
งานปองกันความเสียหาย ถือเปนงานสําคัญที่ทหารทุกนาย หรือคนทุก ๆ คน ที่อยูในเรือ
จะตองรูและจะตองปฏิบัติใหถูกตอง เพราะเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาแลว ทุกคนที่อยูในเรือ จะมีสวน
ชวยเหลือเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งตัวเรือ พรอมทั้ง สวนตาง ๆ ภายใน
เรือ ซึ่งงานปองกันความเสียหายนี้ ถาเปนเรือขนาดใหญ จะมีแผนกรับผิดชอบโดยตรง แตปจจุบัน ทร.
ไทย ยังไมมีเรือขนาดใหญ จึงไดมอบหมายงานนี้ ใหขึ้นการบังคับบัญชา กับแผนกชางกล โดยมี ตนกล
เรือ ซึ่งเปนหัวหนาแผนกชางกล ทําหนาที่รับผิดชอบ
ผังการจัดงานธุรการของแผนกตาง ๆ ภายในเรือ
ผบ.เรือ
ตน
เรือ
แผนกเดินเรือ

แผนกการอาวุธ

แผนกชางกล

แผนกสื่อสาร
แผนกพลาธิการและการแพทย
งานทางธุรการนี้ ยกเวนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งจะมีแผนกอื่น ๆ อีก ซึ่งแผนก ตาง ๆ
หมายเหตุ
ภายในเรือจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับชนิดและประเภทของเรือวาเปนอยางไร งานปองกันความเสียหายเปน
งานที่จะตองรับผิดชอบตลอดลําเรือ ทั้งในยามปกติและยามสงคราม ไมวาจะเปนเรือจอดในทาเรือ หรือเปน
การแลนในทะเล กลาวคือ งานปองกันความเสียหายจะเริ่มขึ้นตั้งแตเริ่มสรางเรือจนกระทั่งทําการปลด
ระวางเรือลํานั้น ๆ งานปองกันความเสียหายถึงจะเสร็จสิ้นลง แตเนื่องจาก งานปองกันความเสียหาย ได
มอบใหแผนกชางกลดูแล ฉะนั้น หัวหนาแผนกชางกลคือ ตนกลเรือ จึงทําหนาที่เปนนายทหารปองกัน
ความเสียหายของเรืออีกตําแหนงหนึ่งดวย

-๒ผังการจัดงานธุรการดานการปองกันความเสียหายในเรือ
ผบ.เรือ

แผนกตาง ๆ

ตนเรือ
ตนกลเรือ
(แผนกชางกล)
หน.ศูนยปองกันความเสียหาย
หรือ
ผูชวยนายทหารปองกันความเสียหาย

หนวยซอมที่
๑
หนวยซอมที่ ๒

หนวยซอมที่ ๓

หนวยซอมที่ ๔

หนวยซอมที่ ๕

หนวยซอมที่ ๗

หมายเหตุ การสั่งการในเรื่องการปองกันความเสียหาย อาจจะสั่งการจากตนเรือ (โดยรับคําสั่งจาก
ผบ.เรือ) แลว สั่งตรงมายังผูชวยนายทหารปองกันความเสียหายที่ทําหนาที่เปน หน.ศูนย
ปองกันความเสียหายของเรือไดโดยตรง โดยมิตองผานตนกลเรือก็ได ในกรณีงานนั้น ๆ เปน
งานเรงดวน หรือรวดเร็วในการตองการผลในการปฏิบัติ

-๓การแบงพื้นทีเ่ ขตความรับผิดชอบงานปองกันความเสียหายของหนวยซอม
เรือรบและเรือชวยรบ มีชั้นดาดฟาหลายชั้น และในแตละชั้นดาดฟาก็มีหองตาง ๆ มากมาย มี
เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่มีคุณคาทางยุทธการ รวมทั้งมีมูลคามากมายมหาศาล
จึงจําเปนที่จะตองมี
ผูดูแลและรับผิดชอบ ซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาแลว จะไดแกไขปญหาตาง ๆ
ไดอยางทันทวงที
ปจจุบันการแบงพื้นที่ความรับผิดชอบนี้ จะแบงตามขนาดของความสําคัญของเรือนั้น ๆ จํานวนของกําลังพล
ที่อยูภายในเรือ รวมทั้งเรือนั้น ๆ เปนเรือประเภทใด ซึ่งสวนใหญจะจัด ตามหลักสากล ดังนี้

R2

R7
R4
R5

R1
R3

หนวยซอม ๑ ( REPAIR LOCKER 1 )
หมายถึงหนวยซอมที่มีพื้นที่อยูในบริเวณดาดฟาสมบูรณชั้นต่ําที่สุด
และมีชองทางเดิน
ที่สามารถเดินตั้งแตหัวเรือจรดทายเรือได เปนที่ตองของศูนยปองกันความเสียหายของเรือ
หนวยซอม ๒ ( REPAIR LOCKER 2 )
หมายถึงหนวยซอมที่มีพื้นที่อยูใตจากหนวยซอม ๑ และอยูหนาหองเครื่อง ไปจนถึง หัวเรือ
สุด และจรดทองเรือ
หนวยซอม ๓ ( REPAIR LOCKER 3 )
หมายถึงหนวยซอมที่มีพื้นที่อยูใตจากหนวยซอม ๑ และอยูทายหองเครื่อง ไปจนถึง ทายเรือ
สุดและจรดทองเรือ
หนวยซอม ๔ ( REPAIR LOCKER 4 )
หมายถึงหนวยซอมที่มีพื้นที่อยูใตจากหนวยซอม ๑ และอยูเหนือหองเครื่อง

-๔-

หนวยซอม ๕ ( REPAIR LOCKER 5 )
หมายถึงหนวยซอมที่มีพื้นที่ทั้งหมดอยูภายในหองเครื่องจักรใหญ , เครื่องจักรชวย , หองเครื่อง
ไฟฟาทั้งหมด จนจรดทองเรือ
หนวยซอม ๗ ( REPAIR LOCKER 7 )
หมายถึงหนวยซอมที่มีพื้นที่อยูเหนือจากหนวยซอม ๑
(ถาหากวาเรือลําใดมีชั้นดาดฟา
สมบูรณมากกวา ๑ ชั้นดาดฟา ชั้นดาดฟาที่ต่ําที่สุด จะเปนพื้นที่ของหนวยซอม ๑ สวนชั้นที่สูงกวา ก็จะ
เปนพื้นที่รับผิดชอบของหนวยซอม ๗)
ถามีพื้นที่มากขึ้นไปอีก บริเวณฟาเปดและบริเวณ SUPER STRUCTURE และ
เปนบริเวณที่มีพื้นที่มาก ก็อาจจะจัดเปนอีกหนวยซอมหรือหลายหนวยซอมก็ได โดยใหชื่อวาเปน
หนวยซอม ๙ , ๑๐ ไปเรื่อย ๆ

บทที่ ๒

สถานีปองกันความเสียหาย
( DAMAGE CONTROL ORGANIIZATION )
จุดมุงหมายของสถานีปองกันความเสียหาย
๑. ภายหลังทีเ่ กิดความเสียหายขึ้น หนวย ปคส.จะตองทําใหเรือกลับสูสภาพพรอมรบในทันที
๒. การปฏิบัติของหนวยควบคุมความเสียหาย จะตองเปนไปตามหลักการ ดังตอไปนี้
๒.๑ เจาหนาที่แตละคนในหนวย ปคส.จะตองไดรับการฝกอยางดี ในดานเทคนิคเกี่ยวกับงาน เฉพาะ
อยาง เพื่อที่จะสามารถควบคุมความเสียหายนั้น ๆ
๒.๒ หนวย ปคส.จะตองสามารถกระจายงานออกไปเปนหนวยยอย ๆ
ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอใน
ตัวเอง แตขณะเดียวกันแตละชุดจะตองพรอมเสมอที่จะติดตอสื่อสารกับชุดอื่น ๆ ไดตลอดเวลา
๒.๓ ศูนยควบคุมความเสียหาย จะตองสามารถรับรายงานจากหนวย ปคส.ทุกหนวย และจะตอง
พิจารณาหาลูทางปฏิบัติ, ขอแนะนํา
ใหกับหนวยซอมที่รายงานความเสียหายมายังศูนยควบคุมความ
เสียหาย นอกจากนัน้ จะตองรายงานและรับการสั่งการจากศูนยควบคุมการบังคับบัญชาเกี่ยวกับ
การ
ลอยตัว การเอียงของเรือ, การทรงตัว, การผนึกน้ําและมาตรการในการปองกันสงครามนิวเคลียร เคมี
และ เชื้อโรค
๒.๔
หนวยควบคุมความเสียหายที่กําหนดใหดาํ เนินการควบคุมความเสียหายเฉพาะของแผนกใด
จะตองอยูใ นการควบคุมโดยตรงกับ หน.แผนกนั้น ๆ
๒.๕ ดําเนินการให จนท.ที่ทํางานหนักไดรับการพักผอน ใหมกี ารรับประทานอาหารไดในขณะประจํา
สถานีรบ และจะตองใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพความพรอมทางวัตถุ จากสภาพหนึง่ ไปยังอีกสภาพหนึ่ง
การจัดชุดหนวยซอม
๑. การจัดหนวยซอมของเรือแตละแบบนั้น อยูในความรับผิดชอบของ ผบ.กองเรือ (Type
Commander)
๒. หนาที่ทั่วไปของหนวยซอม
๒.๑ ดํารงไว ซึ่งสภาพผนึกน้ําของเรือ
๒.๒ ดํารง ซึ่งการทรงตัวของเรือ, ควบคุมการเอียงของเรือ ( LIST AND TRIM )
๒.๓ ดูแลรักษา และแยกไมใหความเสียหายมีผลกระทบตออุปกรณที่สําคัญ
๒.๔ ปองกัน, แยกออก, กําจัดและเคลื่อนยายวัสดุตา ง ๆ
ที่จะมีผลกระทบจากไฟ และจากการ
โจมตีดวยสารเคมี , ชีวะ และรังสี
๒.๕ ทุกหนวยตองมีความสามารถในการซอมทําโครงสรางของเรือ และอุปกรณทชี่ ํารุดไดอยางรวดเร็ว
ตามหนวยซอมนั้น ๆ
-๖-

๒.๖ ทุกหนวยจะตองสามารถทําการปฐมพยาบาล และลําเลียงผูปวยไปยังหองพยาบาลได โดย
ไมใหสมรรถภาพในการปองกันความเสียหายของหนวยซอมลดลง
๒.๗ ทุกหนวยตองมีความสามารถในการตรวจคนชี้ชัดลงไป และสามารถลบลางอํานาจอันเปนผล
เนื่องมาจากการโจมตีดวยสงครามนิวเคลียร เคมี และชีวะ
๒.๘ ทุกหนวยจะตองมีความสามารถในการปองกันและทําการดับไฟไดทกุ ชนิด
๒.๙ ทุกหนวยจะตองมีความสามารถพิจารณาถึง ขอบเขตของความเสียหาย ไดอยางถูกตองเพื่อให
การรายงานเปนไปอยางถูกตองแนนอน ซึ่งจะทําการบันทึก (PLOT) การแสดงระบบตาง ๆ และ
แผนภาพ เพื่อแสดงใหเห็นความเสียหายอันเกิดกับตัวเรือ นอกจากนั้น หนวยซอม ๑,๒,๓,๔ และ
๕ ยังตองมีความสามารถในการแสดงแผนภาพเกี่ยวกับการทรงตัวของเรือ และไดอะแกรมเกีย่ วกับ
การบรรทุกของเรือ
องคประกอบเมื่อมีการประจําสถานีรบ
๑. ศูนยปองกันความเสียหาย ( DAMAGE CONTROL CENTRAL )
๑. ศูนยปองกันความเสียหายหลัก ( Primary DCC ) อยูในความรับผิดชอบของนายทหาร
ปองกันความเสียหาย
๒. ศูนยปองกันความเสียหายรอง ( Secondary DCC ) ขึ้นอยูกับคําสั่ง ผบ.เรือ
ก. ปกติใชหนวยซอมใดหนวยซอมหนึ่ง
ข. พรอมเสมอที่จะรับชวงหนาทีจ่ ากศูนยปองกันหลัก
ค. จะตองกําหนดไวในคูมอื ปองกันความเสียหายของเรือ
ง. ควรมีเครื่องมือเชนเดียวกับศูนยปองกันหลักรวมทั้งโทรศัพทกําลังเสียง ควรเปนแบบเดียวกันทุก
วงจร
หนาที่ของศูนยปองกันความเสียหาย
๑. รับและพิจารณาขาวสารที่สงมาจากหนวยซอมทุกหนวย
๒. แจงใหทางสะพานเดินเรือทราบ ถึงสภาพทั่ว ๆ ไปของเรือ เชน การลอยตัวของเรือ อาการเอียง
ของเรือ การกินน้ําลึกหัวทายที่ตางกัน
การทรงตัวของเรือ
ความสามารถในการกั้นน้ํา และผล
อันเกิดจาก สงครามนิวเคลียร เชื้อโรค และเคมี
๓. ถายทอดคําสั่งจากสะพานเดินเรือ ไปยังหนวยซอมทุกหนวย
๔. รายงานจํานวนผูไดรับบาดเจ็บ และตายไปยังสะพานเดินเรือ ในเมื่อเห็นวาจะมีผลตอการรบของ
เรือตอไป
๕. แนะนําการควบคุมความเสียหาย แกหนวยซอมเมื่อเห็นวาจําเปน
๖. ควบคุมใหเรือสามารถกั้นน้ําได ปองกันไมใหน้ําเขาเรือ ตอตานเมื่อน้ําทวมเรือและสูบน้าํ ออกจาก
เรือ
๗. ภายใน ดี.ซี.เซ็นเตอร จะตองมีเครื่องมือเหลานี้
ก. ติดแผนทีแ่ ละแผนผังของเรือไวโดยเขียนกําหนดแสดงใหเห็นถึงการแบงภาคของเรือ และระบบ
ตาง ๆ

ข. แผนภาพแสดงถึงความเสียหาย
แสดงใหเห็นถึงความเสียหาย ที่เกิดกับตัวเรือตามที่ไดรับ
จากหนวยซอม
ค. แผนภาพแสดงถึงการทรงตัวของเรือ แสดงถึงการบรรทุกของเหลว ตําแหนงทีเ่ กิดน้ําทวม ผลที่
ไดรับจากอาการเอียง และระดับกินน้ําลึกที่แตกตางกัน ระหวางหัวและทาย อันเกิดจากน้ําทวมเรือ รวมถึง
วิธีการแกไข
ง. กราฟแสดงถึงการดําเนินการในการแกไขความเสียหาย
จ. แผนผังดาดฟาตาง ๆ เพื่อแสดงใหเห็นถึงพื้นที่ที่ไดรับรังสีปรมาณู เชื้อโรค และเคมี ตําแหนง
ที่ของ หองพยาบาล สถานที่จํากัด เอ็น บี ซี และเสนทางที่ปลอดภัย เพื่อนําไปยังสถานีเหลานี้
ฉ. กราฟแสดงถึงความเขมขนของรังสีปรมาณู ทั้งในปจจุบันและตามที่คาดการไวลวงหนา
ช. ปูมแสดงถึงการเปด - ปด ประตูลิ้นกัน้ น้ํา
ซ. รายละเอียดเสนทางนําไปยังที่กําบังกระทันหัน ที่กําบังชั้นใน
ศูนยควบคุมความเสียหาย
อีเล็กทรอนิกส และหองพยาบาล
๒. หนวยซอมสําหรับตัวเรือ, ระบบขับเคลื่อน และอีเล็กทรอนิกสและอาวุธ
เรือแตละลําจะตองกําหนดจํานวนหนวยซอมและหนาที่รับผิดชอบเอง โดยยึดถือตามประเภทของเรือนั้น
ๆ และรายงานใหเรือตนสังกัดทราบ โดยใหยึดถือปฏิบัตใิ หไดใกลเคียงมากที่สุดดังนี้
๒.๑ หนวยซอม ๑ (หนวยซอมดาดฟาหลัก) ตองมีนายทหารหรือพันจา ในแผนกที่รับผิดชอบ พื้นที่
ดาดฟาเปนหัวหนาหนวยซอม และมี จนท.ประจําหนวยซอมประกอบดวย จา และลูกเรือ ที่ไมมีหนาที่
ประจํา จนท.กระซับ, พนง.วิทยุ, ชางอิเล็คทรอนิกส, พยาบาล และ จนท.การบิน (เวนแตในเรือ
บรรทุกเครื่องบิน) จะมีพันจาชางกลดวยก็ได
๒.๒ หนวยซอม ๒ และหนวยซอม ๓ (หนวยซอมหัวและหนวยซอมทาย) นายทหารหรือพันจา ที่
ไดรับการฝกเปนอยางดี เปนหัวหนาหนวยซอม (ไมแยก พรรค / เหลา) ประกอบดวย ลูกเรือที่ไมมีหนาที่
ประจํา
๒.๓ หนวยซอม ๔ (หนวยซอมกลางลํา) มีองคประกอบเหนือหนวยซอม ๒,๓ ถาเปนเรือขนาด
ใหญ ถึงจําเปนตองมี และเปนหนาที่เปนหนวยสนับสนุนหนวยซอม ๕ ฉะนั้นจึงตองมีพันจาชางกล ที่มี
ความรูความสามารถอยูในหนวยซอมดวย
๒.๔ หนวยซอม ๕ (หนวยซอมระบบขับเคลื่อน MAIN SPACE ) นายทหารในแผนก
ชางกล, ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสระดับสูง
-๗๒.๕ หนวยซอม ๖ (หนวยซอมระบบอาวุธ) นายทหารหรือพันจาในแผนกอาวุธ เปน หน.
หนวยซอม ประกอบดวย พันจา และจา ในแผนกอาวุธ
โดยปกติถาปฏิบัติราชการในภาวะ
สงครามถึงจะมีหนวยซอม
๒.๖ หนวยซอม ๗ (ดาดฟายกและหอควบคุมการบิน)
ปกติจะมีแตในเรือบรรทุกเครื่องบิน
ประกอบดวย ชางเครื่องบิน, ชางเทคนิคตัวเรือ และลูกเรือในแผนกบิน

๒.๗ หนวยสนับสนุน (RESCUE AND ASSISTANCE) โดยปกติจะไมมีใชเมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉิน
ทั้งในทาเทียบ และในทะเลเทานั้น
๒.๘ หนวยซอม ๘ (หนวยซอมอิเล็กทรอนิกส) นายทหารหรือพันจาในแผนกไฟฟาอาวุธ และ
อีเล็กทรอนิกสเปนผูรับผิดชอบ ประกอบดวยเจาหนาทีใ่ นแผนก
โดยใหครอบคลุมทุกอุปกรณที่เปน
อิเล็กทรอนิกส
๒.๙ หนวยซอมดาดฟาบิน (CRASH AND SALVAGE TEAM) มีหนาที่
ควบคุมดูแลทัง้ หมดเกีย่ วกับการบิน รวมทั้งระบบน้ํามันเครื่องบิน ในเรือบรรทุกเครื่องบิน ประกอบดวย
นายทหารหรือพันจาในแผนกการบินเปนหัวหนาหนวยซอม ลูกเรือในแผนกการบินเปนเจาหนาที่โดยตนกล
และนายทหารปองกันความเสียหาย เปนผูคัดเลือกและกําหนดตัวบุคคล
๒.๑๐ หนวย EOD (EXPLOSIVE ORDANCE DISPOSAL TEAM) ตอง
จัดจากผูที่ไดรบั การฝกโดยเฉพาะจะจัดจากหนวยอืน่ นอกเรือก็ได อยูในความรับผิดชอบของหัวหนาแผนก
อาวุธ
หนาที่โดยเฉพาะของแตละหนวยซอม
๓.๑ การคงไวซึ่งสมรรถภาพของตัวเรือ และความคลองตัวของเรือ อยูในความรับผิดชอบของหนวย
ซอม ๑,๒,๓ และ ๔
ก. ซอมขั้นแรกและขั้นที่สอง แกระบบการถือทาย
ข. รื้อถอนสิ่งสลักหักพังบนดาดฟาใหญ ซึ่งจะเปนสิ่งขัดขวางแกสถานีรบ สถานีเรือ หรือสถานี
ปองกันความเสียหาย
ค. ในการซอมทําดวยตลอดเวลาแกระบบ เพื่อการบริการในการรบ เชน ระบบการลําเลียงอาวุธ
ระบบการระบายอากาศ ระบบทอทางอากาศกําลังดันสูงและกําลังดันต่ํา ระบบการติดตอสื่อสาร
ระบบไฟฟา และระบบน้ําเย็น
ง. ตอพลังไฟฟาสํารอง เมือ่ พลังหลักเกิดความเสียหายขึ้น
จ. ชวยเหลือหนวยกูภ ัย (Crash and Salvage Team ) เมื่อไดรับการรองขอ
ฉ. ทําการปลอยและเก็บเครือ่ งกวาดแบบพาราเวน
ช. ชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล และใหความชวยเหลือ
ซ. ซอมทําตัวเรือสวนที่เสียหายเหนือแนวน้ํา ซึ่งอาจเปนเหตุใหน้ําเขาเรือได ในกรณีที่เกิดความ
เสียหายมากขึน้
๓.๒ คงไวซึ่งการทรงตัวและการลอยตัวของเรือ เปนหนาที่ของหนวยซอม ๑,๒,๓ และ ๔
-๘ก. ตองประจําอยูที่ในที่ที่สามารถไปยังสวนตางๆของเรือ โดยปดประตูฝาลิ้นกั้นน้ําทีน่ อยที่สุด
ข. ตองสามารถซอมทําตัวเรือที่เสียหาย เครื่องเปดปดประตูลิ้นกั้นน้ํา โดยการอุด ค้ําจุน ประสาน
ปะฝากัน้ น้ําและดาดฟา ปรับแตงลิน้ และทําการเจาะหรืออุดทอทางที่ผานสวนลิน้ นัน้ ของเรือตลอดลํา

ค. เตรียมเครื่องสูบน้ํา เครื่องระบายหรือถายเทระบบของเหลวในถังและน้ํามันเชื้อเพลิง หรือน้ําที่
ทวมในหองวาง (Void) และหองตาง ๆ
ภายในเรือ เจาหนาที่จะตองทําการรูจักคุนเคยกับที่เก็บ
เครื่องมือเหลานี้ รวมทั้งตองรูจักวิธีใชอยางดีดวย
๓.๓ การระวังรักษาเครื่องจักรใหญ อยูในความรับผิดชอบของหนวยซอม ๕
ก. ระวังรักษาซอมทํา หรือจํากัดเขตความเสียหาย ใหเครื่องจักรใหญและหมอน้ํา
ข. ปฏิบัติซอมทํา จํากัดปรับปรุงเกี่ยวกับการแลงระบบที่สําคัญของเครื่องจักรใหญ
ค. ปฏิบัติซอมทํา ระบบควบคุมการถือทาย
ง. ชวยระวังรักษา และซอมทําระบบสื่อสารตลอดลํา
จ. ชวยเหลือหนวยซอม ๑,๒,๓,๔ และหนวยกูภ ัย เมื่อไดรับการรองขอ
๓.๔ คงไวซึ่งการปองกันอาวุธยุทธภัณฑอยูในความรับผิดชอบของหนวยซอม ๖
ก. ซอมทําเรงดวน ตออาวุธทุกประเภท รวมทั้งการจัดหาของอะไหล
ข. เปดระบบน้ําหยาดในคลังเก็บอาวุธและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอาวุธ
ค. ใหความชวยเหลือกับหนวยซอมอื่น ๆ ในการดับไฟที่อยูในทัศนะวิสัยของที่เก็บอาวุธ
ง. ใหความชวยเหลือหนวยซอมอื่น ๆ ในการซอมทําตัวเรือที่ไดรับความเสียหาย
จ. ประจําสถานีอยูทางตอนหัวของสถานีควบคุมน้ําหยาดคลังเก็บอาวุธ ซึ่งสามารถติดตอสื่อสาร
กับศูนยควบคุมการปน ศูนยควบคุมความเสียาหาย และหนวยที่แยกออกไปจากหนวยซอม ๖
ฉ. แจงศูนยปอ งกันความเสียหาย เกี่ยวกับสภาพของระบบน้ําหยาด และระบบการปลอยน้ําเขา
คลังกระสุน
ช. กันพวกอาวุธที่จะตองทําการหยาดน้ําไวจากพวกอาวุธอื่น ๆ ในหมูเ ดียวกัน
๓.๕ การรักษาดาดฟา ซึ่งอยูเหนือดาดฟาใหญ อยูในความรับผิดชอบของหนวยซอม ๗ ซึ่งจะตอง
สามารถ
ก. ควบคุมและทําการดับไฟ
ข. ซอมแซมความเสียหายในพื้นที่กําหนดไว
ค. ชวยเหลือหนวยซอม ๑ เมื่อไดรับการรองขอ
๓.๖ ระวังรักษาเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส อยูในความรับผิดชอบของหนวยซอม ๘ ซึ่งจะตองสามารถ
ก. ซอม วิทยุ เรดาห เครื่องมือตอตานอิเล็คทรอนิคส และเครื่องมือที่เกี่ยวกับอิเล็คทรอนิกส
ทั้งหมด
-๙ข. ซอมแซมเครื่องมือควบคุมความเสียหาย
ค. ซอมแซมโซนาร
จ. ตัดไฟเล็กที่เกิดจากไฟฟา
๓.๗ การซอมทําระบบเชื้อเพลิงที่ใชในการบิน อยูในความรับผิดชอบของหนวยซอมเชื้อเพลิงการ
บิน (Aviation Fuel Repair Team) ซึ่งจะตองมีความสามารถดับไฟไดเชนเดียวกัน
๓.๘ การซอมทําดาดฟาบิน อยูในความรับผิดชอบของหนวยปะทะและกูภยั (Crash and
Salvage Team) ซึ่งจะตองมีความสามารถ

ก. ดับไฟที่ไหมเครื่องบินและชวยเหลือนักบิน รวมทั้งปฏิบัติการกูภยั เครื่องบินบนดาดฟาบิน
ข. ซอมแซมดาดฟาบินและอุปกรณตาง ๆ ที่อยูบนดาดฟาบิน
๔. ความรับผิดชอบในการควบคุมและการฝกหนวยซอมตาง ๆ
ก. หน.ศูนยปองกันความเสียหาย หรือผูชวยนายทหารปองกันความเสียหาย (DCA) ควบคุมและ
ฝกหัดหนวยซอม ๑,๒,๓,๔ และ ๗
ข. ตนกล ควบคุมและฝกหนวยซอม ๕
ค. นายทหาร (ไฟฟา) อาวุธ (Weapons Officer) ควบคุมและฝกหนวยซอม ๖ และจัดสถานี
หนวยทําลายวัตถุระเบิด (Explosive Ordnance Disposa Or EOD) เมื่อไดรับมอบหมาย
๕. การจัดหนาที่ภายในหนวยซอม
ก. ทุกคนภายในหนวยซอม จะตองสามารถทําหนาที่ไดทุกหนาที่ รวมทั้งตอตานภัยไดในทุกภาวะ
ข. ในหนาที่หนึ่ง อาจจะกําหนดใหคนกระทํามากกวาหนึ่งคนได
ค. ตัวอยางการกําหนดจํานวนคนในแตละหนาที่ มีดังนี้
- พวกปดประตูลิ้นกั้นน้าํ
ทั้งหมด
- เจาหนาที่สํารวจความเสียหาย
๔
- ชุดดับไฟ
๓-๔
- เครื่องสูบน้ํา
๖
- อุดปะ
๒
- ชุดระบายควัน
๒
- ชุดตรวจ
๔
- ชุดทําลายผลอันเกิดจาก NBC
๔
- ปฐมพยาบาล
๒
- พลอต
๒
- ติดตอสื่อสาร
๒
- ๑๐ ช. เจาหนาที่นอกจากทีก่ ลาวในขอ ค.
- หัวหนาหนวยซอม
- ผูสั่งการในที่เกิดเหตุ
- ชางไฟฟา
- ชางไฟฟาสื่อสาร
- พลนําสาร
การจัดหนวยซอม
หนวยซอมสนับสนุนและชวยเหลือ (RESCUE AND ASSISTANCE) เรือทุกลําจะตอง
กําหนดตัวบุคคลไว ไมวาเรือจะอยูที่ทาเทียบเรือในทะเล
โดยจํานวนเจาหนาที่ ขึ้นอยูกับขนาดของ

เรือ หรือขนาดของความเสียหายนั้น โดยตองสามารถทําหนาที่ได ทั้งทางน้ําและทางบก โดยการกําหนด
จํานวนและหนาที่ ใหยดึ ถือปฎิบัติดังนี้
ทีมชวยเหลือและสนับสนุน (RESCUE AND ASSISTANE)
หนาที่
หัวหนาทีม (นายทหาร)
ผูสั่งการในที่เกิดเหตุ
หัวหนาทีม
หัวฉีด
สายสูบ
จนท.เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่
อุดปะ/ค้ําจุน
จนท.ซอมทอทาง
จนท.ติดตอสื่อสาร
จนท.ปฐมพยาบาล
ชางไฟฟา
จนท.สนับสนุน
ลูกเรือ เรือยนต

จํานวน
๑
๑
๑
๒
๒
๑
๒
๒
๒
๑
๑
๑
แลวแตจะกําหนด

ความเสียหาย
ทุกความเสียหาย
ทุกความเสียหาย
ไฟไหม
ไฟไหม
ไฟไหม
ไฟไหม/น้ําทวม
ไฟไหม/น้ําทวม
แลวแตจะกําหนดไว
แลวแตจะกําหนดไว
ทุกความเสียหาย
ทุกความเสียหาย
ทุกความเสียหาย
แลวแตจะกําหนดไว

ขอสังเกต
๑. ประจําเครือ่ งสูบน้ําเคลื่อนที่ ตองยกประกอบ,ติดตั้งกับอุปกรณประกอบ เมื่อมีความเสียหาย
- ๑๑ ๒.แลวแตจะกําหนดวาที่อันตรายแตอยางนอยที่สุดจะตองไดผานการฝกฝนการปฐมพยาบาลเบื้องตนอยาง
ชํานาญ
๓. จนท.สนับสนุนจะตองมีหนาที่ในการสนับสนุนอุปกรณ/เครื่องมือที่จําเปน ตามแตการรองขอ ปกติจะ
ใช จนท.กระซับ
๔. เพื่อใหสามารถใชเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ ในเรือยนตไดดว ย เพื่อใชตอความเสียหายในเรือใหญ

………………………….

บทที่ ๓
หนาที่ของผูบงั คับบัญชาในเรือในการปองกันความเสียหาย
ในการจัดระเบียบงานทางธุรการ (Administrative Organization) ของเรือตาง ๆ
ซึ่งมีขอบเขตความรับผิดชอบตามลําดับชั้นดังนี้
ก.
ผบ. กองเรือแตละชนิด
มีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดจัดทําระเบียบงาน
(Organization) ของเรือแตละลําใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
(
Standard Ship’s
Organization ) และเปนผูกําหนด แกไขขอบังคับตาง ๆ (Administrative Bills)
อันไดแก
- ขอบังคับทางธุรการ (Administrative Bills)
- ขอบังคับในการปฏิบัติงานเรือยามปกติ (Operational Bills)

- ขอบังคับในการปฏิบัติยามฉุกเฉิน (Emergency Bills)
ข. ผบ. หมูเรือ จะกําหนดใหเรือลําใดลําหนึ่งเปนผูจัดทําคูมอื ขอบังคับของระเบียบงานที่ใชสําหรับ
เรือในชั้นนัน้ ๆ ซึ่งโดยปกติแลวจะให ผบ. เรือ กําหนดแบงงานใหหัวหนาแผนกตาง ๆ ในเรือของตนเปน
ผูดําเนินงานตอไป แต ผบ.เรือ จะตองตรวจสอบและรับรอง (Approve) เสียกอนที่จะเสนอ
ผูบังคับบัญชาทราบตอไป
ค. ผบ. เรือ แตละลําตองพิจารณาแกไขใหคูมือ ขอบังคับในขอ ก. ใหทนั สมัยและถูกตองอยูเสมอ
และจัดใหมกี ารประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ง. ผบ. หมูเรือ (Type Commander) ของเรือแตละแบบจะเปนผูกําหนดระเบียบงานการ
ปฏิบัติในยามรบใหเปนมาตรฐานเดียวกัน (Standard Battle Organization ) รวมทั้ง
การจัดทําคูมือการปฏิบัติสําหรับหนวยซอมใหเปนมาตรฐานเดียวกัน (Standard Repair Party
Manual) ซึ่งคูมือ
ดังกลาว จะตองมีความถูกตองและทันสมัยอยูเสมอ หากมีการแกไข
ปรับปรุงคูมือดังกลาวผูที่รับ ผิดชอบในการแกไขปรับปรุงคือ ผบ.เรือ , ตนเรือ , ตนกลเรือ และหัวหนา
ศูนยปองกันความเสียหายของเรือ ( DCA.)
คูมือ (Standard Repair Party Manual) นี้จะตองกําหนดหัวขอตาง ๆ ไวดังนี้
๑. ขอบเขตความรับผิดชอบของแตละหนวยซอม
๒. มาตรการในการดําเนินการปองกันตอการถูกโจมตีทกุ แบบ
๓. วิธีการตรวจและสํารวจความเสียหาย
๔. การใชเครื่องมือในการปฏิบัติการตอตานความเสียหาย
๕. กําหนดตําบลที่ของศูนยปองกันความเสียหายในเรือ (DC.Central) ตลอดจน
เครื่องมือสื่อสารและเอกสารที่ตองมีอยูในศูนย ฯ
๖. กําหนดศูนยปองกันความเสียหายรอง (Secondary DC. Central)
๗. กําหนดตําบลที่ของหนวยซอมตางๆ ตูเครื่องมือ (Repair Locker) และเอกสาร
ตาง ๆ ที่ตองมีอยูในแตละหนวยซอม
- ๑๓ หนาที่นายทหารปองกันความเสียหาย ( Damage Control Officer or DCO. ) มีหนาที่
ดังนี้
๑. โดยปกติหนาทีใ่ นการปองกันความเสียหายทั้งปวงของเรือ อยูในความรับผิดชอบของตนเรือ
(Executive Officer or XO.) ซึ่งเรือบางลําอาจจะพิจารณาใหตน กลเรือทําหนาที่เปนนายทหาร
ปองกันความเสียหายของเรือก็ไดสวนการควบคุมงานในเรื่องการปองกันความเสียหายอันไดแก ศูนยปองกัน
ความเสียหาย และหนวยซอมตาง ๆ ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบงานดังกลาวจะกําหนดให หัวหนาศูนยปองกัน
ความเสียหายเปนผูดูแลงานดานนี้ โดยสวนใหญ รองตนกลเรือจะทําหนาที่เปน หัวหนาศูนยปอ งกันความ
เสียหายของเรือ หากเรือลําใดไมมีรองตนกลจะใหนายชางกลทําหนาที่ หากเรือใดไมมีทั้งตําแหนงรองตนกล

และนายชางกลก็จะใหตนกลเรือทําหนาที่แทน ซึ่งหนาที่ดังกลาว คือ การจัดและดูแลใหสถานีปอ งกันความ
เสียหายของเรือมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานตาง ๆ ไดอยาง
ถูกตองและมีความพรอมตลอดเวลา
โดยเฉพาะจะตองรับผิดชอบดังนี้
๑.๑ ปองกันและแกไขความเสียหายทีเ่ กิดขึ้น
๑.๒ เปนผูฝกคนในเรือเกี่ยวกับการปองกันความเสียหาย ยกเวน จนท. หนวยซอม ๕ ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของ ตนกลเรือ หนวยซอม ๖ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของแผนกการอาวุธ หนวยซอม ๘
ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของแผนกการอาวุธ (ดานอิเล็กทรอนิกส)
๑.๓ ระวังรักษาและดูแลเครื่องจักรตาง ๆ ระบบการระบายน้ําและทอทางตาง ๆ ซึ่งไมไดขึ้นอยู
กับแผนกอืน่ ใด
๒. ศูนยปองกันความเสียหาย ( Damage Control Central or DCC.) แบงออกได
เปน ๒ สวน คือ
๒.๑ ศูนยปองกันความเสียหายหลัก ( Primary DCC.) สวนใหญจะมีการกําหนด
ตําบลที่ ตั้งแตการสรางเรือ โดยศูนยดงั กลาวจะเปนที่รวบรวมขอมูลขาวสาร , ศูนยบัญชาการ ในเรื่อง
การ
ปองกันและควบคุมความเสียหายของเรือทั้งปวง หากศูนยดังกลาว ไดรบั ความเสียหายก็จะมีศูนย
สํารองเกิดขึ้น
๒.๒ ศูนยปอ งกันความเสียหายรอง ( Secondary DCC. ) สวนใหญจะยังไมเกิดขึ้น
ยกเวนในกรณีที่ศูนยปองกันความเสียหายของเรือไดรับความเสียหายจนไมสามารถใชงานได คุณลักษณะ
ของศูนยปองกันความเสียหายรอง คือ
ก) ปกติใชหนวยซอมใดหนวยซอมหนึ่งทําหนาที่โดยจะตองสามารถติดตอสื่อสารไปยัง
หนวยซอมตาง ๆ ได
ข) พรอมเสมอที่จะรับชวงหนาที่จากศูนยปองกันความเสียหายหลัก โดยมีเครื่องมือ
และอุปกรณตา ง ๆ ใกลเคียงหรือเทียบเทาศูนยปองกันความเสียหายหลัก
ค) จะตองกําหนดไวในคูมือปองกันความเสียหายของเรือ
- ๑๔ ๒.๓ หัวหนาศูนยปองกันความเสียหายจะประจําอยูทศี่ ูนยปองกันความเสียหาย
(DC.Central) อยูตลอดเวลา
๒.๔ หนาทีข่ องศูนยปองกันความเสียหาย
๒.๔.๑ รับและพิจารณาขาวสารที่สงมาจากหนวยซอมทุกหนวยซอม
๒.๔.๒ แจงให ผบ. เรือ หรือนายยามเรือเดินทราบถึงสถานการณความเสียหายและสภาพ
ทั่ว ๆ ไปของเรือ เชน อาการลอยตัว , อาการเอียง , การกินน้ําลึกหัวทายที่ตางกัน (ทริม) , การทรงตัว
ของเรือ, ความสามารถในการกั้นน้ํา และผลเสียหายที่เรือไดรับจากการทําสงคราม
๒.๔.๓ พลอตความเสียหายตาง ๆ ลงในแปลนเรือตามที่ไดรบั รายงานจากหนวยซอมตาง
ๆ

๒.๔.๔ รายงานจํานวนผูไดรับบาดเจ็บและตายไปยังสะพานเดินเรือในเมื่อเห็นวาจะมีผล
ตอการรบของเรือตอไป
๒.๔.๕ แนะนําการควบคุมความเสียหายแกหนวยซอมตาง ๆ เมื่อเห็นวาจําเปน
๒.๔.๖ พิจารณาแกไขอาการลอย , อาการเอียง , ทริม และอาการทรงตัวของเรือ โดย
การโยกยายถายเทของเหลวหรือถวงถังอับเฉา
๒.๔.๗ เสนอแนะ ผบ. เรือ เพื่อลดความเร็ว หรือ หันเลี้ยวเรือเพื่อชวยในการดับไฟและ
การอุดเรือเพื่อสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
๒.๕ เครื่องมือเหลานี้จะตองมีอยูในศูนยปองกันความเสียหาย (DCC.)
๒.๕.๑ ติดแผนที่และแผนผังของเรือไว โดยเขียนกําหนดแสดงใหเห็นถึงการแบงภาค
ของเรือและระบบตาง ๆ
๒.๕.๒ แผนภาพแสดงถึงความเสียหาย แสดงใหเห็นถึงความเสียหายที่เกิดหรือตามที่
ไดรับรายงานจากหนวยซอม
๒.๕.๓ แผนภาพแสดงถึงการทรงตัวของเรือ แสดงถึงการบรรทุกของเหลวตําแหนงที่
เกิดน้ําทวม ผลที่ไดรับจากอาการเอียงและระดับกินน้ําลึกที่แตกตางกันระหวางหัวเรือและทายเรืออันเกิดจาก
น้ําทวมเรือ รวมถึงวิธีการแกไข
๒.๕.๔ กราฟแสดงถึงการดําเนินการในการแกไขความเสียหาย
๒.๕.๕ แปลนเรือและชั้นดาดฟาของเรือ เพื่อแสดงใหเห็นถึงพื้นที่ที่ไดรับรังสีปรมาณู
, เชื้อโรคและเคมี , ตําแหนงที่ของหองพยาบาล , สถานที่กําจัดและชําระลางสารพิษจากสงคราม NBC.
และเสนทางทีป่ ลอดภัย เพื่อไปยังสถานีเหลานี้
๒.๕.๖ กราฟแสดงความเขมขนของรังสีปรมาณู ทั้งในปจจุบันและตามที่ไดคาดการณ
ไว
ลวงหนา
๒.๕.๗ ปูมแสดงถึงการเปด-ปด ประตูลิ้นกั้นน้ํา
บทที่ ๔
หนาที่ผูชว ยนายทหารปองกันความเสียหายหรือหัวหนาศูนยปองกันความเสียหาย
(DAMAGE CONTROL ASSISTANT : DCA)
หนาที่และความรับผิดชอบของผูชวยนายทหารปองกันความเสียหายหรือหัวหนาศูนยปองกันความเสียหาย
๑. หนาที่โดยทั่วไป ผช.นายทหารปองกันความเสียหายของเรือ (DCA.) จะอยูในบังคับบัญชาของ
ตนกลเรือ ในยามปกติ เมื่อประจําสถานีรบ จะอยูภายใตการบังคับบัญชาของ ตนเรือ ในการจัดและดํารง
สภาพหนวยงานควบคุมความเสียหาย เปนทีป่ รึกษาของตนกลเรือ เมื่อมีการซอมทําตัวเรือ เครื่องจักร
เครื่องกลตาง ๆ และงานพิเศษกับแผนกอืน่ ๆ ที่ไดรับมอบหมายจาก ผบ.เรือ
๒. หนาที่และความรับผิดชอบหลัก
๒.๑ ปองกันและควบคุมความเสียหาย

๒.๒ ตองมีความชํานาญและรอบรูทุกสถานที่ในเรือ
๒.๓ ประสานงานและเปนทีป่ รึกษา เมื่อมีการทดสอบการผนึกน้ํา / อากาศ ของหองตาง ๆ
(รวมกับผูชํานาญการจากหนวยบก)
๒.๔ จัดเตรียมเอกสาร / คําสั่งตาง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมความเสียหาย เพื่อให ผบ.เรือ ลงนาม
๒.๕ จัดใหมีการฝกการปองกันความเสียหาย ใหกับกําลังพลของเรือทุกระดับชั้น
๒.๖ วางแผนกําหนดตารางการฝก ไวในแผนการใชเรือ / ตารางฝกหัดศึกษาประจําวัน
๒.๗ ระวังรักษาและดูแลเครื่องจักรตาง ๆ ระบบระบายน้าํ และทอทางตาง ๆ ซึ่งไมไดขึ้นอยูกับ
แผนกใด
๒.๘ จัดหาเครื่องมืออุปกรณเบื้องตนในการปองกันความเสียหายใหพรอมอยูเสมอ ในล็อกเก
อรประจําหนวยซอม
๒.๙ กําหนดใหมีผูชาํ นาญในการประเมิน และซอมทําความเสียหายทีเ่ กิดกับตัวเรือ
๒.๑๐ ตองแนใจโดยการตรวจสอบวาเรือมีสภาพผนึกน้ําตลอดเวลา อันไดแก เครื่องปดกั้นตาง
ๆ เชน ประตู และฝากัน้ น้าํ
๒.๑๑ ตองแนใจวาหนังสือคูมือปองกันความเสียหาย ( DC. Book ) มีการปรับปรุงแกไขอยู
เสมอ
๒.๑๒ ตองแนใจวา CCOL’s (Compartment Check - Off Lists) ไดติดตั้งประจําที่แลว
๒.๑๓ ตองแนใจวา เครื่องหมาย,สัญญลักษณ,เสนทางตาง ๆ ในการควบคุมความเสียหาย ได
ติดตั้งครบตามจุด ตลอดลําแลว
๒.๑๔ ตองแนใจวา เสนทางหนีฉกุ เฉินไปยังดาดฟาเปด ปลอดภัยไมมีสิ่งกีดขวาง และมี
สัญญลักษณพรอม
- ๑๖ ๒.๑๕ ดํารงสภาพศูนยปอ งกันความเสียหาย (Damage Control Center) ที่มีประสิทธิภาพ
๒.๑๖ แนะนําการควบคุมความเสียหายแกหนวยซอม เมื่อเห็นวาจําเปน
๒.๑๗ จัดการและดูแลทําการฝกหนวยซอม ๑,๒,๓,๔ และ ๗
๒.๑๘ เปน หน.ศูนยปองกันความเสียหาย (DCC.)
๒.๑๙ ควบคุมดูแลการสูบยาย / ถายเท ของเหลวตาง ๆ ในเรือ และแกไขเมื่อจําเปน
๒.๒๐ ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง การปองกันและการปฏิบัติในการลดอันตรายจากสารพิษเคมี
เชื้อโรค และ ปริมาณรังสี ทีจ่ ะเปนอันตรายตอกําลังพลและตัวเรือ
๒.๒๑ ดูแลอุปกรณการปองกันความเสียหายที่สําคัญ และจําเปนใหทนั สมัย และใชงานได
ตลอดเวลา คือ อุปกรณตาง ๆ , Portable Light , Portable Pumps พรอมทั้งอุปกรณในหนวยซอมทั้งหมด
รวมทัง้ แสดงความพรอมของอุปกรณตาง ๆ ดวย

๒.๒๒ ควบคุมดูแลชวยเหลือและกํากับเจาหนาที่ซอมทําตัวเรือ เพื่อมิใหเรือเกิดความสูญเสีย
ในเรื่องการปองกันความเสียหาย
๒.๒๓. ตรวจดูเครื่องหมายเกีย่ วกับการปองกันความเสียหาย (การเตรียมพรอมทางวัตถุ) ให
ถูกตอง , ทิศทางการเคลื่อนที่ , สถานีตา ง ๆ ตลอดจนการกําหนดขั้นตาง ๆของการเขาออก
หองตาง ๆ
๒.๒๔ จัดการวางทิศทางการเคลื่อนที่หนีออกมาจากบริเวณตาง ๆ เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ โดยการ
Clear Deck และ Label ตาง ๆ
๒.๒๕ รักษาศูนย DC. และการทํางานของศูนย DC. ใหมีประสิทธิภาพตลอดจนการทํางาน
ของหนวยซอมตาง ๆ เมื่อเกิดการสูรบ (ยามสงคราม)
๒.๒๖ กําหนดเสนทางการเคลื่อนที่ (และลําเลียง) ผูปวย ในยามสงคราม
๒.๒๗ ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระบบ (ตามแบบปฏิบัติ) เมื่อกรณีสูรบ โดยให
ทันสมัยอยูเสมอ
๒.๒๘ ทําหนาที่หรือผูก ํากับเกี่ยวกับหนาที่ของ Gas Free Engineer
๒.๒๙ ทําหนาที่คํานวณการเปอนพิษจากสารพิษเคมี เชื้อโรค และ กัมมันตภาพรังสีเมื่ออยูใ น
ภาวะสงคราม NBC. รวมทัง้ ทําการพยากรณพื้นทีเ่ ปอนพิษ การตั้งสถานีชําระลางพิษ การควบคุมชุด
ตรวจสอบและพิสูจนทราบสารพิษ การเก็บตัวอยางสารพิษ
๓. หนาที่ของศูนยปองกันความเสียหาย (Damage Control Center)
๓.๑
รับและพิจารณาขาวสารที่มาจากทุกหนวยซอม เพื่อประโยชนในการปองกันความ
เสียหาย
๓.๒ พลอตความเสียหายตาง ๆ ลงในแปลนเรือ ตามที่ไดรับรายงานจากหนวยซอม
- ๑๗ ๓.๓ แจงให ผบ.เรือ หรือนายยามเรือเดินทราบถึงสถานะการณความเสียหายและสภาพทั่ว ๆ
ไปของเรือ เชน การลอยตัว การเอียง การกินน้าํ ลึกหัว / ทาย ที่ตางกัน (ทริม) การทรงตัวของเรือ
ความสามารถในการผนึกน้ํา และผลสรุปความเสียหายทีเ่ กิดจากสงคราม
๓.๔ รายงานจํานวนผูท ี่ไดรับบาดเจ็บหรือสูญเสียไปที่สะพานเดินเรือ เมื่อเห็นวาจะมีผลตอ
การรบของเรือตอไป
๓.๕ แนะนําการควบคุมความเสียหายกับหนวยซอม
๓.๖ พิจารณาแกไข อาการลอยตัว, อาการเอียง, ทริม (Trim) และการทรงตัวของเรือ เมื่อเห็น
วาผิดปกติ โดยการโยกยาย / ถายเทของเหลว, ของแข็ง หรือถวงถังอับเฉา
๓.๗ เสนอแนะ ผบ.เรือ หรือนายยามเรือเดิน ในการนําเรือ เพื่อชวยในการควบคุมความ
เสียหาย ไดอยางสะดวกรวดเร็ว

บทที่ ๕
การเกิดเพลิงไหม , การแบงประเภทของเชื้อเพลิง และการดับไฟประเภทตาง ๆ
หลักเบื้องตนของการเกิดไฟ
คือ ปฏิกริยาของเคมีอันเกิดจากการรวมตัวของ
เชื้ อ เพลิ ง กั บ ออกซิ เ จนด ว ยอั ต ราความเร็ ว สู ง เป น ผลให เ กิ ด ความร อ นและแสงสว า งกั บ สภาพแห ง การ
เปลี่ยนแปลงขึ้น ซึ่งเราเรียกปฏิกริยานี้วา การสันดาบ หรือการเผาไหม (Combustion)
คุ ณ ลั ก ษณะของไฟ คื อ เป น ปฏิ ก ริ ย าทางเคมี ต อ เนื่ อ งของไอระเหยของเชื้ อ เพลิ ง กั บ
ออกซิเจน (อากาศ) โดยมีความรอนเปนตัวสนับสนุน
สารที่ติดไฟได (Combustible Meterial) อาจอยูในรูปของแข็ง , ของเหลว หรือกาซ (แกส)
ขึ้นอยูกับสภาวะปกติ
องคประกอบ ๓ อยาง ของการเผาไหม ไดแก
ก. วัตถุเชื้อเพลิง (Fuel)

ข. ออกซิเจน (Oxygen)
ค. ความรอน (Heat)
องคประกอบทั้ง ๓ อยางนี้ สามารถแทนดวยสามเหลี่ยมของไฟ ดังนี้

ความรอน

อากาศ (ออกซิเจน)

เชื้อเพลิง

คือ การที่เราหาวิธีการหรือเครื่องมือเครื่องใชเพื่อแยก
หลักการดับไฟเบื้องตน
องคประกอบอยางใดอยางหนึ่งใน ๓ อยางนี้ออกจากกันเพื่อทําใหไมครบองคประกอบของสามเหลี่ยมของ
ไฟ คือ การแยกวัตถุเชื้อเพลิง , แยกออกซิเจน , แยกความรอน
๑. วัตถุเชื้อเพลิง (Fuel) หมายถึง สิ่งที่อยูในภาวะเปนไอหรือกาซ โดยสามารถ
ติดไฟและลุกไหมได และสามารถคลายความรอนออกมาในรูปของพลังงาน เชื้อเพลิงแบงออกไดเปน ๓
สถานะ คือ วัตถุเชื้อเพลิงแข็ง , เชื้อเพลิงเหว และกาซ

- ๑๙ -

วัตถุเชื้อเพลิงแข็ง
ถาน
ไม
กํามะถัน
ที่นอน , เสื้อผา
ฯลฯ

ตัวอยาง
เชื้อเพลิงเหลว
น้ํามันปโตรเลี่ยม
อะเซโตน
แอลกอฮอล
กรีเซอรลีน
ฯลฯ

กาซ
ไฮโดรเจน
ไฮโดรเจนซัลไฟด
อะเซทีลีน
คารบอนมอนนอกไซค
ฯลฯ

การเผาไหมของเชื้อเพลิง ซึง่ มีเปลวใหแลเห็นนั้น คอ การเผาไหมของไอหรือกาซ “ไอ ” มีสถานะเปน
กาซของสารใดสารหนึง่ ซึง่ ตามแกติทรงตัวอยูในรูปของแข็ง หรือของเหลวทีเ่ ราเรียกวา “ไอ” ก็คือ ไอ
ของน้ํามัน หรือของเหลวทุกชนิดกับวัตถุเชือ้ เพลิงที่ไดรับความรอนแลวคลายไอออกมาติดไฟ
๒. อากาศหรือออกซิเจน (Oxygen) วัตถุเชื้อเพลิงทุกชนิดตองการออกซิเจนชวย
ในการเผาไหม ยกเวนแตธาตุไฮโดรเจน ซึ่งสามารถเผาไหมในธาตุคลอรีนได โดยไมตองมีออกซิเจน
วัตถุเชื้อเพลิงบางชนิดเมื่อเกิดการเผาไหม สามารถที่จะผลิตใหออกซิเจนออกมา ในตัว
ของมันได
เชน สารเทอรไมท (Thermite) เซลลูลอยด (Celluloid) คลอเรส
(Chlorates)
ไนเตรท (Nitrates) สารประกอบของไนโตรเจน (Nitrogenous
Substances) ดินระเบิด เปนตน
ปริมาณของออกซิเจนในบรรยากาศทั่วไปจะมีประมาณ ๒๐๘ % โดยในบรรยากาศทั่ว
ๆ ไป ประกอบดวยกาซไนโตรเจน ๗๘ % กาซออกซิเจน ๒๐.๘ % อีก ๑.๒% เปนกาซเฉื่อยและ
ฝุนละอองตาง ๆ ประมาณออกซิเจน ( O2 ) จํานวนตั้งแต ๑๖ % ขึ้นไปจึงจะพอเพียงในการเผา
ไหม
๓. ความรอน (Heat) สถานะของความรอนที่เพียงพอจะทําใหเกิดการเผาไหม
ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของวัตถุที่ติดไฟ ซึ่งสามารถแบงออกได ๓ ชนิด คือ
๓.๑ อุณหภูมิติดไฟ (Ignition Temperature) คือ อุณหภูมิต่ําสุดที่ไอ
ระเหยของวัตถุเชื้อเพลิงสามารถลุกติดไฟไดเอง โดยไมตองอาศัยเปลวไฟหรือประกายไฟจากภายนอกเปน
ตัวจุด
๓.๒ จุดไวไฟ (Fire Point) คือ อุณหภูมิต่ําสุดที่ไอระเหยของเชื้อเพลิง
สามารถติดไฟไดโดยอาศัยเปลวไฟ หรือประกายไฟเปนตัวจุดแลวลุกไหมตอเนื่องเรื่อยไป
- ๒๐ -

๓.๓ จุดวาบไฟ (Flash Point) คือ อุณหภูมิต่ําสุดที่ไอระเหยของ
เชื้อเพลิงสามารถลุกติดไฟไดวาบหนึ่งแลวดับลง โดยอาศัยเปลวไฟหรือประกายไฟ ( สวนมากแลวจะเกิด
ปรากฏการณกับเชื้อเพลิงเหลว สวนเชื้อเพลิงประเภทอื่นมิใครพบเห็นนัก )
จุดวาบไฟ จุดไวไฟ และอุณหภูมิติดไฟของวัตถุเชื้อเพลิงเปลี่ยนไปตามชนิดของ
เชื้อเพลิง เชน
เชื้อเพลิง
เบนซิน
น้ํามันดีเซล
แอลกอฮอล เอ

จุดวาบไฟ
- ๔๕๐ ฟ.
๔๕๐๐ ฟ.
๕๔๐ ฟ.

จุดไวไฟ
- ๕๐ ฟ.
๒๐๐๐ ฟ.
-

อุณหภูมิติดไฟ
๔๕๐๐ ฟ.
๔๔๐๐ ฟ.
๗๐๐๐ ฟ.

- ๕๐ ฟ.
- ๕๐ ฟ.

๔๔๐๐ ฟ.
๔๔๐๐ ฟ.
๘๐๐๐ ฟ.

ทิว
๕๒๐ ฟ.

เมทิว
น้ํามันหลอลื่น

๔๐๐๐ ฟ.
- ๔๕๐ ฟ.
- ๔๕๐ ฟ.

การสงตอความรอนมี ๓ วิธี คือ
๑. การนําความรอน (Conduction) คือ ความรอนที่เกิดการสงตอโดยผานตัวกลาง
ที่เปนของแข็งหรือของเหลว เชน การตมน้ําในกาซึ่งกาตมน้ําเปนโลหะก็สงตอความรอนใหน้ํา ทําให
สามารถเดือดได ซึ่งกาตมน้ําจะเปนตัวนําความรอน
(Convection) คือ ความรอนที่เกิดการสงตอโดยผาน
๒. การพาความรอน
ตัวกลาง ซึ่งเปนของไหล อาจจะเปนของเหลวหรือแกสก็ได โดยอาศัยวิธีการหมุนเวียนถายเทความรอน
ของของเหลวหรือแกสนั้น ๆ เชน อากาศรอนจะลอยตัวสูงขึ้นพาความรอนไปสูวัตถุเชื้อเพลิงอื่น แลวอากาศ
ใกลเคียงที่เย็นกวาจะไหลมาแทนที่
๓. การแผรังสีความรอน (Radiation) คือความรอนที่เกิดจากการแผออกมาจากตนกําเนิด
โดยออกไปทุกทิศทุกทางในลักษณะของคลื่นรังสี เชน ความรอนที่ออกมาจากดวงอาทิตย เปนตน
การดับเพลิง สามารถแบงแยกวิธีการดับเพลิงได ๓ วิธี คือ
๑. การแยกวัตถุเชื้อเพลิง (Starving)
๒. การแยกออกซิเจน หรือการกําจัดออกซิเจน
๓. การแยกความรอน หรือการลดอุณหภูมิ (Cooling)

- ๒๑ การแยกวัตถุเชื้อเพลิง หรือการกําจัดเพลิง
เปนวิธีการหนึ่งที่จะทําใหไฟดับได สามารถกระทําได ๓ ประการ คือ
ก. การเคลื่อนยายเชื้อเพลิงอก หรือการตัดทางหนุนเนื่องของเชื้อเพลิง เชน
- ปดกอกน้ํามันที่รั่วไหล
- ขนถายสินคาออกจากลําเรือ หรืออาคารที่เกิดเพลิงไหม
- การพังตึก หรืออาคารเพื่อปองกันการติดตอลุกลาม
- การทําทางกั้นเพลิงสําหรับไฟไหมปา เปนตน
ข. การเคลื่อนยายเชื้อเพลิงที่ติดไฟออกจากเชื้อเพลิง เชน ชักไมหรือฟางที่ไหมออกจากฟน
หรือกองฟาง เปนตน
ค. การทําใหปริมาณของสิ่งที่ไหมไฟนอยลงไดแก การแบงหรือแยกปริมาณของสิ่งที่ติดไฟ
ใหเปนกองเล็ก ๆ เพื่อใหดับไดโดยงาย หรือการตีตะปบหญาที่ไหมไฟใหสวนที่ไหมแตกแยกออกแลวดับ
ได
การแยกออกซิเจน หรือการกําจัดออกซิเจน
เปนวิธีการหนึ่งที่ทําใหไฟดับไดโดยการลดปริมาณของออกซิเจนใหนอยลงโดยลด
ใหลง
เหลือ ๑๕ % ไฟก็จะดับไป ซึ่งมีวิธีการทําได ๒ วิธี คือ
ก. การกั้นออกซิเจน (Blanketting) ไมใหเขาไปรวมตัวกับวัตถุเชื้อเพลิงที่ติดไฟ เชน
การปดผนึกหอง หรือฝากั้นหอง (Hatch) ในหองที่เกิดไฟไหมเพื่อกันออกซิเจนไมใหเขาไปสนับสนุน
ไฟไดอีก
ข. การคลุมไฟ (Smothering) คือ การหาวัสดุตาง ๆ ที่มาคลุมหรือปดกั้นออกซิเจน
โดยวัสดุนั้นจะกระทบถูกกับผิดหนาของเชื้อเพลิงที่ติดไฟนั้น ๆ ทําใหออกซิเจนไมสามารถเขาทําปฏิกิริยา
กับเชื้อเพลิงได
การแยกความรอน หรือการลดอุณหภูมิ
เมื่อความรอนจากสิ่งที่ไหมไฟไดถูกถายเทออกในอัตราเรงเร็วกวาความรนอที่เกิดวัตถุที่ไหม
ไฟก็เย็นลงจนไมเปนเหตุแหงการเผาไหมตอไปอีก ซึ่งตามธรรมดาเราใชน้ํา หรือสารเคมีเหลวเปนตัวลด
อุณหภูมิของสิ่งที่ไหมไฟ น้ําเปนสิ่งที่หาไดงายและราคาถูกกกวาสารดับไฟอื่น ผลจากการใชน้ําจะทําให
ความรอนถูกถายออกจากสิ่งที่ไหมไฟ
เมื่อน้ําถูกฉีดหรือสาดรดเขาไปในไฟน้ําจะดูดซึมความรอนออกจากสิ่งที่ไหมไฟจนรอนและ
บางกรณีก็เดือดกลายเปนไอ ไอน้ําที่เกิดขึ้นจะชวยในการคลุมดับทําใหไฟขาดอากาศลงไดบาง
วิธีที่ดีที่สุดในการลดอุณหภูมิเราจะใชฝอยน้ําซึ่งมีผลในการลดอุณหภูมิไดรวดเร็วมาก และ
ใชไดกับพื้นผิวที่เกิดเผาไหมกวาง ๆ ได
การแบงประเภทของไฟ
เมื่อไดทราบถึงวิธีการดับเพลิง โดยใชวิธีการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางนั้น
ก็
จําเปนที่จะตองทราบถึงประเภทของไฟใหถองแทเสียกอน ทั้งนี้ โดยการพิจารณาแยกประเภทจาก

- ๒๒ สภาพความเปนจริง หรือแบงตามลักษณะของวัตถุที่ติดไฟ วิธีการดับเพลิงความปลอดภัยของผูปฏิบัติและ
การลดความเสียหายโดยไมจําเปนลง ซึ่งปจจุบันไดแบงประเภทของําฟอกเปน ดังนี้
๑. การแบงประเภทของไฟตามแบบยุโรป และออสเตรเลีย แบงออกไดเปน
๕ ประเภท คือ
(ก) ไฟประเภท A ( Class A Fire ) ไดแก วัตถุเชื้อเพลิงที่เปนพวกของแข็ง
ทุกชนิด ที่ลุกไหมแลวมีเถาถานเหลืออยู
(ข) ไฟประเภท B ( Class B Fire ) ไดแก วัตถุเชื้อเพลิงที่เปนของเหลวทุกชนิด
ที่ลุกไหมที่ผิวหนาของเชื้อเพลิง เมื่อลุกไหมแลวจะไมมีเถาถานใหเห็น
(ค) ไฟประเภท C ( Class C Fire ) ไดแก วัตถุเชื้อเพลิงที่เปนแกส โดยสวน
ใหญแกสนี้จะบรรจุอยูในภาชนะ
(ง) ไฟประเภท D ( Class D Fire ) ไดแก วัตถุเชื้อเพลิงที่เปนพวกโลหะ เชน
แมกนีเซียม , โซเดียม เปนตน
(จ) ไฟประเภท E ( Class E Fire ) ไดแก การลุกไหมเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟา
เขามาเกี่ยวของ เชน การลุกไหมเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ โดยเครื่องใชไฟฟาดังกลาวยังมีกระแสไฟฟาไหลผาน
อยู
๒. การแบงประเภทของไฟ ตามแบบสหรัฐอเมริกาและเอเซีย แบงออกไดเปน ๔ ประเภท
คือ
(ก) ไฟประเภท A ( Class A Fire ) ไดแก วัตถุเชื้อเพลิงที่เปนพวกของแข็งทุก
ชนิด ที่ลุกไหมแลวมีเถาถานเหลืออยู ยกเวนพวกสารเคมี เชน สารเคมีตาง ๆ
(ข) ไฟประเภท B ( Class B Fire ) ไดแก วัตถุเชื้อเพลิงที่เปนของเหลวทุกชนิด
ที่ลุกไหมแลวไมมีเถาถาน จะลุกไหมที่ผิวหนาของเชื้อเพลิง ยกเวนพวกสารเคมีตาง ๆ เชน สารละลายที่มี
ความไวไฟสูง
(ค) ไฟประเภท C ( Class C Fire ) ไดแก วัตถุเชื้อเพลิงที่ มีกระแสไฟฟาเขามา
เกี่ยวของ เชน การลุกไหมเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ โดยเครื่องใชไฟฟาดังกลาวยังมีกระแสไฟฟา ไหล
ผานอยู
(ง) ไฟประเภท D ( Class D Fire ) ไดแก การลุกไหมเชื้อเพลิงที่เปนพวก
สารเคมี ทุกชนิด ทั้งที่อยูในสภาวะที่เปนของแข็ง , ของเหลว และกาซ ซึ่งสวนใหญแลววัตถุเชื้อเพลิง
ประเภทนี้ เมื่อลุกไหมแลวจะมีอันตรายสูง รวมทั้งมีเทคนิคในการดับไฟแตกตางตางกันไปตามชนิดของ
เชื้อเพลิงนั้น ๆ ที่ติดไฟ บางครั้งก็เรียกเชื้อเพลิงชนิดนี้วาไฟประเภทพิเศษ ( Special Fire หรือ
Fire Hagard )
สวนใน ทร.ไทย ไดแบงประเภทของวัตถุเชื้อเพลิงเชนกับสหรัฐอเมริกา หรือประเทศ ในแถบ
เอเซีย โดยมีการแบงประเภทของไฟออกเปน ๓ ประเภท กับอีก ๑ กลุม ดังนี้
ไฟประเภท ก. ( Class A Fire )

- ๒๓ ลักษณะไฟประเภท ก. คือ เปนของแข็งลุกไหมถึงแกนภายใน เมื่อไหมหมดแลวมี
ถานเหลืออยู เถาถานที่รอนนี้ถามีออกซิเจน ( CO2 ) เขาไปรวมตัวมักติดไฟขึ้นใหมไดอีก
ตัวอยางของไฟประเภท ก.ไดแก
ก. ไม หรือสารที่ผลิตจากไม
ข. ฝาย และสารที่ผลิตจากฝาย
ค. ดินระเบิด
ง. กระดาษ
จ. ฟลมกระดาษ
ฉ. ยาง และสารที่ผลิตจากยาง

เถา

วิธีการดับไฟ สวนมากจะใชวิธีการลดอุณหภูมิ โดยลดอุณหภูมิของสิ่งที่ไหมไฟใหต่ํากวาจุดติดไฟของ
มัน มีวิธีดําเนินการไดดังนี้
๑. ใชฝอยน้ําดับเปลวไฟ
๒.
ใชน้ําฉีดเปนลําเพื่อทะลุทะลวงใหวัตถุเชื้อเพลิงกระจายออกเพื่อใหรวดเร็วในการดับ
๓. ใชน้ําฉีดวัตถุที่กระจายใหเปยกโชก
การดับไฟโดยวิธีคลุมไฟใชไมไดผลสําหรับไฟประเภท ก. เพราะเมื่อเกิดเพลิงไหมถึงแกน
ภายในยากที่คลุมไดทั่วถึง
ไฟประเภท ข. ( Class B Fire )
ลักษณะของไฟประเภท ข. คือ เปนของเหลวไหมเฉพาะผิวหนา เมื่อไหมแลวจะไมมี เถาถาน
ใหเห็น สามารถลุกติดไฟไดอีกถาไอระเหยของเชื้อเพลิงไดรับความรอนจนถึงอุณหภูมิติดไฟของเชื้อเพลิง
นั้น
ตัวอยางของไฟประเภท ข. ไดแก
น้ํามันเชื้อเพลิงตาง ๆ เชน น้ํามันเบนซิน , น้ํามันกาด , น้ํามันเตา เปนตน
น้ํามันหุงตม เชน น้ํามันพืช , น้ํามันสัตว
สี
จาระบี
วิธีการดับไฟ สามารถดําเนินการได ๒ วิธี คือ
อุณหภูมิ

ก. โดยวิธีการลดอุณหภูมหิ รือทําใหเปน ( Cocling ) โดยการใชฝอยน้ําเปนตัวลด
เมื่อฝอยน้ําไดรับความรอนจะกลายเปนไอ
ซึ่งจะมีผลในการคลุมไฟไปพรอมกันดวย

- ๒๔ ข. โดยวิธีการกําจัดออกซิเจน หรือการคลุมไฟ ( Smothering ) เพื่อลดปริมาณ
ออกซิเจนลง หรือทําใหออกซิเจนมีอยูในบรรยากาศลดต่ํากวา ๑๕ % อุปกรณหรือเครื่องมือที่ใชในการ
คลุมไฟ คือ
๑. ฟองทางกล (Mechanical Foam)
๒. ฟองทางเคมี (Chemical Foam)
๓. แกสคารบอนไดออกไซด (CO2)
๔. ไอน้ํา (Steam) ใชคลุมไฟไดโดยเขาไปแทนที่ออกซิเจนในอากาศ
ขอพิจารณาสําหรับการดับไฟประเภท ข.
๑. หามใชน้ําเปนเปนลําฉีดไปที่ผิวหนา เพราะจะทําใหไฟแผกระจาย
๒. ใช CO2 เพียงแตคลุมไฟไดชั่วคราว ไฟอาจเกิดขึ้นไดใหม
๓. ใชฟองทางกลไมไดผลสําหรับวัตถุเชื้อเพลิงที่ระเหยเร็ว เชน น้ํามันเบนซินที่มี
ออก
เทนสูง ๆ หรือแอลกอฮอล หรือไฟที่ไหมถังน้ําขนาดใหญ ๆ ซึ่งถาใชฟองทางเคมีแทนจะมี ประสิทธิภาพ
คลุมไฟที่มั่นคงกวา
๔. ฟองทางกลสามารถใชไดกับวัตถุเชื้อเพลิงอื่น ๆ เชน น้ํามันเชื้อเพลิงหนัก , น้ํามันหอย
หรือใชกับพื้นผิวที่เผาไหมมีสิ่งกีดขวางมาก ๆ
ไฟประเภท ค. (Class C Fire)
ไดแก ไฟที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือและอุปกรณไฟฟาทีย่ ังมีกระแสไฟฟาไหลอยู สาเหตุของการ
เกิดเพลิงไหมเนื่องจาก
๑. สายไฟฟาลัดวงจร
๒. ใชงานเกินกําลังในวงจร
๓. การพันหรือตอสายไฟไมถูกตอง
๔. ใชฉนวนกับไฟบางเกินไป
ตัวอยางไฟประเภท ๕. ไดแก
ไฟไหมเครื่องวิทยุ , แผงจายไฟในหองเครื่อง , เครื่องยนตไฟฟา , หมอแปรงไฟ , ตูแยกไฟฟา
ตาง ๆ เปนตน
วิธีการดับไฟ สามารถทําการดับไฟไดโดยการกั้นออกซิเจน เครื่องมือที่นิยมใชในการดับไฟประเภทนี้คือ
การใชเครื่องมือดับเพลิงชนิดแกสคารบอนไดออกไซด CO2 แตเพื่อความปลอดภัย
ควรทําการตัด
วงจรไฟฟากอนเขาทําการดับไฟ
ขอควรระวังในการดับไฟประเภท ค.
ก. ตัดวงจรไฟฟากอนเสมอ
ข. จัดเจาหนาที่คอยตรวจสอบกระแสไฟฟา

– ๒๕ ค. สวมรองเทายาง และถุงมือกันไฟฟา
ง. หามใชน้ําเปนลํา ถาจะใชนา้ํ ใหใชน้ําเปนฝอยในระยะไกลกวา ๕ ฟุต
จ. การใชน้ําและโฟมอาจจะทําใหอุปกรณไฟฟาเสียหายไดในภายหลัง
สวนวัตถุเชื้อเพลิงอีกชนิดหนึ่ง ที่มิไดจัดเอาไวใน ๓ ประเภทดังกลาว คือ วัตถุเชื้อเพลิงที่เปน
พวกสารเคมีตา ง ๆ จะจัดไวในกลุมพิเศษ หรือเรียกวาไฟประเภทพิเศษ (Special Fire) ซึ่งจะกลาว
โดยละเอียดในบทตอไป
การพิจารณาเลือกใชเครื่องมือดับเพลิงในการดับไฟแตละประเภท
ขนาดของไฟ ลําดับที่
ชนิดของเครื่องมือดับเพลิงทีใ่ ชกับการดับไฟ
ไฟขนาดเล็ก
ประเภท ก.
ประเภท ข.
ประเภท ค.
๑ - ผงเคมีแหง
- ผงเคมีแหงชนิด
- ตัดกระแสไฟฟา
PKP
๒ - สารดับไฟฮาลอน - สารดับไฟฮาลอน
- กาซ
คารบอนไดออกไซด
ขนาด ๑๕ ปอนด
๓ - ถังอัดน้ําดับเพลิง - โฟม
- สารดับไฟฮาลอน
๔ - กาซ
- กาซ
- ผงเคมีแหง
คารบอนไดออกไซด คารบอนไดออกไซด
ขนาด ๑๕ ปอนด
ขนาด ๑๕ ปอนด
๕ - โฟม
- ฝอยน้ําดับเพลิง
ไฟขนาดใหญ
๑ - ฝอยน้ําความเร็วสูง - โฟม (Foam)
- ตัดทางไฟ
๒ - น้ําเปนลํา
- ฝอยน้ําความเร็วสูง - กาซ
คารบอนไดออกไซด
ขนาด ๕๐ lbs หรือกาซ
คารบอนไดออกไซด
ขนาด ๑๕ lbs
๓ - โฟม (Foam)
- ผงเคมีแหงชนิด
- สารดับเพลิงฮาลอน
PKP
แบบอัตโนมัติ หรืแบบ
เคลื่อนที่หลายขวด
๔ - ผงเคมีแหง
ระบบน้ําหยดประจําที่ โฟม (Foam)
ไอน้ําคลุมไฟ
๕ - กาซ
คารบอนไดออกไซด
ขนาด ๑๕ ปอนด

บทที่ ๖
อันตรายจากไฟประเภทพิเศษ
ในการแบงประเภทของไฟตาง ๆ นัน้ เราแบงออกตามลักษณะของวัตถุเชื้อเพลิงที่ตดิ ไฟ เพื่อ
ประโยชนในการหา เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ มาดับเพลิงที่เกิดจากไฟแตละประเภทได แตก็มีวัตถุ
เชื้อเพลิงบางชนิดเราไมสามารถจะหาเครื่องมือดับเพลิงมาใชในการดับเพลิง โดยการเจาะจงโดยตรงลงไป
ได ซึง่ วัตถุเชื้อเพลิงดังกลาวไดแกพวกสารเคมีตาง ๆ นั่นเอง
สารเคมีนนั้ ยังสามารถแบงออกไดตามคุณลักษณะทางฟสิกส คือ สภาวะของแข็ง ของเหลว และ
กาซ ซึ่งสารเคมีตาง ๆ นั้น มีมากมายหลายชนิด แตทจี่ ะนํามากลาวนี้เปนเพียงสารเคมีที่สามารถพบเห็น
และเกี่ยวของกับทาง ทร. เรา โดยจัดแบงไดดังนี.้ ๑. ประเภทของแข็ง ไดแก แมกนีเซียม(Mg) เทอรไมท โซเดียม(Na) ฟอสฟอรัส(P)และ นาปาลม
เปนตน
๒. ประเภทของเหลว ไดแก ออกซิเจนเหลว น้ํามันเชื้อเพลิงไวไฟ น้ํามันหนัก หรือน้ํามันหุงตม
น้ํามันไฮโดรลิคสและ สารละลายตาง ๆ เปนตน
๓. ประเภทกาซ หรือ แกส ไดแก ออกซิเจน ฮาโลเจน กาซหุงตม(LPG)และ กาซอะเซทิลีน(C2H2)
เปนตน
แมกนีเซียม (Megnesium = Mg )
คุณลักษณะทัว่ ไป
๑. เปนผลึกรูปหกเหลี่ยมสีเงินชิน้ เล็ก ๆ สามารถที่จะดัดแปลงเปนรูปตาง ๆ ได มีนา้ํ หนักเบาและ
ความคงทนสูง
๒. เมื่อไดรับความรอนสูงมาก ๆ จะเกิดลุกติดไฟได ยิง่ เปนกอนเล็ก ๆ หรือละเอียดจะสามารถติด
ไฟไดเร็วขึ้น ดังนี.้ ๒.๑ เปนกอนสามารถลุกติดไฟไดเมื่ออุณหภูมิประมาณ ๑๒๐๔ 0F
๒.๒ เปนผงชนิดขี้กบสามารถลุกติดไฟไดเมื่ออุณหภูมิประมาณ ๙๕๐ 0F
๒.๓ เปนผงละเอียดแบบขี้เลื่อยสามารถลุกติไฟไดเมื่ออุณหภูมิประมาณ ๙๐๐ 0F
โลหะแมกนีเซียมนี้สามารถพบเห็นไดโดยอยูในรูปของสารประกอบ หรือประกอบกับสวนอืน่ ๆ ดังนี.้ ๑. สวนผสมบางสวนของสวนประกอบเครือ่ งยนตของเครื่องบิน ลอเครือ่ งบิน ฯลฯ
๒. ตามโรงเครือ่ งจักร ในลักษณะของแข็งเปนกอน เปนชิน้ แบบขี้กบ หรือตัดเปนฝอยละเอียด
๓. เครื่องมือสรรพวุธตาง ๆ
๔. หัวกระสุนบางชนิด เชน กระสุนดาว
อันตรายของโลหะแมกนีเซียมที่สําคัญ
๑. ควันเปนพิษมีลักษณะเปนควันสีขาวหนาทึบ
Mg + O2

รอนจัด

MgO ควันสีขาว

- ๒๗ เมื่อสูดดมเขาสูรางกายจะเกิดอาการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ จมูก หลอดลม หลอด
ทางเดินหายใจและ ปอด ฯลฯ
๒. ถาเศษผงเขาทางผิวหนังจะทําใหเปนโรคแผลเนื้อตายขึ้น
Mg + 2H2O

ความรอน

Mg (OH)2 + H2

เนื่องจากโลหะแมกนีเซียมนี้จะเปนตัวดูดน้ําจากเซลตาง ๆ ในรางกายทําใหเซลตาง ๆ ขาดน้ํา อีก
ทั้งเมื่อแมกนีเซียมทําปฏิกิรยิ ากับน้ําแลวจะกลายเปนดางแก (แมกนีเซียมไฮดรอกไซด) ซึ่งจะเปนตัวซ้ําเติม
ทําใหเซลหมดสภาพเร็วยิง่ ขึน้
๓. เมื่อใชน้ําดับจะเกิดการระเบิดขึ้น
Mg + H2 O
H2 + O2

ความรอน

Mg (OH) 2 + H2

รอนจัด

ระเบิด + H2O

(ไอน้ํา)

เปลวไฟ

เหตุที่เกิดการระเบิดก็เนื่องจากโลหะแมกนีเซียมเมื่อถูกกับน้าํ จะสลายใหกา ซไฮโดรเจนออกมา ซึ่ง
เมื่อถูกความรอนหรือเปลวไฟในบรรยากาศจะเกิดระเบิดกลายเปนไอน้ําขึ้น
วิธีการดับไฟ ที่นยิ มในการปฏิบัติ คือ วิธกี ารแยกออกซิเจนโดยวิธีการคลุมไฟ ไดแก
๑. เครื่องมือดับเพลิงแบบผงเคมีแหง(ชนิดพิเศษ)
๒. ใชทรายแหง ผงแอสเบสทอส ผงแกรไฟทในกรณีเปนไฟเล็ก
๓. ถาเปนไฟใหญใชผงเคมีแหง หรือใชเครื่องมือดับเพลิงแบบ TMB. (TRIMETHOXYBOROXINE)
๔. ถาเปนไฟใหญใชนา้ํ เปนฝอยจํานวนมาก ๆ โดยใชจากหัวฉีด Applicator ขนาด ๑๒ ฟุต จะไดดี
ที่สุด
๕. วิธีการกําจัดขอบเขตของไฟถากระทําไดเมื่ออยูในเรือพยายามโยนทิง้ น้าํ ไป
สิ่งที่ไมควรใชดับ
เมื่อเกิดการลุกไหมแมกนีเซียม (Mg)
๑. เครื่องมือดับเพลิงแบบกาซคารบอนกไดออกไซด (CO2) เพราะจะทําใหเกิดกาซพิษขึ้น คือ กาซ
คารบอนมอนนอคไซด(CO) และไอของพวกดางแก
Mg + CO2

ความรอน

MgO + CO กาซพิษ

ออกซิเจน

- ๒๘ -

๒. เครื่องมือดับเพลิงแบบคารบอนเตทตราคลอไรค (CCl4) เพราะจะทําใหเกิดกาซพิษขึ้นคือกาซ
ฟอสจีน (COCl2)
ความรอน
Mg + CCl4
MgCl2 + COCl2 (ฟอสจีน)
ออกซิเจน

๓. ใชน้ําดับเพลิงจะเกิดการระเบิดขึ้นดังนี้
Mg + H2O

ความรอน

H2 + O2

ความรอน

Mg (OH)2 + H2 (แกส)
ระเบิด + H2O (ไอน้ํา)

เปลวไฟ

๔. ไมใชฟอง (Foam) ในการดับไฟ ซึง่ เกิดจากการลุกไหมของแมกนีเซียม เพราะคุณสมบัติของ
ฟองจะเปนตัวไปคลุมผิวหนาของวัตถุเชื้อเพลิงเพื่อกัน้ ออกซิเจน แตปรากฏวาน้ําหนักของแมกนีเซียมเบา
กวาฟอง ซึ่งฟองจะไมสามารถไหลเขาไปคลุมผิวหนาวัตถุเชื้อเพลิงได แตจะทําใหเพลิงกระจายเพิ่มมากขึ้น
ดวย
ขอควรระวัง
๑. เวลาเขาไปทําการดับไฟซึง่ เกิดจากแมกนีเซียมควรที่จะนําสวมเครื่องชวยในการหายใจเขาไปทํา
การดับไฟดวยเสมอ
๒. เวลาเขาทําการดับไฟควรเขาไปทางดานที่มเี ครื่องกําบัง เพื่อปองกันอันตรายที่แมกนีเซียมอาจ
เกิดการระเบิดถูกตัวผูเขาดับไฟได
๓. แมกนีเซียมเมื่อสัมผัสกับน้ําจะทําใหเกิดแกสไฮโดรเจนขึ้น
เทอรไมท (Thermite = Al2( Fe3O4)3 ) เปนสารผสมระหวางเหล็กออกไซดผสมกับผงอลูมิเนียม สารเทอร
ไมทนี้สามารถพบเห็นไดจาก
๑. พลุสองสวาง ระเบิดเพลิง ระเบิดมือเพลิง และการเชือ่ มประสาน
๒. คุณสมบัติโดยทั่ว ๆ ไปมีสีคลายสีสนิมเหล็ก
๓. อันตรายทีส่ ําคัญเมื่อเกิดไฟไหมเทอรไมท
๓.๑ ไมมีอุปกรณหรือสารใด ๆ ที่จะดับไฟประเภทนี้ได
๓.๒ เมื่อเกิดเพลิงไหมซึ่งมีความรอนสูงมาก ๆ จะทําใหเกิดกาซออกซิเจนขึ้น
๓.๓ อุณหภูมิลุกไหมสูงมากถึง ๕๔๐๐ o F ซึ่งอุณหภูมิดงั กลาวสามารถทะลุผา นเหล็กใต
น้ําได
วิธีการดับไฟ
๑. โดยพยายามควบคุมเพลิงใหอยูในขอบเขตจํากัด
๒. ใชทรายคลุม หรือใชผงแกรไฟทคลุม
- ๒๙ -

๓. โยนทิ้ง หรือเอาน้าํ ฉีดออกนอกเรือไป
๔. ทําใหบริเวณรอบ ๆ ที่เกิดเพลิงไหมเย็นเพื่อปองกันการลุกลามของไฟ
๕. วิธีสุดทายถาทําอะไรไมได ก็ใชนา้ํ เปนลําฉีดจนกวามันจะไหมหมดไปเอง
โซเดียม (Sodium - Na) สวนมากมีตามเหมืองตาง ๆ
ประโยชนของโลหะโซเดียม
๑. ทําพลุสองสวาง ชนวนระเบิดตาง ๆ และ ในกระปองเครื่องกรองอากาศ
(CANNISTER) ของหนากาก OBA
๒. เปนตัวจุดระเบิดของระเบิดเพลิง
คุณสมบัตทิ างฟสิกส
๑. เปนโลหะออนสีขาวเงินแวววาว (เหมือนโลหะตะกัว่ หรือ Tinfoil)
๒. สามารถทําปฏิกิริยารวมตัวกับออกซิเจนไดรวดเร็วในอากาศ
๓. สามารถลุกไหมไดเมื่อโดนกับน้าํ
วิธกี ารดับไฟ
๑. โดยการใชเครื่องมือดับเพลิงแบบผงเคมีแหง (ผง PKP)
๒. ถาเปนเพลิงเล็ก ๆ ใชทรายแหง ผงโซดาแอซ หรือผงแกรไฟทกลบดับไฟ
ขอควรระวัง
๑. หามใชนา้ํ ดับไฟเด็ดขาด เพราะจะทําใหเกิดการระเบิดขึ้น
๒. ตองเก็บไวในน้าํ มัน หรือสารละลาย เชน น้ํามันกาด น้ํามันแนปทา เปนตน
๓. ควันเปนพิษตอรางกายเมื่อสูดดมเขาไปจะทําอันตรายตอปอด และระบบของการ
หายใจ ซึง่ ถาเขาไปทําการดับไฟควรสวมหนากากชวยในการหายใจเขาไปดับไฟดวย
๔. รอยไหมที่เกิดจากโซเดียมสามารถทําการปฐมพยาบาลได ดังนี้
ก. ทําใหเปนกลางโดยใชน้ําสมสายชู
ข. หรือใชผาชุบน้ํามันสนเช็ดบริเวณที่ถูกโซเดียม
ค. ไปพบแพทยโดยเร็ว
ฟอสฟอรัส (Phosphorous = P) สามารถพบไดตามธรรชาติตามพืน้ ดิน หรือโดยการถลุงเถากระดูกนํามา
ทําเปนสวนประกอบของเครือ่ งสรรพวุธตาง ๆ ได เชน พลุสองสวาง(Flares) ระเบิดเพลิง(Fire bombs)
คุณสมบัติทางฟสกิ ส ของฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสนีม้ อี ยู ๒ อยาง คือ ฟอสฟอรัสขาว และ ฟอสฟอรัส
แดง
ฟอสฟอรัสแดง มีลกั ษณะเปนผลึกผงสีมวงแดงมีจุดติดไฟที่อุณหภูมิ ๒๕๐ oC สามารถพบเห็นไดงายตาม
โรงงานอุตสาหกรรมการทําไมขีด และอื่น ๆ
- ๓๐ -

ฟอสฟอรัสขาว มีลกั ษณะเปนแทง ๆ นิ่มเหมือนขี้ผงึ้ สีขาวถาเก็บไวนาน ๆ จะเปลีย่ นเปนสีเหลือง
ออน จุดติดไฟที่ ๘๐ oF หรือประมาณ ๒๖.๗ oC ซึ่งสามารถลุกไหมไดโดยความรอนจากรางกายของเรา
หรือความรอนจากดวงอาทิตย
ขอควรระวังและอันตรายที่เกิดเมื่อเกิดไฟไหมฟอสฟอรัส
๑. สามารถลุกติดไฟไดเองเมื่อโดนอากาศภายนอก
๒. ติดไฟไดเมื่ออุณหภูมิ ๘๐ oF หรือประมาณ ๒๖.๗ oC
๓. ควันสีขาวเปนพิษมาก เมือ่ สูดดมเขาสูรางกายจะเปนอันตรายตอปอด, จมูก และระบบของการ
หายใจ
วิธีการดับไฟ
๑. โดยวิธีการลดอุณหภูมิ โดยนําฟอสฟอรัสจุมลงไปในน้ํา
๒. ใชฟอง หรือ Foam
๓. ใชทรายหรือฝุนผงดินปกคลุม
๔. ใช CO2 ซึ่งจะดับไดเพียงชั่วคราวแตสามารถลุกติดขึน้ ไดอีก
๕. ใชฝอยน้ําดับได
อันตรายที่เกิดขึ้นกับบุคคล (เมื่อเศษของฟอสฟอรัสถูกผิวหนัง)
๑. ถาเศษของฟอสฟอรัสชิ้นเล็ก ๆ ถูกผิวหนังจะทําใหผวิ หนังไหมเกรียม
๒. นําเอาอวัยวะทีถ่ ูกฟอสฟอรัสแชลงในน้าํ
๓. นําเอาออกโดยใชแปรงปดออก หรือใชแหนบคีบออก
๔. ปกคลุมโดยใชวัสดุที่เปยกปดทับเอาไว เชน ผาชุบน้าํ ปดทับ
๕. ไปหาแพทยเพื่อทําการรักษาตอไป
ถามีจนุ สี (CUSO4 2H2 O) ใหใชสารละลายจุนสี ๓ % แชอวัยวะสวนที่โดนฟอสฟอรัสลงไป
หมายเหตุ
โดยใชเวลา ประมาณ ๑๕ นาที ก็จะลดความเจ็บปวดลงแลวหลังจากนั้นคอยไปพบแพทยเพื่อทําการปฐม
พยาบาลตอไป
นาปาลม (Napalm)
ลักษณะโดยทัว่ ไปเปนผง เปนเกล็ดเล็ก ๆ สีเหลือง สามารถพบเห็นนาปาลมจากยุทโธปกรณตาง ๆ
เชน
๑. ระเบิดเพลิง โดยมีสวนผสมของน้าํ มันเบนซิน ๙๔ % ผงนาปาลม ๖ % โดยน้ําหนัก + ๒ %
๒. เครื่องพนไฟ โดยมีสวนผสมของน้าํ มันเบนซิน ๙๗ % ผงนาปาลม ๓ % โดยน้ําหนัก + ๒ %
คุณสมบัติโดยทั่ว ๆ ไป (ทางฟสิกส) ของนาปาลม (Phycical charactoristies)
๑. เมื่อนํามาผสมกับน้าํ มันเบนซินจะเปลีย่ นสภาพเปนขนเหนียว
๒. เหนียวติดแนนกับวัสดุตาง ๆ
๓. เมื่อเกิดการลุกไหมจะลุกไหมไดนานกวาน้าํ มันเบนซินธรรมดา
- ๓๑ -

๔. มีการระเหยตัวไดนอยกวาน้าํ มันเบนซิน
๕. คุณสมบัติของอุณหภูมิการลุกไหมของนาปาลม
๕.๑ จุดวาบไฟ - ๔๕ oF
๕.๒ จุดติดไฟ ๔๙๕ oF
วิธีการดับไฟ
๑. อันดับแรกใชฟอง (Foam) ดับไฟ
๒. ใชฝอยน้ําดับไฟ โดยการดับผิวหนาทีล่ ุกติดไฟ
๓. ถาเกิดการลุกไหมเล็กนอยใชคารบอนไดออกไซด ดับได
อันตรายที่เกิดขึ้นจากการดับไฟ
๑. อันตรายจากไอระเหยเมือ่ นําผงนาปาลมผสมกับน้ํามันเบนซิน
๒. ผงนาปาลมจะเกิดการหลอมละลายที่ ๒๓๐ oF เมื่อไดรับอุณหภูมิสูงตอไปจะเกิดการลุกไหม
สามารถปองกันไดโดยการเก็บไวในที่แหงและเย็นพรอมระบบน้าํ หยาด
สารออกซิไดเซอร และเชือ้ เพลิง (Oxidizers and Fuels)
คุณสมบัติโดยทั่วไป
๑. สารออกซิไดเซอรสวนมากจะใหไอระเหยของกรดไนตริคสีแดง หรือสีขาวออกมา
๒. ประโยชนตา ง ๆ ทีน่ ําสารออกซิไดเซอรมาใช และสามารถพบเห็นได
๒.๑ เปนตัวขับดันจรวด โดยนําสาร Oxidizer มาผสมกับแอลกอฮอล (Alcohol)
๒.๒ เปนตัวทดสอบหาชนิดของโลหะ
อันตรายที่เกิดขึ้นจากการดับไฟ
๑. ไอระเหยมีความเปนพิษอยางแรง
๒. ถาโดนผิวหนังจะทําใหผวิ หนังไหมเกรียม
๓. ถาขวดบรรจุเกิดการหกหรือลมจะทําใหเกิดการลุกไหม และเกิดแกสที่เปนอันตรายตอระบบ
หายใจ
๔. ถาถูกน้าํ มันเชื้อเพลิงจะทําใหเกิดการระเบิดขึ้น
วิธีการดับไฟ
๑. โดยวิธีการทําใหเกิดการเจือจาง (Dilute chemicals)
๒. โดยการใชฝอยน้ําความเร็วสูงหรือต่ํา
วิธีการปองกันอันตราย
๑. อบรมบุคคล (กําลังพล) ใหทราบถึงอันตรายของสาร Oxidizer
๒. เวลาเขาไปทําการดับเพลิง หรือเขาไปในบริเวณที่มีไอระเหยของสารนี้ ใหสวมหนากากชวยใน
การหายใจ หรือหนากาก OBA
- ๓๒ -

๓. เวลาปฏิบตั ิหรือทํางานทีต่ องใชสาร Oxidizer ในการทํางานใหสวมเสื้อผาปองกัน และถุงมือ
ยางดวย
ออกซิเจนเหลว (Liquid Oxygen)
คุณสมบัติ ทางฟสิกคของออกซิเจนเหลว
๑. เปนสารไมลุกติดไฟแตเปนตัวชวยใหไฟติด และเพิ่มปริมาณการลุกไหม
๒. ถาออกซิเจนเหลวถูกกับสารอินทรีย (Organic materials) เชน น้าํ มันเบนซิน จะทําใหเกิดการ
ระเบิดขึ้น
วิธีปฏิบัติในการดับไฟ
๑. ปดทางการไหลของออกซิเจนเหลวหรือรอยรั่ว
๒. ถาเปนไฟเล็กใชน้ําดับไฟ
๓. ถาเปนไฟขนาดใหญถาสามารถกระทําไดใหใชเครื่องมือดับเพลิงที่ใชดับไฟประเภท ข. ดับ เชน
เครื่องมือดับเพลิงแบบกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ผงเคมีแหง โฟม (Foam) เปนตน
ขอควรระวังอันตราย
๑. ฝกและอบรมบุคคลใหรูจัก อันตรายของสาร Oxidizer
๒. สวมแวนตาปองกันนัยนตา สวมชุดปองกันอันตรายใหรัดกุม
๓. เวลาปฏิบตั ิงานในการใชสาร Oxidizer ใหทําเปนกลุม (group) ตั้งแต ๒ คนขึ้นไป
๔. เวลาเก็บหรือใชงานใหหา งจากน้ํามัน (Oil) จารบี (Grease) และผลิตภัณฑปโตรเลียม
(Petroleum) หรือผลิตภัณฑตาง ๆ ของปโตรเลียม
๕. อุปกรณที่ใชประกอบตาง ๆ ที่ตองเกี่ยวของกับสาร Oxidizer นี้จะตองใหสะอาดปราศจากคราบ
น้ํามันและผลิตภัณฑปโตรเลียม
๖. แนะนําวิธกี ารใชและการปฏิบัติเกี่ยวกับสาร Oxidizer
๗. ในการชําระลางสาร Oxidizer หามทําการสูบบุหรี่เด็ดขาด
แกสออกซิเจน (Gas Oxygen)
คุณสมบัติทางฟสกิ ส (Physical characterisities)
๑. เปนสารไมมีสีไมมีกลิ่น
๒. หนักกวาอากาศเล็กนอย
ประโยชนของกาซออกซิเจนที่พบเห็นได
๑. ใชกับเครื่องแลนประสานและตัดเหล็ก
๒. ใชในการหายใจและชวยผูปวยเมื่อเกิดความลมเหลวในการหายใจ
วิธีการดับไฟ
๑. ใชฝอยน้าํ ดับไฟ
๒. เครื่องมือดับเพลิงแบบกาซคารบอนไดออกไซด
- ๓๓ -

ขอระมัดระวัง
๑. เก็บใหหา งจากสารอินทรีย
๒. ขวดบรรจุกาซออกซิเจนใหผูกมัดใหแนน
๓. ตรวจสอบดูรอยรั่วไหลของขวดดวย
๔. อยาใหใกลสารประเภทน้าํ มัน หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
สารฮาโลเจน (Halogen)
คุณสมบัติ เปนสาร Oxidizer อยางแรง (Strong Oxidizers)
คําจํากัดความของสารประเภทฮาโลเจน คือ ธาตุซึ่งเมือ่ รวมตัวกับโลหะตาง ๆ แลวจะไดเกลือของโลหะนัน้ ๆ
ซึ่งสารประเภทฮาโลเจนนี้มอี ยูดวยกัน ๔ ตัว คือ ฟลูออรีน (Fluorine) คลอรีน (Chlorine) โปรมีน (Bromine)
ไอโอดีน (Iodine)
ฟลูออรีน (Fluorine=F) ตามธรรมชาติเปนแกสเหลืองจาง ๆ การนําเอาฟลูออรีน มาใชประโยชนที่พบเห็น
ได คือ
๑. ใชในการทําฟน
๒. ใชเปนเชื้อเพลิงเหลว
๓. ใชในการรักษาเนื้อไม
คลอรีน (Chlorine=Cl) ตามธรรมชาติเปนแกสสีเขียวแกมเหลือง การนําคลอรีนมาใชประโยชน หรือ
สามารถพบเห็นไดคือ
๑. ในผงซักฟอก
๒. ใชในการทําน้าํ ใหบริสุทธิ์ (น้ําประปา)
โปรมีน (Bromine=Br) ตามธรรมชาติเปนของเหลวสีสมแดง ถาเปนไอจะมีสีแดงการนําโปรมีนมาใช
ประโยชนหรือสามารถพบเห็นได คือ
๑. เปนตัวเริ่มตน และทําปฏิกริยาใหไดเปนสารอื่นของปฏิกริยาเคมีตาง ๆ
๒. เปนตัวเติมในน้าํ มันเชื้อเพลิง เพื่อเพิ่มออกเทน (ซึ่งสามารถระเหยไดที่อุณหภูมิหอ ง)
๓. ใชในการลางและอัดรูป
ไอโอดีน (Iodine=I) ตามธรรมชาติเปนของแข็งสีเทาดํา แตถาระเหยเปนแกสจะเปนสีมวง การนําไอโอดีน
มาใชประโยชนหรือสามารถพบเห็นได คือ
๑. ในยาฆาเชือ้
๒. ในยาตาง ๆ
๓. ในสียอมผา
อันตรายตาง ๆ ที่ไดรับ
๑. เมื่อทําปฏิกริยาจะทําใหเกิดเปนกรดขึ้น
๒. กลิ่นของสารฮาโลเจนจะทําใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ
- ๓๔ -

๓. เมื่อถูกผิวหนังจะทําใหเกิดแผลไหมทผี่ ิวหนังนั้น
ขอระมัดระวัง
๑. การปองกันไอระเหยของสารฮาโลเจนที่จะทําใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ ให
สวมเครื่องชวยในการหายใจ หรือหนากาก โอ บี เอ( ทางเรือ)
๒. การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชสารฮาโลเจนใหสวมหนากากปองกัน และถุงมือ
๓. หลีกเลี่ยงการทําใหเกิดเปนไอระเหย
๔. ถาถูกกับน้าํ จะทําใหเกิดปฏิกริยาอยางรุนแรง
น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดออกเทนสูง (Fuels) ไดแกน้ํามันเครื่องบินตาง ๆ เชน JP-3 JP-4 JP-5 หรือเรียกรวม
วา AVGAS (Aviation gasoline)
คุณสมบัติทางฟสกิ ส (Physical characteristies)
๑.เปนสวนผสมของสวนประกอบน้ํามันเบนซิน(Gasoline) น้ํามันกาด(Kerosene) และน้ํามัน
เชื้อเพลิง(Fuel oils)
๒. ชนิดของน้าํ มันเครื่องบินจะเปนแบบ ๓ ๔และ ๕ ขึ้นอยูกับขนาดของสวนผสมทีใ่ สลงไป
๓. มีความคงตัวคงที่
๔. การเรียกชือ่ น้ํามันเชื้อเพลิงแบบนี้ คือ HEAF ( Heavy and air craft ) หรือ น้าํ มันเครื่องบินแรง
สูง
๕. โดยทั่ว ๆ ไปเปนสารระลายใสไมมีสี ถามีสีเมื่อผสมออกเทนลงไป
การดับไฟ
๑. ฟอง (Foam)
๒. ฝอยน้ํา ยกเวนน้ํามันสําหรับเครื่องบินใบพัด (AVGAS)
๓. ถาเปนไฟขนาดเล็กใช CO2 หรือผงเคมีแหง
ขอควรระวัง
๑. เมื่อไดรับความรอนสูง ๆ และประกายไฟสามารถเกิดการระเบิดได
๒. มีความไวไฟสูงมาก
๓. เมื่อไดรับความรอน และหรือประกายไฟจะเปนอันตรายมาก
น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดทีม่ ีสารเอมีน (Amine) ผสมอยู (Mixed Amine Fuels = MAF)
คําจํากัดความ ไดแก น้าํ มันเชื้อเพลิงที่มีสวนผสมของสารไนโตรเจน (Nitrogen) และสารประกอบ
แอมโมเนีย
(Ammonia) ที่ซึ่งอะตอมของไฮโดรเจน(Hydrogen) ตั้งแตหนึง่ อะตอมหรือมากกวาถูกแทนที่โดยแอลกอ
ฮอล
(Alcohol) หรือ อนุมูลของดาง (Base) อื่น ๆ
คุณสมบัติทางฟสกิ ส (Physical charactoristies)
- ๓๕ -

๑. คุณสมบัติที่ปรากฏใหเห็นเหมือนกับน้าํ มันเครื่องบินใบพัด (AVGAS) และน้ํามันเครื่องบินไอพน
(JP Fuels) เชน จุดไวไฟ จุดติดไฟ
๒. เปนสารซึง่ สามารถระเหยไดงายที่อุณหภูมิปกติ
๓. ถาไดรับความรอนจะทําใหเกิดการระเหยไดอยางรวดเร็ว
๔. กลิ่นคลายกลิ่นคาวปลา
การดับไฟ
๑. ฟองดับไฟ (Foam)
๒. เครื่องมือดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซด (CO2)
๓. ฝอยน้ําดับเพลิง
อันตรายตาง ๆ ที่อาจไดรบั
๑. ไอระเหยจะเปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ นัยนตา คอ
๒. ถูกผิวหนังจะทําใหเกิดผิวหนังไหม (สามารถลางออกไดโดยใชน้ํารอน)
๓. สามารถลุกติดไฟไดเมื่อถูกเปลวไฟ หรือประกายไฟ
น้ํามันหลอลืน่ และน้าํ มันหุงตม (Greases(Cooking fats,oil) lubricants)
บริเวณที่สามารถพบเห็นได เชน ในครัว ในหองเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณทางชางกลตาง ๆ
การลุกไหมในลักษณะไฟเล็กนอยสามารถเกิดจาก
๑. น้าํ มันทีห่ กหรือเปรอะตามพื้น
๒. เมื่อไดรับความรอนสูงมาก ๆ จนถึงจุดติดไฟ
๓. เมื่อเกิดการลุกติดไฟแลวจะมีอันตรายมากกวาไฟประเภท ข. ธรรมดา
การดับไฟ
๑. ใชผงทําขนมปงดับ (โซเดียมไบรคารบอเนต)
๒. ใชผงเคมีแหง
๓. ใชเครื่องมือดับเพลิง CO2 เเตควรระวัง เพราะสามารถกลับลุกติดไฟไดใหมอีก
๔. ใชผาชุบน้าํ คลุมไฟ
อันตรายที่อาจไดรับและขอควรระวัง
๑. หามใชนา้ํ เปนลําดับไฟเด็ดขาด
๒. ถาใชนา้ํ เปนลําจะทําใหไฟเกิดการกระจัดกระจายทําใหเกิดการลุกลามมากขึ้น
น้ํามันไฮโดรลิคส (Hydraulic Fuels)
บริเวณที่สามารถพบเห็นได คือ ลิฟท ระบบควบคุมน้าํ หยาด เครื่องหางเสือ ฐานปน
อันตรายที่เกิดขึ้น
๑. มีกาํ ลังดันเขามาเกีย่ วของ
๒. ไอระเหยของน้าํ มันไฮโดรลิคสมีความไวไฟสูง
- ๓๖ -

๓. สามารถเกิดการระเบิดได
การดับไฟ
๑. เครื่องมือดับเพลิงแบบกาซคารบอนไดออกไซด (CO2)
๒. เครื่องมือดับเพลิงแบบผงเคมีแหง (Dry Chemical)
๓. การใชฟองดับไฟ (Foam)
๔. การใชฝอยน้ําดับไฟ
สารละลายไวไฟ (Flammable Solution) สามารถแบงออกไดเปน ๔ ชนิด ไดแก
๑. สารละลายอีเธอร (Ether Solusion) เปนของเหลวใสไมมีสีไมมีกลิ่นเฉพาะตัวระเหยไดรวดเร็ว
มาก ไอระเหยเปนพิษตอรางกาย เมื่อสูดดมเขาสูรางกายทําใหหมดความรูสึก หรืออาจถึงตายได ไอระเหยนี้
หนักกวาอากาศ
การดับไฟที่เกิดจากสารละลายอีเธอร
๑. ใชเครื่องมือดับเพลิงแบบกาซคารบอนไดออกไซด CO2 ดีที่สุด
๒. ใชฝอยน้ําเพื่อลดอุณหภูมิภาชนะที่ใสอีเธอร และปองกันการลุกลามของไฟ
๓. ใชผงเคมีแหงดับไฟ
๔. ฟองใชไมไดผล
๒. สารละลายแอลกอฮอล (Alcohol Solusion) เปนของเหลวใส ไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะตัวระเหยได
รวดเร็ว ไอระเหยเมื่อถูกประกายไฟจะเกิดการระเบิดรุนแรง ไอระเหยหนักกวาอากาศ แอลกอฮอลมีดวยกัน
หลายชนิด แตที่ใชกนั มากมี ๒ ชนิด คือ
ก. เอททิลแอลกอฮอล (Ethyl Alcohol)
ข. เมททิลแอลกอฮอล (Methyl Alcohol)
การดับไฟที่เกิดจากแอลกอฮอล
๑. ใชเครื่องมือดับเพลิงแบบกาซคารบอนไดออกไซด CO2
๒. ใชน้ํา หรือฝอยน้ําเพื่อทําใหความเขมขนเจือจาง เพื่อใหจุดวาบไฟมีคาสูงขึ้น เพื่อใหงา ย
ในการดับไฟ
๓. ใชผงเคมีแหงดับไฟ
๔. ฟองใชไมไดผลในการดับไฟที่เกิดจากแอลกอฮอล
๓. สารละลายอะซิโตน (Acetone Solusion) เปนของเหลวใส ไมมีสมี ีกลิ่นเฉพาะตัว ระเหยได
รวดเร็ว ไอระเหยเปนอันตรายตอระบบการหายใจ และระบบประสาท ไอระเหยเมื่อถูกประกายไฟ หรือเปลว
ไฟจะทําใหเกิดการลุกไหม เพราะติดไฟไดรวดเร็ว ไอระเหยหนักกวาอากาศ
การดับไฟที่เกิดจาก อะซิโตน
๑. ใชเครื่องมือดับเพลิงแบบกาซคารบอนไดออกไซด CO2
๒. ใชฝอยน้ําเพื่อลดอุณหภูมิของภาชนะที่บรรจุสาร
- ๓๗ -

๓. ใชผงเคมีแหงดับไฟ
๔. ฟองใชไมไดผลในการดับไฟที่เกิดจากอะซิโตน
๔. สารละลายเบนซิน (Benzene Solusion) เปนของเหลวใส ไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะตัวระเหยได
รวดเร็วมาก ไอระเหยนี้หนักกวาอากาศ
วิธีการดับไฟที่เกิดจากสารละลายเบนซิน
๑. ใช CO2 ในการดับไฟ
๒. ใชผงเคมีแหงในการดับไฟ
๓. ใชฝอยน้ําเพื่อลดอุณหภูมิของภาชนะที่บรรจุสาร
๔. น้ํายาฟองทางกล หรือโฟมดับไฟที่เกิดจากน้าํ มันเบนซิน
หมายเหตุ ถาสารพวกนี้เกิดการลุกไหมสว นมากจะใชวิธกี ารดับไฟแบบวิธีการคลุมไฟกัน้ ออกซิเจนเปนสวน
ใหญ

……………………………..

บทที่ ๗

การปองกันไฟในเรือ
การดําเนินการในเรื่องการปองกันความเสียหาย
วิธกี ารที่จะลดความสูญเสียให
นอยลงมากทีส่ ุดก็คือ วิธีการปองกันกอนที่จะเกิดความเสียหายขึน้ ซึ่งสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นตอ
เรือ ก็คือ การเกิดเพลิงไหม โดยเมื่อเกิดเพลิงไหมขึ้นมาแลว ยอมมีอนั ตรายตาง ๆ มากมาย ตอนักดับไฟ
และตัวเรือ
สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม เปนดังนี้
๑. เกิดจากถูกยิงโดยอาวุธขาศึก
๒. เกิดจากการทิ้งกนบุหรี่โดยขาดความระมัดระวังของพลประจําเรือ
๓. เกิดจากการลุกไหมไดเองของวัตถุเชื้อเพลิงบางชนิด
๔. เกิดจากใชเครื่องมือที่มีประกายไฟฟาในหองทีม่ ีไอระเหยแกสระเบิด
๕. เกิดจากการเก็บสารที่ไวไฟไมถูกตอง
๖. เกิดจากไฟฟาสถิตย
๗. เกิดจากกรณีอื่น
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นไดกับนักดับไฟ
๑. จากการโดยไฟไหมตัว
ก) ปองกันตัวดวยสิ่งปกคลุมที่กนั ไฟทุกสวนของรางกาย
๒. ความรอน
๓. ควัน
ก) ทําใหมองเห็นสิ่งตาง ๆ ไดยาก
ข) ทําใหหายใจอยูไมไดนาน
ค) จํากัดความสามารถในการทํางานของนักดับไฟ
ง) ปองกันไดโดย
๑) พยายามกมหนาใหต่ําเทาที่จะทําได
๒) เคลื่อนไหวดวยความระมัดระวัง
๓) ใชเครื่องชวยหายใจแบบผลิตออกซิเจน ( โอ.บี.เอ. ) หรือ แบบอากาศอัด
๔) ระบายควันออกจากหองดวยเครื่องระบายควัน/เครื่องดูดควัน/ใหสลายไปตามธรรมชาติ
๔. เถาถานและเขมา
ก) ยังคุกรุน อยู พรอมทีจ่ ะลุกไหมไดใหม
ข) ปองกันไดโดย
๑) ใชนําฉีดใหโชก
๒) รื้อขนเถาถานและเขมาออกจากบริเวณไฟไหมเทาที่จะทําได
๕. ออกซิเจน ( Oxygen = O2 ) ไมเพียงพอในการหายใจ

- ๓๘ ก) เกิดขึ้นในหองที่เกิดไฟไหม ( เพราะออกซิเจนจะถูกใชไปในการทําปฏิกิริยาการลุกไหมของ
เชื้อเพลิง ทําใหบริเวณดังกลาวมีออกซิเจนนอยลงจนถึงไมเพียงพอตอการหายใจ )
ข) ปองกันไดโดยการสวมเครื่องชวยในการหายใจแบบผลิตออกซิเจน ( โอ.บี.เอ. ) หรือแบบ
อากาศอัดตลอดเวลา
ค)
ตรวจสอบบริเวณตาง ๆ ภายในเรือหรือบริเวณที่ปดทึบดวยเครื่องตรวจหาปริมาณ
ออกซิเจน
๖. คารบอนไดออกไซด ( Carbondioxide = CO2 )
ก) เกิดขึ้นไดเสมอเมื่อไฟไหม
ข) ไมเปนแกสพิษ แตไมชวยในการหายใจหากในบริเวณดังกลาวมีปริมาณคารบอนไดออกไซด
เกินกวาเกณฑปกติจะเปนอันตรายตอรางกาย เชน ถามีปริมาณตั้งแต ๔ % ขึ้นไปโดยปริมาตร และ
หายใจเขาไป จะทําใหถงึ แกความตาย แตถานอยกวา ๔ % - ๑ % ทําใหเปนโรคหัวใจและระบบตาง ๆ ใน
รางกายผิดปกติ
ค) ปองกันไดโดยการสวมเครื่องชวยหายใจแบบผลิตออกซิเจน ( โอ.บี.เอ. ) และแบบอากาศ
อัด ตลอดเวลา
๗. คารบอนมอนนอคไซค ( Carbonmonoxide = CO )
ก) เรียกวา BLACK DAMP
ข) เปนแกสพิษ และแกสระเบิด
ค) จํานวนมากหรือนอยแลวแตในบริเวณที่เกิดการเผาไหม ถาในบริเวณที่เกิดการเผาไหมมี
อากาศมาก จะทําใหเกิดกาซคารบอนมอนนอคไซดนอย แตถาในบริเวณที่เกิดการเผาไหมมีอากาศนอยก็จะ
เกิดกาซคารบอนมอนนอคไซดมาก
ง) ปองกันไดโดยสวมเครื่องชวยหายใจแบบผลิตออกซิเจน (โอ.บี.เอ.) หรือแบบอากาศอัด
ตลอดเวลา
จ) ในบริเวณที่ไมแนใจวาจะมีปริมาณกาซคารบอนมอนนอคไซดอยูเทาไร จะเปนอันตราย
หรือไม ใหใชเครื่องตรวจหาปริมาณกาซพิษ ( เครื่องตรวจหากาซคารบอนมอนนอคไซด )
หลักเบื้องตนในการปองกันไฟในเรือ
๑. เจาหนาทีป่ องกันความเสียหายทุกนาย ตองมีความรับผิดชอบในการปองกันไฟในเรือไดเทากับ
การเขาดับไฟเมื่อเกิดขึ้น
๒. เจาหนาทีป่ องกันความเสียหายทุกนายในเรือที่รับผิดชอบตามภาคของตน
ตองหมั่นตรวจดู
ความเรียบรอยตาง ๆ ของการปองกันไฟในเรือ ซึง่ อาจรวมถึงการตรวจดังตอไปนี้
ก) ตรวจสอบใหแนใจวา เครื่องมือดับเพลิงตาง ๆ ทุกชนิดอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานได
ตลอดเวลา

- ๓๙ ข) ตรวจสอบระบบน้ําไฟรเมน ( FIRE MAIN) เสมอวา มีกาํ ลังดันน้าํ เพียงพอใชงานหรือไม
ค) ตรวจสอบดูการปฏิบัติงานของกําลังพล ที่อยูในเรือวา ไดปฏิบัติงานถูกตองตามวิธีการที่
ปลอดภัยหรือตามขอระมัดระวังในการปองกันไฟในเรือหรือไม
ง) ตรวจสอบดูวาสิ่งตาง ๆ ที่อาจเปนอันตรายตอการเกิดไฟไหมได ตองไมมี เชน
๑) น้ํามันหรือสีทหี่ กเปรอะตามที่ตา ง ๆ
๒) เศษผาชํารุดที่เปรอะน้ํามัน, จาระบี เก็บไมถกู ที่
๓) เก็บวัตถุอนั ตรายตาง ๆ เชน สารไวไฟ ไมถูกตอง
๔) ตลอดจนการไมปฏิบัติตามวิธีการเก็บสิ่งของที่ดีตาม Good House Keeping
จ) ตรวจสอบหองพัดลมและทอทาง ตองไมมีวัสดุเกะกะขวางทางลม ซึ่งอาจจะเปนอันตราย
ตอการเกิดไฟไหมได ตรวจสอบทอทางระบายอากาศไปยังหองตาง ๆ รวมทัง้ แผนกรองอากาศ ( Filters)
และ เครื่องอุนอากาศ ( Heaters ) ตามกําหนดเวลา ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนที่สะสมของฝุนหรือเศษผงตาง ๆ ซึง่
ทําใหสามารถลุกลามไดรวดเร็ว จากหองหนึ่งไปยังอีกหองหนึ่ง ระบบระบายอากาศเปนเสมือนทางหายใจ
ของเรือ ตองรักษาใหสะอาดอยูเสมอ ซึง่ ระบบพัดลมระบายอากาศของเรือมี ๒ ระบบ คือ
๑) Supply Blower ระบบอากาศบริสทุ ธิ์ จากภายนอกเขาในหองตาง ๆ
๒) Exhaust Blower ระบบอากาศเสีย ออกนอกหอง
๓) เมื่อเกิดไฟไหมตองปดระบบระบายอากาศดีชนิด Supply Blower (ระบบนําอากาศดี
เขาสูภายในตัวเรือ ) เสมอ สวนระบบระบายอากาศเสียชนิด Exhaust Blower จะปดหรือไมก็ไดขึ้นอยูกับ
บริเวณที่เกิดเพลิงไหมและทอทางระบายอากาศเสียวา จากหองที่เกิดเพลิงไหมนนั้ ไหลผานหองอืน่ หรือไม
เพราะจะเปนทางนําความรอน ไปยังหองอื่น ๆ หากทอทางดังกลาวเปดออกสูภายนอกตัวเรือ ใหเดินเครื่อง
ได เพราะจะเปนตัวชวยในการระบายควัน
ฉ) ตรวจสอบดูสิ่งที่อาจเปนอันตรายตอการเกิดไฟไหมจากการเกิดไฟฟาสถิตยของวัสดุตาง ๆ
โดยควบคุมความชืน้ ของหองตาง ๆ ใหอยูในเกณฑทจี่ ะลดอํานาจไฟฟาสถิตยลง ( ความชืน่ ประมาณ
๔๐ - ๕๐ % ) หรือการใชอุปกรณเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ตองมีการตอสายดิน ( Ground )
ช) การปองกันอันตรายที่อาจจะกอใหเกิดอัคคีภัยภายในเรือไดเจาหนาที่ปองกันความเสียหาย
จะตองหมั่นตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติของกําลังพลภายในเรือในสิ่งตาง ๆ ดังนี้
๑) ตอปลั๊กไฟฟาไมถกู ตอง
๒) ใชเครื่องไฟฟาโดยไมไดเปนเจาหนาที่
๓) เดินสายไฟไมถูกตอง เชน เดินสายไฟเล็กเกินไป ไมสมดุลยกับเครื่องใชไฟฟาที่ใช
๔) อะไรก็ตามที่เปนสาเหตุอันอาจจะเกิด Over Load ในวงจร
ซ) ตรวจสอบดูวา ขณะปฏิบัติงานเกีย่ วกับเชื่อมประสาน, ขนถายน้ํามัน หรือการขน
ถายสรรพาวุธ มีการจัดยามเฝาไฟหรือไม ซึ่งจะตองจัดเตรียมสายสูบ และเครื่องมือดับเพลิงขั้นตน
พรอมเจาหนาที่ ประจําอยูใกลบริเวณนัน้ อยูตลอดเวลาจนกวาการปฏิบัติงานจะเสร็จสิ้นลง

- ๔๐ ฌ) ตรวจสอบหองกลาสีวา พลประจําเรือเก็บเสื้อผาทุกชิ้นเขาตูเรียบรอยหรือไม ผาชํารุดที่
เปรอะน้ํามันเก็บรวมไวในถังเหล็ก และนําไปทิ้งทุกวันหรือไม (เมื่อเรือจอดในทาเรือ ) หากเรืออยูในทะเลผา
ชํารุดที่เปรอะน้ํามันเก็บรวบรวมไวในถังเหล็กและปดฝาใหสนิททุกวันพรอมนําไปทิง้ เมื่อเรือเขาจอดที่ทา เรือ
ญ) ตรวจสอบหองเก็บของวา เก็บของเฉพาะที่กาํ หนดไวหรือไม หามเก็บของที่เปนเชื้อเพลิง
รวมกับของทั่ว ๆ ไป ของเหลวที่เปนอันตรายและวัตถุติดไฟ เก็บไวในหองที่เก็บเชื้อเพลิงใตแนวน้ํา เชน
น้ํามันเชื้อเพลิงตาง ๆ
ฎ) ตรวจสอบการเก็บสารเคมี และแกสทีม่ กี ําลังดัน ใหเปนไปโดยถูกตอง
ก) Safe Material วัตถุนี้ไมติดไฟไดเอง และไมมีอนั ตรายรุนแรง ไมมีการเก็บพิเศษ
แตมีการปองกันไฟและการระบายอากาศเพียงพอ ส ารเหลานี้เชน ขี้ผงึ้ (Beeswax) , กาว (Glue) , น้าํ ยา
บอแร็กซ (Borax)
ข) Semi Safe Material วัตถุกึ่งปลอดภัยกึ่งอันตราย ควรเก็บไวในหองสําหรับเก็บวัตถุ
ติดไฟใตแนวน้าํ ไมควรเก็บใกลคลังลูกปน ควรเก็บไวในภาชนะที่ปดและไมรั่ว เชน สี, น้ํามันกาด
น้ํามันหลอ, จาระบี
ค) Danger Material เปนวัตถุอนั ตรายมาก ตองเก็บไวในหองเก็บพิเศษเสมอ วัตถุ
เหลานี้ เชน กระสุนดินดํา, แอลกอฮอล, อาซีโทน, เบนซิน
ง) แกสที่มกี ําลังดันตาง ๆ ตองเก็บไวบนดาดฟาเปด เชน ออกซิเจน (O2 ) ,ไฮโดรเจน (H2)
อะเซตทิลนี (Acetylene)
ฏ) ตรวจสอบดูการสูบบุหรีข่ องพลประจําเรือ
๑) สูบบุหรี่เฉพาะเวลาทีก่ ําหนดและในบริเวณที่กําหนด
๒) หามสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงานที่เปนอันตราย เชน
ก) ขณะลําเลียงอมภัณฑ
ข) ขณะขนถายน้าํ มัน
ค) ขณะนอนอยูบนเตียง
๓) หามทิง้ กนบุหรี่ลงพืน้ โดยเฉพาะบริเวณที่อยูใกลที่เก็บน้ํามัน หรือแกสระเบิดตาง ๆ
ใหทงิ้ บุหรี่ในภาชนะที่จัดไว
๔) หามทิ้งกนบุหรี่ออกนอกเรือ เพราะกนบุหรี่อาจปลิวกลับเขามา และผิวหนาน้าํ อาจ
มีคราบน้ํามันอยูดวย
๓. กฎ ๕ ขอ ในการปองกันไฟในเรือซึ่งเรือทุกลําจะตองถือปฏิบัติ ดังนี้คอื
๑. ตองสังเกตสิ่งตาง ๆ ที่เปนอันตรายตอการเกิดไฟไหม ตองเปนคนวองไวที่จะแกไข
สถานการณได เมื่อเกิดไฟไหมขึ้น
๒. หัดเปนคนเจาระเบียบ เห็นการเก็บสิ่งตาง ๆ ไมถูกตอง รีบรายงานใหเจาหนาที่ทราบ

- ๔๑ ๓. บํารุงรักษาเครื่องมือดับไฟตาง ๆ ทุกชนิด ใหอยูในสภาพพรอมใชไดทุกโอกาส วิธีนี้ เปน
วิธีที่ดที ี่สุดในการปองกันการลุกลามของไฟ
๔. ตองแนใจไดวาเจาหนาที่ดับไฟทุกคน ไดรับการฝกอบรมในเรื่องอันตรายตาง ๆ ที่อาจมี
ผลทําใหเกิดไฟไหมไดดีเทากับการฝกอบรมในการเขาดับไฟ
๕. ตองพยายามหาเครื่องมือดับไฟทีท่ ันสมัยมาซอมอยูเสมอ ตลอดจนเทคนิคในการเขา
ดับไฟใหม ๆ เพื่อผลในการดับไฟที่รวดเร็ว

…………………………….

บทที่ ๘
อันตรายตาง ๆ และการระมัดระวัง
การปองกันอันตรายตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ ภายในเรือ ซึง่ จะกอใหเกิดความสูญเสียชีวิตของกําลัง
พล แลวยังสงผลทําใหเรือไดรับความเสียหายเกิดขึ้นดวย ฉะนั้นกําลังพลทุกคนควรจะรูในเรื่องของอันตราย
ตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได ซึ่งมีวิธีการในการปองกันและปฏิบัติเพื่อมิใหเกิดอันตรายขึ้นได คือ
ก. ความรับผิดชอบในการปองกันอันตรายตอตนเอง
ข. ความรับผิดชอบในการปองกันอันตรายตอสวนรวม
ความรับผิดชอบในการปองกันอันตรายตอตนเอง
๑.มีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะในขณะสงคราม
๒.การทิ้งกนบุหรี่ผิดที่ อาจจะทําใหเกิดความเสียหายไดมากหรือนอยกวาความเสียหายจากลูกปน
ขาศึก
๓.ไฟอาจจะเกิดขึ้นไดโดยความรูเทาไมถึงการณของแตละบุคคล เชน จุดไมขีด หรือใชเครื่องมือทีม่ ี
ประกายไฟในหองที่มีไอระเหยแกสระเบิดอยู
๔.เศษผาชํารุด หรือยุตที่เปยกน้าํ มัน ถูกทิ้งไวตามที่ตา ง ๆ อาจจะทําใหสิ่งเหลานี้ลกุ ติดไฟได
ความรับผิดชอบในการปองกันอันตรายตอสวนรวม
๑. การเก็บสิ่งของและจัดสถานที่ใหถูกตองตามหลักการที่ดี ( GOOD HOUSE KEEPING)
๒. การบํารุงรักษาตะแกรง หรือฝาครอบระบบระบายอากาศ และหองปรุงอาหารใหปราศจากคราบ
น้ํามันและจาระบี
๓. ระมัดระวังใหภาชนะบรรจุวัตถุเชื้อเพลิงที่ระเหยเร็ว ถูกปดแนน และเก็บอยางถูกตอง
๔. อยาใหใตทอ งเรือเปนที่สะสมของน้าํ มันและจาระบีตา ง ๆ
๕.ระวังรักษาใหที่อยูอาศัยและหองปฏิบัตงิ านปราศจากเศษวัตถุเหลือใช
๖. ผา น้ํามัน ไขสัตว และผาชํารุดตาง ๆ เก็บใสภาชนะเหล็ก แลวนําไปเก็บใหหางไกลจากบริเวณ
อันตรายตาง ๆ ใหมากที่สุด
อันตรายตาง ๆ ที่จะเกิดขึน้ ได แบงออกตามคุณลักษณะการเกิดได ๓ ประเภท
๑. ไอระเหยแกสระเบิดทีอ่ าจจะระเบิด ไดแก
ก) น้ํามันเบนซิน ซึง่ ปลอยไอระเหยออกมาที่อุณหภูมิ –๔๕ ๐ฟ.
ข) น้าํ มันเชื้อเพลิงหนัก ปลอยไอระเหยออกเมื่อไดรับความรอนถึง ๑๕๐ - ๒๕๐ ๐ฟ.
ค) แกสคารบอนมอนน็อคไซด (CO) จะเกิดขึ้นจากการเผาไหมไมหมดจด เนื่องจากขาดออกซิเจน
ง) ไอระเหยแอลกอฮอล,อีเธอร, และคีโรซีน (KEROSENE) ถึงแมวา ในเรือจะมีไอระเหยทัง้ ๓ นี้
จํานวนนอย แตก็เปนอันตรายได
น้ํามันเบนซิน
- ความกดดันของไอระเหยสูงกวาความกดดันของอากาศ
- ขยายตัวและไหลออกทางเปดของภาชนะ

- ๔๓ - ไอระเหยหนักกวาอากาศ มันจะไหลลงสูเ บื้องต่ําเสมอ
ก) อาจจะถูกพาไปตามกระแสอากาศทัง้ ทางขางและลอยสูงขึ้น
- ชวงระยะการระเบิดของไอระเหยน้ํามันเบนซิน (EXPLOSIVE RANGE)
ก) น้ํามันเบนซินจะระเบิดไดถามีจาํ นวนระหวาง ๑.๔-๖ % โดยปริมาตร
ข) ต่ํากวา ๑.๔ % สวนผสมจะเจือจางเกินไป (TOO LEAN) ไมสามารถจะระเบิดได
ค) สูงกวา ๖ % สวนผสมมากเกินไป (TOO RICH) ไมสมารถจะระเบิดไดเชนเดียวกัน
- ไอระเหยน้ํามันเบนซินมีโอกาสไหลตัวออกจากภาชนะไปยังบริเวณทีม่ ีประกายไฟอยู และ
ทําใหเกิดการระเบิดได
ก) การปองกันก็คือ ตองเก็บน้ํามันเบนซินไวในภาชนะปดตลอดเวลา
- ถาบรรจุนา้ํ มันเบนซินเต็มถัง จะไมมีอันตรายจากการระเบิด
ก) สวนผสมมากกวา ๖ % โดยปริมาตร
- ถังที่มนี ้ํามันเบนซินอยูบาง หรือใชหมดถังแลว มีอันตรายจากการระเบิดมากกวา
ก) มีสวนผสมอยูระหวาง ๑.๔ – ๖ %
ข) เมื่อใชน้ํามันเบนซินหมดถังแลว ใหเติมน้ําลงไปใหเต็ม เพื่อไลไอระเหยออกใหหมด
น้ํามันเชื้อเพลิงอื่น ๆ
- ในอุณหภูมิธรรมดาจะไมระเบิด เพราะมีจุดวาบไฟสูง
- จะปลอยไอระเหยเมื่อไดรับความรอนถึง ๑๕๐ ๐ฟ.
- ไอระเหยหนักกวาอากาศ และมักจะสะสมอยูตามที่ตา่ํ ๆ เชน ใตทองเรือ
- การเก็บรักษา เชนเดียวกับน้ํามันเบนซิน โดยเฉพาะอยางยิง่ สําหรับระบบน้าํ มันที่ใชเผา
เชน น้ํามันเตา ตองระวังไมใหมีไอระเหยรั่วไหลไปได
- ตองระมัดระวังเปนพิเศษสําหรับน้ํามันเครื่องบิน JP – ๔ เพราะมีจุดวาบไฟต่าํ เพราะไว
ตอการระเบิดจากประกายไฟฟา
คารบอนมอนนอคไซด
- นอกจากเปนแกสที่มีอนั ตรายจากการระเบิดแลวยังมีอนั ตรายจากการเปนพิษของมันดวย
- เกิดจากการเผาไหมไมหมดจดของเชื้อเพลิงเนื่องจากขาดออกซิเจน เกิดขึ้นแทนที่
คารบอนไดออกไซด ( ที่เกิดจากการเผาไหม )
- มีในไอเสียของเครื่องยนตที่มีการเผาไหมภายใน (INTERNAL COMBUSTION –
ENGINE )
- เกิดจากไฟทีไ่ หมในหองที่มกี ารระบายอากาศ หรือหองปดทึบ
- เกิดในหองทีท่ าสีดวยน้าํ มันลินสีด ( LINSEED – OIL PAINT ) และปดทึบหองนัน้ ไว
- ชวงระยะการระเบิดกวางมาก ๑๒.๕ – ๗๔ % โดยปริมาตร
- อันตรายจากการเปนพิษ

- ๔๔ ก) เปนแกสไมมีสีไมมีกลิ่น
ข) ในการเขาดับไฟ ถาไมแนใจวาจะมีคารบอนมอนนอคไซดอยูหรือไม ใหสวม
หนากากชวยในการหายใจ ( O.B.A. ) / เครื่องชวยหายใจแบบอากาศอัดกอนเขาเสมอ
จากระบายไอระเหยแกสระเบิด
- ไอระเหยแกสระเบิดอาจจะสะสมอยูในหองใดหองหนึง่ หรือหลายหอง
ก) ถาเปนหองที่อยูอาศัย จะใชการระบายไอระเหยแกสระเบิดออกทางทอของระบบ
ระบายอากาศ
ข) ถาเปนหองที่ไมใชหองที่อยูอาศัย เชน หองเก็บของ หรือถังวาง ( VOID ) ที่ไมมี
ระบบระบายอากาศติดตั้ง จะปดผนึกหองนั้นไวชั่วคราวจนกวาจะปลอดภัยในการระบายอากาศ เพราะ
ถาหองขางเคียงขณะนัน้ เกิดไฟ ไอระเหยจากการระบายออกที่รั่วอาจไปทําใหเกิดการระเบิดและเปน
อันตรายได
ค) ใชพัดลมดูด ( EXHAUST FAN ) ระบายไอระเหยแกสระเบิดออก ตองเปนพัด
ลมดูดที่ไมมีประกายไฟฟา (พัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่ - RED DEVIL )
ง) ถาเปนการระบายไอระเหยออกจากหองปดทึบ ไมมีระบบระบายอากาศ ในการ
ติดตั้งทอทางดูดไอระเหยแกสระเบิด จะตองแนใจไมมกี ารรั่วไหลระหวางทางจนถึงบรรยากาศภายนอก ถา
เกิดมีการรั่วไหลระหวางทางไปเขายังหองใดหองหนึง่ หองนัน้ จะตองถูกปดทึบ แลวจัดการระบายออก
ภายหลัง
จ) ใชคารบอนไดออกไซดบรรจุเขาไปยังหองที่มีไอระเหยแกสระเบิดใหเต็ม เปนอีกวิธี
หนึง่ เพราะ คารบอนไดออกไซด จะเขาไปลบลางอํานาจการระเบิดของไอระเหยแกสระเบิด โดยทําให
ปริมาณแกสระเบิดเจือจางลงจนต่าํ กวาปริมาณเกณฑการระเบิดขั้นต่ํา หลังจากนัน้ ทําการระบาย
อากาศออก ซึ่งคารบอน - ไดออกไซดและไอระเหยแกสระเบิดก็จะถูกระบายออกไปพรอมกัน ( เมื่อ
สถานการณอาํ นวย )
๒. อันตรายจากไฟฟาสถิตย การเกิดไฟฟาสถิตยเกิดจากการขัดสี หรือเสียดสีระหวางวัตถุของแข็ง ๒
ชนิด หรือระหวางวัตถุของแข็งกับของเหลว ( เชน การเสียดสีของน้ํามันที่ไหลผานทอเหล็กเปนเวลานาน )
การทีว่ ัตถุของแข็ง ๒ ชนิด ทีต่ ิดกันอยูตลอดเวลา แลวถูกนําใหแยกออกจากกัน การเกิดไฟฟาสถิตย
บริเวณเสาอากาศวิทยุในขณะรับและสงสัญญาน หรือเกิดจากการเคลื่อนไหวตาง ๆ ของทัง้ คนและสิ่งของ
( เชน สายพานกับมูเล )
โดยสวนใหญแลวไฟฟาสถิตยจะสะสมอยูตามผิวหนาของวัตถุทกุ ชนิด แตถาผิวหนานั้นมีความชืน้
อยูดวย ไฟฟาสถิตยก็จะถายเทหายไปซึ่งการเกิดไฟฟาสถิตยจะเกิดสะสมขึ้นบนผิวหนาวัตถุที่แหงเทานัน้
ฉะนัน้ การทํางานของบุคคลเกี่ยวกับเครื่องมือทีม่ ีประกายไฟฟาในหองที่มีอากาศแหง ปราศจากความชื้น
และมีไอระเหยแกสระเบิดปรากฏอยูดวย จะเปนอันตรายอยางมาก

- ๔๕ การปองกันการสะสมของไฟฟาสถิตย
ก) โดยการตอเครื่องมือตาง ๆ ลงดิน เพื่อเปนการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากอํานาจ
ไฟฟาสถิตยกอ นใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ควรตอสายดิน (GROUND) เพื่อลดอํานาจไฟฟาสถิตย
เชน การนําพัดลมระบายอากาศที่ใชไฟฟาเขาไประบายอากาศในหองที่มีไอระเหยแกสระเบิด จะตอง
ตรวจใหแนใจวาพัดลมระบายอากาศนั้นมีการตอลงดินดวย
ข) ในการเติมน้ํามันลงในถังเปลาใหแตะหัวจายน้าํ มันกับตัวถังเพื่อลดอํานาจไฟฟาสถิตย หรือ
ถาไมแตะหัวจายน้าํ มันกับตัวถังตองตอสายดินระหวางหัวจายกับดินกอนจายน้าํ มันเสมอ เพราะไอระเหย
น้ํามันที่ไหลออกสูทางออกนั้นจะเสียดสีกบั หัวจาย เกิดเปนไฟฟาสถิตยและอาจเกิดเปนประกายไฟไดใน
ภายหลัง
ค) หามใชหนังสัตว เชน หนังชารมวั ทําเปนเครื่องกรองน้ํามัน นอกจากจะมีการควบคุมอยาง
ใกลชิด เพราะหนังสัตวเปนแหลงกําเนิดไฟฟาสถิตยอยางดี
ง) ควบคุมรักษาใหความชืน้ สัมพัทธในอากาศมีคา ระหวาง ๔๐ - ๕๐ % ซึ่งความชืน้ จํานวนนี้จะ
ทําใหไฟฟาสถิตยในอากาศและตามเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ถายเทเปนกลางหมด
วิธีทาํ ใหไฟฟาสถิตยเปนกลาง
โดยการประดิษฐสาร IONIZE ใหมีอยูในอากาศ เพราะสารนี้จะเปนตัวดึงดูดไฟฟาสถิตย
จากวัตถุตาง ๆ เอามาเก็บไวที่สารประดิษฐนั้น (สาร IONIZE ) ซึ่งจะทําใหวัตถุเหลานัน้ แปรสภาพ
กลายเปนกลาง
๓. อันตรายจากการลุกติดไฟไดเอง เชน
ก) น้ํามันและเศษผาชํารุดตาง ๆ ซึ่งโชกดวยสารที่มีอุณหภูมิติดไฟต่ํา ๆ ไดแก น้ํามันเบนซิน วางทิง้
อยูตามที่ตา ง ๆ ในเรือ โดยเฉพาะบริเวณที่อาจเกิดการลุกไหมไดงาย (ในหองเครื่องจักร) จะทําใหเรือลํา
นั้นอยูในสภาพอันตราย
ข) วัตถุตาง ๆ ที่โชกดวยสารตอไปนี้ มีโอกาสลุกติดไฟไดเอง คือ
๑) น้ํามันสน ( TERPENTINE OIL)
๒) น้ํามันลินซีท ( LINSEED OIL)
๓) น้ํามันมะกอก ( OLIVE OIL )
๔) น้ํามันถั่ว
( PEANUT OIL )
๕) น้ํามันจากสัตว ( ANIMAL FAT)
๖) น้ํามันชนิดอื่นที่ไมไดสกัดจาก ปโตรเลียม ( PETROLEUM )
ค) ออกซิเจน มีความสําคัญในการชวยการลุกติดไฟไดเอง แตถาเราสามารถลดปริมาณออกซิเจน
ใหลดลงไดโดยการระบายอากาศออกก็จะสามารถทําใหวัตถุตา ง ๆ ติดไฟไดยากขึ้น อีกทั้งการระบาย
อากาศยังเปนตัวชวยลดความรอนของวัตถุเชื้อเพลิงลงไดอีกประการหนึง่ ดวย

- ๔๖ ง) วัตถุที่มีลกั ษณะเปนเสน เปนฝอย จะมีผิวหนาที่สัมผัสกับออกซิเจนมากกวาวัตถุเปนกอน เชน
เศษผาชํารุด ยุตตาง ๆ และจะมีโอกาสติดไฟไดเองมากกวาเสื้อผาที่เปนตัว หรือเปนชิ้น
จ) วัตถุบางอยางเมื่อโชกดวยสารอุณหภูมิติดไฟต่ํา ไมมากเกินไปนัก และมีความรอนแรกเริ่ม
จํานวนหนึ่งชวยสะสมตอไปเรื่อย ๆ ก็จะลุกติดไฟไดเอง เมื่ออุณหภูมิทสี่ ะสมสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมติ ิดไฟ
ฉ) กระสอบเสบียงมีโอกาสลุกติดไฟไดเอง จึงควรเก็บใหถูกตอง โดยปฏิบัติดังนี้
๑. จัดวางเปนชั้น ๆ
๒. มีระบบระบายอากาศภายในหองเก็บเสบียง
๓. วางบนที่วางสูงจากพืน้ ดาดฟา ๑ - ๒ นิ้ว
๔. มีระบบน้ําหยาดในหอง ถาเกิดไฟไหมในหองเก็บเสบียงระบบน้ําหยาดจะทําใหดาดฟาใน
หองเก็บเสบียงไมรอนจนอาจเปนอันตรายตอกระสอบเสบียงได
ช) ไมที่ไดถูกเผามาเปนเวลานานถึงแมจะไมถึงอุณหภูมติ ิดไฟของมัน ( ๕๐๐ องศาฟาเรนไฮซ )
มันจะกลายเปนถาน และ พรอมที่จะติดไฟได แมเพียงไดรับความรอนจากทอไอน้ํา หรือทอแกสเสีย
เทานัน้
วิธีปองกันการลุกติดไฟไดเอง
๑. ผาชํารุด นําใสถังโลหะทีม่ ีฝาปด
๒. นําไปทิง้ หรือเผากอนเลิกงานทุกวัน
๓. มีการระบายอากาศในหองเก็บเสบียงอยางถูกตอง
๔. หมั่นทําความสะอาดทอทางระบายอากาศ
๕. เก็บสิ่งของถูกตองตามหลักการ ( GOOD HOUSE KEEPING )

…………………………………..

บทที่ ๙
เครื่องมือดับเพลิงเบื้องตน
การดับเพลิงขัน้ ตนหรือการดับเพลิงเริ่มเกิด หมายถึงวิธกี ารที่จะใชเครื่องมือสามารถใชกําลังดวยคน
เพียงคนเดียวหรือสองคน เพื่อดับเพลิงเสียแตในโอกาสแรกที่เริม่ เกิดขึ้น ซึ่งประสิทธิภาพในการดับจะ
เกิดขึ้นก็ตอเมือ่ ผูใชไดเขาไปถึงจุดที่เกิดเพลิง และใชเครื่องมือดับเพลิงใหถูกขอบเขตของเพลิงไหม และ
ประเภทของเพลิงที่เกิดการลุกไหมดว ย
เครื่องมือดับเพลิงสําหรับดับเพลิงขึ้นตน แบงเปนชนิดตาง ๆ ไดดงั นี้
๑. เครื่องมือดับเพลิงชนิดกาซคารบออนไดออกไซด หรือ ซี.โอ.ทู. ( CO2 )
๒. เครื่องมือดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ( Dry Chemical Powder )
๓. เครื่องมือดับเพลิงชนิดฟองเคมี ( Chemical Foam )
๔. เครื่องมือดับเพลิงแบบถังสูบน้ําดับเพลิงดวยมือ
๕. เครื่องมือดับเพลิงแบบถังอัดน้ําดับเพลิง
๖. เครื่องมือดับเพลิงแบบฟองกลอัดลม
๗. พลั่ว - ทรายดับเพลิง
๘. ถังน้ําดับเพลิง
๙. ผาดับไฟ
๑๐. เครื่องมือดับเพลิงชนิดสารดับไฟฮาลอน ( Halon Portable)
๑. เครื่องมือดับเพลิง ซี.โอ.ทู. ( CO2 ) หรือ คารบอนไดออกไซด (Carbondioxide
Extinguisher)
คุณสมบัติและลักษณะของคารบอนไดออกไซด
ซี.โอ.ทู. หรือคารบอนไดออกไซดเปนกาซเฉื่อยย ไมชวยในการลุกไหม เปนสารไมมีสี ไมมีรส
ไมมีกลิ่น ไมเปนพิษ และไมชวยในการดํารงชีวิต ถาผสมในอากาศเกิน ๔ % โดยปริมาตร อาจเปน
อันตรายถึงตายได มีความหนาแนนไอ ๑.๕ เทาของอากาศ ไมเปนสื่อไฟฟาเมื่อกาซนี้ถูกปลอยออกมาจาก
ขวดจะขยายตัว ๔๕๐ เทา ปริมาตรของกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศที่สามารถดับไฟใหไดผล
ประมาณ ๑๙ - ๒๙ % เมื่อฉีด ซี.โอ.ทู. ออกมาแลวจะไมเหลือกากไว ไมเปนสนิม ไมทําอันตรายแก
เครื่องมือเครื่องใช ฉีดออกมาจะมีอณ
ุ หภูมถิ ึง -๑๑๐ ํฟ. สามารถเก็บไวไดนาน ไมเสื่อมคุณภาพ
การดับไฟ
ก. ใชดับไฟเบื้องตนสําหรับไฟธรรมดาไดทุกประเภท
ข. เหมาะสําหรับดับไฟประเภท ค. โดยเฉพาะ
ค. ประสิทธิภาพในการดับไฟ ใชดับไฟประเภท ข. และ ค. ไดผลในขอบเขตของไฟในพื้นที่ ๔๘
ตารางฟุต (ซี.โอ.ทู.ขนาด ๑๕ ปอนด)
ง. ไดผลในทางคลุมไฟขจัดออกซิเจน

- ๔๘ สวนประกอบตาง ๆ ของขวด ซี.โอ.ทู
ก. ขวด ซี.โอ.ทู
๑. เปนรูปทรงกระบอกทําดวยเหล็กหรือ โลหะผสมไมมีตะเข็บเพื่อปองกันการแตกกระจาย
(Shatter Proof ) ทาสีแดงภายนอกเพื่อใหเห็นไดงาย
๒. ขนาดความจุ CO2 มีหลายขนาดตามมาตรฐานของ ทร. มี ๓ ขนาด คือ ๕ ปอนด ๑๕
ปอนด และ ๕๐ ปอนด สามารถทนกําลังดันน้ํา (Hydrostatic test) ไดไมต่ํากวา ๓,๐๐๐ ปอนด/
ตารางนิ้ว โดยซี.โอ.ทู. จะถูกอัดเปนของเหลว ๒ ใน ๓ ของขวด สวนที่เหลือเปนกาซ (หรือประมาณ ๖๐
- ๖๕ %)
ข. หลอดไซฟอน
เปนโลหะทองเหลืองยาวจากคอขวดถึงกนขวด หางกนขวดประมาณ ๑ นิ้วเปนทางนํากาซ
คารบอนไดออกไซดออกจากขวด
ค. ลิ้นเปดปดหรือลิ้นปลอยแกส
เปนสวนประกอบรวมเปนชุดเดียวกันคือ
๑. เปนแบบคันบีบกดชนิดลิน้ นอน (PSH Valve) ปกติลิ้นนีจ้ ะปดอยูดว ยกําลังดัน
สปริง คันบีบกดนีใ้ ชเปนทีจ่ ับเคลื่อนที่ดวย
๒. เกลียวเปนแบบมาตรฐานอเมริกันแบบทางการทหาร MIL.E468 C หรือ OE 910
๓. แผนกันอันตราย (Safety Disc) เปนแผนทองแดงสําหรับปองกันทอแตก ตอง
แตกในระหวางถูกกดดัน ๒,๖๕๐ - ๓,๐๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๔. สายฉีดทําดวยยาง เปนทอออนทนกําลังดันน้ํา (Hydrostatic Test) ไดไมต่ํา
กวา ๑,๒๕๐ ปอนด/ตารางนิ้ว กระบอกฉีดทําดวยวัสดุที่ไมเปนตัวนําไฟฟาซึ่งมี ๒ แบบ คือ ชนิดกลมกับ
ชนิดแบน สวนมากทําดวยพลาสติก
ง. สลักนิรภัย เปนตัวล็อคไมใหลิ้นเปด
จ. หวงยึด ( D-Ring) สําหรับยึดใหลิ้นคารบอนไดออกไซดเปดเองตลอดเวลาในโอกาสที่ผูดับ
ไฟไมสามารถอยูที่บริเวณไฟไหมได
ขอควรระมัดระวัง
๑. หิมะของคารบอนไดออกไซดทําใหผิวหนังพอง
๒. อยาใหแกสคารบอนไดออกไซดเขาจมูก เขาตา
๓. อยาใหถูกน้ํามันและจาระบี ( Oil & Grease) อาจจะระเบิดได
วิธีปฏิบัตใิ นการใชขวด CO2
๑. นําขวด CO2ไปที่บริเวณเพลิงไหม โดยเขาทางเหนือลมใหใกลที่สุด และถือขวดตั้งตรง
๒. ถอดสลักนิรภัย
๓. ถอดกระบอกฉีดโดยจับตรงฉนวน

- ๔๙ ๔. ชี้ปลายกระบอกฉีดไปที่ฐานของไฟ ระยะที่ไดผลจะตองหางจากไฟไมเกิน ๕ ฟุต
๕. เปดแกส CO2 โดยบีบคันบีบกดลิ้นปลอยแกส ถาเปดติดตอกันแกสจะหมดขวดภายในเวลา
๑๒-๑๔ วินาที ( สําหรับ CO2 ขนาด ๑๕ ปอนด)
๖. สายหัวฉีดไปมาเพือ่ ใหคลุมไฟไดมากที่สุด
๗. ถาเปนไฟประเภท ค. ตัดวงจรไฟฟาออกเสียกอน
การตรวจสภาพทอ
ใชงานหนักเชน ตามเรือ ตรวจทุก ๆ ๕ ป ใชงานปกติบนบก ตรวจทุก ๆ ๑๒ ป ถาถูก
กระทบกระเทือนอยางแรงหรือถูกไฟไหม สงไปตรวจทันที
การระวังรักษา
มีวิธีปฏิบัติดังนี้
๑. ทุกสัปดาห ทําการตรวจสายแกส กระบอกฉีด สลักนิรภัย แทนยึด
๒. ทุก ๑ เดือน ตรวจชั่งน้ําหนักและบรรจุใหมถาไมอยูในเกณฑเมื่อติดตั้งบนเรือ
๓. ทุก ๖ เดือน ตรวจชั่งน้ําหนัก และบรรจุใหมถาไมอยูในเกณฑเมื่อติดตั้งบนบก
๔. ในการบรรจุกาซ ถาในบริเวณที่ทาํ การบรรจุ (ภายในหองที่มีความรอน) มีอุณหภูมิสูงกวา
๑๓๕ ํฟ. จะทําการบรรจุไดเพียง ๙๐ % ของการบรรจุจริง ณ ที่ ๆ มีอุณหภูมิธรรมดา หรือเมื่อใชไป
ประมาณ ๑ ๑/๒ ปอนด ตองทําการบรรจุใหม บริเวณที่จะทําการติดตั้งขวด ควรจะมีอุณหภูมิไมเกิน ๕๐
ํซ. และจะตองทําการชั่งน้ําหนักกอนติดตัง้ เสมอ

สายฉีด

ชองใสแผนกันอันตราย
คันบีบกดเปดลิ้น
คันจับสําหรับยก
ดามจับกระบอกฉีด
กระบอกฉีด

รูปเครื่องมือดับเพลิง CO2 ขนาด ๑๕ ปอนดชนิดทอเหล็ก

- ๕๐ -

ยกเครื่องมือดับเพลิงที่แขวน

ฉีดไปที่ฐานของไฟสาย

ซาย-ขวา
๒. เครื่องดับเพลิงผงเคมีแหง ( Dry Chemical Powder )
คุณลักษณะและคุณสมบัติของผงเคมีแหง
ตามมาตรฐาน ทร. ปจจุบนั มีขนาดอยูด ว ยกัน ๓ ขนาด คือ ๒-๓ ปอนด ๕ ปอนด
และ ๑๐ ปอนด ซึ่งเครื่องมือดับเพลิงแบบผงเคมีแหงนี้ ผงเคมีดานในจะมีการบรรจุอยูดวยกัน ๓ ชนิด คือ
ก. ชนิดแบบผงโซเดียมไบคารบอเนต (Sodium Bicarbonate Base)
ข. ชนิดแบบผงโปแตสเซียมไบคารบอเนต (Potassium Bicarbonate Base)
ค. ชนิดแบบผงโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (Monoammonium Phosphate)
ซึ่งในการบรรจุผงเคมีนี้จะตองผานกรรมวิธีอบแหงทางกระบวนการทางเคมีโดยมากจะบรรจุผงนี้
ประมาณ ๙๗ % ที่เหลือเปนสารเคมีกันชืน้ ผสมอยูดวย ผงเคมีที่บรรจุอยูนี้มีคุณสมบัติแตกตางกัน บาง
ชนิดเปนผงแบบ BC บางชนิดเปนผงแบบ ABC กลาวคือ ถาเปนผงแบบ ABC นั้น จะสามารถ
ดับเพลิงไดทกุ ประเภท สวนผง BC นั้น ใชดับเพลิงประเภท ข. และ ค. เทานั้น โดยเราสามารถทราบได
วาเปนเครื่องมือดับเพลิงประเภทใด โดยการอานตัวอักษรขนาดโตที่มีตราหรือปายฉลากบอกไวที่ตัวภาชนะ
นั้น ๆ
เครื่องมือดับเพลิงแบบผงเคมีแหงนี้ มีกาซไนโตรเจน หรือกาซคารบอนไดออกไซดที่มีความดันสูง
เปนตัวขับดัน โดยปจจุบนั นี้ บริษัทผูผลิตเครื่องมือดับเพลิงแบบผงเคมีแหง โดยสามารถแบงออกไดเปน ๒
ชนิด คือ
๑. แบบมีทอกาซเปนตัวขับดัน ถาจะใชตอ งเปดวาลวหรือบีบไก
๒. แบบสะสมความดัน และมีมาตรวัดใหแลเห็น

- ๕๑ การใชผงเคมีแหงในการดับเพลิงนั้น สวนมาจะใชในที่โลงหรือในหองที่ไมมิดชิดนัก เนื่องจากถา
ใชในหองที่ทบึ มาก ๆ ผงฝุนที่ฉีดออกมาจะปกคลุมจนทําใหไมสามารถเห็นตนเพลิงไดชัด บางครั้งอาจจะ
กระทบกระเทือนตอระบบทางเดินหายใจ ทําใหหายใจไมสะดวก และเมื่อเขาตาจะทําใหระคายเคือง
สวนผสมของผงเคมีแหงนี้สว นมากจะผสมสารตาง ๆ เขาไปดวย เพื่อทําใหการไหลของฟงเคมี
ออกมาไดสะดวก และทําใหผงเคมีที่อยูในขวดไมเปยกน้าํ ดวย ซึ่งสวนผสมดังกลาวไดแก
(๑) แมกนีเซียมสเดียเรท ๑.๕ % ( Magnesium Stearate )
(๒) แมกนีเซียมคารบอเนต 1% ( Magnesium Carbonate )
(๓) ไทรแคลเซียมฟอสเฟต ๐.๕ % ( Tricalsium Phosphate )
คุณสมบัติในการดับไฟ
การดับไฟที่ไดผลดีมากสําหรับวัตถุเชื้อเพลิงประเภท ข. สารเคมีของพวกไฟประเภทพิเศษ กาซ
ภายใตความกดดัน เชน กาซหุงตม (LPG) ออกซิเจน อะเชททีลิน ฯลฯ
การดับไฟที่ไดผลดีไดแกพวกไฟประเภท ค. เมื่อดับแลวตองรีบทําความสะอาดชําระลางผงออก ถา
นํามาใชดับไฟประเภท ก. จะใหผลพอใช
กลไกของปฏิกิริยาทางเคมีที่ทําใหไฟดับลงเมื่อใชผงเคมีดับไฟกลาวคือ ผงเคมีจะเปนตวไปกอกวน
ปฏิกิริยาทางเคมีของการเผาไหม โดยอนูของผงเคมีจะไปแฝงตัวอยูในไฟทําใหเปนฉากในการแยกความรอน
ออกซิเจนและเชื้อเพลิงออกจากกัน
ลักษณะและสวนประกอบของเครื่องมือดับเพลิงผงเคมี
๑. ตัวทอเครื่องดับเพลิง
๑.๑ เปนรูปทรงกระบอกทําดวยโลหะ ภายนอกพนดวยสีแดง
๑.๒ ทนกําลังดันได ๖๐๐ ปอนด / ตารางนิ้ว
๒. ลิ้นเปด - ปด
๒.๑ เปนแบบคันบีบกด มีมาตรวัดกําลังดัน
๒.๒ ทางออกของผงเคมีและที่บรรจุกาซรวมอยูเปนชุดเดียวกัน
๒.๓ มาตรวัดกําลังดันเปนชนิดปองกันน้ํา และผลิตจากวัสดุที่ไมเปนสนิม
๒.๔ หัวฉีดมีฝาปดประกอบรวมเปนชุดเดียวกันกับลิ้น
๒.๕ สายฉีดเปนทอยางออนสามารถทนกําลังดันน้ําไดไมต่ํากวา ๓๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๒.๖ กําลังดันใชงาน (Operating Pressure) ไมต่ํากวา ๑๙๕ ปอนด/ตารางนิ้ว
๒.๗ ตรงปลายสายเปนหัวฉีด
การระวังรักษา
๑. ทําการตรวจทุกเดือน
๒. ตรวจดูลวดและตราตะกัว่ ถาลวดตะกัว่ ถาลวดขาดชํารุด ใหทําการชั่งน้ําหนักตรวจสอบ ถา
น้ําหนักคงที่ใหผูกลวดตราตะกัว่ ใหม ถาน้ําหนักต่ํากวาเกณฑใหทําการตรวจสอบและบรรจุใหม

- ๕๒ ๓. สถานที่ติดตั้งและเก็บรักษาเห็นไดงาย อยาใหตากแดดตากฝน อุณหภูมิอยูระหวาง ๒๕ - ๖๕
ซ.
๔. ถาเครื่องถูกกระทบกระเทือนอยางแรง หรือไฟไหมสงไปให วศ.ทร. ตรวจ
สายฉีดพรอมหัวฉีด

ลวดตราตะกั่ว
คันจับสําหรับยกย

รูปเครื่องดับเพลิงผงเคมี ขนาด ๑๐ ปอนดชนิด ABC
๓. เครื่องมือดับเพลิงชนิดฟองทางเคมี ( Chemical Foam )
เปนเครื่องมือดับเพลิงที่ใชความดันจากการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของน้ํายาที่บรรจุอยุภ ายในเครื่อง
โดยเมื่อน้ํายาผสมกันจะดันน้าํ ยาออกมาเปนฟอง โดยจะมีกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากปฏิกริ ิยาทางเคมี
เปนตัวขับดันฟองออกมา ซึ่งฟองที่เกิดขึ้นมานี้จะเกิดการขยายตัวไดปริมาตรเพิ่มขึ้นขนาด ๗ - ๑๒ เทา
ของปริมาตรเดิม
ลักษณะของขวดบรรจุ
เปนขวดรูปกระบอก ๒ ชั้น ชั้นนอกทําดวยโลหะทนกําลังดันน้ําไดไมต่ํากวา ๓๕๐ ปอนด /
ตารางนิ้ว ชั้นใน เปนรูปทรงกระบอกพลาสติก ขนาดความจุ ๑.๒ ลิตร ดานบนฝาปดขวดทําดวยโลหะมี
เกลียว และแปกกิ้งอัดกันรัว่ สําหรับปดติดกับขวดชั้นนอก
สารเคมีที่บรรจุ
ชั้นนอก จะบรรจุดวยสารละลายโซเดียมไบรคารบอกเนต
ชั้นใน จะบรรจุดวยสารละลายอะลูมิเนียมซัลเฟต
บางชนิดตัวน้ํายาชั้นในอาจจะผสมสารคงตัว (Stabilizer) ลงไป เพื่อเมื่อน้ํายาสองชั้นทํา
ปฏิกิริยากันจะทําใหฟองเหนียวและคงตัวไดนาน
การดับไฟ
เหมาะสําหรับดับไฟประเภท ข. โดยคลุมพื้นที่ได ๑๖ ตารางฟุต และสามารถดับไฟประเภท ก.
ไดผลพอใช คลุมพื้นที่ได ๘ ตารางฟุต ผลในการดับไฟคือเปนตัวคลุมไฟ และลดอุณหภูมิเล็กนอย
วิธีการใช

- ๕๓ ใหคว่ําขวดฉีดไปที่พื้นหรือผนังในระยะหางประมาณ ๑๖ - ๒๐ ฟุต ไดผลดีในพื้นทีท่ ี่มีขอบเขต
จํากัด เมื่อไฟดับแลวรีบทําความสะอาดอุปกรณเครื่องใชทันทีอยาใหเกิน ๑ ชั่วโมง เพราะตัวน้ํายาเปน
อันตรายตอโลหะ
ขอควรระวัง
อยาฉีดฟองไปปะทะหนาของเชื้อเพลิง เพราะจะทําใหเพลิงแตกกระจาย
การระวังรักษา
๑. ทุก ๆ ๑ เดือน คนน้ํายาทั้ง ๒ ชนิด เพื่อไมใหน้ํายาตกตะกอน
๒. ถาไมไดใชงานเลย ทุก ๆ ๒ ป เปลี่ยนน้ํายาใหม

รูปวิธีการใชเครื่องมือดับเพลิงแบบฟองทางเคมี
๔. เครื่องมือดับเพลิงชนิดถังสูบน้ําดับเพลิงดวยมือ
ลักษณะของถังและสวนประกอบ
๑. ตัวถังเครื่องดับเพลิง
๑.๑ ขนาดความจุน้ํา ๒.๕ ยูเอส แกลลอน (๙.๔๖ ลิตร)
๑.๒ ตัวถังทําดวยโลหะไมเปนสนิม (Stainless Steel) รูปทรงกระบอกขนาดโดยประมาณ
(รวมหวงสําหรับมือจับเพื่อสูบชักน้ํา) ๒๔ นิ้ว เสนผาศูนยกลาง ๗ - ๘ นิ้ว
๑.๓ มีที่เหยียบยึดตัวถังขณะใชงานประกอบติดอยูที่ขอบถังตอนลาง
๑.๔ มีฝาปดชองเติมน้ําอยูตอนบน
๒. ตัวสูบ
๒.๑ เปนสูบชักดวยมือทํางาน ๒ จังหวะ ฉีดน้ําไดไกลไมต่ํากวา ๓๐ ฟุต
๒.๒ กระบอกสูบติดตั้งอยูก ึ่งกลางถัง กระบอกสูบและกานสูบทําดวยทองเหลือง กานสูบตอนบน
เปนหวงสําหรับมือจับเพื่อสูบชักน้ํา
๒.๓ สายฉีดเปนทอออน ประกอบติดอยูท ี่ตอนบนของกระบอกสูบปลายสายเปนหัวฉีด

- ๕๔ ๓. การดับไฟและวิธีใช
๓.๑ ใชดับไฟประเภท ก. ในขอบเขตพื้นที่ไฟไหม ๘ ตารางฟุต ไดผลในทางลดความรอน ฉีดไป
ไดไกล ๓๐ ฟุต
๓.๒ วิธีการดับเพลิง
- เขาทางเหนือลม ตั้งขวดใหตรงหางไฟพอสมควร
- ใชเทาเหยียบที่ยึดถังดานลาง มือหนึ่งจับหัวฉีดไปทางไฟ อีกมือหนึ่งจับหวงยึดกานจับ
- สูบน้ําโดยชักกานสูบ ขึ้น – ลง จนดับเปลวไฟหมด
- เมื่อเปลวไฟดับหมดแลวใหปรับแตงใหน้ําฉีดออกไปเปนฝอยโดยใชนิ้วมืออุดที่ปลายหัวฉีด
และฉีดตอไปจนวัตถุเชื้อเพลิงเปยกชุม เพือ่ กันไมใหคุลุกไหมขึ้นอีก
- เมื่อใชงานเสร็จแลว เติมน้ําใหเต็มเก็บเขาที่
- ถามีสวนประกอบชํารุด แจงใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทราบ
๔. การระวังรักษา
๔.๑ หมั่นตรวจเติมน้ําใหเต็มเสมอ
๔.๒ ทุก ๆ เดือน ทดลองฉีดน้ํา เปลี่ยนน้ํา ขจัดตะกอน
๔.๓ ถาจําเปนตองใชน้ําทะเลดับ ดับแลวตองลางดวยน้าํ จืด อยาบรรจุน้ําทะเลทิ้งไว ถังจะผุเร็ว
๔.๔ ติดตั้งตามสถานที่เห็นไดงาย
๕. ขอควรระมัดระวัง
๕.๑ หามใชเครื่องมือนี้ดับไฟประเภท ค.
๕.๒ ถามีกระแสไฟฟาอยู ใหปลดหรือตัดวงจรไฟฟาออกเสียกอน
๕.๓ อยาใชดบั ไฟประเภท ข. เพราะไมไดผล

รูปเครื่องดับเพลิงถังสูบน้ําดับเพลิงดวยมือขนาด ๒.๕ USG

- ๕๕ ๕. เครื่องดับเพลิงถังอัดน้ําดับเพลิง
ลักษณะของถังและสวนประกอบ
1. ตัวถังเครื่องดับเพลิง
๑.๑ เปนรูปกระบอก ทําดวยโลหะไมเปนสนิมผิวมันเงาไมนิยมทาสี
๑.๒ ขนาดความจุ ๒.๕ ยูเอส แกลลอน (๙.๔๖ ลิตร)
๑.๓ ความสูงทั้งหมด (รวมลิ้นเปด - ปด) ๒๔ - ๒๕ นิ้ว เสนผาศูนยกลาง ๗ นิ้ว สวนบนเปน
เกลียวตัวผูสําหรับตอกับลิ้นเปด - ปด
๑.๔ ทนกําลังดันน้ํา (Hydrostatic Test) ไดไมต่ํากวา ๒๐๐ ปอนด / ตารางนิ้ว
๑.๕ กําลังดันใชงาน ๑๐๐ ปอนด / ตารางนิ้ว
๒. ลิ้น ปด – เปด ประกอบดวยสวนตาง ๆ รวมเปนชุดเดียวกัน
๒.๑ เปนแบบคันบีบกดมีมาตรวัดกําลังดันทางออกของน้ํา และหัวเติมลมรวมเปนชุดเดียวกัน มี
เกลียวตัวรับน้าํ เปนปลอกหมุนไดสองตัว สําหรับยึดติดกับตัวถัง
๒.๒ มาตรวัดกําลังดันเปนชนิดปองกันน้ํา และผลิตจากวัสดุที่ไมเปนสนิม
๒.๓ หัวเติมลมเปนชนิดเดียวกันกับหัวเติมลมยางรถยนต
๒.๔ สายฉีดเปนทอออนสามารถทนกําลังดันขณะใชงานได ปลายสายเปนหัวฉีดรูโต ๑/๘ นิ้ว
๓. การขับดันน้ํา
๓.๑ ขับดันน้าํ ดวยอากาศอัดเปนแบบสะสมความดันภายในเครื่องดับเพลิง (Store Pressure)
๓.๒ กําลังดันใชงานไมต่ํากวา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว ฉีดน้ําไดไกลไมต่ํากวา ๓๐ ฟุต
๔. การดับไฟ
๔.๑ ใชดับไฟประเภท ก. ใชไดผลในทางลดความรอน
๔.๒ หนึ่งทอใชไดในขอบเขตพื้นที่ ๘ ตารางฟุต
๔.๓ ถามีกระแสไฟฟา ใหตัดวงจรไฟฟาเสียกอน
๔.๔ สามารถฉีดไดไกล ๒๐ - ๔๐ ฟุต
๕. การเขาทําการดับไฟ
๕.๑ นําเครื่องดับเพลิงไปทีบ่ ริเวณไฟไหมหางจากไฟพอควร
๕.๒ ดึงหัวฉีดออกจากที่ แลวหันหัวฉีดไปทางไฟ มืออีกขางหนึ่งดึงสลักหามคันบีบกดพรอม
กับบีบคันฉีดน้ําจะออกจากหัวฉีดเปนลํา
๕.๓ การฉีดไปที่ฐานของไฟโดยฉีดไปทีฐ่ านของไฟสวนที่ใกลที่สุดกอนจนกระทั่งไฟดับหมด
แลวฉีดตอไปอีกจนวัตถุเชื้อเพลิงเปยกชุมเพื่อกันการจุดติดไฟไดอีก
๕.๔ ระหวางการฉีดน้ําสามารถหยุดไดตามตองการ โดยหยุดการบีบกด
๕.๕ เมื่อใชงานเสร็จแลว ตรวจความเรียบรอยของเครื่อง เติมน้ําสะอาดตามเกณฑ แลวนําไปอัดลม
ตามเกณฑคือ ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว ผูกลวดตะกั่ว เก็บเขาที่

- ๕๖ ๖. การระวังรักษา และขอควรระวัง
๖.๑ ทําการตรวจสอบทุกเดือน โดยทําการตรวจสอบ ลวดตราตะกัว่ เกจวัดกําลังดัน กําลังดันถา
ไมไดตามเกณฑใหทําการบรรจุใหม
๖.๒ ติดตั้งตามสถานที่เห็นไดงาย
๖.๓ หามใชเครื่องมือนี้ดับไฟประเภท ค. เพราะน้ําเปนสื่อไฟฟา เมื่อจะดับไฟบริเวณที่มี
กระแสไฟฟา ใหตัดวงจรไฟฟาเสียกอน
๖.๔ อยาใชดบั ไฟประเภท ข. เพราะไมไดผล

รูปเครื่องมือดับเพลิงชนิดถังอัดน้ําดับเพลิง
๖. เครื่องดับเพลิงชนิดฟองกลอัดลม (Pressurized Mechanical Foam Fire
Entinguisher)
เครื่องดับเพลิงฟองกลอัดลมขนาด ๒.๕ ยูเอส.แกลลอน (๙.๔๖ ลิตร) เปนเครื่องดับเพลิงชนิดยก
เคลื่อนที่ได ใชน้ํายาฟองกลชนิด AFFF ๓ % เหมาะที่จะใชในการดับไฟประเภท ข. ไดแก พวกน้ํามัน
เชื้อเพลิงตาง ๆ เมื่อใชงานน้ํายาฟองกลจะทําใเกิดฟองมาครอบคลุมผิวหนาของน้ํามันเชื้อเพลิง ทําใหไฟดับ
เนื่องจากไอระเหยของน้ํามันเชื้อเพลิงมีนอยลง
๑. ประโยชน
๑.๑ ใชดับไฟประเภท ข. พวกน้ํามันเชื้อเพลิงตาง ๆ ไดผลดีมาก
๑.๒ ใชดับไฟประเภท ก. พวกไม กระดาษ ผา ฯลฯ ไดผลดี
๒. ลักษณะและสวนประกอบ
๒.๑ ตัวถังเครื่องดับเพลิง
๒.๑.๑ รูปทรงกระบอกทําดวยโลหะไมเปนสนิม (Stainless Steel) ผิวมันเงา ไมนยิ ม
ทาสี
๒.๑.๒ ตอนบนเปนเกลียวตัวผูสําหรับตอกับลิ้นเปด - ปด และเปนที่บรรจุสารดับเพลิง
๒.๑.๓ ขนาดโดยประมาณความสูงทั้งหมด (รวมลิ้น เปด - ปด) ๒๔ - ๒๕ นิ้ว
เสนผาศูนยกลาง ๗ นิ้ว

- ๕๗ ๒.๑.๔ ความจุ ๒.๕ ยูเอส.แกลลอน (๙.๔๖ ลิตร)
๒.๑.๕ ทนกําลังดันน้ํา (Hydrostatic Test) ไดไมต่ํากวา ๒๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๒.๑.๖ น้ําหนักถังเปลา ๗.๕ ปอนด
๒.๑.๗ บรรจุน้ํายาฟองกลแลวน้ําหนักรวม ๒๘ ปอนด
๒.๒ ลิ้นเปด - ปด ประกอบดวยสวนตาง ๆ รวมเปนชุดเดียวกันดังนี้
๒.๒.๑ ตัวลิ้นเปด - ปด เปนแบบคันบีบกด และเปนที่หยิบยกเคลื่อนที่มีเกลียวตัวเมียเปน
ปลอกหมุนไดรอบตัวสําหรับยึดติดกับตัวถัง
๒.๒.๒ ตัวลิ้นทั้งชุด เมื่อคลายเกลียวเปดออกเปนชองเติมสารดับเพลิง
๒.๒.๓ มาตรวัดกําลังดัน ๐ - ๒๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว เปนชนิดปองกันน้ําได
๒.๒.๔ หัวเติมลมเปนชนิดเดียวกันกับหัวเติมลมยางรถยนต
๒.๒.๕ ทอไซฟอน (Siphon Tube) และกระบอกวัดระดับสารดับเพลิง (Overfill
Tube) อยูภายในตัวถังเครือ่ งดับเพลิง
๒.๒.๖ สายฉีด (Hose) เปนทอออน ทําดวยยางสามารถทนกําลังดันขณะใชงานได ปลาย
สายเปนหัวฉีดฟองกล (Air Aspiration Foam Nozzle)
๒.๒.๗ สลักหามคันบีบกด และลวดตราตะกัว่
๒.๓ สวนประกอบอื่น ๆ
๒.๓.๑ หูแขวนเครื่องดับเพลิง อยูขางตัวถังตอนบน
๒.๓.๒ ขอแขวนเครื่องดับเพลิงสําหรับติดขางฝาผนัง
๒.๓.๓ แผนปายแสดงรายการรัดอยูรอบตัวถัง
๒.๓.๔ บัตรบันทึกประจําเครื่องดับเพลิง

รูปเครื่องมือดับเพลิงฟองกลอัดลม

๓. สารดับเพลิง
๓.๑ ใชน้ํายาฟองกล AFFF ๓ % (Aqueous Film Foaming Foam) เปนสาร
ดับเพลิง
๓.๒ อัตราสวนผสมของน้ํายา : น้ําสะอาด = ๓ : ๙๗
๓.๓ ปริมาณทั้งหมด (น้ํายาผสมน้ํา) ๒.๕ ยูเอสแกลลอน (๙.๔๖ ลิตร)

- ๕๘ ๓.๔ เมื่อฉีดน้าํ ยาฟองกลออกมาติดตอกันจะหมดถังในเวลา ๕๐ วินาที
๔. การขับสารดับเพลิง
๔.๑ ขับดันสารดับเพลิงดวยอากาศอัดเปนแบบสะสมความดันภายในเครื่องดับเพลิง
๔.๒ กําลังดันใชงาน (Operating Pressure) ไมต่ํากวา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว ฉีดไดไกล
ไมนอยกวา ๒๐ ฟุต
๕. ปฏิกิริยาในการดับไฟ
๕.๑ ดับไฟประเภท ก. เมื่อฉีดน้ํายาฟองกลอัดลมออกจากเครื่องดับเพลิงถูกวัตถุเชือ้ เพลิงประเภท
ก.ที่ไหมไฟ วัตถุเชื้อเพลิงก็จะเย็นลงจนอุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิติดไฟตามชนิดของวัตถุเชื้อเพลิงนั้น ๆ วัตถุ
เชื้อเพลิงไมสามารถปลอยไอระเหยออกไดไฟก็จะดับลง เพราะองคประกอบของไฟไมสมบูรณ คือขาด
ความรอนตามหลักการดับไฟที่เรียกวา ลดความรอน (Cooling)
๕.๒ ดับไฟประเภท ข. นอกจากจะใชหลักการลดความรอนเชนเดียวกับการดับไฟวัตถุเชื้อเพลิง
ประเภท ก. แลว น้ํายาฟองกลอัดลมที่ออกจากเครือ่ งดับเพลิง เมื่อไปปะทะกับพื้นหรือผนังจะเกิดฟอง
ขึ้น ซึ่งฟองนี้จะแผขยายไปปกคลุมวัตถุเชือ้ เพลิงประเภท ข. (น้ํามันตาง ๆ ) ทําใหวัตถุเชื้อเพลิงประเภท
ข. ไมสามารถปลอยไอระเหยออกมาผสมกับกาซออกซิเจน ซึ่งเปนตัวชวยใหไฟติด ไฟจะดับลงตาม
หลักการดับไฟที่เรียกวา การคลุมไฟ (ฺBlanketing)
๖. วิธีใช
๖.๑ เครื่องดับเพลิงฟองกลอัดลม ขนาด ๒.๕ ยูเอสแกลลอน เหมาะสําหรับ
๖.๑.๑ ดับไฟประเภท ข. ซึ่งมีประสิทธิภาพในการดับไฟในขอบเขตพื้นที่ ๘๐ ตร.ฟุต
๖.๑.๒ ดับไฟประเภท ก. มีประสิทธิภาพในการดับไฟในขอบเขตพื้นที่ ๑๒ ตร.ฟุต
๖.๒ เมื่อจะดับไฟในบริเวณที่มีกระแสไฟฟา ใหยกสวิทชตัดวงจรไฟฟากอน
๖.๓ นําเครื่องดับเพลิงไปทีบ่ ริวเณไฟไหมโดยเขาทางเหนือลม เพื่อหลบความรอนและควัน
๖.๔ วางเครื่องดับเพลิงในลักษณะตั้งตรง หรือถือไวเมื่อตองการเคลื่อนที่โดยใหเครือ่ งดับเพลิงอยู
หางจากไฟพอควร เครื่องดับเพลิงนี้ ฉีดน้ํายาฟองกลไดไกล ๒๐ ฟุต
๖.๕ มือขางหนึ่งจับที่หวั ฉีดหันไปทางไฟ มืออีกขางหนึง่ ดึงสลักหามคันบีบกดลวดตราตะกั่วจะ
ขาดออกแลวจับที่คันบีบกด
๖.๖ ฉีดน้ํายาฟองกล โดยบีบคันบีบกดน้ํายาฟองกลออกจากหัวฉีดเปนลํา ปลายสายน้ํายาแตกเปน
ฝอย เมื่อปะทะกับพืน้ ผนัง หรือสิ่งกีดขวาง ก็จะไดฟองเกิดขึ้น ใหฉีดน้ํายาฟองกล กอนถึงฐานไฟจาก
สวนใกลที่สุดกอนแลวฉีดรุกไลดับไฟตอไป การฉีดควรฉีดไปที่พนื้ หรือผนัง หามฉีดไปยังฐานไฟ เพราะ
จะทําใหไฟทีเ่ กิดจากเชื้อเพลิงประเภท ข. กระจายออกไป
๖.๗ ระหวางฉีดสารดับเพลิงอยูนี้ สามารถหยุดฉีดน้ํายาฟองกลไดตามตองการ โดยหยุดบีบคันบีบ
กด

- ๕๙ ๖.๘ เมื่อเปลวไฟดับแลวใหฉีดน้ํายาฟองกลตอไปอีกจนฟองปกคลุมวัตถุเชื้อเพลิงนั้น ๆ จนทั่วเพือ่
ปองกันไฟคุลกุ ไหมขึ้นอีก เนื่องจาการสะสมความรอนไวภายในวัตถุเชื้อเพลิง ทําใหมีไอระเหยมาผสมกับ
กาซออกซิเจนในอากาศขึ้นไดอีก
๖.๙ เมื่อใชงานเสร็จแลวตรวจความเรียบรอยของเครื่องดับเพลิง เติมน้ํา เติมน้ํายาฟอง AFFF
๓ % ตามเกณฑแลวนําไปอัดลม ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว ผูกลวดตราตะกัว่ บันทึกลงบัตรประจําเครื่อง
ดับเพลิงแลวนําเครื่องดับเพลิงเก็บเขาประจําที่ หรือสง วศ.ทร. ดําเนินการให
๗. การปรนนิบัติบํารุง
๗.๑ ทุกเดือนตรวจลดตราตะกัว่ มาตรวัดกําลังดัน ถาลวดตราตะกัว่ ชํารุด กําลังดันต่าํ กวาเกณฑให
ชั่งน้ําหนัก ถาน้ําหนักคงที่ใหเติมลม ถาน้ําหนักต่ํากวาเกณฑใหฉีดน้ํายาฟองกลทิ้งไป แลวบรรจุนา้ํ น้ํายา
ฟองกล และลมใหมตามเกณฑ (เมื่อชั่งน้ําหนักแลวใหบนั ทึกไวในบัตรประจําเครื่องดับเพลิง)
๗.๒ ติดตั้งเครื่องดับเพลิงในที่มองเห็นไดงาย หยิบใชสะดวก หางจากแหลงไฟพอควร ไมควร
ติดตั้งในบริเวณที่มีความรอนมาก หรือเย็นมาก
๗.๓ การติดตัง้ เครื่องดับเพลิงนี้เหมาะที่จะติดตั้งในบริเวณที่มีการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตาง ๆ
รถบรรทุกน้ํามัน
๗.๔ เนื่องจากเครื่องดับเพลิงชนิดนี้ทําดวยโลหะไมเปนสนิม การทาสีมักไมติด จึงไมนิยมทาสี ซึ่ง
ไมสะดุดตา จึงควรมีเครื่องหมายอื่น ๆ สีแดง ที่ชวยใหเห็นไดงาย
๗.๕ การบรรจุน้ํายาฟองกลใหม ซอมทําสิ่งที่ชํารุด ตรวจสภาพกําลังดันใหเสนอเรือ่ งไปตามลําดับ
ถึง วศ.ทร. และนําเครื่องดับเพลิงพรอมสําเนาเรื่องไปสงที่ วศ.ทร.แจงจํานวนของเครื่องดับเพลิงที่
หนวยนัน้ ๆ มาขอรับการบรรจุสารดับเพลิงซอมทํา หรือตรวจสภาพเครื่องดับเพลิง เพื่อใหหนวยนําไปเบิก
เปลี่ยนหมุนเวียนที่พธ.ทร.
๗.๖ การขอรับเครื่องดับเพลิงที่เขารับการบรรจุสารดับเพลิงใหม ใหหนวยนําใบแนบที่ วศ.ทร.
แจงจํานวนของเครื่องดับเพลิงของหนวยทีม่ าขอรับการบรรจุสารดับเพลิง และตรวจสอบสภาพ ไปขอรับ
เครื่องดับเพลิงไดที่ พธ.ทร. ไดทันที เพื่อหนวยจะไดมีเครื่องดับเพลิงไวพรอมใชไดตลอดเวลา
๘. การระวังปองกันอันตราย
๘.๑ หามดับไฟประเภท ค. เชนอุปกรณไฟฟา เพราะน้ําเปนสื่อไฟฟา
๘.๒ เมื่อจะดับไฟในบริเวณทีมีกระแสไฟฟา ใหยกสวิทชตัดวงจรไฟฟากอน
๘.๓ ในขณะดับไฟประเภท ข. (น้ํามันประเภทตาง ๆ ) หามฉีดไปที่แหลงไฟ เพราะจะทําให
แหลงไฟกระจาย ควรฉีดไปที่พื้นหรือผนังที่ใกลแหลงไฟ ซึ่งจะทําใหฟองที่เกิดขึ้นไหลมาคลุมวัตถุเชื้อเพลิง
ประเภท ข.
๗. พลั่ว – ทรายดับเพลิง
พลั่ว เปนเครื่องมือตักทราย
ลักษณะและขนาด ตามมาตรฐาน ทร.

- ๖๐ ๑. ใบพลั่วทําดวยเหล็กแผนหนา ๑/๑๖ นิ้ว ทําขึ้นรูปตามภาพ ขนาด ประมาณ ๙ ๑/๒ X ๑๑
นิ้ว
๒. ดามไมเนือ้ แข็งกลมโต ๑ ๑/๒ นิ้ว ปลายขางหนึ่งยึดติดกับใบพลัว่ ปลายอีกขางหนึ่งติดกับที่
จับเปนหวงเหล็กประกอบกับไม
๓. ยาวทั้งหมดประมาณ ๓๘ นิ้ว มีความแข็งแรง เหมาะแกการใชงานหนัก
๔. สวนที่เปนโลหะทาสีแดง สวนที่เปนไมทาน้ํามันขัดเงา
ทราย ภาชนะที่ใสเปนถังไม ถังเหล็ก ถังปูน หรือถังน้ํามันขนาด ๒๐๐ ลิตร ซึ่งถังจะตองมีฝาปดและมี
พลั่วตักทรายพรอม

รูปถังทรายดับเพลิง
การดับไฟ ใชดับไฟที่ไหมตามพื้นผิวบาง ๆ โดยอาศัยหลักการคลุมไฟ ไดแก
- ใชกลบไฟทีไ่ หมน้ํามันตามพื้นราบไดผลดีมาก
-ใชกลบโลหะหลอมเหลว ซึ่งหกราดตามพื้นไดผลดีมาก
- ใชกลบไฟจากการระเบิดของระเบิดเพลิง ไดแก สารจําพวก เทอรไมท ฟอสฟอรัส หรือนาปาลม
เปนตน
-ใชกลบไฟทีไ่ หมวัตถุเชื้อเพลิงประเภท ก. ไดชั่วคราวใหใชน้ําชวยจึงจะไดผลแนนอน
- หามดับไฟประเภท ค. เพราะจะเปนอันตรายตออุปกรณ และทําความสะอาดออกยาก
ขอควรระมัดระวังรักษา เมื่อจะใชทรายดับไฟ พิจารณาบริเวณใกลเคียงเสียกอนวาทรายที่สาดไปจะทํา
ความเสียหายตอวัตถุสิ่งของหรือไม
๘. ถังน้ําดับเพลิง ( Basket Bride )
คุณสมบัติใชตกั น้ําหรือตักทรายในการดับเพลิง
ลักษณะและขนาดของถัง
๑. ถังรูปทรงกรวยตัด ทําดวยเหล็กแผน
๒. เสนผาศันยกลาง ปากถัง ๑๐ ๑/๒ นิ้ว กนถัง ๘ นิ้ว
๓. วัดจากปากถังถึงกนถัง วัดภายใน ๑๐ ๑/๒ นิ้ว
๔. มีขนาดบรรจุ ๒๐ - ๓๐ ลิตร

- ๖๑ ๕. สามารถยกเคลื่อนยายไดงาย น้ําหนักถังทั้งหมดประมาณ ๕ ปอนด
การทาสี
๑. ทาสีกันสนิมทั่วถัง ๑ ชั้น ทาสีแดงทับสีกันสนิม ๑ ชั้น
๒. เขียนอักษรสีขาว คําวา “ดับเพลิง” สูง ๒ ๑/๒ นิ้ว ที่ขางถัง ๒ แหง ตรงขาม
การดับไฟ
ใชดับไฟประเภท ก. ไดผลดีที่สุด หามใชในการดับไฟประเภท ข.

รูปเครื่องมือดับเพลิง ถังตักน้ําดับเพลิง
๙. ผาดับไฟ
๑. มีขนาดกวาง - ยาว ๓ x ๓ หรือกวางยาวพอสมควร ชุบน้ํากอนใชดับไฟ เชน เสื้อ ผาหม ผาปู
ที่นอน ผามาน กระสอบ ฯลฯ
๒. ผาแอสเบสทอสเปนวัตถุทนไฟ สามารถใชไดโดยไมตองชุบน้ํา ขนาด ประมาณ ๓ X ๓ ฟุต
การดับไฟ ไดผลในดานการคลุมเชื้อเพลิง (Blanketing)
- ใชดับไฟที่ไหมน้ํามัน ซึ่งหกราดตามพืน้ ราบไดผลดีมาก
- ใชดับไฟที่ไหมน้ํามัน ในถัง ในกะทะ ไดผลดีมาก
-ใชดับไฟประเภท ก. โดยดับเปลวไฟไดชั่วคราว ตองใชน้ําชวยดับจึงจะไดผลแนนอน
- หามใชดับไฟประเภท ค.

รูปผาดับเพลิง

- ๖๒ วิธีใช
เตรียมผาใหเพียงพอเทาปริมาณไฟที่ไหม
๑. นําผาชุบน้ําเขาทางเหนือลม
๒. เอาผานั้นคลุมไปที่ฐานของไฟ สวนที่อยูใกลตวั กอน เพื่อปองกันไฟแลบถูกตัว
๓. นําผาผืนตอไปคลุมไฟสวนที่เหลือตอไป
ขอควรระวัง
- ระวังไฟแลบถูกตัวขณะใชผาคลุม
- อยาใชผาฟาดไปจะทําใหไฟกระจายลุกลามมากขึ้น
๑๐. สารดับไฟฮาลอน (HALON)
สารดับไฟฮาลอน หรือสารดับเพลิงชนิดฮาโลจีเนต ไฮโดรคารบอน เปนสารดับเพลิงที่ใชดับเพลิงได
ดีกวา เครื่องมือดับเพลิงชนิดอื่น โดยไมกอใหเกิดความสกปรกทิง้ ไว เหมาะสําหรับใชดับเพลิงทีไ่ มตองการ
ใหเกิดความเสียหายกับวัสดุ หรืออุปกรณที่มีราคาแพง เชน คอมพิวเตอร อากาศยาน อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน
สารพวกฮาโลจิเนตไฮโดรคารบอน เปนสารประกอบทีเ่ กิดจากปฏิกิรยิ าของหมูธาตุ ฮาโลเจน
(HALOGEN) ซึ่งไดแก ธาตุฟลูออรีน (FLUORINE) คลอรีน (CHLORINE) โบรมีน (BROMINE) และ
ไอโอดีน (IODINE) กับสารประกอบไฮโดรคารบอน (HYDROCARBON) ซึ่งสวนมากไดแกพวก มีเทน
(METHANE) โดยธาตุฮาโลเจนจะเขาไปแทนที่ธาตุโฮโดรเจนทีอ่ ยูในสารประกอบไฮโดรคารบอนบางตัว
หรือหมดทุกตัว แลวแตชนิดของสารฮาโลจีเนตไฮโดรคารบอนที่เกิดขึน้
สารฮาโลจิเนตไฮโดรคารบอน มีทั้งชนิดที่เปนของเหลวและกาซ ชนิดที่เปนของเหลวสามารถระเหย
หรือสลายตัวไดงาย เมื่อถูกความรอน ซึง่ เรารูจักกันในอีกชื่อหนึ่งวา “น้ํายาเหลวระเหย” สวนชื่อทางการคา
ของสารพวกนีใ้ ชเลข ๔ ตัว ตามหลังคําวาฮาลอน (HALON)
โดยเลขตัวแรกบอกจํานวนอะตอมของธาตุคารบอน
เลขตัวที่สองบอกจํานวนอะตอมของธาตุ
ฟลูออรีน เลขตัวที่สามบอกจํานวนอะตอมของธาตุคลอรีน เลขตัวที่สี่บอกจํานวนอะตอมของธาตุโบรมีน
เชน
HALON 1011 BROMO CHLORO METHANE (CH2ClBr หรือ CBM)
HALON 1211 BROMO CHLORO DIFLUORO METHANE (CBrClF2 หรือ BCF)
HALON 1301 BROMOTRIFLUORO METHANE (CBrF3 หรือ CBF)
เครื่องดับเพลิงชนิดฮาโลจีเนตไฮโดรคารบอน ปจจุบนั ทร.กําหนดใหมีใชในมาตรฐานพัสดุปองกัน
ความเสียหาย ทร. อยู ๒ ชนิด คือ เครื่องมือดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ และ เครื่องมือดับเพลิงฮาลอน ๑๓๐๑
ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือดับเพลิงทีท่ ันสมัย และมีประสิทธิภาพในการดับเพลิงมากทีส่ ุดในปจจุบัน
คุณสมบัติทวั่ ไปของสารดับเพลิงฮาลอน
๑. เปนกาซไมมีสี ไมมกี ลิ่น และไมเปนสือ่ ทางไฟฟา

- ๖๓ ๒. หนักกวาอากาศ ๕ เทา
๓. สภาพปกติในธรรมชาติจะเปนกาซ
๔. เมื่อบรรจุอยูในขวดจะเปนของเหลว โดยใชอุณหภูมิต่ํา และความดันสูง (ภายใตกําลังดันของ
ไนโตรเจน ๖๐๐ PSI ที่อุณหภูมิ ๗๐ ํฟ.
๕. จุดเดือดประมาณ -๗๒ ํฟ. และจุดเยือกแข็งประมาณ -๒๗๐ ํฟ.
๖. สามารถดับไฟทั้งประเภท ก,ข และ ค สวนการดับไฟประเภทพิเศษ (CLASS “D” ) ไมไดผล
๗. หลังจากใชแลวไมมีกากเหลืออยู
๘. วิธีการดับไฟใชแบบลักษณะเปดทวมหอง และหลังจากฉีดไปแลว จะตองใหคลุมไฟอยูระยะหนึง่
ซึ่งจําเปนตองปดหองทิ้งไวอยางนอย ๑๕ นาที
การทําปฏิกิรยิ าทางเคมีของสารฮาลอน (HALON) ในการดับเพลิง
สารดับเพลิงฮาลอน เมื่อทําการฉีดออกมายังบริเวณทีเ่ กิดไฟไหม จะทําใหบริเวณแหลงไฟนัน้ เย็นลง
เรียกวาการลดอุณหภูมิ (COOLING) โดยออกมาในลักษณะหมอกสีขาว นอกจากจะทําใหวตั ถุเชื้อเพลิง
เย็นลงแลว ยังสามารถกัน้ ออกซิเจน (SMOTHERING) อีกดวย นอกจากนี้ สารดับไฟฮาลอน ซึง่ มีธาตุฮาโล
เจนเปนองคประกอบ เมื่อไดรับความรอนจะทําใหหมูธาตุฮาโลเจนแยกตัวเปนอิสระ และเขาทําปฏิกิริยากับ
กาซไฮโดรเจนซึ่งเปนตัวติดไฟ และกาซออกซิเจนซึง่ เปนตัวชวยใหไฟติด จนทําใหกาซทั้งสองชนิดมีปริมาณ
นอยลง หรือหมดไปกอนทีก่ า ซออกซิเจนจะเขาทําปฏิกิรยิ ากับวัตถุเชื้อเพลิง ซึ่งจะทําใหองคประกอบของไฟ
ไมสมบูรณ ไฟก็จะดับลงอยางรวดเร็ว
ปฏิกิรยิ าทางเคมีเปนดังนี้
R - H
(วัตถุเชื้อเพลิง)

O2
#ความรอน

Rํ + O ํH

ติดไฟ

C - Br
C ํ + Br ํ
(สารฮาลอน)
#ความรอน
โบรมีน ( Br ํ ) เรดิเคอร เมื่อแยกออกมาจุทาํ ปฏิกิริยาจับตัวกับออกซิเจนในอากาศหรือไฮโดรเจน
จากวัตถุเชื้อเพลิง ก็จะทําใหเพลิงดับลง
เครื่องมือดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑
(HALON 1211 FIRE EXTINGUISHER)
เครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ ตามมาตรฐาน ปคส.ทร. กําหนดมีใช ๒ ขนาด คือ เครื่อง
ดับเพลิง ฮาลอน ๑๒๑๑ ขนาด ๒ – ๓ ปอนด และขนาด ๕ ปอนด ซึ่งลักษณะของเครื่องดับเพลิงทั้งสอง
ขนาดนี้ มีลักษณะตาง ๆ เหมือนกัน

- ๖๔ คุณสมบัติในการดับไฟ
๑. สารดับเพลิง คือโบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน (BROMO CHLORO DIFLUORO METHANE ,
BCF)
๒. ในสถาวะปกติเปนกาซ ไมมีกลิ่น สี รส และไมเปนตัวนําทางไฟฟา
๓. จุดเยือกแข็ง -๑๖๐ ํซ. (-๒๕๖ ํฟ.) จุดเดือด -๓.๔ ํซ. (๒๖ ํฟ.)
๔. เปนกาซทีห่ นักกวาอากาศประมาณ ๕ เทา
๕. เปนกาซทีท่ ําใหเกิดอาการวิงเวียน
๖. เมื่อแปรสภาพจากของเหลวเปนกาซจะขยายตัวประมาณ ๒๖๐ เทา และอุณหภูมิลดลงเปน
๐ - ๑๔ ฟ. ( - ๑๗ ซ. ถึง - ๙ ซ. )
๗. ปริมาณของสารฮาลอน ๑๒๑๑ ในอากาศที่ดับไฟไดผลประมาณ ๔ - ๗ %
๘. ฮาลอน ๑๒๑๐ มีประสิทธิภาพในการดับไฟไดเร็วกวาเครื่องดับเพลิง CO2 ถึง ๓ เทา
๙. อุณหภูมิใชงาน ๔๐ ฟ. ถึง ๑๒๐ ฟ. ( ๔ ซ. ถึง ๕๐ ซ. )
๑๐. ฮาลอน ๑๒๑๑ ไมเปนสื่อไฟฟาและไมทําใหโลหะเกิดสนิม เก็บไวไดนานตลอดไปไมเสื่อม
คุณภาพ
ลักษณะและสวนประกอบ
๑. ตัวทอเครื่องดับเพลิง
๑.๑ ตัวทอรูปทรงกระบอกทํา ดวยโลหะภายนอกพนสีแดง
๑.๒ ขนาดโตโดยประมาณความสูงทัง้ หมด ( รวมลิ้นเปด - ปด ) ๑๔ ๕ / ๘ นิ้ว เสนผาน
ศูนยกลาง ๔ ๑ / ๔ นิว้
๑.๓ ภายในบรรจุสารดับเพลิงได ๕ ปอนด ซึ่งกาซฮาลอน ๑๒๑๑ จะถูกอัดตัวเปนของเหลว ๒
ใน ๓ สวนที่เหลือจะเปนกาซ
๑.๔ ทนกําลังดันน้าํ ( HYDROSTATIC ) ไดไมต่ํากวา ๓๙๐ ปอนด / ตารางนิว้
๑.๕ บรรจุสารดับเพลิงแลวน้ําหนักทัง้ หมดประมาณ ๙ ๑ / ๔ ปอนด
๒. ลิ้นเปด - ปด ประกอบดวยสวนตาง ๆ รวมเปนชุดเดียวกันอยูท ี่สวนบนของตัวทอดังนี้
๒.๑ ตัวลิน้ เปด - ปด เปนแบบคันบีบกด และเปนทีห่ ยิบยกเคลื่อนที่
๒.๒ ตัวลิ้นเปด - ปด ทัง้ ชุดเมื่อคลายเกลียวเปดออกเปนของเติมสารดับเพลิง
๒.๓ ทอไซฟอน SIPMON TUBE อยูภายในตัวทอตอมายังลิน้ เปด - ปด และหัวฉีด
๒.๔ แผนกันอันตราย SAFETY DISC มีแผนทองแดงสําหรับปองกันทอเครื่องดับเพลิงฮาลอน
๑๒๑๑ แตก
๒.๕ หัวฉีดทําดวยโลหะประกอบติดกับคันบีบกด
๒.๖ มาตรวัดกําลังดันชนิดกันน้ําได ๐ - ๒๐๐ ปอนด / ตารางนิ้ว
๒.๗ สลักหามคันบีบกดและลวดตราตะกัว่

- ๖๕ ๓. สวนประกอบอื่น ๆ
๓.๑ หูแขวนเครื่องดับเพลิงอยูขางตัวทอตอนบน หรือเข็มขัดรัดเครื่องดับเพลิงสําหรับเกี่ยวกับ
ขอแขวนเครื่องดับเพลิง
๓.๒ ขอแขวนเครื่องดับเพลิงสําหรับติดขางฝาผนัง
๓.๓ บัตรบันทึกประจําเครื่องดับเพลิง
๓.๔ แผนปายแสดงรายการ NAME PLATE รัดอยูรอบตัวทอเครื่องดับเพลิง
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การขับดันสารดับเพลิง
๑. การขับดันสารดับเพลิงตองมีกา ซเฉื่อย เชน กาซไนโตรเจน บรรจุไปดวยเพื่อชวยเพิ่มกําลังดันใน
การขับสารดับเพลิง เนื่องจากกําลังดันของสารดับเพลิงมีไมเพียงพอที่จะใชงานได
๒. การขับดันเปนแบบสะสมความดันภายในเครื่องดับเพลิง ( STORE PRESSURE )
๓. กําลังดันใชงาน ( OPERATING PRESSURE ) ไมต่ํากวา ๑๐๐ ปอนดตอตารางนิว้ ที่อุณหภูมิ
๒๑ ซ. ( ๗๐ ฟ. )
๔. เมื่อฉีดสารฮาลอน ๑๒๑๑ ออกจากเครื่องดับเพลิง โดยเปดลิน้ ติดตอสารดับเพลิงจะหมดใน
๑๐ วินาที
๕. สามารถฉีดไดไกล ๙ - ๑๔ ฟุต
วิธีใช
๑. เครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ ขนาด ๕ ปอนด เหมาะสําหรับใชดับไฟประเภท ข.
( น้ํามันเชื้อเพลิงตาง ๆ ) และไฟประเภท ค. ( ไฟฟา ) โดยเฉพาะเครื่องอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ สามารถดับไฟประเภท ข. ไดในขอบเขตพื้นที่ ๒๐ ตารางฟุต
๑.๒ สามารดับไฟประเภท ค. ไดในขอบเขตพื้นที่ ๒๐ ตารางฟุต
๒. ควรใชในบริเวณที่อากาศถายเทไมอับอากาศ
๓. เมื่อจะดับไฟประเภท ค. ( ไฟฟา ) ใหยกสวิทซตัดวงจรไฟฟากอน
๔. นําเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ ไปที่บริเวณไฟไหม โดยเขาทํางานเหนือลมเพือ่ หลบความรอน
และควัน

- ๖๖ ๕. จับเครื่องดับเพลิงใหตั้งตรง หางจากแหลงไฟประมาณ ๙ - ๑๕ ฟุต
๖. ดึงลวดตราตะกั่วออก
๗. ดึงสลักหามคันบีบกดออก และหันหัวฉีดไปที่ฐานของไฟ
๘. บีบคันกด กาซฮาลอน ๑๒๑๑ จะพน ออกมาจากเครือ่ งดับเพลิง เปนหมอกสีขาวมีเสียงดัง อยา
ตกใจ ไฟบริเวณนั้นจะดับเอง หันหัวฉีดรุกไลดับไฟตอไป
๙. เมื่อไฟดับแลว หยุดฉีดฮาลอน ๑๒๑๑ โดยการหยุดกดคันบีบกด ลิ้นจะปดสนิทกาซฮาลอน
๑๒๑๑ ที่เหลือในขวดยังมีคุณภาพใชตอไปไดอีก
๑๐. เมื่อใชงานเสร็จแลว ใหตรวจความเรียบรอยของเครื่องดับเพลิงแยกเก็บไวตางหาก แจง
เจาหนาที่เพื่อตรวจชั่งน้าํ หนัก ถาน้ําหนักกาซลดลงตัง้ แต ๕ % ขึ้นไปใหสง วศ.ทร. เพื่อบรรจุกา ซฮาลอน
๑๒๑๑ใหมทนั ที
การปรนนิบตั ิบํารุง
๑. ทุกสัปดาหใหตรวจลวดและตราตะกั่ว ถาลวดขาดชํารุดใหตรวจชัง่ น้าํ หนัก ถาน้าํ หนักคงที่ใหผูก
ลวดและตราตะกั่วใหม ถาน้าํ หนักต่ํากวาเกณฑใหบรรจุกาซฮาลอน ๑๒๑๑ ใหม ใหเต็มหรือตรวจรั่ว
๒. ทุก ๓ เดือน ใหตรวจชัง่ น้ําหนักและบันทึกไวในบัตรประจําเครื่องดับเพลิง
๓. ทุก ๓ เดือน ตรวจมาตรวัดกําลังดัน ถาต่ํากวาเกณฑตองอัดกาซไนโตรเจนใหม
๔. ถาน้ําหนักสารฮาลอน ๑๒๑๑ พรองไปเกินกวา ๕ % ใหบรรจุกาซลงไปใหม
๕. ถาใชในสถานทีท่ ี่มีอุณหภูมิสูงกวา ๑๗๔ ฟ. ( ๔๗ ซ. ) ใหบรรจุฮาลอน ๑๒๑๑ เพียง ๙๐ %
๖. การตรวจสภาพทนกําลังดันของทอเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ สงไปตรวจที่ วศ.ทร. ดังนี้
๖.๑ ทอเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ ที่ใชงานหนัก เชน ตามเรือตรวจทุก ๕ ป
๖.๒ ทอเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ ที่ใชงานปกติบนบก ตรวจทุก ๑๒ ป
๖.๓ ทอเครือ่ งดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ ทีถ่ ูกกระทบกระเทือนอยางแรง ถูกไฟไหมใหสงตรวจ
ทันที
๗. การบรรจุกาซฮาลอน ๑๒๑๑ ใหมซอมทําสิง่ ที่ชาํ รุด ตรวจสภาพทนกําลังดันใหเสนอเรื่องไป
ตามลําดับถึง วศ.ทร. และนําเครื่องดับเพลิงพรอมสําเนาเรื่อง สงไปที่ วศ.ทร. เพือ่ ให วศ.ทร. ดําเนินการ
บรรจุและตรวจสอบตอไป พรอมทัง้ ให วศ.ทร. แจงจํานวนของเครื่องดับเพลิงทีห่ นวยนัน้ ๆ มาขอรับการ
บรรจุสารดับเพลิงซอมทําหรือตรวจสภาพเครื่องดับเพลิงเพื่อใหหนวยนําไปเบิกเปลีย่ นหมุนเวียนที่ พธ.ทร.
๘.
การขอรับเครื่องดับเพลิงที่เขารับการบรรจุสารดับเพลิงของหนวยที่มาขอรับการบรรจุสาร
ดับเพลิงและตรวจสอบสภาพ ไปขอรับเครื่องดับเพลิงไดที่ พธ.ทร. ไดทันที เพื่อหนวยจะไดมีเครื่องดับเพลิง
ไวพรอมใชตลอดเวลา
๙. การติดตั้งเครื่องดับเพลิง ใหติดตั้งในสถานที่ทมี่ องเห็นไดงาย หยิบใชไดสะดวก หางจากแหลง
เชื้อเพลิงพอควร อยาติดตั้งเครื่องดับเพลิงใกลความรอน
๑๐. เครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ ที่ติดตั้งตามรถและเรือ ใหมีสายรัดกันแกวงดวย

- ๖๗ ๑๑. เมื่อยายสถานที่ ทํางาน อยายายเครื่องดับเพลิงไปใหสงมอบใหหนวยทีม่ าอยูใหมหรือหนวยที่
มีหนาที่รับผิดชอบอาคารนัน้
การปองกันอันตราย
๑. กาซฮาลอน ๑๒๑๑ ถามีปริมาณนอยไมเปนพิษตอรางกาย แตไมควรสูดดมไอระเหยของ
กาซฮาลอน ๑๒๑๑ เพราะจะทําใหวงิ เวียนและถามีปริมาณมาก อาจเปนอันตรายตอระบบหายใจ
๒. กาซฮาลอน ๑๒๑๑ จะทําปฏิกิริยากับกาซออกซิเจนโดยเร็ว เมื่ออยูในที่อับอากาศจะทําใหขาด
ออกซิเจน ( กรณีที่ใชดับไฟโดยใชเปนระบบฮาลอน ๑๒๑๑ เมื่อใชกาซฮาลอน ๑๒๑๑ ในหองอับทึบ ควรมี
หนากากชวยการหายใจ และเมื่อดับไฟแลวอยาเพิง่ เขาไป ตองใหอากาศถายเทกอน หรือรอไว ๑๕ นาที )
๓. ระวังหามใชกา ซฮาลอน ๑๒๑๑ ดับไฟที่เกิดขึน้ กับโลหะโซเดียม โลหะมักนีเซียมสารพวก
โลหะไฮไดรต สารพวกเซลลูโลสไนเตรท หรือ ดินปน เพราะสารดับเพลิงนี้จะทําปฏิกริ ิยาทางเคมีอยางรุนแรง
กับโลหะ และสารดังกลาวทําใหเกิดความรอนสูงมาก และอาจเกิดการระเบิดขึ้นได
๔. ควรติดตั้งใหหา งจากแหลงความรอนและอยาใหถูกแสงแดด เนื่องจากความรอนจะทําใหความ
ดันของกาซภายในเครื่องดับเพลิงสูงขึ้น อาจทําใหเกิดการรั่วหรือระเบิดได
๕. แผนกันอันตราย ( SAFETY DISC ) ของเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ ถามีความดันสูงมากจะ
แตกทะลุ กาซฮาลอน ๑๒๑๑ จะพนออกมามีเสียงดัง อยาตกใจปลอยใหกา ซฮาลอน ๑๒๑๑ ออกไปจน
หมดทอ ไลกาซนี้ออกจากหอง ( กรณีที่เปนหองทึบอับอากาศ ) แลวสงเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ นี้ไป
บรรจุและเปลี่ยนแผนกันอันตรายใหมที่ วศ.ทร.
เครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๓๐๑
( HALON ๑๓๐๑ FIRE EXTINGUISHER )
เครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๓๐๑ ในปจจุบนั ถือวาเปนเครื่องมือดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพในการดับไฟ
ไดดีที่สุด และกอใหเกิดอันตรายตอผูใชนอยที่สุด ดวยมาตรฐาน ปคส. ทร. กําหนดใหมีใชขนาดเดียว คือ
ขนาด ๓ ปอนด เทานัน้
๑. ประโยชน
๑.๑ ใชดับไฟประเภท ค. พวกอุปกรณไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน ไดผลดีมาก
๑.๒ ใชดับไฟประเภท ข. พวกน้าํ มันเชื้อเพลิงตาง ๆ รวมทั้งของเหลวระเหยที่ติดไฟ เชน อีเทอร
แอลกอฮอล เปนตน ไดผลดี
๒. ลักษณะและสวนประกอบ
๒.๑ ตัวทอเครื่องดับเพลิง
๒.๑.๑ ตัวทอรูปทรงกระบอก ทําดวยโลหะภายนอกพนสีแดง
๒.๑.๒ ขนาดโตโดยประมาณ ความสูงทั้งหมด ( รวมลิ้นเปด - ปด ) ๑๕ นิว้
เสนผาศูนยกลาง ๓.๕ นิว้

- ๖๘ ๒.๑.๓ ภายในบรรจุสารดับเพลิงได ๓ ปอนด ซึง่ กาซฮาลอน ๑๓๐๑ จะถูกอัดตัวเปน
ของเหลว ๒ ใน ๓ สวนของเทาสวนที่เหลือจะเปนกาซ
๒.๑.๔ ทนกําลังดันน้ํา ( HYDROSTATIC TEST ) ไดไมต่ํากวา ๓๒๐ ปอนด / ตารางนิว้
๒.๑.๕ บรรจุสารดับเพลิงแลว น้ําหนักทัง้ หมดประมาณ ๔ ปอนด
๒.๒ ลิ้นเปด - ปด ประกอบดวยสวนตาง ๆ รวมเปนชุดเดียวกัน อยูท ี่สว นบนของตัวทอ ดังนี้
๒.๒.๑ ตัวลิ้นเปด - ปด เปนคันแบบบีบกด และเปนที่สําหรับหยิบยกเคลื่อนที่ดับเพลิง
๒.๒.๒ ตัวลิน้ เปด - ปด ทั้งชุดเมื่อคลายเกลียวเปดออกเปนชองเติมสารดับเพลิง
๒.๒.๓ ทอไซฟอน ( SIPHON TUBE ) อยูภายในตัวทอตอมายังรูลนิ้ เปด - ปด ซึ่งจะ
ตอไปยังทอฉีดสารดับเพลิง
๒.๒.๔ แผนปองกันอันตราย ( SAFETY DISC ) เปนแผนทองแดงสําหรับปองกันทอเครื่อง
ดับเพลิงฮาลอน ๑๓๐๑ แตก
๒.๒.๕ ทอฉีดกาซเปนทอโลหะหันไดสะดวก มีกระบอกฉีดทําดวยวัสดุที่ไมเปนตัวนําไฟฟา
๒.๒.๖ มาตรวัดกําลังดันชนิดปองกันน้ําได
๒.๒.๗ สลักหามคันบีบกด และลวดตราตะกั่ว
๒.๓ สวนประกอบอื่น ๆ
๒.๓.๑ หูแขวนเครื่องดับเพลิงอยูขางตัวทอตอนบน หรือเข็มขัดรัดเครื่องดับเพลิง สําหรับ
เกี่ยวกับขอแขวนเครื่องดับเพลิง
๒.๓.๒ ขอแขวนเครื่องดับเพลิงสําหรับติดขางฝาผนัง
๒.๓.๓ บัตรบันทึกประจําเครื่องดับเพลิง
๒.๓.๔ แผนปายแสดงรายการ ( MAKE PLATE ) รัดอยูรอบตัวทอเครื่องดับเพลิง
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๓. สารดับเพลิงและคุณลักษณะ
๓.๑ สารดับเพลิงคือ โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน ( BROMOTRIFLUOROMETHANE , CBR )
๓.๒ ในสถาวะปกติเปนกาซ ไมมีกลิน่ สี รส และไมเปนตัวนําไฟฟา
๓.๓ จุดเยือกแข็ง - ๑๖๘ ซ ( - ๒๗๐ ฟ ) จุดเดือด - ๕๘ ซ ( - ๗๒ ฟ )

- ๖๙ ๓.๔ เปนกาซที่หนักกวาอากาศประมาณ ๕ เทา
๓.๕ ปริมาณของสารฮาลอน ๑๓๐๑ ในอากาศที่ดับไฟไดผลประมาณ ๕ - ๗ %
๓.๖ ฮาลอน ๑๓๐๑ มีประสิทธิภาพในการดับไฟไดเร็วกวา เครื่องดับเพลิง CO2 ๓ เทา
๓.๗ อุณหภูมใิ ชงาน ๔๐ ถึง ๑๒๐ ฟ. ( ๔ ซ ถึง ๕๐ ซ )
๓.๘ ฮาลอน ๑๓๐๑ ไมเปนสื่อไฟฟาและไมทําใหโลหะเกิดสนิม
๓.๙ ฮาลอน ๑๓๐๑ เก็บไวไดนานตลอดไป ไมเสื่อมคุณภาพ
๓.๑๐ สถาบัน UL รับรองวาเปนสารที่มีอนั ตรายตอมนุษยนอยที่สุด
๔. การขับสารดับเพลิง
๔.๑ การขับดันสารดับเพลิงตองมีกา ซเฉือ่ ย เชน กาซไนโตรเจน บรรจุลงไปดวย เพื่อชวยเพิ่ม
กําลังดันในการขับดันสารดับเพลิง เนื่องจากกําลังดันของสารดับเพลิงมีไมเพียงพอทีจ่ ะใชงานได
๔.๒ การขับดันเปนแบบสะสมความดันภายในเครื่องดับเพลิง
๔.๓ กําลังดันใชงาน ( OPERATING PRESSURE ) ไมต่ํากวา ๓๖๐ ปอนด / ตารางนิ้ว
ที่อุณหภูมิ ๒๑ ซ ( ๗๐ ฟ )
๔.๔ เมื่อฉีดสารฮาลอน ๑๓๐๑ ออกจากเครื่องดับเพลิง สารดับเพลิงจะหมดในเวลา ๘ - ๑๐
วินาที
๔.๕ สามารถฉีดไดไกล ๔ - ๖ ฟุต
วิธีใช
๑. เครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๓๐๑ ขนาดเหมาะสําหรับดับไฟประเภท ข. ( น้ํามันเชื้อเพลิงตาง ๆ )
และไฟประเภท ค. ( ไฟฟา ) โดยเฉพาะเครื่องอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ สามารถดับไฟประเภท ข. ไดในขอบเขตพื้นที่ ๘ ตารางฟุต
๑.๒ สามารถดับไฟประเภท ค. ไดในขอบเขตพื้นที่ ๙ ตารางฟุต
๒. เมื่อจะดับไฟประเภท ค. ( ไฟฟา ) ใหยกสวิทซ ตัดวงจรไฟฟากอน
๓. นําเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๓๐๑ ไปที่บริเวณไฟไหม โดยเขาทางเหนือลมเพื่อหลบความรอน
และควัน
๔. จับเครื่องดับเพลิงใหตั้งตรง หางจากแหลงไฟประมาณ ๔ - ๖ ฟุต
๕. ดึงลวดตราตะกั่วออก
๖. ดึงสลักหามคันบีบกดออก และหันหัวฉีดไปที่ฐานของไฟ
๗. บีบคันบีบกด กาซฮาลอน ๑๓๐๑ จะพนออกมาจากเครื่องดับเพลิงเปนหมอกสีขาว มีเสียงดัง
อยาตกใจ ไฟบริเวณนัน้ จะดับเอง หันหัวฉีดรุกไลดับไฟตอไป
๘. เมื่อไฟดับแลว หยุดฉีดฮาลอน ๑๓๐๑ โดยการหยุดกดคันบีบกดลิ้นจะปดสนิท กาซฮาลอน
๑๓๐๑ ที่เหลือในขวดยังมีคุณภาพใชตอไปไดอีก

- ๗๐ ๙.
เมื่อใชงานเสร็จแลวใหตรวจความเรียบรอยของเครื่องดับเพลิง แยกเก็บไวตางหาก แจง
เจาหนาที่เพื่อตรวจชั่งน้าํ หนัก ถาน้าํ หนักกาซลดลงตัง้ แต ๕ % ขึ้นไป ใหสง วศ.ทร. เพื่อบรรจุกาซฮาลอน
๑๓๐๑ ใหมทนั ที
การปรนนิบตั ิบํารุง
๑. ทุกสัปดาหใหตรวจลวดและตราตะกั่ว ถาลวดขาดชํารุดใหตรวจชัง่ น้าํ หนัก ถาน้าํ หนักคงที่ใหผูก
ลวดและตราตะกั่วใหม ถาน้าํ หนักต่ํากวาเกณฑใหบรรจุกาซฮาลอน ๑๓๐๑ ใหม ใหเต็มหรือตราตะกั่ว
๒. ทุก ๓ เดือน ใหตรวจชั่งน้ําหนัก และบันทึกไวในบัตรประจําเครื่องดับเพลิง
๓. ทุก ๓ เดือน ตรวจมาตรวัดกําลังดัน ถาต่ํากวาเกณฑตองอัดกาซไนโตรเจนใหม
๔. ถาน้ําหนักสารฮาลอน ๑๓๐๑ พรองไปเกินกวา ๕ % ใหบรรจุกาซลงไปใหม
๕. ถาใชในสถานทีท่ ี่มีอณ
ุ หภูมิสูงกวา ๑๓๔ ฟ ( ๔๗ ซ.) ใหบรรจุกาซฮาลอนน ๑๓๐๑ เพียง
๙๐%
๖. การตรวจสถาพทนกําลังดันทอเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๓๐๑ สงไปตรวจที่ วศ.ทร. ดังนี้
๖.๑ ทอเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๓๐๑ ที่ใชงานหนัก เชน ตามเรือตรวจทุก ๕ ป
๖.๒ ทอเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๓๐๑ ที่ใชงานตามปกติบนบกตรวจทุก ๑๒ ป
๖.๓ ทอเครือ่ งดับเพลิงฮาลอน ๑๓๐๑ ที่ถูกกระทบกระเทือนอยางแรง ถูกไฟไหม ใหสงตรวจ
ทันที
๗. การบรรจุกาซฮาลอน ๑๓๐๑ ใหม ซอมทําสิง่ ที่ชํารุด ตรวจสภาพกําลังดันใหเสนอเรื่องไป
ตามลําดับถึง ยศ.ทร. และนําเครื่องดับเพลิงพรอมสําเนาเรื่องไปสงที่ วศ.ทร. เพื่อให วศ.ทร. ดําเนินการ
บรรจุและตรวจสอบตอไป พรอมทัง้ ให วศ.ทร. แจงจํานวนของเครื่องดับเพลิงทีห่ นวยนัน้ ๆ มาขอรับการ
บรรจุสารดับเพลิง ซอมทํา หรือตรวจสถาพเครื่องดับเพลิง เพื่อใหหนวยนําไปเบิกเปลี่ยนหมุนเวียนที่ พธ.ทร.
๘. การขอรับเครื่องดับเพลิงที่เขารับการบรรจุสารดับเพลิงใหใหม ใหหนวยนําใบแนบที่ วศ.ทร. แจง
จํานวนของเครื่องดับเพลิงของหนวยที่มาขอรับการบรรจุสารดับเพลิงไวพรอมใชตลอดเวลา
๙. การติดตั้งเครื่อง ใหตดิ ตั้งในสถานที่มองเห็นไดงา ย หยิบใชไดสะดวก หางจากแหลงเชื้อเพลิง
พอสมควร อยาติดตั้งเครื่องดับเพลิงใกลความรอน
๑๐. เครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๓๐๑ ที่ติดตั้งตามรถและเรือ ใหมีสายรัดกันแกวงดวย
๑๑. เมื่อยายสถานทีท่ าํ งาน อยายายเครื่องดับเพลิงไปใหสงมอบใหหนวยทีม่ าอยูใหมหรือหนวยที่
มีหนาที่รับผิดชอบอาคารนัน้
การปองกันอันตราย
๑. กาซฮาลอน ๑๓๐๑ ไดรบั การยอมรับวาเปนสารดับเพลิงที่มีอนั ตรายนอยที่สุดเมื่อเทียบกับ
สารดับเพลิงอืน่ ที่มีใชในปจจุบัน

- ๗๑ ๒. ระวังอยาใชกาซฮาลอน ๑๓๐๑ ดับไฟที่เกิดขึน้ กับโลหะโซเดียม โลหะมักนีเซียม สารพวก
โลหะไฮไดรต สารพวกเซลลูโลสไนเตรท หรือ ดินปน เพราะสารดับเพลิงนี้ จะทําปฏิกิริยาทางเคมีอยาง
รุนแรงกับโลหะและสารดังกลาว ทําใหเกิดความรอนสูงมาก และอาจเกิดการระเบิดขึ้นได
๓. ควรติดตั้งใหหา งจากแหลงความรอน และอยาใหถูกแสงแดด เนื่องจากความรอนจะทําใหความ
ดันของกาซภายในเครื่องดับเพลิงสูงขึ้น อาจทําใหเกิดเพลิงหรือระเบิดได
๔. แผนกันอันตราย ( SAFETY DISC ) ของเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๓๐๑ กาซฮาลอน ๑๓๐๑ นี้
ไปบรรจุและเปลี่ยนแผนกันอันตรายใหมที่ วศ.ทร.
อันตรายที่เกิดขึ้นกับบุคคลจากสารฮาลอน ( HALON )
หลังจากฉีดสารฮาลอนเขาไปดับไฟแลว อาจจะเกิดอันตรายตอบุคคลได กลาวคือ เกิดจากการ
สลายตัวของสารฮาลอน ( HALON ) เมื่อไดรับความรอนจากการเผาไหมแลว ซึง่ จะมีผลดังนี้
๑. สารฮาลอน จะสลายตัวใหแกสพิษที่อณ
ุ หภูมิประมาณ ๙๐๐ ฟ
๒. สารฮาลอนจะเกิดการสลายตัวกอนที่จะเปนตัวไปกอกวนปฏิกิริยาการเผาไหมผลของการ
สลายตัวของสารฮาลอนตามปกติจะมีผลอันตรายนอยกวาการสลายตัวในทางปฏิกิริยา ( ขณะทําการดับไฟ
) กลาวคือ
๒.๑ ถาเราอยูภายในหองที่มีความเขมขน ๗ % ภายในเวลา ๕ นาที จะมีผลตอระบบของการ
หายใจเล็กนอย
๒.๒ ถาเราอยูภายในหองที่มีความเขมขน ๗ - ๑๐ % ภายใน ๓ นาที จะรูสกึ เวียนศีรษะ
๒.๓ ถาเราอยูภายในหองที่มีความเขมขนเกินกวา ๑๐ % ขึ้นไป ภายใน ๑ นาที จะทําใหเกิดอาการ
ไรสมรรถภาพ
หมายเหตุ ตามปกติสารฮาลอน จะกําหนดความเขมขนไวประมาณ ๕ - ๗ % ซึ่งจะไมเปนอันตรายแตวา
บุคคลก็ควรทีจ่ ะหนีออกจากหองนัน้ โดยไมควรเกินกวาเวลาที่กําหนดไว
๓. การสลายตัวของสารฮาลอน จะเปนละออง ( GAS VAPOUR ) กระจายครอบคลุมพื้นที่อยาง
รวดเร็ว ภายในชั่วระยะหนึง่
๔. ผลซึ่งเกิดจากการสลายตัวของสารฮาลอน จากปฏิกิริยานั้น ๆ แมภายใน ๑ นาที จะมีสภาพ
เปนไอระเหยของกรด ซึ่งจะรูไ ดจากกลิ่นที่เกิดขึ้น
หมายเหตุ ในหองที่เต็มไปดวยการสลายตัวของสารฮาลอน ไมเหมาะสําหรับบุคคลที่จะเขาไปนอกจาก
จะสวมเครื่องชวยในการหายใจเสียกอน

………………………………….

บทที่ ๑๐
เครื่องมือและอุปกรณในการดับไฟในเรือ
สายสูบดับเพลิง แบงออกเปน ๒ ชนิด คือ แบบที่ใชบนบก และแบบที่ใชในเรือ
๑. สายสูบดับเพลิง (แบบบก) ตามมาตรฐานที่ใชอยูทวั่ ไปมีแบบและขนาดเดียว โดยตอกับเครื่อง
สูบน้ําหรือหัวตอน้ําดับเพลิงประจําที่
๑.๑ ลักษณะโดยทัว่ ไป เปนสายสูบชนิดเปลือกชั้นเดียว สีขาว ทําดวยฝาย (Cotton) หรือใย
สังเคราะห (Synthetic Fiber) เปลือกนอกผนึกแนนกับทอยางภายใน ขนาดโต ๒ ๑/๒ นิ้ว ยาวเสนละ ๗๕
ฟุต สายสูบและหัวตอทั้งเสนทนกําลังดันในการตรวจสอบไดไมนอยกวา ๔๐๐ ปอนด/ตารางนิว้ และทน
กําลังดันแตก ไดไมต่ํากวา ๗๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๑.๒ หัวตอสายสูบ เปนแบบหัวตอแบบชนิดสวมเร็ว มีแงขัดภายใน ๒ แง สวนนอกหมุนได
รอบตัว มีวงแหวนยางกันรั่ว ลักษณะเหมือนกันทัง้ ๒ ขาง ไมเปนตัวผูหรือตัวเมีย ทําดวยโลหะไมเปนสนิม
สายสูบกับหัวตอ มีปลอกผาใบหุมปลาย สายสูบยาวไมนอยกวา ๑๕ ซม. แลวพันทับดวยลวดเหล็กเคลือบ
ปองกันสนิม ปลายลวดพับเรียบรอย
๑.๓ การตรวจสอบ โดยการทดลองการทนกําลังดันน้าํ พรอมกับดูการชํารุดไมรั่วไหล ปริ และ
แตก โดยทนกําลังไดไมต่ํากวา ๔๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว ของสายสูบใหม ถาใชงานแลวทนไดไมต่ํากวา ๒๕๐
ปอนด/ตารางนิ้ว

สายสูบดับเพลิงทางบกขนาด ๑ ๑/๒ นิว้
๒. สายสูบดับเพลิง (แบบเรือ) ตามมาตรฐานมีการใชอยูในกองทัพเรือมีดวยกัน ๔ แบบ
๒.๑ ขนาดโต ๑ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๒๕ ฟุต
๒.๒ ขนาดโต ๑ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๕๐ ฟุต
๒.๓ ขนาดโต ๒ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๕๐ ฟุต
๒.๔ ขนาดโต ๔ นิว้
ยาว ๕๐ ฟุต
ลักษณะโดยทัว่ ไป เปนสายสูบชนิดเปลือก ๒ ชัน้ สีขาว ทําดวยฝาย (Cotton) หรือใยสังเคราะห
(Synthetic Fiber) เชน Polyester เปลือกชั้นในผนึกแนน (Bonded) กับทอยางภายใน สายสูบและหัวตอทั้ง
เสน ทนกําลังดันตรวจสอบ (Testing Pressure) ไดไมต่ํากวา ๔๐๐ ปอนด/ตารางนิว้ สายสูบทนกําลังดัน

- ๗๒ แตก (Bursting Pressure) ไดไมต่ํากวา ๗๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว หัวตอสายสูบเปนแบบชนิดเกลียว (Rocker
Lug Coupling Style) ขางหนึง่ เปนตัวผู อีกขางหนึง่ เปนตัวเมีย ทําดวยทองเหลือง
ลักษณะของหัวตอสายสูบ มี ๒ แบบ คือ
๑. หัวตอตัวผู ทําเปนสวนเดียว
๑.๑ ปลายขางหนึ่งอัดติดแนนอยูกับปลายสายสูบ ดานนอกมีปุม ๒ ปุม อยูตรงขามกัน สําหรับ
ใชกับประแจคลายสายสูบ
๑.๒ ปลายอีกขางหนึง่ ทําเปนเกลียวตัวผูข นาด ๑๑.๕ ฟน/นิ้ว ตามแบบมาตรฐานอเมริกัน
(Navy Standard)
๒. หัวตอตัวเมีย ทําเปนสองสวน
๒.๑ สวนในอัดติดแนนอยูกบั ปลายสายสูบ
๒.๒ สวนนอกเปนปลอกหมุนไดรอบตัว ดานนอกมีปุม ๒ ปุม อยูต รงขามกัน สําหรับใชกับ
ประแจคลายสายสูบ ดานในทําเปนเกลียวตัวเมียขนาดเดียวกับเกลียวตัวผู และมีวงแหวนยางกันรัว่
(Gasket)
การใชงาน เนื่องจากสายสูบมีอยูหลายขนาด จึงเลือกแบบการใชงานตามขนาดของสายสูบกับ
งานที่ เหมาะสม คือ
๑. สายสูบขนาด ๑ ๑/๒ นิว้ ปกติใชตลอดลํา สําหรับเรือพิฆาต หรือเรือขนาดเล็กกวา โดยใชตอกับ
หัวตอดับเพลิง (Fire Plug) และใชในบริเวณใตดาดฟาสําหรับเรือขนาดใหญ โดยตอกับหัวตอดับเพลิง (Fire
Plug) เชนกัน
๒. สายสูบขนาด ๒ ๑/๒ นิว้ สวนมากใชสําหรับตอกับหัวตอดับเพลิงบนดาดฟา สําหรับเรือขนาด
ใหญ และใชประกอบกับเครื่องเปาน้ํา (Eductor) เพื่อสูบน้ําออก
๓. สายสูบขนาด ๔ นิ้ว ใชกบั เครื่องเปาน้าํ (Eductor) เพื่อสูบน้าํ ออก
สถานที่ติดตัง้ สายสูบ
๑. การติดตั้งใตดาดฟา แบบมาตรฐาน
๑.๑ มีเกลียวตอแยก Wye Gate ติดอยูที่เครื่องกรอง
๑.๒ สายสูบขนาด ๑ ๑/๒ นิว้ สองสายแยกกัน โดยใหแตละดาน ยาว ๑๐๐ ฟุต โดยใช ๒ สาย
ตอเขาหากัน
๑.๓ สายหนึ่งตอไวกับเกลียวตอแยก (เพือ่ ใชในยามฉุกเฉิน) โดยลิ้นอยูในลักษณะปด
๑.๔ อีกสายหนึง่ ไมตองตอกับเกลียวตอแยก โดยลิน้ อยูในลักษณะเปด เพื่อสําหรับตรวจการ
ทํางานของลิน้ Fire Plug วาชํารุดหรือไม ถาชํารุดจะมีนา้ํ ไหลออกมาทางเกลียวตอแยกทอที่เปดนี้
๑.๕ หัวฉีดตองตอไวกับสายสูบทั้ง ๒
๑.๖ ตองมีหวั ฉีดแบบ Applicator ขนาด ๔ ฟุต ติดตั้งอยูบริเวณใกลเคียง
๑.๗ มีประแจกวดเกลียวประจําที่อยูบริเวณใกลเคียง

- ๗๓ ๒. การติดตั้งสายสูบบนดาดฟา แบบมาตรฐาน
๒.๑ ใชสายสูบขนาด ๒ ๑/๒ นิว้ โดยให ๑ สาย ยาว ๑๐๐ ฟุต
๒.๒ ตอสายสูบเขากับทางออกของเครื่องกรอง พรอมตอหัวฉีดไวกับสายสูบ
๒.๓ มีหัวฉีดแบบ Applicator ขนาด ๑๒ ฟุต อยูบริเวณใกลเคียง
การมวนสายสูบ
สายสูบที่ไมไดใชงาน ใหมวนเก็บเปนรูปวงกลมอาจจะผูกดวยเชือกก็ได โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
๑. คลี่สายวางลงบนพื้นตามยาว
๒. พับสายสูบ โดยใหเกลียวตัวสงน้าํ อยูดา นบน หางจากปลายเกลียวตัวเมียประมาณ ๒ - ๓ ฟุต
(ที่ใหเกลียวตัวสงน้ําอยูดา นบน ก็เพื่อใหเกลียวตัวสงน้าํ อยูดานใน เปนการปองกันเกลียวเสีย)
๓. มวนสายสูบ โดยเริ่มจากรอยพับ
๔. มวนจนกระทั่งใหปลายสายสูบทั้ง ๒ อยูรอบนอกของมวน
กําลังดันใชงาน
๑. ไมต่ํากวา ๖๐ ปอนด / ตารางนิ้ว
๒. ปกติควรมีกําลังดันระหวาง ๖๐ - ๑๐๐ ปอนด / ตารางนิว้

รูปสายสูบน้ําดับเพลิงขนาด ๑ ๑/๒ นิว้
รูปสายสูบน้ําดับเพลิงขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว
การตรวจสอบและระวังรักษาสายสูบ
๑. ทุกสัปดาห
ก. ตรวจสายสูบที่ติดตั้งตาม Fire Plug
๑) มวนอยูในรนถูกตองหรือไม
๒) จะตองแหงไมชื้น หรือเปยก
ข. ตรวจสอบสายสูบที่มวนเก็บวาอยูในที่เก็บที่ดีหรือไม โดยจะตอง
๑) เก็บในหองที่ไมรอนนัก และมีการระบายอากาศถูกตอง
๒) หามนําไปวางกองรวมบนดาดฟา
๒. ตรวจภายหลังการใช
ก. คลี่สายสูบออก ตรวจดูวา มีรอยถลอกของผาใบ หรือรอยทะลุหรือเกลียวตอชํารุดหรือไม
ข. สวนตาง ๆ ที่เปนยาง เชน ยางหุมภายนอก หรือทอยางภายในอยาใหเปรอะคราบน้ํามัน
ตองชําระลางใหสะอาด ทิง้ ใหแหง

- ๗๔ ๓. ตรวจทุก ๆ เดือน
ก. นําสายสูบขนาดตาง ๆ ทั้งหมด ที่ติดตั้งประจําที่ ทีไ่ มเคยนําออกมาใชงานเลยเปนเวลานาน
กวา ๓๐ วัน เมื่อตรวจสอบแลวนํากลับคืนเขาที่ ระวังอยาใหรอยพับอยูตรงที่เดิม เพื่อปองกันการหักหรือ
แตกของสายสูบ
ข. สายทางดูดขนาด ๒ นิว้ และ ๔ นิว้ ของเครื่องสูบน้าํ P - 60 P - 500 ตองไดรับการตรวจ
โดยละเอียด
๔. การตรวจสอบสายสูบทุก ๆ ๖ เดือน
โดยการตรวจสอบกําลังดัน (Hydrostatic Test) โดยใชกาํ ลังดันน้าํ ๒๕๐ ปอนด / ตารางนิ้ว
หัวฉีดน้ําดับเพลิง (Nozzle) แบงออกไดเปน ๒ แบบ ตามการใชงาน
๑. หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบบก
๒. หวัฉีดน้ําดับเพลิงแบบเรือ
หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบบก
เปนแบบหัวฉีดกรวยชนิดปรับแตงได (Multipurpose Nozzle) ขนาด ๒ ๑/๒ นิว้ ใชฉีดน้ําดับเพลิง
โดยตอกับสายสูบดับเพลิงขนาด ๒ ๑/๒ นิ้วแบบบก
ลักษณะโดยทั่วไป
๑. ทําดวยอะลูมิเนียมผสมขนาดโดยประมาณ ยาว ๕๐๐ มม. หนัก ๒.๘ กก.
๒. หัวตอ เปนแบบสวมเร็วแบบบก (Nenorm Standard) ขนาด ๒ ๑/๒ นิว้
๓. ลิ้น ปด - เปด แบบทรงกลม (Ball Valve) มีคันโยก ๓ ตําแหนง คือ ฉีดน้ําเปนลํา ฉีดน้ําเปนฝอย
และปด
๔. ตอนปลายหัวฉีดมีที่ปรับแตงฉีดเปนฉากกันความรอนรูปกรวย ทํามุมไดตั้งแต ๐ - ๑๖๐ องศา
๕. ชองฉีดน้าํ เปนลํา ขนาดโต เสนผาศูนยกลาง ๑๖ มม.
๖. สามารถทนกําลังดันน้าํ ได ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว

รูปหัวฉีดน้ําดับเพลิงทางบก
หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบเรือ แบงออกได ๒ แบบ คือ

- ๗๕ ๑. หัวฉีดน้ําดับเพลิงความเร็วสูง หัวฉีดรวม (All Purpose Nozzle)
๒. หัวฉีดน้ําดับเพลิงความเร็วต่ํา หัวฉีดฝกบัว (Applicator)
หัวฉีดน้ําดับเพลิงความเร็วสูง หรือหัวฉีดรวม (All Purpose Nozzle)
ลักษณะโดยทัว่ ไป
๑. ทําดวยทองเหลือง
๒. ขนาดมี ๒ แบบ คือขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว และ ๒ ๑/๒ นิว้
๒.๑ ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว โดยประมาณ ยาว ๘ ๓/๔ นิ้ว หนัก ๙ ปอนด หัวตอขนาด ๑ ๑/๒ นิว้
เกลียวตัวเมีย ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว ใชตอกับสายสูบดับเพลิงขนาด ๑ ๑/๒ นิว้ แบบเรือ
๒.๒ ขนาด ๒ ๑/๒ นิว้ โดยประมาณ ยาว ๑๐ ๓/๔ นิว้ หนัก ๑๔ ๓/๔ ปอนด หัวตอขนาด ๒ ๑/
๒ นิว้ เกลียวตัวเมีย ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว ใชตอกับสายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
๓. ลิ้นเปด - ปด แบบทรงกลม (Ball Valve) ทําดวยโลหะไมเปนสนิม มีคันโยก ๓ ตําแหนง คือ ฉีด
น้ําเปนลํา ฉีดน้ําเปนฝอย และ ปด
๔. รูฉีดน้ําตอนบน ของหัวฉีดขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว โต ๕/๘ นิว้ ของหัวฉีดขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว โต ๑ นิ้ว
โดยฉีดน้ําเปนลํา
๕. รูฉีดน้ําตอนลาง ของหัวฉีดขนาด ๑ ๑/๒ นิว้ โต ๑ นิว้ ของหัวฉีดขนาด ๒ ๑/๒ นิว้ โต ๑ ๑/๒ นิว้
ประกอบดวยปลายหัวฉีดฝอยน้ําความเร็วสูง (Nozzle Tip หรือ Fog Tip) และเปนที่ตอของหัวฉีดฝกบัว
(Applicator) ขนาดโต ๑ ๑/๒ นิว้ และ ๒ ๑/๒ นิว้

รูปหัวฉีดน้ําแบบรวม
คุณสมบัตขิ องหัวฉีดรวม
๑. ตําแหนงการใชลิ้น เปด-ปด มี ๓ ตําแหนง คือ
๑.๑ หนาสุด “ปด”
๑.๒ กึ่งกลางตั้งฉาก “ฝอยน้ํา”
๑.๓ หลังสุด “เปนลํา”
บางหัวฉีดจะมีกระเดื่องบังคับไว เวลาเปลี่ยนตําแหนงตองกดกระเดือ่ งนี้กอน

- ๗๖ ๒. หัวทําฝอยน้ํา ( Fog Tip )
๒.๑ เปนตัวทําฝอยน้าํ กําลังสูง
๒.๒ สามารถถอดออกได
๒.๓ มียางกันรั่วรูปตัว “U”
๒.๔ มีโซตอกันหาย
๓. ระยะและกําลังดันน้าํ
๓.๑ หัวฉีดขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ขณะเปดใช
ก) ถาฉีดน้ําเปนลําไปไดไกล ๖๕ ฟุต เมื่อกําลังดัน ๑๐๐ ปอนด / ตารางนิว้
ข) ถาฉีดน้าํ เปนฝอยไปไดไกล ๒๕ ฟุต เมือ่ กําลังดัน ๑๐๐ ปอนด / ตารางนิว้
๓.๒ ขนาด ๒ ๑/๒ นิว้ ขณะเปดใช
ก) ถาฉีดน้ําเปนลําไปไดไกล ๗๕ ฟุต เมื่อกําลังดัน ๑๐๐ ปอนด / ตร.นิ้ว
ข) ถาฉีดน้าํ เปนฝอยไปไดไกล ๓๕ ฟุต เมื่อกําลังดัน ๑๐๐ ปอนด / ตร.นิ้ว
หัวฉีดน้ําดับเพลิงความเร็วต่ําหรือหัวฉีดฝกบัว (Applicator)
ลักษณะโดยทั่วไป
๑. ขนาดของหัวฉีดฝกบัวมีอยู ๓ ขนาด คือ
๑.๑ ขนาดโต ๑ นิ้ว ยาว ๔ ฟุต ปลายทอโคง ๖๐ องศา
๑.๒ ขนาดโต ๑ นิ้ว ยาว ๑๐ ฟุต ปลายทอโคง ๙๐ องศา
๑.๓ ขนาด โต ๑ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๑๒ ฟุต ปลายทอโคง ๙๐ องศา
๒. ตัวทอ
๒.๑ ทําดวยทอเหล็กอาบสังกะสี ทาสีแดง
๒.๒ โคนทอเปนขอตอสําหรับสวมติดกับหัวฉีดรวม ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว และ ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
๒.๓ ปลายทอเปนขอตอเกลียวตัวเมีย สําหรับตอกับหัวฉีดทําฝอยน้ํา ความเร็วต่ํา (Fog
Head) ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว และ ๒ ๑/๒ นิว้
๓. หัวฉีดทําฝอยน้ําความเร็วต่ํา (Fog Head)
๓.๑ ทําดวยทองเหลือง
๓.๒ มี ๒ ขนาด คือ ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว และ ๒ ๑/๒ นิ้ว
ก) ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๔ ๑/๔ นิว้ หนัก ๑ ปอนด
ข) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๕ ๓/๔ นิ้ว หนัก ๑ ๔/๘ ปอนด
๓.๓ มีรูฉีดน้ําไดโดยรอบเปนชั้น ๆ ภายในมีกรวยกรองผง
คุณสมบัติโดยทั่วไป
๑. หัวฉีดฝกบัวขนาด ๔ ฟุต และ ๑๐ ฟุต

- ๗๗ ๑.๑ ทีก่ ําลังดันน้าํ ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว จะเกิดฝอยน้ํารูปกรวยเสนผานศูนยกลาง ๑๒ ฟุต
หางจากหัวฉีด ๓ ฟุต
๑.๒ ปริมาณน้ําที่ออกมา ๕๑ ยูเอสแกลลอน/นาที
๒. หัวฉีดฝกบัวขนาด ๑๒ ฟุต
๒.๑ ที่กําลังดันน้าํ ๑๐ ๐ ปอนด/ตารางนิ้ว จะเกิดฝอยน้ํารูปกรวยเสนผานศูนยกลาง ๑๔ ฟุต
หางจากหัวฉีด ๔ ฟุต
๒.๒ ปริมาณน้ําที่ออกมา ๙๕ ยูเอสแกลลอน/นาที
๓. น้ําหนักรวมทั้งหมดของหัวฉีดฝกบัว
๓.๑ ขนาด ๔ ฟุต หนัก ๔ ๑/๒ ปอนด
๓.๒ ขนาด ๑๐ ฟุต หนัก ๑๐ ๑/๔ ปอนด
๓.๓ ขนาด ๑๒ ฟุต หนัก ๑๖ ๑/๘ ปอนด
๔. การใชงาน
๔.๑ หัวฉีดขนาด ๔ ฟุต ใชใตดาดฟาเรือขนาดเล็กและเรือขนาดใหญ
๔.๒ หัวฉีดขนาด ๑๐ ฟุต ใชบนดาดฟาเรือขนาดเล็ก
๔.๓ หัวฉีดขนาด ๑๒ ฟุต ใชบนดาดฟาเรือขนาดใหญ
๕. ประสิทธิภาพของหัวฉีดน้ําฝกบัว ชวยในการลดอุณหภูมิไดมาก และยังเปนฉากในการกัน้ ความ
รอนไดอีก อีกทั้งยังชวยใหนกั ดับไฟอยูหา งจากไฟไดมากขึ้น

รูปหัวฉีดทําฝอยน้ําความเร็วต่ํา
ขอตอทอน้ําดับเพลิง (Couplings) แบงออกตามลักษณะของการใชงานไดหลายแบบ คือ
๑. เกลียวตอรับน้ําคู (Double Female Coupling)
๒. เกลียวตอสงน้าํ คู (Double Male Coupling)
๓. เกลียวตอลด (Reducer Coupling)
๔. เกลียวตอเพิ่ม (Increasing Coupling)
๕. หัวตอแยกสองทาง (Wye Gate)
๖. หัวตอแยกสามทาง (Tri Gate)

- ๗๘ เกลียวตอรับน้ําคู ( Double Female Coupling) แบงออกเปน ๒ ขนาด คือ ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว และ
ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว โดยใชประกอบกับสายสูบน้ําดับเพลิงในเรือ
ลักษณะทัว่ ไป
๑. ทําดวยทองเหลือง ดานในโต ๑ ๑/๒ นิว้ และ ๒ ๑/๒ นิ้ว ตามขนาดที่ใช
๒. ปลายทัง้ สองขางเปนปลอกหมุนไดรอบตัว ดานในทําเปนเกลียวตัวเมียขนาด ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว
และขนาด ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว ตามลําดับ
๓. มีวงแหวนยางกันรัว่ ทัง้ ๒ ดาน
๔. ใชตอกับเกลียวตัวสงน้าํ สองตัวเขาดวยกัน
๕. ดานนอกมีปุม ๒ ปุม อยูตรงขามกัน (Rocker Lug Coupling Style)
การใชงาน
สามารถใชงานตามปกติโดยทํากําลังดันได ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว และที่ตองการเปลี่ยนเกลียวตัว
สงน้าํ เปนเกลียวตัวรับน้ํา
เกลียวตอสงน้ําคู (Double Male Coupling) แบงออกไดเปน ๒ ขนาด คือ ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว และ
ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว โดยใชประกอบกับสายสูบน้ําดับเพลิงในเรือ
ลักษณะทัว่ ไป
๑. ทําดวยทองเหลือง ดานในโต ๑ ๑/๒ นิว้ และ ๒ ๑/๒ นิ้ว
๒. ปลายทั้งสองขางเปนเกลียวตัวผู ขนาด ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว และขนาด ๗ ๑/๒ ฟน/นิว้ ตามลําดับ
๓. ตอนกลางหัวตอ ดานนอกมีปุม ๒ ปุม อยูตรงขามกัน (Rocker Lug Coupling Style)
๔. ใชในโอกาสที่ตองการเปลี่ยนเกลียวตัวรับน้ําเปนเกลียวตัวสงน้าํ
การใชงาน
๑. สามารถใชงานตามปกติ โดยทนกําลังดันน้าํ ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๒. ใชตอกับเกลียวตัวรับน้ําเขาดวยกัน
๓. หรืออาจจะใชตอหัวฉีดเขากับเกลียวตัวรับน้ําของสายสูบ
เกลียวตอลด ( Reducer Coupling)
หรือเรียกวา หัวตอสายสูบลด ตัวเมีย - ตัวผู (Reducer Adapter) ใชในโอกาสที่ตองการเปลีย่ น
ขนาดของทางน้ํา จาก ๒ ๑/๒ นิว้ ลดลงเปน ๑ ๑/๒ นิว้
คุณลักษณะทั่วไป
๑. หัวตอทําดวยทองเหลือง
๒. ทางดาน ๒ ๑/๒ นิ้ว เปนเกลียวตัวรับน้าํ ดาน ๑ ๑/๒ นิว้ เปนเกลียวตัวผู
๓. ดานเกลียวตัวรับน้ําเปนขนาด ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว มีวงแหวนยางกันรั่ว
๔. ดานนอกมีปุม ๒ ปุม อยูต รงขามกัน (Rocker Lug Coupling Style)
๕. ทางน้าํ เขา คือดานเกลียวตัวรับน้ํา ทางน้ําออกคือดานเกลียวตัวสงน้ํา

- ๗๙ ๖. เกลียวตัวสงน้าํ เปนขนาด ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว
การใชงาน
ทางดานเกลียวตัวสงน้ําใชตอ กับสายสูบขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว โดยตอเขากับ Fire Plug ขนาด ๒ ๑/๒
นิ้ว บางครั้งใชตอกับสายสูบขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว เขากับเครื่องทําฟอง โดยใชทางดานเกลียวตัวรับน้าํ ซึง่ เกลียว
ตอนี้สามารถทนกําลังดันน้าํ ได ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว

รูปเกลียวตอลด
เกลียวตอเพิม่ ( Increaser Coupling )
เกลียวตอเพิ่ม หรือเรียกวา หัวตอสายสูบเพิ่ม ตัวรับน้าํ - ตัวสงน้ําขนาด ๑ ๑/๒ นิว้ - ๒ ๑/๒ นิว้
แบบเรือ
คุณสมบัติทวั่ ไป
๑. หัวตอทําดวยทองเหลือง
๒. ทางน้าํ เขาโต ๑ ๑/๒ นิว้ ดานในเปนเกลียวตัวเมียขนาด ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว มีวงแหวนยางกันรัว่
ดานนอกมีปุม ๒ ปุม อยูตรงขามกัน (Rocker Lug Coupling Style)
๓. ทางน้าํ ออกโต ๒ ๑/๒ นิว้ เปนเกลียวตัวผูขนาด ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว
การใชงาน
๑. เพื่อตองการเปลี่ยนทางน้าํ จากขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว เพิม่ ขึ้นเปนขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
๒. ใชตอกับสายสูบขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว เขากับ Fire Plug ขนาด ๑ ๑/๒ นิว้
๓. ใชกับเครือ่ งทําฟอง Duplex Proportioner
๔. เกลียวตอสามารถทนกําลังดันน้ําได ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิว้

รูปเกลียวตอเพิ่ม

- ๘๐ เกลียวตอแยกสองทาง ( Wye Gate )
เปนหัวตอแยกสองทางขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว + ๑ ๑/๒ นิ้ว + ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ เพื่อใชตอแยกทางสง
น้ําจากขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ออกเปนขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว จํานวน ๒ ทาง
คุณลักษณะทั่วไป
๑. เกลียวตอแยกทําดวยทองเหลือง
๒. หัวตอทางน้ําเขาขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว เปนเกลียวตัวรับน้ํา ขนาด ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว
๓. หัวตอทางน้ําออกขนาด ๑ ๑/๒ นิว้ เปนเกลียวตัวสงน้ําขนาด ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว จํานวน ๒ ทาง
๔. มีลิ้น ปด - เปด ๒ ลิน้
การใชงาน
เพื่อตอเขากับ Fire Plug ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว หรือตอเขากับสายสูบขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว การทํางาน
ตามปกติสามารถทนกําลังดันน้าํ ได ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว

รูปเกลียวตอแยกสองทางแนวตั้ง

รูปเกลียวตอแยกสองทางแนวนอน(WYE GATE)

เกลียวตอแยกสามทาง (Tri Gate)
เปนหัวตอแยกสามทางขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว + ๑ ๑/๒ นิ้ว + ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ ใชตอแยกทางสงน้าํ
จากขนาด ๒ ๑/๒ นิว้ ออกเปนขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว จํานวน ๓ ทาง
คุณสมบัติทวั่ ไป
๑. หัวตอทําดวยทองเหลือง
๒. หัวตอทางน้ําเขาเกลียวตัวรับน้ําขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว จํานวน ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว
๓. หัวตอทางน้ําออกเปนเกลียวตัวสงน้าํ ขนาด ๑ ๑/๒ นิว้ จํานวน ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว โดยมี ๓
ชองทาง
๔. ทางออกของน้าํ มีลิ้น เปด - ปด แยกกันแตละตัว
การใชงาน
เพื่อตอเขากับเครื่องสูบน้ํา หรือตอกับ Fire Plug ขนาด ๒ ๑/๒ นิว้ หรือใชตอกับสายสูบขนาด ๒ ๑/
๒ นิว้ การทํางานตามปกติสามารถทนกําลังดันน้ํา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว

- ๘๑ -

รูปเกลียวตอแยกสามทาง( TRI GATE)
การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
๑. ตรวจสอบเกลียวตอตาง ๆ วาชํารุดหรือไม
๒. ทําความสะอาดดวยแปรงลวดชนิดละเอียด
๓. เกลียวที่สกปรกลางดวยน้ําสบูออน ๆ ทางดานเกลียวตัวเมีย หลอลื่นดวยการแชในน้าํ สบูแลวทิ้ง
ไวใหแหง
๔. หามใชสบูช นิดแรง น้ํายาเคมี น้ํามันเบนซิน น้ํามันหลอลื่น จารบี บางหรือหลอลื่นเกลียวตาง ๆ
เพราะอาจจะทําใหผาใบหุมหรือทอยางในสายสูบชํารุดได
๕. ตรวจสอบยางกันรัว่ (Gasker) ถาชํารุดจัดการเปลี่ยนใหม
๖. สายสูบหรือเกลียวตอตาง ๆ ถาพบวาชํารุดหรือขัดของใหหาเปลีย่ นใหมหรือสงซอมทําในโอกาส
แรก
ฟองดับไฟและเครื่องประกอบ
คุณลักษณะของฟองดับไฟ ฟองสําหรับการดับไฟ จะมีน้ําหนักเบา ซึ่งเมื่อฉีดออกมาแลว จะลอยบน
ผิวหนาของเชือ้ เพลิง และเปนตัวปดกั้น ในลักษณะคลุมไฟ เพื่อทําใหบริเวณดังกลาว มีปริมาณออกซิเจน
ลดลง ต่ํากวา ๑๖ % ซึ่งก็จะทําใหเพลิงที่เกิดลุกไหมดับลง
ชนิดของฟองดับไฟมีอยู 2 ชนิด คือ
1. ฟองทางกล ( Mechanical Foam )
2. ฟองทางเคมี ( Chemical Foam )
ฟองทางกล ( Mechanical Foam )
เปนฟองที่ตองผานเครื่องผสมฟองกอนแลวผสมกับน้ําและอากาศ ตามอัตราสวนทีเ่ หมาะสมของ
ฟองแตละชนิด โดยใชหลักการรวมตัว ระหวางน้ํายาฟองขนและน้ํา เปนตัวหอหุมอากาศไวภายใน
โดยอาศัยแรงยึดเหนีย่ ว ระหวางฟองขนและน้ํา
ฟองดับไฟไดผลิตขึ้นใชมาเปนเวลานานแลว แตเดิมคุณภาพอาจจะยังไมดี ทุกวันนีผ้ ลิตภัณฑที่เกิด
จากปโตรเลียมไดพัฒนากาวหนาไปมาก ดังนั้นจึงตองพัฒนาฟองที่จะใชดับไฟใหทันสมัยตามไปดวย

- ๘๒ ฟองทางกล ( Mechanical Foam ) แบงออกไดเปน ๕ ประเภท คือ
๑. Protein Foams
๒. Fluoroprotein Foams
๓. Detergent Base Foams
๔. Alcohol Foams
๕. Aqueous Film Forming Foams
Protein Foam (PF)
- ไดจากการหมักสารอินทรีย เชน กระดูกสัตว กลีบเทาสัตวเลือดสัตว และขนสัตว
- มีสารพวก Stabilizers เพื่อไมใหเกิดการบูดเนาเสีย
- มีสีดําหรือสีน้ําตาลเขม มีกลิ่นเหม็น
- อายุการใชงาน ๓ - ๕ ป
คุณสมบัตขิ องโฟมโปรตีน
๑. ความเขมขนใชงาน ๕ - ๖ %
๒. อัตราการขยายตัว ๘ - ๑๒ เทา
๓. ๒๕ % ของเวลาการสลายตัว (Drainage Time) เทากับ ๑๑ นาที
ขอดี
- ราคาถูก
- มีความตานทาน การกลับมาลุกไหมอีก (Burn Back )สูง
- ๒๕ % ของการสลายตัว ๑๑ นาที
- เปนโฟมมาตรฐานที่มีใชกันทุกประเทศ
- สามารถออนตัวได จะใชเหลวหรือขนโดยปรับที่เครื่องผสมโฟม
- มีอายุการใชงานนาน
ขอเสีย
- ถาฟองโฟมจมผานชั้นของน้ํามันเชื้อเพลิงจะมีคาความตานทาน Burn Back ต่ํามาก
- ไมสามารถใชรวมกับผงเคมีแหงบางชนิดได
- ดับเพลิงน้ํามันไดชา
- ไมมีชั้นฟลมปกคลุม
Fluoroprotein Foams (FPF)
- ฟลูโอโรโปรตีนโฟม เปนการพัฒนาโปรตีนโฟมใหมปี ระสิทธิภาพดีขึ้น
- มีอายุการเก็บยาวนานขึ้นประมาณ ๕ - ๗ ป
- ใสสารประเภท Surfactant
- แตก็ยังมีคณ
ุ สมบัติคลายโปรตีนโฟม
คุณสมบัตขิ องฟลูโอโรโปรตีนโฟม

- ๘๓ ๑. ดับเพลิงที่ลุกไหมนํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญไดดีมาก
๒. มีความเขมขนใชงาน ๖ %
๓. อัตราการขยายตัว ๘ - ๑๐ เทา
๔. ๒๕ % ของเวลาการสลายตัว ๖ นาที (ใชงานจริงอาจถึง ๑๐ นาที)
ขอดี
- สามารถใชไดกับเครื่องผสมโฟมทุกชนิด
- สามารถใชกับโฟมชนิดอืน่ ได
- มีการไหลตัวคลุมพื้นที่ไดเร็ว
- มีความตานทาน Burn Back สูง
- ฟองโฟมจะไมสลายตัวในน้ํามันเชื้อเพลิง
- มีความคงทนตอเชื้อเพลิงประเภทไฮโดรคารบอน
- ใชรวมกับผงเคมีแหงได
- ดีกวา PF และ AFFF ในดานการปองกัน Burn Back
ขอเสีย
- มีราคาแพงกวาโปรตีนโฟม
Detergent Base Foam ( HIGH - X)
- โดยทั่วไปจะรูกันในชื่อ Synthetic Foam
- เปนสารประเภท Hydrocarbon Surfactant
- จะใชเปน Medium & High Expansion Foam
ขอดี
- เหมาะสําหรับปดกั้นอากาศ เชน อุโมงคในเหมืองถานหิน
- เหมาะทีจ่ ะใชบริเวณที่อบั ทึบ
ขอเสีย
- ฟองโฟมเบามาก
- ถาใชในที่โลงแจง ลมจะพัดทําลายฟองโฟม
- ไมเหมาะทีจ่ ะใชดับไฟ
Alcohol Foams ( ATC)
- แอลกอฮอลโฟม คือโฟมที่ใชดับไฟทีเ่ กิดจากสารไวไฟประเภทที่ละลายน้ําได (Polar
Solvent)
คุณสมบัติ มีลกั ษณะการทํางานเปน๒ ขัน้ ตอนคือ
๑. จะสรางชั้นฟลมที่เรียกวา “Polymeric Layer” เพื่อปองกันการละลายผสมกันระหวางน้ํา
กับสารไวไฟ

- ๘๔ ๒. หลังจากนัน้ จึงสรางชั้นฟลมของน้ําที่เรียกวา “Aqueous Film” เพื่อปกคลุมผิวหนาสาร
ไวไฟ ไมใหกลายเปนไอ (Vapour)
ขอดี
- เหมาะทีจ่ ะใชดับไฟจากเชื้อเพลิงระเหยไวและละลายน้ําได
- ดีกวาโฟมชนิดอื่น ๆ ตรงที่โฟมอื่น ๆ ไมสามารถดับไฟจากสาร Polar Solvent ได
Aqueoue Film Forming Foams ( AFFF)
- AFFF เปนสารประเภท Fluorochemical Surfactant ซึ่งมีคุณสมบัติทําใหเกิดฟอง
โฟมและการแพรกระจาย (Wetting Power) ไดดียิ่ง
คุณสมบัติ
๑. สามารถควบคุมสาเหตุของการเกิดไฟไดทั้ง ๓ ทางคือ
๑.๑ น้ําที่เปนสวนประกอบทําหนาที่ลดความรอน
๑.๒ ฟองโฟมทําหนาที่ปดกัน้ ออกซิเจนในอากาศ
๑.๓ ชั้นฟลม (Aqueous Film) ทําหนาที่ปดกั้นไอระเหยของน้ํามัน
๒. ใชควบคุมปองกันการลุกติดไฟของน้ํามันที่อาจรั่วไหลหก (Oil Spill) ในบริเวณที่มกี ารขน
ถายน้ํามัน
๓. เปนโฟมสังเคราะห มีสีอาํ พัน
๔. ความเขมขนใชงาน ๓ - ๖ %
๕. อัตราขยายตัวไมนอยกวา ๖ เทา หรือ ๖ ตอ ๑
๖. ๒๕ % ของเวลาการสลายตัว ๕ นาที
ขอดี
- ใชดับเพลิงที่ลุกไหมสารไฮโดรคารบอนดีที่สุด
- เปนโฟมที่มีการไหลตัวดีทสี่ ุด
- โฟมที่สลายตัวแลวจะเคลือบอยูบนผิวหนาเชื้อเพลิงชวยปองกันการระเหยตัวของสารเชื้อเพลิง
รวมตัวกับอากาศ
- ในการเคลือบผิวหนานี้จะเคลือบรวมไปถึงบริเวณที่ยังไมถูกเพลิงไหมดวย
- ไมเสื่อมคุณภาพ สามารถเก็บรักษาไวไดนาน
- สามารถใชกับหัวฉีดดับเพลิงทุกชนิด
- สามารถใชดับเพลิงรวมกับโฟมชนิดอื่น ๆ ไดดี
- สามารถใชรวมกับเครื่องดับเพลิงผงเคมีแหงไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสีย
- มีความตานทานในการ Burn Back ต่ํา
- ฟองโฟมสลายตัวเร็ว
- ราคาแพง

- ๘๕ -

โฟมดับไฟชนิด AFFF
หมายเหตุ แตเนื่องจากประสิทธิภาพในการดับเพลิงไดอยางรวดเร็วจึงกลาวไดวา AFFF มีประสิทธิภาพ
เหนือกวาโฟมชนิดอื่น ๆ ๒๕ - ๓๐ % แตแรงลมก็ทําใหเกิดผลเสียแกโฟมไดงายเชนกัน
ฟองทางกล เครื่องมือและอุปกรณที่ใชกับโฟม
๑. ฟองทางกล
ก.) น้ํายาฟองขันบรรจุอยูในถังขนาด ๕ ยูเอสแกลลอน หนัก ๕๐ ปอนด หรืออาจจะบรรจุอยูในถัง
ขนาดใหญกวา เชน ๕๕ ยูเอสแกลลอน
ข.) ระยะเวลาการใชงานประมาณ ๙๐ วินาทีเมื่อใชกําลังดันน้ําผานเครื่องผสม ๗๕ - ๑๐๐ ปอนด/
ตารางนิ้ว
ค.) ฟองขนหนึ่งถังขนาด ๕ ยูเอสแกลลอน เมื่อผสมกับน้ําและอากาศออกมาเปนฟองเหลวได
ประมาณ ๖๖๐ ยูเอสแกลลอน
ง.) ดับไฟประเภท ก. ไดผลดีพอใช ดับไฟประเภท ข.ดีมาก
๒. เครื่องมือและอุปกรณทตี่ องใชกับโฟม
ก.) น้ํา เปนน้ําสะอาดพอสมควร จะไดน้ําจากทอน้ําดับเพลิงหรือจากแหลงอื่น ๆ ก็ได แรงดันน้าํ
และปริมาณน้าํ จะตองเหมาะสมกับอุปกรณตาง ๆ ที่จะตองใชรวมกัน โดยทัว่ ไปกําลังดันน้ําอยูระหวาง ๗๕ ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว (๕.๕ - ๗ Bar)
ข.) สายสูบดับเพลิง (Hose) เปนสายสูบดับเพลิงชนิดมาตรฐานทนแรงดันไดตามเกณฑคือ ๒๐๐
ปอนด/ตารางนิ้ว
ค.) อุปกรณดดู น้ํายาโฟมผสมกับน้ํา (Eductor ; Pick Up Tube) หรือ FP - 180 ทํา
หนาที่ดดู น้ํายาโฟมใหไดสัดสวนผสม ๓ % หรือ ๖ % ตามตงอการโดยอาศัยแรงดันของน้ําทําใหแรงดูด
(Suction Force) น้ํายาโฟมขึ้นมาผสมกับน้ํามี ๓ ชนิด
๑) Pick Up Tube
- ประกอบกับหัวฉีดโฟม
- เมื่อน้ําไหลผานหัวฉีดทําใหเกิดแรงดูด ดูดฟองขนจากถังผสมกับน้ํา
- อัตราสวนโฟม ๖ % น้ํา ๙๔ %
๒) Eductor

- ๘๖ - การทําใหเกิดแรงดูดโดยการใหน้ําไหลผาน Eductor ทําใหโฟมเขาผสมกับน้ําที่ไหล
ผานไปออกยังหัวฉีดโฟม
- สามารถประกอบ Eductor ใกล ๆ กับถังโฟม ทําใหหมดความจําเปนที่จะตองยก
ถังโฟมตามหัวฉีดโฟม
- ทางเขาและทางออกจะตอกับสายสูบดับเพลิง ๑ ๑/๒ นิว้ เรียกวา In - Line
Eductor
๓) FP - 180 (Water Motor Proportioner)
- เปนเครื่องผสมโฟมกับน้ําที่ดีมาก
- สามารถวางไวใกล ๆ บริเวณถังโฟมได
- มีเฟอง ๒ ชุด ชุดที่น้ําไหลผานเรียกเฟองขับ ทางเขาและออกของน้ําเปนเกลียวขนาด ๒
๑/๒ นิว้ อีกชุดหนึ่งเปนเฟองขนาดเล็กมีหนาที่ดูดโฟมขนจากถังมาผสมกับน้ําตรงทางออก ที่ทางออกมี
หลอดแกวเพื่อดู
ฟองวาไหลหรือไม
- ทอดูดฟอง (Pick Up Tube) ของ FP - 180 มี ๒ ทอ
- เวลาใชงานใชสลับกันครั้งละ ๑ ทอ
- คันโยกเปลี่ยนทอดูดโฟม มี ๕ ตําแหนง คือ Off Prime 1 Hose 1
Prime 2 และ Hose 2
ง.) หัวฉีดโฟม (Foam Nozzle)
ทําหนาที่เปนหัวฉีดโฟมโดยมีชองใหอากาศจากภายนอกเขาไปผสมกับน้ําและโฟมได จะทําให
เกิดฟองโฟมขึน้ เมื่อผานหัวฉีดโฟม
หัวฉีดโฟม มี ๒ ประเภท คือ
๑. หัวฉีดแบบอากาศเขาผสมไมได (Non - Air Aspirating Nozzle) เชนหัวฉีดแบบ
Varry - Nozzle Fog หัวฉีดชนิดนี้ใชกับโฟมชนิดอื่น ๆ ไมไดนอกจากน้ํายาโฟมประเภท AFFF
เทานั้น
๒. หัวฉีดแบบอากาศเขาผสมได (Air Aspirating Nozzle) หัวฉีดประเภทนี้จะมีชอง
อากาศที่อยูรอบหัวฉีด จะพบเห็นไดในเรือรบและรถดับเพลิง เมื่อโฟมและน้ําไหลผานอากาศจะเขาตามชอง
ไปผสมกับโฟมและน้ําทําใหเกิดการขยายตัว

หัวฉีดทําฟองกลทางเรือ

- ๘๗ หัวฉีดที่ ทร.ใชอยูสวนมากจะเปนแบบ Air Aspirating Nozzle มีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะ
- ใชประกอบกับสายสูบดับเพลิง ขนาด ๑ ๑/๒ นิว้
- หัวฉีดยาว ๒๑ นิว้
- ทําดวยยางแข็งประกอบลวดโลหะโคงไปมาได
- สวนประกอบหัวฉีดทําดวยโลหะทองเหลือ
- สวนหัวฉีดที่ตอสายสูบเปนโลหะทองเหลือเชนเดียวกัน ประกอบดวยเกลียวตัวเมียสําหรับตอสาย
สูบ ชองตอทอดูดโฟม (Pick Up Tube) และมีชองอากาศเขาอยูโดยรอบ
- ถาไมประกอบ Pick Up Tube ก็สามารถใชได แตตองปดชองตอทอดูดฟองกอนจะใชกับ
In - Line Eductor หรือ FP - 180 ก็ได
เครื่องมือและอุปกรณที่ตองใชกับโฟมทั้งหมดนี้ จะตองพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสมในการใชงาน
รวมกัน เชน อัตราการไหลของน้ํา กําลังดันของน้ํา และขนาดชนิดขอตอตาง ๆ เปนตน
วิธีดับไฟดวยฟองทางกล
๑. เมื่อเกิดไฟไหมขึ้น ณ ที่ใดก็ตาม ผูรับผิดชอบที่จะสั่งใชโฟมดับไฟ สิ่งที่ตองพิจารณาประกอบ ก็
คือ
๑.๑ โฟมเหมาะที่จะดับไฟประเภท ข.
๑.๒ น้ํามันเชือ้ เพลิงที่ละกไหมเปนน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไหน
๑.๓ เลือกหาโฟมที่เหมาะสมกับเชื้อเพลิงนั้น ๆ
๑.๔ เครื่องมือและอุปกรณมพี รอมหรือไม
๒. เมื่อใชหวั ฉีดฟองกลประกอบทอดูดโฟม
๒.๑ ตอหัวฉีดฟองกลกับสายสูบน้ําดับเพลิง
๒.๒ ประกอบทอทางดูดโฟม (Pick Up Tube) เขากับหัวฉีด
๒.๓ เปดน้ําดับเพลิงเขาหัวฉีดดวยกําลังดัน ๗๕ - ๑๐๐ ปอนด / ตารางนิ้ว
๒.๔ ถือหัวฉีดทําฟองกลและใชโซคลองไหลไว
๒.๕ ใสปลายทางดูดโฟมลงในถังโฟมขน
๒.๖ ถาดับไฟในหองควรฉีดไปปะทะผนังดานตรงขามเพื่อใหฟองไหลมาคลุมเชื้อเพลิง
๒.๗ ถาเปน Protein Foam ความหนาของโฟมควรอยูระหวาง ๖ - ๘ นิ้ว (ถาดับเพลิงใน
หองหรือถัง) การละลายตัวจะอยูประมาณ ๑ นิว้ ตอ ๑ ชม.
๓. เมื่อใช Eductor ( In - Line Eductor)
๓.๑ ประกอบสายสูบดับเพลิงเขากับทางเขา - ออก ของ In - Line Eductor
๓.๒ จํานวนสายสูบที่ตอเขาทางเขา เมื่อตอแลว ให In - Line Eductor อยูใกลเคียง
บริเวณที่เก็บถังโฟม
๓.๓ จํานวนสายสูบทางสงขึ้นอยูกับระยะทางไปถึงที่เกิดเพลิงไหม

- ๘๘ ๓.๔ ดานปลายสายทางสงตอหัวฉีดโฟมจะเปนแบบอากาศเขาผสมไดหรืออากาศเขาผสมไมได
ขึ้นอยูกับชนิดของโฟมที่ใช
๓.๕ เปดน้ําดับเพลิงเขาระบบเมื่อกําลังดันไดตามเกณฑแลว (๗๕ - ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว)
ใหสอดทอดูดฟอง (Pick Up Tube) ลงในถังโฟมขน
๓.๖ ระยะเวลาการใช ๑ ถัง ขนาด ๕ ยูเอสแกลลอน ประมาณ ๙๐ วินาที

IN LINE EDUCTOR
๔. เมื่อใช FP - 180
๔.๑ ทางน้ําเขาเปนเกลียวตัวเมียขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ดังนั้นจึงตองใชสายขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
๔.๒ ทางน้ําออกเปนเกลียวตัวผูขนาด ๒ ๑/๒ นิว้ เชนกัน
๔.๓ ถาตองการใชหัวฉีดโฟมขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ตรงทางออก FP - 180 ตองใชวายเกจ
(Wye Gate) หรือเกลียวตอลดมาตอ
๔.๔ ความยาวของสายตามความจําเปนของระยะทาง
๔.๕ สวนปลายสายตอกับหัวฉีดโฟมจะเปนชนิดไหนขึน้ อยูกับชนิดของโฟมที่ใช
๔.๖ กดคันโยกปดเปดไปไวตําแหนง OFF
๔.๗ ทอดูดโฟม (Pick Up Tube) มี ๒ ทอ เลือกใชไดทีละทอโดยโยกทีค่ ันบังคับ
๔.๘ เมื่อตอสายและหัวฉีดตลอดจนเตรียมถังโฟมเรียบรอยแลว เปดน้ําดับเพลิงเขาเครื่องผสม
โฟมดวยกําลังดันไมต่ํากวา ๗๕ ปอนด/ตารางนิ้ว
๔.๙ เมื่อเครื่องผสมโฟมหมุนแลว ใหสอดทอดูดโฟมลงถัง แลงโยกคันบังคับไปที่ตาํ แหนง
Prime 1 (ชั่วระยะเวลา ๑ - ๒ วินาที) แลวโยกตอไปในตําแหนง Hose 1 โฟมจะถูกดูดเขาโฟม
สงออกทางสงผานผลอดแกวเขาผสมกับน้าํ ดวยอัตราสวนน้ํา ๙๔ % โฟม ๖ %
๔.๑๐ เมื่อโฟมถังที่ ๑ หมด ใหโยกคันบังคับไปตําแหนง Prime 1 และตอตําแหนง Hose
2 เพื่อดูดโฟมถังที่ ๒ ในขณะนี้ก็สามารถเตรียมถังโฟมมาแทนถังที่ ๑ ซึ่งหมดแลว พอถังที่๒ หมด ก็กลับไป
ใชถังที่ ๑ ไดอกี สลับกันเชนนี้ตลอดเวลา
หมายเหตุ ตําแหนงคันบังคับมี ๕ ตําแหนง คือ Off Prime 1 Hose 1 Prime 2 Hose2
ทั้ง ๕ ตําแหนง ไมสามารถโยกขามตําแหนงกันได ตองโยกเรียงตามลําดับ
Off
หมายถึง ตําแหนงปด ไมดูดโฟม
Prime 1
หมายถึง ตําแหนงไลอากาศของทอดูดฟองทอที่ ๑

- ๘๙ หมายถึง ตําแหนงดูดฟองทอที่ ๑ กําลังดูดฟองเขาผสมกับน้ํา
หมายถึง ตําแหนงไลอากาศของทอดูดฟองทอที่ ๒
หมายถึง ตําแหนงดูดฟองทอที่ ๒ กําลังดูดฟองเขาผสมกับน้ํา

Hose 1
Prime 2
Hose 2
การระวังรักษา
๑. เนื่องจากโฟมดับไฟทุกชนิด เปนอันตรายตอโลหะ ดังนั้นเมื่อใชแลวควรทําความสะอาด
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชงานทั้งหมด
๒. หลังไฟดับแลวใหดําเนินการระบายโฟมออกจากหองที่เกิดเพลิงไหมในโอกาสแรก แตตอง
แนใจวาอุณหภูมิของเชื้อเพลิงลดต่ําลงกวาอุณหภูมิติดไฟแลว
ลักษณะของโฟม (Foam Profile)
องคประกอบของโฟม (Foam Composition) ประกอบดวย
๑. กาซหรืออากาศ
๒. ผนังของฟองโฟมซึ่งประกอบดวย
- น้ําประมาณ ๙๕ - ๙๙ %
- สารเคมีประมาณ ๑ - ๕ %
ปริมาณการใช
ตองใชตามมาตรฐานสากล (NFPA) เปนอยางนอย เชนในกรณี
- Spill Fire กําหนดใหใช Protein Foam ๖.๕ ลิตร/นาที/ตารางเมตร
กําหนดใหใช AFFF ใชเพียง
๔.๑ ลิตร/นาที/ตารางเมตร
- แตในกรณีไฟไหมรุนแรงใช Protein Foam Fluoro ๘.๒ ลิตร/นาที/ตารางเมตร
AFFF
๕.๕ ลิตร/นาที/ตารางเมตร
ฟองทางเคมี เปนการทําปฏิกิริยาทางเคมี ระหวางน้ํายาสองชนิด ที่รวมกันแลวเกิดปฏิกิริยาเคมี
(รายละเอียดดูในเครื่องมือดับเพลิงขั้นตน ในหัวขอเครื่องมือดับเพลิงชนิดฟองเคมี)
พัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่ ( Portable Ventilating Blowers )
หลังจากทําการดับไฟเรียบรอยแลว และดําเนินการปองกันไมใหไฟคุขึ้นไดอีกแลว อีกอยางหนึ่งที่
จําเปนคือการดูดควันออกจากหอง ซึง้ กระทําไดโดยใชระบบระบายอากาศธรรมดาหรือโดยการใชเครื่อง
ระบายอากาศอยางอืน่ อยางไรก็ตามกอนจะทําการระบายอากาศจะตองคํานึงถึงขอควรระมัดระวังตอไปนี้
๑. จะตองแนใจวาไฟไดดับลงเรียบรอยแลว
๒. ตรวจดูบริเวณทีท่ ําการระบายอากาศ ไมใหวัตถุที่ไหมไฟ หรือถานขี้เถาอยูใกลบริเวณนัน้
๓. จัดชุดดับไฟและเครื่องมือดับไฟ เฝาบริเวณพัดลม ( Blowers ) และเครื่องควบคุมการระบาย
อากาศ
๔. กอนทําการเปดระบบอากาศและใชพดั ลม ( Blowers ) เพื่อทําการระบายควัน จะตองไดรับ
อนุญาตจากตนกลเรือกอนเสมอ

- ๙๐ –
วิธีที่ดที ี่สุดในการดูดควันออก ควรใชระบบการดูดอากาศออกมามากกวาการเปาอากาศเขาไปเพือ่
ทําการระบายอากาศภายในหองนั้น จะทําใหควันและไอระเหยซึมเขาไปในหองที่ติดตอกันได สําหรับหองที่
เปดออกสูอากาศภายนอกโดยตรงได สามารถที่จะใชระบายอากาศโดยการเปาอากาศเขาไป โดยไมมี
ปญหาดังกลาวขางตน
เครื่องระบายอากาศแบบเคลื่อนที่ได ( Portable Ventilating Blowers ) ซึ่งมักจะเรียกกันวา
“ปศาจสีแดง” ( Red Devils ) สามารถใชในการดูดควันได แมวาจะมีประสิทธิภาพหรือใหความสะดวกได
ไมเทาเทียมกับการระบายอากาศถาวรก็ตาม อยงไรก็ดี หากทําการระบายควันหรือไอระเหยระเบิดดวย
ระบบระบายอากาศประจําที่ อาจเกิดอันตรายขึ้นได ในลักษณะเชนนี้ ควรใชระบบระบายอากาศแบบชนิด
เคลื่อนที่ได ทีใ่ ชอยูในเรือมี ๒ แบบ คือ
๑. แบบ 01 / 2 ( A หรือ D ) 1 X 5 ชนิดลมเดินตามแนวแกนเพลา ใชทอลมชนิดแข็งขนาด
เสนผาศูนยกลาง 8 นิว้ สามารถดูดอากาศดวยอัตรา 500 ลูกบาศกฟตุ ตอ 1 นาที เมื่อใชทอขนาด
เสนผาศูนยกลาง 200 ฟุต พัดลมดูดนี้ขับโดยมอเตอรไฟฟา ซึง่ ปองกันการระเบิดได ( Explosion – Proof
Electric Motor ) เมื่อประกอบเสร็จจากโรงงานใหม ๆ แตหลังจากที่ไดทาํ การปรับซอมทํา ( Overhauled )
แลวอาจจะกันการระเบิดหรืออาจจะไมสามารถกันการระเบิดได ฉะนัน้ สําหรับพัดลมดูดที่ไดทําการปรับซอม
ทําแลว ไมควรจะนําไปทําการดูดกาซระเบิด
๒. แบบ A 3 / 4 T ชนิดขับโดยกังหันอากาศ ( Air – Turbine ) แบบแรงเหวี่ยง ใชทอลมแข็งขนาด
เสนผาศูนยกลาง 8 นิว้ พัดลมแบบนี้ไดออกแบบไวสําหรับดูดกาซระเบิดโดยตรง มีความจุ 750 ลูกบาศกฟุต
ตอ 1 นาที เมือ่ ใชทอโต 8 นิว้ ยาว 100 ฟุต อากาศอัดทีใ่ ชขับพัดลมไมควรมีกําลังดันสูงกวา 80 ปอนดตอ
ตารางนิ้ว ใชอากาศอัดประมาณ 55 ลูกบาศกฟุตตอนาที ในความกดบรรยากาศปกติ หัวตอของสายอากาศ
อัดเขาเครื่อง เปนหัวตอเกลียว ฝ นิ้ว ( ไมมีสายตอมากับเครื่อง ) ใชตอเขากับทอลมใชงานทัว่ ไปของเรือ

เครื่องพัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่ชนิดขับดวยไฟฟา

ทอลมสําหรับประกอบกับพัดลมระบายอากาศ

- ๙๑ เครื่องพัดลมระบายอากาศเคลือ่ นที่แบบ 01 / 2 ( A หรือ D ) “ Red Devils”

เครื่องพัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่
ชนิดขับโดยกังหันอากาศ

หัวตอทอลมกับเครื่องพัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่
ชนิดขับโดยกังหันอากาศ

เครื่องพัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่แบบ A 3 / 4 T ชนิดขับโดยกังหันอากาศ ( AIR TURBINE )
ปจจุบันเครื่องระบายอากาศแบบเคลื่อนที่ในเรือรบสหรัฐ ฯ ไดรับการปรับปรุง ออกแบบเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการทํางานใหสะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งเรียกวา RAM FAN 2000 เพื่อมีไวใช
ทดแทนของเดิมซึ่งเรียกวา ปศาจสีแดง “ Red Devils “
เครื่องระบายอากาศแบบเคลื่อนที่ RAM FAN 2000 เปนเครื่องดูดควันโดยใชน้ําไฟรเมน ( จาก
ระบบน้ําดับเพลิง เปนตน ) เปนกําลังขับ เพื่อปองกันการระเบิดจากไอระเหยกาซระเบิดขณะทําการระบาย
ควัน ใชแหลงน้ําจากไฟรปลัก๊ หรือเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ ใชกําลังดันดันน้ําจากไฟรเมน ประมาณ 40 - 180
ปอนดตอตารางนิ้ว เครื่องระบายอากาศชนิดนี้ น้าํ หนัก 35 ปอนด ( ไมรวมทอสงอากาศ ) ประสิทธิภาพใน
การดูดควัน 2000 CFM ปองกันการระเบิด ขอตอทางดูด - ทางสงของเครื่องใชสายสูบขนาด 1 ฝ นิว้ สวน
ทอสงควันใชทอ ลมชนิดแข็งขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 นิ้ว ยาว 15 ฟุต
ขอควรระมัดระวังอันตราย
๑. ตรวจสอบสายไฟฟาและปลั๊กเสียบ หากพบวามีรอยแตก ฉีกขาด หรือสายทองแดงหลุดออกมาจาก
ฉนวน หามใชพัดลมระบายอากาศแบบใชไฟฟานัน้
๒. เฉพาะเจาหนาที่ชา งไฟฟาที่สวมถุงมือและรองเทายางเทานัน้ ที่ไดรับอนุญาตใหเสียบปลัก๊ และเปดปดสวิทซพัดลมระบายอากาศ และควรยืนอยูบนแผนยางรองพืน้
๓. ใหยนื หางจากพัดลมระบายอากาศ สายไฟ และทอยางระบายอากาศในขณะทีก่ ําลังทําการระบาย
อากาศหรือควันไฟ

- ๙๒ ๔. หามใชพัดลมระบายอากาศแบบใชไฟฟา ในการระบายอากาศหรือควันในหองที่มีไอระเหยของกาซ
ระเบิด
๕. ตรวจสอบสายลมที่จะนํามาตอกับพัดลมระบายอากาศแบบกังหันอากาศ ไมใหมีรอยแตก หรือ รั่ว
๖. เพื่อปองกันไฟฟาสถิตย ควรวางพัดลมระบายอากาศไวบนแผนยางรองพื้น หรือทําการตอสายดิน
ใหกับพัดลมกอนใชงาน
๗. หามใชกาํ ลังดันลมเกินกวา ๘๐ ปอนดตอตารางนิว้ กับพัดลมระบายอากาศแบบกังหันอากาศ
๘. ทําการปองกันสายทอลมในการวางสายผานฝากั้นน้ํา และ ประตู เพื่อไมใหเกิดความเสียหายกับทอ
ลม จากการปดฝากั้นน้ําหรือประตูโดยไมไดตั้งใจ
๙. ไมควรวางทอยางสําหรับระบายอากาศหรือควันไวบนขั้นบันได ชองทางเดิน หรือ ชองทางผานประตู
เพราะอาจมีบคุ คลสะดุดลมได โดยใหผูกติดไวดานบนเหนือศีรษะ
เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ ( Portable Pumps )
ก. เครื่องสูบน้ํา พี. ๒๕๐
๑. เครื่องสูบน้ํา พี. ๒๕๐ เปนเครื่องสูบน้ําขับดวยเครื่องยนตน้ํามันใส
๒. สามารถดูดน้ําดวยตัวเองโดยไมตองลอน้ํา ( Self Priming )
๓. อัตราการสูบน้ํา ๒๕๐ แกลลอนตอนาที
๔. ออกแบบเพื่อ
ก. สูบน้ําดับไฟ ( Fire Fighting )
ข. สูบน้ําออกนอกเรือ ( Dewatering )
๕. สวนประกอบของเครื่องสูบน้ํา
ก. เครื่องยนตขับเคลื่อนน้ํามันใส
ข. Pump สูบน้ําแบบอาศัยการเหวีย่ งตัวออกนอกศูนยกลางของน้ํา
ค. Pump ชวย ( Primer Pump ) เพื่อชวยดูดโดยไมตองลอน้ํา
ง. ทางสงน้ําออก
จ. เครื่องปรับความดันน้ํา และมาตรวัด ( Pressure Regulator and Gages)
ฉ. เชือกสตารทเครื่อง หมุนกลับไดเอง
ช. ถังน้ํามันขนาด ๖ แกลลอน
๖. เครื่องประกอบอื่น ๆ ที่ใชกบั เครื่องสูบน้ํา
ก. เกลียวตอแยก ๓ ทาง ( Tri - Gate ) แบบพิเศษ
๑) ตอจากทอ ๒ ๑/๒ นิ้ว แยกเปน ๓ ทาง ๒ ๑/๒ นิ้ว , ๑ ๑/๒ นิว้ และ ๑ ๑/๒ นิว้
ข. ถังน้ํามันอะไหล
ค. ทอทางดูดทําดวยทอแข็ง ยาว ๑๐ ฟุต และ ๒๐ ฟุต ขนาด ๓ นิว้
ง. ลิ้นปลายทางดูดและที่กรอง ( Foot Valve and Strainer )

- ๙๓ จ. ทอไอเสียยาว ๒๐ ฟุต ขนาด ๒ นิ้ว
๗. ลักษณะของเครื่อง
ก. น้ําหนักของเครื่องไมรวมถังน้ํามัน ๑๔๗ ปอนด
ข. เครื่องยนต ๒ สูบ ๒ จังหวะ ๒๕ แรงมาที่ ๔๕๐๐ รอบ ตอนาที
ค. ใชน้ํามันหลอลื่นผสมกับน้ํามันเบนซิน เพื่อหลอลื่นสวนตาง ๆ
ง. หลอความรอนดวยน้ําทีส่ ูบออกจํานวนหนึ่ง
จ. เมื่อเครื่องสตารท Pump ชวยซึ่งทําดวยแผนไดอะแฟรม จะสูบอากาศออกเปนการไลอากาศ
เพื่อชวยในการดูดน้ําดวยตัวเองในความสูงจากระดับน้ําถึงเครื่องไมเกิน ๑๖ - ๒๐ ฟุต
๘. กอนเดินเครื่อง พี. ๒๕๐
ก. ตรวจสอบสายทางดูด ตองกวดใหแนน
ข. ลิ้นปลายทางดูดและที่กรอง ตองจมมิดอยูในน้ําสะอาดตลอดเวลาการเดินเครื่องไมใชจนอยูใน
โคลน หรือทราย ซึ่งถาดูดเขาเครื่องไปแลว จะเปนอันตรายตอการทํางานของเครื่องได
ค. ใชยางอัดกันรั่วขนาดพอดีทุก ๆ สวนตอสายทางดูด
๑) ถาสายทางดูดกวดไมแนน มีอากาศเขาได จะทําใหเครื่องไมสามารถสูบน้ําขึ้นได หรือสูบ
ขึ้น แตมีน้ําออกไมสม่ําเสมอ
ง. รองรับน้ําหนักของสายทางดูด ชวยรับแรงกดอันเกิดจากน้าํ หนักของสายทางดูด
จ. หามเดินเครื่องในหองปดทึบ นอกจากจะไดตอทอไอเสียออกสูอากาศเปดภายนอก
๑) ไอเสียเปนพิษ เพราะมีกาซคารบอนมอนอกไซดอยูด ว ย
๙. วิธีใชเครื่อง พี. ๒๕๐
ก. ตอทางดูด , ทอไอเสีย , ทอทางสง
ข. เติมน้ํามันเครื่องเบอร S.A.E. ๓๐ ( U.S.N. NO ๓๐๖๕ ) สวนผสม ๑/๒ ไพนตอทุก
ๆ แกลลอนของน้ํามันเบนซิน ซึ่งมีออกเทนระหวาง ๘๐ - ๑๐๐ เขยาสวนผสมใหเขากัน
ค. ยกถังน้ํามันวางบนทีว่ างบนเครื่อง พี. ๒๕๐ และยึดใหแนน
ง. ตอสายน้ํามันจากถังเขาเครื่อง
จ. กดปมน้ํามันบนสวนบนของถังน้ํามันหลาย ๆ ครั้ง จนรูสึกมีแรงตาน เพื่อสงน้ํามันเขา
คารบูเรเตอร
๑) อยากดปม ตอไปเมื่อรูสึกมีแรงตานแลว เพราะจะทําใหตวั ปมซึ่งทําดวยแผนไดอะแฟรม
เสียหายได
ฉ. โยกคันปด - เปดลิ้นทางสงของน้ําอยูในต่ําแหนงปด และกวดเกลียวหางปลาคันโยกเพื่อดูดน้ํา
ไดเอง โดยไมตองลอ ( Hand Priming ) ใหแนน
ช. ดึงปุม Choke ออกใหสุด หมุนปุมแตงความเร็วสูงและต่ํา จากตําแหนงปดไปทางซาย ๓/๔
รอบ
ซ. ดึงเชือกสตารท ระวังอยาใหกระตุกกระชาก เมื่อเครือ่ งติดแลว รอใหเครื่องเดินประมาณ

- ๙๔ ๒ - ๓ วินาที จึงกดปุม Choke เขาที่ เชือกสตารทจะมวนกลับเขาทีเ่ องเมื่อปลอยมือ
ฌ. ตรวจสอบดูเกจความดันน้ํา ความดันน้ําจะแสดงที่เกจ หลังจากสตารทเครื่องแลว ประมาณ
๒๐ วินาที ณ ระดับความสูงจากระดับน้ํา ๑๖ ฟุต
๑) ถากําลังดันน้ําไมแสดงที่มาตรวัด ( Gage ) ภายใน ๔๕ วินาที ใหดับเครื่องแลว
ตรวจสอบทอทางดูดตลอดจนรอยตอเสียใหม
ญ. เมื่อมีกําลังดันน้ําขึ้นที่มาตรวัดแลว เปดลิ้นทางสงของน้ําชา ๆ
ฎ. แตงปุมความเร็วสูงเพื่อใหเครื่องเดินไดดีที่สุด สําหรับการแตงปุมความเร็วต่ําในการเดินเบา
ทําไดเมื่อเบาเครื่อง โดยแตงที่ปุมหยุดเครื่อง ( Stop ) ใหลิ้นเปดแตเพียงเล็กนอย เครื่องก็จะเดินเบา
ฏ. ใชไขควงแตงกําลังดันน้าํ ออกไดตามตองการ
๑) ขณะเดินเครื่องตลอดเวลา ตรวจสอบดูบอย ๆ วา กําลังดันน้ําที่ออกถูกตองหรือไม
ด. เมื่อตองการหยุดเครื่อง ใหกดปุมหยุดเครื่อง ( Stop ) กดไวตลอดเวลาจนเครื่องดับ
ต. ถาเครื่องเดินโดยที่ลิ้นทางสงน้ําออกปดอยูเปนเวลานานมากกวา ๑๕ - ๒๐ วินาที เครื่องจะเดิน
แรงขึ้น เนื่องจากมีอากาศสะสมอยูในปม ใหเปดลิ้นทางสงน้ําออกเปนคราว เพื่อไลอากาศออก
ถ. หลังจากเลิกเดินเครื่องแลว
๑) ระบายน้ําในปมของเครือ่ งทิ้ง โดยการพลิกใหดานทีม่ ีมูเล อยูดานบน และเขยาไปมา
หลาย ๆ ครั้ง แตละครั้งแชทงิ้ ไวประมาณ ๑๐ วินาที
๒) ลางเครื่องดวยน้ําจืดกอนเก็บเขาที่
๓) เดินเครื่องทุกสัปดาห ประมาณครั้งละ ๕ นาที
ข. เครื่องสูบน้ํา SUBMERSIBLE PUMP
๑. สูบน้ําโดยอาการเหวีย่ งตัวออกนอกศูนยกลางของน้ํา
๒. ขับดวยมอเตอรไฟฟา AC. หรือ DC.
๓. ชนิดปจจุบนั ออกแบบใหสูบน้ําออกได ๑๔๐ แกลลอนตอนาที โดยมีระดับความสูงจากน้ํา ๗๐ ฟุต
ก. ถาลดระดับความสูงของน้ําเหลือ ๕๐ ฟุต จะสูบน้ําได ๑๘๐ แกลลอนตอนาที
๔. ออกแบบเพื่อการสูบน้ําออกนอกเรือ หรือสูบน้ําถายเทเทานั้น ไมมีประสิทธิภาพในการดับไฟ
๕. เวลาใชสูบน้ํา ตองหยอนทั้งตัวเครื่องจมน้าํ โดยมีทางออกตอเขากับสายสูบ ขนาด ๒ ๑/๒ นิว้
๖. ระยะที่ลําน้ําพุง ออกไดไกลประมาณ ๓๐ - ๕๐ ฟุต
๗. เมื่อตองการสูบน้ําในที่มีความสูงของระดับน้ํามาก ๆ ทําไดโดยการใช ๒ เครื่องตอเปนอันดับกัน
โดยใหตัวลางจมอยูในน้ํา ทางสงของตัวลางตอเขากับทางดูดของตัวบน มีหีบสวิตซหลายปลั๊กสําหรับ
ทําความสะดวกในการตอหลาย ๆ เครื่อง
๘. หามใชเครื่องสูบน้ํา Sumersible Pump สูบน้ํามันเบนซิน หรือน้ํามันเครื่อง
ก. ของเหลวที่เขาไปใน Pump จะเขาไปหลอความเย็นมอเตอรดวย
ข. ไอระเหยน้ํามันเบนซินอาจรัว่ ไหลเขาไปในมอเตอร ซึ่งทําใหเกิดระเบิดได
ค. น้ํามันหลอลื่นที่มีความหนืดสูง อาจทําใหมอเตอรไหมได เพราะ Overload

- ๙๕ ง. แตหากสถานการรณจําเปนตองทํา ก็ใหสบู น้ํามันไดโดยตอเปนอันดับกัน ๒ เครื่อง
๙. ในการใช Submersible Pump เมื่อจะหยอนหรือดึงเครื่องหามจับตรงสายไฟฟา ใหใชเชือก
ผูกดึงหรือหยอน เพราะอาจจะทําใหยางอัดกันน้ําชํารุดได
๑๐. ควรจัดเตรียมสายไฟฟาฉุกเฉินยาว ๗๕ ฟุต ไว กรณีไฟฟาบริเวณที่เกิดเหตุขัดของ
๑๑. ขอควรระมัดระวัง
ก. อยาใหสายทางสงงอหรือพับ
ข. ใชที่กรองประกอบดวยเสมอ และตองเปนที่กรองที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก
ค. ใหตวั เครื่อง หรือทางดูดจมอยูในน้ําตลอดเวลาที่เครื่องเดิน
ง. หามใช Submersible Pump ในบริเวณที่มไี อระเหยแกสระเบิดอยูดว ย

สวนประกอบของเครื่องสูบน้ําใตน้ํา
เครื่อง

การตอพวงของเครื่องสูบน้าํ ใตน้ําสอง

- ๙๖ ค. เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ พี.อี. - ๒๕๐
สวนประกอบของเครื่องสูบน้ํา
เปนเครื่องยนตน้ํามันใสชนิด ๒ สูบ ๒ จังหวะ ขนาด ๔๒ H. P. ๕,๑๐๐ RPM หลอลื่นโดย
ใชน้ํามันผสม
ดับความรอนดวยอากาศ ทอแกสเสียดับความรอนดวยน้าํ เริ่มเดินดวย Battery ขนาด ๑๒ V.
สามารถไลอากาศไดเองถาทางดูดสูงไมเกิน ๒๐ ฟุต แตถาสูงถึง ๕๐ ฟุต ดวยการตอ Speacial
Tri-gate และ Eductor
แบบมาตรฐาน “S” ใหสวิทซ OFF - Start - RUN อยูในตําแหนง Start เมื่อตองการ Start
ใหสวิทซ OFF - Start - RUN อยูในตําแหนง Run เมื่อเครื่องเดินเรียบรอยแลว ปุมไลอากาศ
และมีกําลังดันเกินกวา ๔๐ PSI คอย ๆ เปดลิ้นทางสง หามเดิน Pump เกินกวา ๒ นาที ถาน้ําไมขึ้น
Automatic Shutdown Pressure Switch จะหยุดเครื่องถากําลังดันต่ํากวา ๒๐ PSI
สวิทซ OFF - Start - RUN ตองอยูในตําแหนง RUN
อุปกรณจะตองลางดวยน้ําจืด
หลังจากใชกับน้ําทะเลทุกครัง้ หามเดิน Pump นานเกินกวา ๒๐ วินาที เมื่อลิ้นทางสงปดจะทําใหเกิด
ฟองอากาศขึ้นใน Pump
การเริ่มเดินเครื่อง พี.อี. ๒๕๐
๑. ตองแนใจวาสายทางสงและทางดูดตอไวอยางถูกตอง Foot Valve and Strainer
จมอยูในน้ํา
๒. ตองแนใจวาน้ํามันในถังถูกผสมไวถูกตอง ( ๒ Pts - ๒ cycle Oil ) ตอ ๖ แกลลอน
ตอสายน้ํามันเขากับเครื่อง
๓. ตอสาย Battery
- แดง “ + ” (บวก) และ ดํา “ - ” (ลบ)
๔. ตั้งสวิทซ OFF - Start - RUN ไวตําแหนง Start
๕. หมุน Speed Control ไว ๑/๔ สวน ( ถาเครื่องเย็น ) หมุน Choke ตําแหนงปด
สุดแลวหมุนกลับมา ๑/๒ ขณะ Start เปด Choke เต็มที่เมื่อเครื่องเดิน
๖. ลิ้นทางสงตองอยูในตําแหนงปด
๗. กดปุม Start จนกวาเครื่องจะทํางาน ( ปรับแตง Choke and Speed Control
ถาตองการ )
๘. กดปุม Prime และคอยเปดลิ้นทางสงอยางชา จนกระทั่งกําลังดันขึ้นถึง ๔๐ PSI
๙. ตั้งสวิทซ OFF - START - RUN ไวในตําแหนง “RUN”
๑๐. ถาเครื่องหยุด ใหตั้ง OFF - START - RUN ไวตําแหนง “START” เริ่ม
Prime ใหม ( ตรวจสอบ Automatic Shutdown Pressure ถากําลังดัน ๒๐ PSI หรือสูง
กวา เมื่อเลื่อนสวิทซ OFF - Start - RUN จาก START ไปไว RUN แลวดับเครื่องเปลี่ยน
ใหม )

- ๙๗ การเลิกเครื่อง พี.อี. ๒๕๐
๑. เลื่อน OFF - Start - RUN ไวในตําแหนง OFF ( ลดความเร็วของเครื่องลง
กอนและเพื่อใหน้ํามันคางอยูใ นระบบ )
๒. ลาง Pump และสวนประกอบดวยน้ําจืด
๓. เปดกอกเดรนน้ําของ Pump ( อยูดานลางของ Pump )
๔. ถอดสายตาง ๆ ออก
ง. เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ ชนิด โตฮัตสุ (TOHATSU)
เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ชนิดโตฮัตสุ มีหลายรุนหลายขนาดที่ใชงานอยู คุณลักษณะทัว่ ไป ไดแก เปน
เครื่องยนตชนิด ๒ สูบ ๒ จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา การติดเครื่องยนตใชการจุดติดดวยระบบไฟฟา
และเชือกดึงจุดติด การหลอลื่น ใชน้ํามันเบนซินผสม (เบนซิน ๓๐ สวนตอน้าํ มันเครื่อง ๑ สวน ใช
แบตเตอรี่สตารท ขนาด ๑๒ โวลท ๒๖ แอมแปร ปมสูบน้ํา เปนแบบ ปมหอยโขง กังหันชัน้ เดียว ๔ ใบพัด
ทางสูบน้าํ ทางเดียว แบบ Rotary Vacuum Pump รอบการหมุนประมาณ ๔,๘๐๐ - ๕,๒๐๐ รอบตอนาที
แลวแตรุนของเครื่องสูบน้ํา
เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ชนิดโตฮัตสุที่มีใชในกองทัพเรือไดแกรุน V - 75 - CS , รุน V - 50 - CS ,
และรุน V - 38 - BS
วิธีการใชงาน
ขอควรปฏิบัติกอนจะสตารทเครื่อง
๑. น้ํามันเชื้อเพลิง โปรดเติมน้ํามันเชื้อเพลิงกอนและหลังการใชเครื่อง อัตราผสมน้ํามัน เบนซิน ๓๐
ลิตรตอน้ํามันเครื่อง (ขนาด ๒ ไซเคิล) ๑ สวน
๒. ตรวจดูระดับน้ํามันทีห่ องเก็บน้ํามัน และหองที่เก็บน้าํ มันของเครื่องปมสูญญากาศ ทัง้ นี้หองน้าํ มัน
สูญญากาศตองมีนา้ํ มัน อยูป ระมาณ ระหวาง ๗๐ - ๘๐ % อยูเสมอ (ใชน้ํามันเกรด SAE. No . 20 ใน
ภาวะปกติ หากน้ํามันขนเกินไป ใหใชน้ํามันเบนซินผสมใหจาง)
๓. กอกน้ํา ตรวจดูใหดีวากอกทุกอันตองอยูในสภาพปด คือ
๓.๑ กอกระบายน้าํ ของปมน้ํา
๓.๒ กอกทางอากาศเขาที่สว นบนของกระบอกสูบ
๓.๓ วาลวของทางจายน้ําออกของเครื่องสูบน้ํา
การติดเครื่องยนต
๑. เปดวาลวน้ํามันโดยหมุนสกรู
๒. ดึงคันโยกเรียกน้าํ มันเพือ่ ใหเขาคารบูเรเตอร และใหแนใจวาน้ํามันเขาเต็มคารบูเรเตอร
๓. ตั้งที่ควบคุมความเร็วทีห่ นาปทมใหอยูใ นตําแหนง “Start”
๔. ดึงปุมโชค หากเครื่องยนตรอนดีแลว ก็ไมจําเปนตองใช

- ๙๘ ๕. หมุนสวิทชใหญไปที่ตําแหนง “Day Time” แลวจึงกดปุมสตารทเครื่อง (ถาเปนกลางคืนใหหมุน
สวิทช ไปที่ตําแหนง “Night Time” ) หลังจากเครื่องติดแลวใหปลอยปุมกด ในกรณีสตารทเครื่องดวยมือให
ดึงเชือกสตารททีก่ านดึง
๖. ในทันทีที่เครื่องเดินติดแลว ใหดนั ปุมโชคคืนสูที่เดิม (หากเปนเวลาที่อากาศเย็นจัด ใหคอย ๆ ดันโช
คกลับเขาที่ชา ๆ เพื่อเลีย้ งใหเครื่องติดโดยราบรื่น )
การสูบน้าํ และการฉีดน้ํา
๑. ดึงปุมโยกของเครื่องปมสูญญากาศลงเพื่อรับกําลังฉุดของสายพาน V เครื่องปนสูญญากาศจะเริ่ม
ทํางานเมื่ออากาศถูกไลออกหมดแลวก็จะเกิดกําลังดูดน้าํ เขาเครื่องปม น้าํ ก็จะไหลออกจากทอถายของปม
สูญญากาศ จากนัน้ ใหรีบดันกลับปุมโยกของเครื่องปมสูญญากาศคืนสูที่เดิม
๒. คอย ๆ เปดวาลวปลอยน้ําเพื่อเริ่มปลอยน้ํา
๓. หมุนที่ควบคุมความเร็วทีละนอย ๆ ไปสูตําแหนงความเร็วสูงหลังจากกดปุมควบคุมความเร็วแลว
( เมื่อปลอยปุม ควบคุมความเร็วแลวเข็มหนาปทมจะแสดงอยู ณ ตําแหนงความเร็วนัน้ )
การดับเครื่องยนต
๑. ปดวาลวน้าํ มันแลวตั้งทีค่ วบคุมความเร็วมาอยูในตําแหนงความเร็วต่ํา
๒. ปดสวิทซประธานมาทีต่ ําแหนง “ STOP “
๓. หลังจากเครื่องหยุดเดินแลว ใหเปดกอกตาง ๆ เพื่อใหนา้ํ ไหลออกจากเครื่องใหหมด หลังจากถายน้ํา
ออกจากเครื่องหมดแลว ใหปดกอกทุกอันรวมทัง้ วาลวปลอยน้ําดวย
ขอควรระวังระหวางใชเครื่อง
๑. ถาสตารทเครื่องไมติดทันที อยาใชปมุ สตารทครั้งหนึง่ เกิด ๓ วินาที และใหคอยประมาณ ๕ วินาที
เพื่อใหแบตเตอรี่เกิดพลังตามเดิม และจึงสตารททดลองดูใหม หากเครื่องติดใหรีบปลอยปุมกดสตารททันที
หากมีการกดปุมอยูนาน ๆ จะทําใหตัวมอเตอรหรือแบตเตอรี่เสีย ขัดของได
๒. ตรวจดูใหแนใจวามีนา้ํ ไหลออกจากทอถาย ซึ่งอยูสว นลางของเครื่องสูบ อยาใชเครื่องเกิน ๑ นาที
หากปรากฎวาไมมีน้ําปลอยออกมา ( ในสภาพเชนนี้เข็มควบคุมความเร็วตองอยูในตําแหนง “ความเร็วต่ํา “
๓. อยาใชเครือ่ งปมสูญญากาศนานเกินกวา ๑ ๑/๒ นาที ในกรณีทที่ ําการสูบน้าํ จากแหลงน้ําซึง่ อยูล ึก
มาก ตองระวังอยาใหจงั หวะการทํางานของปมสูญญากาศเปลี่ยนไป จนกวาจะแนใจวาทําการสูบน้ําขึ้นได
แลว
๔. อยาไดแตะตองสปริงปรับคุมแรงดึงเปนอันขาด
๕. ในกรณีทที่ ําการสูบน้าํ จากแหลงน้าํ สกปรก ตองใชตะแกรงหรือวัตถุพวกหัวกรองที่ปลายทอดูดทุก
ครั้ง
ขอควรระวังหลังจากการใชเครื่อง
๑. หลังจากใชเครื่องสูบน้ําสูบน้ําทะเลแลว ใหใชน้ําจืดชะลางเครื่องใหทวั่ และลางสวนในของเครื่อง
ดวย

- ๙๙ ๒. หลังจากใชงานแลว ใหเปดกอกระบายน้ําทิ้งทุกตัวสําเร็จแลวจึงปดกลับที่เดิมทุกตัว กอนที่จะเก็บ
เครื่อง
๓. กอนเก็บเครื่องสูบน้ํา กอกทุกตัวตลอดทั้งฝาปดทอดูดจะตองอยูในตําแหนงปดหมด คันโยกทํา
สูญญากาศก็เชนกัน ตองปดกลับไปอยูในตําแหนง “ O” เสมอ
เครื่องขัดของเมื่อใชงานและการบํารุงรักษา
เครื่องยนตติดยาก
๑. หากกดปุม สตารทเครื่องแลวไมเดิน ใหตรวจดูดังนี้
- ฟวส หากขาดใหตอใหม
- สายไฟ หากหลวมหรือสายที่ตอกันไวสกปรก ใหทาํ ความสะอาดและตอใหแนน
- แบตเตอรี่ หากไมประจุไฟ ใหทาํ การประจุไฟ ( ชารจ ) ใหมหรือเปลีย่ นแบตเตอรี่ใหม เมื่อตรวจแก
แลว เครื่องยังไมเดิน ใหปรึกษารานจําหนายผลิตภัณฑโตฮัทสุที่อยูใกล
๒. หากกดปุม สตารทแลวเครื่องเดินแตไมติด ใหปฏิบตั ิดังนี้
อุปกรณเกี่ยวกับไฟฟา
ก. ใหตรวจดูหัวเทียน หากขั้วไหม สกปรก หรือชํารุด หรือมีผงคารบอนติดอยูมาก ใหทาํ ความ
สะอาดหรือตั้งเขี้ยวใหม หรือมิฉะนัน้ ก็เปลีย่ นหัวเทียนชุดใหมเลย
ข. ใหตรวจดูตัวแมกนิโตวาสปารคและทํางานปกติหรือไม
ค. ใหตรวจตัวเครื่อง C.D.I. วาทํางานไดเปนปกติหรือไม
ง. ใหตรวจคอยลทําหนาที่จดุ เครื่องวาอยูในสภาพดีหรือไม
จ. ใหตรวจสายที่ตอกับจุดเครื่องวาอยูในสภาพดีและตอไวถูกตองหรือไม
ขอปฏิบัติที่กลาวขางตน ใชในกรณีที่ไมไดปรึกษากับรานจําหนาย
ระบบน้ํามัน
ก. ตรวจถังน้าํ มันวามีนา้ํ มันเชื้อเพลิงอยูเ ต็มหรือไม
ข. ตรวจดูวาน้ํามันไหลสงในทอน้ํามันสะดวกหรือไม
หากจําเปนใหทําความสะอาดทอ ปุมโยกและคาบูเรเตอร และตรวจดวยวารูระบายอากาศฝาถัง
น้ํามันมีสภาพปกติหรือไม
ค. หากน้าํ มันทวมใหปดทอสงน้าํ มันและเอาหัวเทียนออกกอน ทําการหมุนเครื่องไปหลาย ๆ ครั้ง
เพื่อใหน้ํามันทีท่ วมอยูหมดไป
ง. ถาน้าํ มันไหลไมทนั ( ไหลไมพอ ) ใหเปดโชคในกรณีที่อากาศเย็น
การตรวจสอบกําลังอัด
ในกรณีที่ความดันเปนปกติ ใหตรวจดูวาหัวเทียนใสเขาที่สนิท และอยูใ นสภาพดีหรือไม และตรวจ
ดวยวาฝาสูบใสเขาที่แนนหรือไม
การดูดน้ําไมขนึ้

- ๑๐๐ ใหตรววจดูดังนี้
- ถาอากาศรั่วเขาปมไดใหตรวจดูวาขอตอทางดูดน้ําขันแนนหรือไม ปะเกนมีหรือไม และดูวา ปด
แนนหรือเปลา รวมทั้งตรวจวาลวทอจายน้าํ ตองปดสนิทดวย
- ปุมโยกถายน้ําออกและวาลวปลอยน้าํ อยูในสภาพปดหรือไม
- ถาปมสูญญากาศไมทํางาน ตรวจดูน้ํามันเครื่องในอุณหภูมิต่ําใชนา้ํ มันคอนขางใส ตรวจกอก
และสปริงวาหลวมหรือไม
- ตรวจตาง ๆ วามีรอยแตกราวหรือหลวมหรือไม และตรวจสายทอวัดแรงดัน และสูญญากาศ
วาตอกันในสภาพแนนสนิทหรือไมประการใด
- ตรวจซีลของเครื่องวาอยูในสภาพดีหรือไม หากรั่วใหดําเนินการปรึกษากับรานจําหนาย
แรงฉีดออน
- สายสูบ ตรวจดูตะแกรงกรองวาไมมีสิ่งใดไปอุดตันอยู และตรวจดูวามีลมรั่วออกสวนใด อัน
เนื่องจากตอแลวขันไมแนน
- ตัวเครื่องสูบ ตรวจวามีสิ่งสกปรกติดอยูกับใบพัดหรือไม ใหทําความสะอาดเสียถาจําเปน
การดูแลรักษาอุปกรณไฟฟา
แมกนิโต ( คอยลจุดเชื้อเพลิงเครื่องยนต )
๑. C.D.I. แมกนิโต
หากปกติแมกนิโตแบบทัว่ ไป กระแสไฟจะเกิดขึ้นและเดินไปยังคอยลกระตุนกระแสไฟใหเปน
แมเหล็ก เมื่อแผนคอนแทกซเปด กระแสไฟแรงสูงจะเกิดขึ้นในตัวคอยล จุดประกายไฟ แลวผานไปยังหัว
เทียน สวนระบบ C.D.I. แมกนิโตนั้นตางกันทีเดียว เนื่องจากไมใชแผนคอนแทกซ แตใชเครื่องเปลี่ยน
กระแสไฟแบบวัตถุแข็งแทน ดังนัน้ การบํารุงรักษาจึงสะดวกขึ้น ไมตองทําความสะอาดหรือใสแผนคอน
แทกซอีกตอไป
๒. กดสวิทซไปที่ตําแหนง “ STOP “ แตสายดินของคอยลกระตุนกระแสไฟฟาเพื่อใหเกิดสปารค เปน
วิธีการดับเครื่อง
๓. หัวเทียนขอแนะนําใหใช NGK B 7HS ของแตละแบบรุน และชวงหางมาตรฐานของแผนธาตุกลาง
เขี้ยวหัวเทียนใหอยูในระหวาง ๐.๖ - ๐.๗ ม.ม.
๔. ไดติดคอยลสําหรับไฟแสงสวางและระบบกระแสไฟ A.C. ไวตางหากเปนอิสระ ใชเปนกําลังในการ
ชารจแบตเตอรี่โดยผานเรคติไฟเออร และจายกระแสไฟสัญญาณเครื่องทํางาน และไฟแสงสวางอื่น ๆ อีก
ดวย
๕. รักษาหัวเทียนใหสะอาดและใสใหเขาที่
๖. ตรวจผังการเดินสายไฟวาอยูในสภาพปกติหรือไม
๗. ทดสอบโดยการติดเครื่องใหเดินอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง
การบํารุงรักษาและดูแลอุปกรณสวนประกอบตาง ๆ

- ๑๐๑ เพื่อใหไดประโยชนในการใชเครื่องอุปกรณนี้ในการดับเพลิงอยางเต็มที่ จึงจําเปนที่จะตองดูแล
รักษาเปนอยางดี เกี่ยวกับอุปกรณสวนประกอบ ดังนี้
สายสงน้ํา
จะตองผึ่งใหแหงหลังจากใชงานแลว ถาสายเปยกและสกปรกจะทําใหอายุการใชงานสั้นลงใน
ขณะที่ใชฉีดน้าํ ควรระวังไมใหสายงอหรือหักได และในขณะดึงสายไปควรจะยกขึน้ อยาลากไป เพราะจะทํา
ใหขอตอบุบเสียหายได
ทอสูบน้าํ
จะตองขันสกรูตรงขอตอใหแนน ถาขันไมแนนอากาศจะเขาสูปมได เปนเหตุใหประสิทธิภาพของ
ปมลดลง ปะเก็นของทอดูดก็เชนเดียวกัน ถาชํารุดก็จะทําใหอากาศเขาได จะเปนเหตุใหดูดน้ําเขายาก
ดังนัน้ ตองหมัน่ ตรวจเสมอ ถาพบวาชํารุดตองเปลี่ยนใหมทันที
ทอแยกและหัวฉีด
ขอแนะนําใหใชลวดพันทอแยกเพื่อใหปลอดภัยและสะดวกในการจับฉวย ทั้งนี้แบบหัวฉีดขนาดตาง
ๆ ใหพิจารณาใชใหเหมาะสมกับขนาดหัวสูบน้ํา ขนาดยาวของสายสูบ ขนาดมวนของสายสงและ
สภาวการณ ดังนัน้ การจัดเตรียมหัวฉีดขนาดตาง ๆ ใหพิจารณาใหเหมาะสมเพื่อผลในการฉีดตาม
สถานการณ
ขอสังเกต การใชสายสูบขนาดสั้นเทาใดยิ่งเปนผลดี ทําใหเครื่องสูบน้าํ มีอายุการใชงานไดยนื ยาว
ถาวร หัวสูบควรจะหางในระยะไมเกิน ๓ เมตร
การบํารุงรักษาและปรับเครื่องอยูเปนประจํา
๑. ขจัดเขมาควันที่จับอยูท เี่ ครื่อง หลังจากใชงานแลว ๑๐๐ ชัว่ โมง
๒. เมื่อเครื่องยนตใชเดินครบ ๕๐๐ ชัว่ โมง ใหดาํ เนินการยกเครื่องโอเวอรฮอล ( ถอดชิ้นสวนตาง ๆ
ออกทําความสะอาด )
๓. ตรวจสภาพแบตเตอรี่ไวเปนประจําเดือนละ ๑ ครั้ง
จ. วิธีใชเครือ่ งสูบน้ําดับเพลิงแบบซีเกลอร ทีเอส (Ziegler - TS)
๑. ลักษณะทัว่ ไป
เปนเครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ น้าํ หนักเบาใชเครื่องยนตเบนซิน ๒ จังหวะขับเครือ่ งสูบน้าํ ซึ่งทํา
ดวยโลหะผสมเบาไมเปนสนิม มีอุปกรณดับเพลิงครบถวน
๒. เครื่องยนตตนกําลัง
๒.๑ ชนิดเครื่องยนต
เบนซิน ๒ จังหวะ ๒ กระบอกสูบ ระบายความรอนดวย
อากาศ
๒.๒ กําลังแรงมา
๒๘ แรงมา ที ๔๕๐๐ รอบ / นาที
๒.๓ ระบบจุดติดเครื่องยนต
แมกนีโต
๒.๔ อัลเทอเนเตอร
๑๐๐ วัตต

- ๑๐๒ ๒.๕ ชนิดน้ํามันเชื้อเพลิง
เบนซิน + น้ํามันเครื่องเกรด ๓๐
๒.๖ อัตราสวนผสมน้าํ มันเชื้อเพลิง
๑ / ๒๕ ( น้ํามันเครื่อง ๑ สวนตอเบนซิน ๒๕ สวน )
๒.๗ ระบบหลอลื่น
ใชน้ํามันผสม ๑ / ๒๕
๒.๘ ขนาดความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง
ประมาณ ๑๕ ลิตร
๓. เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
๓.๑ ชนิดเครื่องสูบ
แบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย ระหัดหรือกังหันชัน้ เดียว
๓.๒ ชนิดโลหะเครื่องสูบ
เรือนสูบและสวนตาง ๆ ที่สมั ผัสน้ําทําดวยโลหะผสมเบา
เพลาทําดวยเหล็กสะแตนเลส
๓.๓ ชนิดคลัทซ
แบบอัตโนมัติ เมื่อเดินเครื่องเบา ( รอบต่ํา ) เฟองจะจาก
เมื่อเรงเครื่องเฟองจะจับโดยอัตโนมัติ
๓.๔ เครื่องทําสูญญากาศ
แบบอัตโนมัติสมบูรณ ไมตองเติมน้าํ มันหลอลื่น ไมตอง
ใชน้ําลอไมตองปรนนิบัติบํารุง สามารถทํางานและเลิก
ทํางานไดเองโดยตลอด
๔. วิธีติดเครือ่ งยนตสูบน้ํา
๔.๑ ปดลิ้นสงน้าํ และกอกระบายน้ําที่ใตปม
๔.๒ ตอทอทางดูด ตอสายสงน้าํ ดับเพลิง ( ปลายทอทางดูดตองจมน้าํ อยางนอย ๑๖ นิ้ว และตอง
อยูเหนือพืน้ ดินโคลนอยางนอย ๑๒ นิว้
๔.๓ เปดกอกน้ํามันเชื้อเพลิง
๔.๔ ปรับคันเรงไปประมาณ ๑ / ๔
๔.๕ ติดเครื่องยนต โดยกดปุม หรือใชเชือกกระตุก
๕. วิธีติดเครือ่ งยนตเมื่ออากาศเย็น
๕.๑ ปดโชค
๕.๒ ปรับคันเรงไปประมาณ ๑ / ๔
๕.๓ ติดเครื่องยนต ( เมื่อใชเชือกกระตุกติด ใหดึงเชือก ๒-๓ ครั้ง เพื่อเรียกน้าํ มันกอนกระตุกติด )
๕.๔ เปดโชคทันทีเมื่อเครื่องยนตติด
๖. วิธีติดเครื่องยนตเมื่อเครื่องรอนหรืออากาศรอน
๖.๑ เปดโชค
๖.๒ ปรับคันเรงไปประมาณ ๑ / ๔
๖.๓ ติดเครื่องยนต
๗. วิธีใชเครื่องสูบน้าํ ดับเพลิง
๗.๑ ปดลิ้นสงน้าํ และกอกระบายน้ําทิ้งที่ใตปม
๗.๒ ตอทอทางดูดและสายสงน้าํ ดับเพลิง

- ๑๐๓ ๗.๓ เปดกอกน้ํามันเชื้อเพลิง
๗.๔ ปรับคันเรงไปที่ประมาณ ๑ / ๔
๗.๕ ติดเครื่องยนต
๗.๖ ปรับคันเรงไปที่ประมาณ ๑ / ๓ - ๑ / ๒ ( เครื่องทําสูญญากาศจะเริ่มทํางานเองที่ ๑ / ๓ ๑ / ๒ หรือที่รอบ ๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ รอบตอนาที และจะเลิกทํางานทันทีเมื่อสูบน้าํ ขึ้นแรงดันประมาณ
๒ บาร หรือ ๒๙ ปอนดตอตารางนิ้ว )
๗.๗ เปดลิ้นสงน้าํ
๗.๘ เรงเครื่องยนตเพิ่มใหไดแรงดันน้ําตามตองการ
๘. วิธีปฏิบัติเมื่อเลิกใชเครื่องสูบน้าํ
๘.๑ ผอนคันเรงเบาสุด
๘.๒ ปดลิ้นสงน้าํ
๘.๓ เปดกอกระบายน้ําทิ้งใตปม แลวถอดทอทางดูดออกจากปม
๘.๔ เรงเครื่องใหระบบทําสูญญากาศทํางานนานประมาณ ๒๐ วินาที เพื่อใหระบายน้ําทิ้งไดหมด
๘.๕ ผอนคันเรงเบาสุด แลวดับเครื่องโดยกดปุมดับ
๘.๖ ปดกอกน้ํามันเชื้อเพลิงและกอกระบายน้าํ ทิ้งที่ใตปม
๙. วิธที ดสอบปมโดยการสูบแหง
เพื่อใหเครื่องสูบอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานไดทกุ โอกาส ดังนัน้ หลังใชงานแลวทุกครั้งควรทดลอง
สูบแหงดู เพื่อตรวจหารองรอยอากาศรั่วซึมเขาปม การทดสอบใหกระทําภายหลังจากระบายน้ําคางปม
ทั้งหมด แลวโดยใหปฏิบัติดังนี้
๙.๑ ปดฝาทอทางดูดน้ําใหแนน
๙.๒ ปดชองทางสงน้ําและกอกระบายน้าํ ทิ้งใหแนน
๙.๓ ติดเครื่องยนต แลวเดินเครื่องรอบปานกลาง ( ๑๕๐๐ รอบ / นาที ) นานประมาณ ๒๐ วินาที
๙.๔ เฝาดูที่มาตรวัดสูญญากาศ เข็มจะชีต้ กไปทางตัวเลขสีแดงอยางนอย ๘ เมตร
๙.๕ ดับเครื่องยนตแลวเฝาดูมาตรวัดสูญญากาศ เข็มจะคอย ๆ เลื่อนกลับที่เดิมอยางเชื่องชาใน
อัตราประมาณ ๑ เมตร / นาที ( ถาเข็มตกเร็วกวานี้แสดงวาปม หลวมอากาศรั่วเขาได )
๙.๖ เปดกอกระบายน้ําทิ้ง เมื่อเลิกทดสอบและปดกลับที่เดิมทุกครั้ง หลังเปดแลว
๑๐. วิธีระวังรักษาเครื่องสูบน้ํา
๑๐.๑ ลางเครื่องสูบ ทอทางดูด หัวกรองผงและอุปกรณอื่น ๆ ดวยน้าํ จืดทุกครั้งหลังจากใชสูบน้าํ
ทะเลหรือน้ําสกปรก
๑๐.๒ ใช เครือ่ งสูบน้าํ สูบน้าํ จืดเพื่อลางภายในปม ทุกครั้ง เมื่อใชสูบน้าํ ทะเลหรือน้าํ สกปรก
๑๐.๓ เปลี่ยนน้าํ มันหลอลืน่ เฟองปมทุก ๕๐ ชัว่ โมง ของการใชงาน หรือ อยางนอยปละครั้ง โดย
ใชน้ํามันหลอลื่นเกรด ๘๐ หรือเกรด ๙๐ ประมาณ ๐.๖ ลิตร

- ๑๐๔ ๑๐.๔ อัดจารบีที่จุดอัดจารบีหลังปม ทุก ๒๐ ชัว่ โมงของการใชงาน ( อัดครั้งละประมาณ ๕ นาที )
๑๐.๕ ถาเครื่องสูบไมไดใชงานเปนเวลานาน ๆ ใหทาํ การทดสอบแหงตามขอ ๙
ทุก ๆ ๔ สัปดาห / ครั้ง
๑๑. วิธีระวังรักษาเครื่องยนตตนกําลัง
๑๑.๑ ชะโลมน้ํามันไสกรองอากาศทุก ๓๐ ชัว่ โมง ของการใชงาน เมือ่ ใชในภาวะอากาศสกปรก
และทุก ๕๐ ชัว่ โมง ของการใชงาน เมื่อใชในภาวะปกติ ลางไสกรองอากาศอยางนอยปละครั้ง
๑๑.๒ น้าํ มันเชื้อเพลิง ตองมีเต็มถังอยูตลอดเวลา
๑๑.๓ ลางทําความสะอาดหัวเทียนเปนประจํา
๑๑.๔ ดูคําแนะนําวิธีใชและวิธีบาํ รุงรักษาเครื่องยนตใหละเอียด
๑๑.๕ ทดสอบแบตเตอรี่ทุก ๆ ๔ สัปดาหตอครั้ง ถาไฟออนใหประจุไปใหเต็ม

…………………………………

บทที่ ๑๑
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ
(Automatic Firefighting System and Semi Automatic Firefighting System)
ระบบสารดับไฟ HALON ๑๓๐๑ แบบอัตโนมัติ
ระบบที่ฉีดสาร HALON เขาไปภายในหองซึ่งเกิดไฟไหมดวยความเขมขนอันเหมาะสม การ
จัดระบบนี้ทาง NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION หรือเรียกยอ ๆ วา NFPA ซึ่งเปน
สมาคมทีม่ ีชื่อเสียงและไดรับความเชื่อถือกันเปนอยางยิง่ ในทั่วโลก เกี่ยวกับการดับเพลิงทั้งปวง ไดกําหนด
มาตรฐานไวอยางละเอียดตามขอ NFPA ๑๒ A เกี่ยวกับ HALONEMATED EXTINGUISHING AGENT
SYSTEM HALON ๑๓๐๑ ในมาตรฐานนีไ้ ดกําหนดใช HALON ๑๓๐๑ ไมเกิน ๗ % ของปริมาตรอากาศ
ภายในหอง ซึง่ เปนสถานทีม่ คี นทํางานอยูแ ละอาจสูงถึง ๑๐ % สําหรับหองเก็บเอกสาร หองเก็บของตาง ๆ
และหองที่ไมมเี จาหนาที่อยูประจํา
การทํางานของระบบนีโ้ ดยทัว่ ๆ ไป ไดแบงภาคการทํางานของอุปกรณไวดังนี้
๑. ภาคตรวจจับ ( DETECTOR ) จะทําหนาทีเ่ พื่อตรวจดูวาไดมีไฟไหมเกิดขึน้ ก็จะสงสัญญาณแจง
ไปยังภาคแผงควบคุม ( CONTROL PANEL ) ทันที และตัว DETECTOR มี ๒ แบบ คือ
๑.๑ แบบ HEAT DETECTOR จะทํางานโดยการตรวจจับความรอนหรืออุณหภูมิในบริเวณนัน้
ซึ่งสูงผิดปกติและยังแบงออกไดอีก ๒ ชนิด ที่ไดตั้งเอาไว
๑.๑.๑ ชนิดตัง้ อุณหภูมิคงที่ ( ๑๓๕ - ๑๙๐ ฟ ) จะทํางานตามอุณหภูมิ
๑.๑.๒ ชนิดเปลี่ยนคาของอุณหภูมิตอวินาที ( ๔ F / SEC )
๑.๒ แบบ SMOKE DETECTOR จะทํางานโดยการตรวจจับควันหรือกาซซึง่ เกิดจากการเผา
ไหมในบริเวณนั้นที่เพิ่มขึ้นเปนเปอรเซ็นต / วินาที ตอปริมาตรของอากาศภายในหองหรือบริเวณนัน้ ๆ
หมายเหตุ ภาคตรวจจับ( DETECTOR ) ควรจัดทําเปนชนิด CROSSED ZONE หรือชนิด DAUL
CIRCUITคือตองมีตัว DETECTOR จํานวน ๒ ตัว ซึ่งทํางานอยูคนละวงจร เพื่อปองกันการทํางานผิดพลาด
ของตัว DETECTOR เอง
๒. ภาคแผงควบคุม ( CONTROL PANEL ) ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของระบบทัง้ หมด เริ่ม
ตั้งแตรับสัญญาณเพลิงไหม , สงสัญญาณเตือนภัย , สงสัญญาณไปยังภาคอุปกรณ เปดลิ้นปลอย ซึง่
จะตองผานภาคถวงเวลา ( TIME - DELAY ) กอน
๓. ภาคแหลงจายพลังงานไฟ ( D.C. POWER SOURCE ) ทําหนาทีจ่ ายไฟฟากระแสตรง (
D.C ) เพื่อใชในการทํางานของระบบแหลงจายพลังงานไฟฟานี้มี ๒ ระบบ
๓.๑ ระบบแบตเตอรี่ จะจายพลังงานไฟฟากระแสตรง ( DC.) ใหกบั การทํางานของระบบเมื่อ
ไฟฟากระแสสลับ ( AC. ๒๒๐ V. ) ขัดของ
๓.๒ ระบบไฟฟากระแสสลับ ( AC. ๒๒๐ V. ) จะแปลงไฟฟากระแสสลับ ( AC. ) เปนไฟฟา
กระแสตรง ( DC.) เทากับแบตเตอรี่เพื่อจายไฟฟากระแสตรง ( DC. ) ใหกับการทํางานของระบบและยังทํา
การประจุแบตเตอรี่ไวใช เมื่อไฟฟากระแสสลับ ( AC. ๒๒๐ V. ) ขัดของดวย

- ๑๐๖ ๔. ภาคสงสัญญาณเตือนภัย ( WARNING ALARM ) จะทํางานภายใตการควบคุมของภาคแผง
ควบคุม ( CONTROL PANEL ) หลังจากไดรับสัญญาณเพลิงไหมจากตัว DETECTOR ทั้ง ๒ ตัว สัญญาณ
เตือนภัยนีย้ ังแยกออกไดหลายทาง เชน เสียงการพูด เสียไซเรน เสียงกระดิง่ ไฟฟา สัญญาณแสง และ
สัญญาณรีโมท
๕. ภาคถวงเวลา ( TIME - DELAY ) การทํางานของภาคนี้จะถวงเวลาไวประมาณ ๒๐ - ๕๐
วินาที ( แลวแตจะตั้งเอาไว ) ไมใหภาคอุปกรณเปดลิ้นปลอย ทํางานเพื่อใหภาคสัญญาณเตือนภัย
( WARNING ALARM ) ทํางานเตือนใหบคุ คลที่อยูในหองนัน้ ไดหนีออกมาเสียกอน กอนที่สาร HALON จะ
ฉีดเขาไป
๖. ภาคอุปกรณเปดลิน้ ปลอย ( HALON SOLINOID VALVE ) ภาคนี้จะทํางานตอจากภาคถวง
เวลา ( TIME - DELAY ) โดยใชระบบแมเหล็กไฟฟา ( SOLINOID ) เปนตัวเปดลิน้ ที่ขวด ( HALON ) สาร
HALON ก็จะไหลไปตามทอจนถึงหัวฉีด HALON
๗. ภาคขวด HALON เปนขวดทําดวยเหล็กกลา บรรจุสาร HALON ภายใตกําลังดันของ
ไนโตรเจน ๑๐๐ ปอนด / ตารางนิ้ว ที่อณ
ุ หภูมิประมาณ ๗๐ ฟ เมือ่ สาร HALON อยูในขวดเปนของเหลว
และจะตองมีจาํ นวนเพียงพอที่ดับไฟในพื้นที่นนั้ ไดตามทีส่ มาคม N F P A ไดกําหนดไวคือ
สาร HALON ๑๓๐๑ จะตองฉีดออกมาครอบคลุมบริเวณพืน้ ที่ ๆ ตองการดับไฟ ภายในระยะเวลา
๑๐ วินาที ดวยความเขมขนตามมาตรฐานของสมาคมขอ N F P A ๑๒ A
ฉะนัน้ ในการติดตั้งระบบสารดับไฟ HALON ๑๓๐๑ นี้ จึงตองมีการคํานวณขนาดของพื้นทีห่ อง
ขนาดของหัวฉีด ขนาดทอนํากาซ ปริมาณของสาร HALON ภายในขวด ระยะเวลาการฉีด และความ
เขมขนตามทีก่ ําหนด
หลังจากติดตัง้ ระบบเรียบรอยแลวจะตองมีการทดลองทําการฉีด HALON เพื่อดูการทํางานดังนี้
- ระยะเวลาการฉีดสาร HALON เปนไปตามกําหนดเวลาหรือเปลา คือ ๑๐ วินาที
- หลังการฉีดครอบคลุมพื้นที่แลว มีความเขมขนถูกตองตามมาตรฐานหรือไม
- การกระจายครอบคลุมพื้นที่สม่ําเสมอเทากันหรือไม
- ระยะเวลาการสลายตัวหลังจากมีความเขมขนเพียงพอแลว ก็จะตองคงตัวอยูในระยะเวลาอัน
สมควร เพื่อใหดับไฟไดอยางสงบราบคาบจริง ๆ
๘. ภาคหัวฉีด ( DISCHARGE NOZZLE ) หัวฉีดจะตองมีจาํ นวนเพียงพอและครอบคลุมพื้นที่
ซึ่งตองดับไฟไดหมดสามารถรับอัตราการไหลของกาซ HALON ไดตามที่ตองการ และติดตั้งอยูในตําแหนงที่
เหมาะสม
ระบบสารดับไฟ HALON ๑๓๐๑ แบบเปดทวมหอง
การทํางานภายในระบบ ไดแบงแยกออกเปนสวนประกอบดังนี้
๑. ขวด CO2 ( CO2 ACTUATOR CYLINDERS )
๑.๑ เปน CO2 ขนาดบรรจุ ๕ ปอนด น้าํ หนักรวมทัง้ ขวดประมาณ ๑๔ - ๑๕ ปอนด

- ๑๐๗ ๑.๒ กําลังดันของ CO2 ภายในขวด จะเปนตัวไปขับดันใหลิ้น ACTUATOR VALVE ที่ขวด
HALON เปด พรอมกันนั้นก็จะเปนตัวขับดัน PRESSURE SWITCH ของสัญญาณเตือน ( WARNING
ALARMS ) สัญญาณไฟแสงสวาง ( LIGHT ) และตัดระบบระบายอากาศ ( VENTELATION SHUT DOWN )
๑.๓ คันกระเดื่องบังคับลิ้น CO2 ( MANUAL CONTROL HEAD LEVER OPERATED )
มี ๒ ตําแหนง คือ
๑.๓.๑ ตําแหนง “ปด” คันกระเดื่องบังคับ ฯ อยูดานบน
๑.๔ แผนปองกันอันตราย ( RUPTURE DISC ) แผนนีจ้ ะแตกออกเมือ่ กําลังดันภายในขวดเกิน
( ระหวาง ๒,๖๕๐ - ๓,๐๐๐ PSI. )
๑.๕ สลักนิรภัย ( LOCKING PIN ) จะหามคันกระเดือ่ งบังคับ ฯ ทัง้ ตําแหนงเปดและปด จะมี
ลวดกับตราตะกั่วผูกไวอีกครั้งหนึ่ง
๑.๖ ปกติ CO2 จํานวน ๑ ขวด จะมีกําลังขับดันระบบตาง ๆ ของ HALON นี้ไดอยางเพียงพอ
๒. ทอจาย CO2 ( ๑ / ๔ นิว้ FLEX DISCHARGE LOOP )
๒.๑ เปนทอโลหะออนขนาด ๑ / ๔ นิว้ ทนกําลังดันไดสงู
๒.๒ ปลายทอดานที่ตอขวด CO2 เปนเกลียวตัวแบบ SWIVEL - FEMALE
๒.๓ ปลายทอดานที่ตอกับลิ้นกันกลับ CO2 ( ๑ / ๔ นิว้ CHECK VALVE ) เปนเกลียวตัวเมีย
แบบ ( SOCDET - WELDED )
๓. ลิ้นกันกลับ CO2 ( ๑ / ๔ นิว้ CHECK VALVE )
๓.๑ เปนตัวบังคับให CO2 ไหลไปไดทางเดียวเทานั้น
๓.๒ ปลายทางดานที่ CO2 ออกตอกับทอรวม CO2 ( ACTUATION MANIFOLD )
๔. ทอรวม CO2 ( ACTUATION MANIFOLD )
๔.๑ เปนทออยูระหวางลิ้นกันกลับ CO2 กับ ชุดถวงเวลา ( TIME DELAY ASSEMBLY )
๕. เพรสเซอร สวิทซ ( PRESSURE SWITCH )
๕.๑ สวิทซนจี้ ะทํางานโดยไดรับแรงขับดันจาก CO2
๕.๒ สวิทซตวั ที่ ๑ จะตอวงจรไฟฟาสําหรับสัญญาณเตือนภายในหองและสัญญาณไฟภายใน
และภายนอกหอง
๕.๓ สวิทซตวั ที่ ๒ จะตัดวงจรไฟฟาในระบบระบายอากาศ
๕.๔ สวิทซตวั ที่ ๓ จะตอวงจรไฟฟาสําหรับสัญญาณแสดงการทํางานของ HALON
( เปนไฟสีเหลือง )
๖. ชุดถวงเวลา ( TIME DELAY ASSEMBLY ) และชุด BY - PASS
๖.๑ ชุดถวงเวลา ( TIME DELAY ASSEMBLY ) จะถวงเวลา CO2ไว ๖๐ วินาที กอนที่ CO2
จะไปถึงขวด HALON เพื่อให

- ๑๐๘ - บุคคลที่อยูภายในหองนัน้ หนีออกมาไดทัน
- ระบบพัดลมระบายอากาศหยุดใหเรียบรอย
๖.๒ ชุด BY - PASS มีอยู ๒ แบบ คือ
๖.๒.๑ แบบคันกระเดื่องบังคับลิ้น BY - PASS ( BY - PASS CONTROL DELAY LEVER
)
- คันกระเดื่องบังคับ ฯ นี้จะอยูดานบนของชุดถวงเวลา
( TIME DELAY ASSEMBLY )
- คันกระเดื่องบังคับ ฯ มีลักษณะการทํางานเหมือนกับคันกระเดื่องบังคับ ฯ
ที่ขวด ( CO2 )
- เมื่อไมตองการถวงเวลา ก็ใหยกคันกระเดื่องบังคับขึ้นก็จะทําให CO2 ผานไปยัง
ขวด HALON ทันที
๖.๒.๒ แบบลิ้น BY - PASS ( BY - PASS VALVE )
- เปนลิ้น BY - PASS เปด - ปด ดวยมือ ( MANUAL BY - PASS VALVE )
โดยตอครอมชุดถวงเวลาเอาไว
- โดยทั่ว ๆ ไป เรือรบของ ทร.อม. ที่ติดตั้งระบบ HALON จะใชลิ้น BY - PASS
แบบนี้มากกวาแบบคันกระเดื่องบังคับ ฯ
คําเตือน ไมวาจะใชลนิ้ BY - PASS แบบปด ตองคํานึงถึงบุคคลที่อยูในหองนัน้ ๆ ดวยวามีเวลา
พอที่จะหนีออกมาไดทนั หรือไม
๗. ลิ้นระบาย CO2 ( ACTUATION VENT FIFING )
๗.๑ เมื่อ CO2 มาขับดันลิน้ ที่ขวด HALON แลว ยังมีกําลังดันเหลืออยูก็จะมาระบายออกทาง
ลิ้นนี้
๘. ทอ CO2 ขับ ( ๑ / ๔ นิ้ว FLEX ACTUATION LOOP )
๘.๑ เปนทอโลหะออน ขนาด ๑ / ๔ นิว้ ทนกําลังดันไดสงู
๘.๒ ปลายทอดานที่ตอกับทอรวม CO2 ( ACTUATION NANIFOLD ) เปนเกลียวตัวเมียแบบ
SOCKET WELDED
๘.๓ ปลายทอดานที่ตอกับลิ้นของขวด HALON เปนเกลียวตัวเมียแบบ SWIVEL - FEMALE
๙. ขวด HALON ๑๓๐๑ ( HALON ๑๓๐๑ CYLINDERS )
๙.๑ ทาสีแดง - ขาว แผนฉลากทาสีเทา
๙.๒ มีขนาดบรรจุ ๑๐ ๖๐ ๙๕ และ ๑๒๕ ปอนด
๙.๓ บรรจุอยูในขวดจะเปนของเหลวภายใตกําลังดันของไนโตรเจน ๖๐๐ PSI. ที่อณ
ุ หภูมิ
๗๐ ฟ ( ๒๑.๑ ซ )
๙.๔ แตละขวดจะมีเกซวัดกําลังดันติดอยู

- ๑๐๙ ๙.๕ แผนปองกันอันตราย ( RUPTURE DISC ) ที่ขวดจะแตกออกเมื่อกําลังดันภายในขวดสูง
ระหวาง ๒,๖๕๐ - ๓,๐๐๐ PSI.
๑๐. ทอจาย HALON ( HALON DISCHARGE HOSE )
๑๐.๑ เปนทอโลหะออน ขนาด ๑ ๑ / ๒ นิว้ ทนกําลังดันสูง
๑๐.๒ ปลายทอดานที่ติดกับขวด HALON เปนเกลียวตัวเมียแบบ SWIVEL FEMALE
๑๐.๓ ปลายทอดานที่ติดกับลิ้นกันกลับ HALON ๑ ๑ / ๒ CHECK VALVE ) เปนเกลียวตัว
เมียแบบ SOCKET - WELDED
๑๑. ลิ้นกันกลับ HALON ( ๑ ๑ / ๒ CHECK VALVE )
๑๑.๑ เปนตัวบังคับให HALON ไหลไปไดทางเดียว
๑๑.๒ ปลายทางดาน HALON ออกตอกับทอรวม HALON
๑๒. ทอรวม HALON ( DISCHARGE MANIFOLE )
๑๒.๑ เปนทออยูระหวางลิน้ กันกลับ HALON กับหัวฉีด HALON
๑๓. หัวฉีด HALON ( DISCHARGE NOZZLE )
๑๓.๑ เมื่อ HALON ถูกจายออกมาจากขวดผานทอทางตาง ๆ มาถึงหัวฉีดก็จะแผกระจายเปน
ละออง ( GAS VAPOR ) ครอบคลุมพื้นทีท่ ี่เกิดไฟไหม
๑๓.๒ หัวฉีดจะมีฝาครอบหัวฉีด ( NOZZLE CAP ) ทําดวยพลาสติดครอบอยูเพื่อปองกันการ
อุดตันและเปนสิ่งแสดงใหรูวา HALON ไดฉีดออกมาแลว
๑๔. ทอระบาย HALON ( ๓ / ๘ นิ้ว RUTTURE DISC LOOP )
๑๔.๑ เปนทอโลหะออน ขนาด ๓ / ๘ นิว้ ทนกําลังดันสูง
๑๔.๒ ปลายทอที่ตอกับขวด HALON ทางแผนปองกันอันตรายเปนเกลียวตัวเมียแบบ
SWIVEL - FEMALE
๑๔.๓ ปลายทอดานที่ตอกับทอระบายรวม ( BURST DISC MANIFOLD ) เปนเกลียวตัวเมีย
แบบ SOCKET - FEMALE
๑๕. ทอระบายรวม ( BURST DISC MANIFOLD )
๑๕.๑ ตอกับทอระบาย HALON และทอระบาย CO2
๑๕.๒ สําหรับระบาย HALON และ CO2 เมื่อมีกําลังดันสูงเกินกวาอัตราที่กําหนดไว ซึง่ จะทํา
ใหแผนปองกันอันตรายแตกออก
๑๕.๓ ทอนี้ตอ ออกไปยังพืน้ ที่ ที่ไมมบี ุคคลอาศัยอยู
วิธีใช
๑. ดึงสลักนิรภัย ( LOCKING PIN ) ออกจากขวด CO2
๒. ผลักคันกระเดื่องบังคับฯ ที่ขวด CO2ก็จะบังคับลิน้ ที่ขวด CO2 ใหเปด CO2 ก็จะไหลไปตามทอเขาระบบ
PRESSURE SWITCH ตาง ๆ แผนชุดถวงเวลา ( TIME - DELAY ASSEMBLY ) ไปจนถึงลิ้นที่

- ๑๑๐ ขวด HALON ดวยแรงขับดันของ CO2 ก็จะบังคับลิ้นที่ขวด HALON ใหเปด HALON ก็จะไหลไปตามทอเขา
หัวฉีด
๓. ตรวจดูใหแนใจวา PRESSURE SWITCH ตาง ๆ ทํางานหรือไมโดยสังเกตดูจากสัญญาณที่
แสดงดังนี้
๓.๑ สัญญาณเตือนภัย ( WARNING ALARM ) และสัญญานไฟแสงสวาง ( LIGHT )
๓.๒ ระบบพัดลมระบายอากาศถูกปด
การบํารุงรักษาระบบสารดับไฟ HALON ๑๓๐๑ ( PMS )
๑. ทุก ๆ ๑ เดือน จะตองตรวจระบบทัง้ หมด
๒. ทุก ๆ ๓ เดือน จะตองทดลองการทํางานของ PRESSURE SWITCH ตาง ๆ ทดสอบระบบ
ทางเดินของ HALON
๓. ทุก ๆ ๖ เดือน
- ตรวจระดับของสาร HALON ในขวด ถานอยกวาระดับใหทาํ การเปลี่ยนขวดใหมแทน
- ทดลองการทํางานของชุดถวงเวลา ( TIME - DELAY ASSEMBLY )
- ชั่งน้ําหนักของ CO2 ทัง้ หมด
๔. งานตามความตองการ
- ชั่งน้ําหนักหรือเปลี่ยนขวด HALON ที่ติดตั้งอยู
- ตรวจการรั่วที่ขวด HALON ที่ติดตั้งอยู
- ตรวจการรั่วที่ขวด
- เอาขวด HALON ที่ใชแลวออกไป นําขวดใหมมาเปลีย่ นแทน

คําเตือน
- กอนทําการบํารุงรักษาหรือซอมในระบบ จะตองตรวจดูใหแนใจวาไมมีกําลังดันเหลือตกคาง
อยูในระบบ

- ๑๑๑ ภาคการทํางานของอุปกรณในระบบ HALON 1301
แบบอัตโนมัติ (TOTAL FLOODING SYSTEM)
ตัวจับความรอน

ตัวจับควัน

(HEAT DETECTOR)

(SMOKE DETECTOR)

๑. ภาคตรวจจับ

เสียงเทปพูด

(DETECTOR)

๓. ภาคจายไฟ

๒. ภาคควบคุม

(DC.POWER SOURCE)

(CONTROL PANEL)

(SOUND TAPE)

๔. ภาคสัญญานเตือน

ไซเรน

(WARNING ALARM)

(SIREN)

ไฟแสงสวาง
(VISUAL/LIGHT)

ไฟฟากําลัง
(POWER ELECTRIC
๕. ภาคถวงเวลา
20 - 50 SEC. TIME - DELAY

๖. ภาคอุปกรณเปดลิ้นปลอย

๗. ภาคขวด

(HALON SOLINOID VALVE)

(HALON 1301)

รีโมท
(REMOTE)

๘. ภาคหัวฉีด
(DISCHARGE NOZZLE)

- ๑๑๒ -

แบบระบบฮาลอนทวมหอง (Typical Halon 1301 System)

- ๑๑๓ ระบบสารดับไฟผสม
( Twinned Agent Fire Extinguishing System of TAFEK )
ก. ชนิดและคุณสมบัตขิ องสารดับไฟผสม แบงออกได ๒ ชนิด
๑. ฟองทางกล (Mechanical Foam) คือ น้ํายาฟองขนที่ตอ งอาศัยกลจักรในการผลิตเพื่อทําใหเกิด
ฟอง ซึ่งน้ํายาฟองกลนี้มีอยูด วยกัน๔ ชนิด คือ
๑.๑ โปรตีนโฟม (Protein Foam)
๑.๒ ซินเทซททิคโฟม (Synthetic Foam)
๑.๓ เอเควียสฟลม ฟอรมมิ่งโฟม (Aqueous Film Forming Foam)
๑.๔ ฟลูออโรโปรตีนโฟม (Fluoro Protein Foam)
ในทีน่ ี้จะขอกลาวเฉพาะเอเควียสฟลมฟอรมมิ่งโฟม (Aqueous Film Forming Foam) มีชื่อยอวา AFFF
เพราะเปนโฟมที่ใชอยูในระบบนี้
เอเควียสฟลม ฟอรมมิ่งโฟม (Aqueous Film Forming Foam) เปนโฟมที่ไดจากสารประกอบ
ประเภท ฟลูออริเนตเตท คอมเปาด (Fluorinated Compound) ซึ่งไดผลิตใชในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อป
ค.ศ. ๑๙๖๒ ไดพัฒนามาจากซินเทซททคิ โฟมนัน่ เอง การพัฒนาเนนหนักในดานทําใหสามารถลอยตัวเปน
ฝาบนผิวหนาของเชื้อเพลิงเหลวไดนาน ถึงแมโฟมจะเกิดการสลายตัวแลวก็ตามที ก็ยังคงลอยตัวบนผิวหนา
ของเชื้อเพลิงไดโดยไมจมลงทันที ถึงแมวา โฟมนี้จะมีความหนาแนนและหนักกวาน้ําก็ตาม ซึ่งคุณลักษณะ
ดังกลาวของโฟมนี้ โรางงานผูผลิตแหงแรกจึงใชชื่อทางการคาวา Light Water
คุณสมบัติการดับไฟของโฟมแบบ AFFF
เอเควียสฟลม ฟอรมมิ่งโฟม (AFFF) เมื่อผสมกับน้าํ ฉีดไฟบริเวณผิงหนาเชื้อเพลิงจะแผกระจาย
คลุม (Smothering) ผิวหนาเชื้อเพลิงเชนเดียวกับโฟม (Foam) ชนิดอืน่ คือ เมื่อฟองอากาศสลายตัวลง น้ํา
ซึ่งเปนสวนผสมของน้าํ ยาโฟม จะออกมารวมตัวกับออกซิเจนภายนอกได ทําใหสามารถดับเพลิงไดเร็วขึ้น
และยังปองกันการกลับลุกติดไฟของเชื้อเพลิงอีกครั้งหนึ่งไดดี โฟม (Foam) ชนิดนีใ้ ชดับไฟที่ลุกไหมจากวัตถุ
เชื้อเพลิงประเภทน้ํามันไดเร็วกวาชนิดโปรตีนโฟมถึง ๓ เทา จึงเหมาะสําหรับใชดับเพลิงที่เกิดลุกไหมวัตถุ
เชื้อเพลิงประเภทน้ํามัน (ประเภท ข.) ไดดีมาก
การเก็บรักษา
๑. ใหเก็บในทีอ่ บอุน มีอากาศถายเท โดยอยาใหถูกแสงแดด และเก็บในที่มีอุณหภูมสิ ูง
๒. ปดฝาถังบรรจุใหแนน
๓. ขนาดบรรจุ ในถัง ๕ แกลลอน และ ๒๐๐ ลิตร (๕๒.๘๔แกลลอน)
๒. ผงเคมีแหง (Dry Chemical) มีหลายชนิดที่ใชในการดับเพลิง แตในกองทัพเรือไทย อนุมัติใหใชมีอยู
๒ ชนิด คือ

- ๑๑๔ ๒.๑ ผงเคมีแหงชนิด BC ไดแก โซเดียมไบคารบอเนต (Sodium Bicarbonate) หรือ โปแตส
เซียมไบคารบอเนต (Potassium Bicarbonate) หรือที่เรียกวา PKP (Purple K. Powder ) ใชดับไฟประเภท
ข.และ ค. ไดผลดี
๒.๒ ผงเคมีแหงชนิด ABC ไดแก โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (Mono Ammonium Phosphate) ใช
ดับไฟประเภท ก.,ข.,และ ค. ไดผลดี
ในทีน่ ี้ผงเคมีทใี่ ชควบคูกับฟองทางกลนัน้ ได ผงเคมีแหงแบบผง PKP ฉะนัน้ จะขอกลาวเฉพาะผง
เคมีแบบนี้คือ
ผงเคมีแหงชนิดผง PKP ลักษณะเปนผงสีชมพูอมมวง ขับดันโดยใชคารบอนไดออกไซด (CO2) แกส
หรือ ไนโตรเจน (N2) แกสเปนตัวขับดัน ขนาดบรรจุ ๒ , ๓ และ ๑๐ ปอนด แบบเคลื่อนที่และแบบประจําที่
ขนาด ๑๒๕ ปอนด กลไกในการดับไฟ สารชนิดนี้ไมไปครอบคลุมไฟ หรือไมไปทําใหเปนลงแตจะเปนตัวไป
กอกวนหรือไปสอดแทรกปฏิกิริยาทางเคมีของการเผาไหม โดยจะแฝงอยูในไฟซึง่ จะเปนฉากกัน้ ชั่วคราว
ระหวางความรอน ออกซิเจน และเชื้อเพลิงไวในเวลานานพอที่จะทําใหไฟดับลงได ผงเคมีแหงชนิด PKP นี้
จะดับไฟไดผลดีสําหรับไฟประเภท ข. และ ค. แตอยางไรก็ตาม สารชนิดนีเ้ ปนตัวทําใหสงิ่ ของเครื่องมือ
เครื่องใชตาง ๆ ที่เกิดไฟไหมขึ้นเปนสนิม และผุกรอนไดงาย ฉะนัน้ จึงควรใชดับไฟประเภท ค.ในกรณีฉุกเฉิน
เทานัน้
ข. สวนประกอบของอุปกรณในระบบ
๑. ถังบรรจุโฟม ( Storage Tank )
๑.๑ ขนาดความจุ ๕๐ - ๑๐๐ แกลลอน ใชบนดาดฟา และหองเครื่อง
๑.๒ ขนาดความจุ ๓๐๐ - ๓๐๐ แกลลอน ใชบนดาดฟาเครื่องบิน
๑.๓ ถังบรรจุโฟมทําดวยโลหะผสม ทองแดง ๙๐ % นิเกิ้ล ๑๐ % ( ๙๐ - ๑๐ Copper - Nickel )
๑.๔ ดานนอกถังบรรจุโฟม มีหลอดแกวดูดโฟมและมีลนิ้ เปด - ปด ดาน บน - ลาง เครื่องหมาย X
๑.๕ ชองบรรจุดานบนถังเปนรูปกรวย
- เสนผาศูนยกลางดานบน ๘ นิว้
- เสนผาศูนยกลางดานลาง ๓ นิ้ว และมีตะแกรงกรองหางจากกนถังประมาณ ๓ นิว้
๑.๖ ฝาครอบชองบรรจุ มีเกลียวไมเกิ น ๓ รอบ และมียางกันรั่ว ( Gasket ) อยูดานใน
๑.๗ ฝาครอบทอระบาย สําหรับระบายอากาศภายใจถัง ( ๑/๒ Qunce / SQI Pressure , ๑/๒
Qunce / SQI Vacuum )
๑.๘ ระยะการติดตั้งถังบรรจุ
- ดานลางหางจากพืน้ ดาดฟาอยางนอย ๓๓ นิว้
- ดานบนหางจากพื้นเพดานอยงนอย ๑๘ นิว้
๑.๙ โฟมที่เตรียมไวสํารอง
- ขนาด ๕ แกลลอน อยางนอย ๕ ถัง

- ๑๑๕ - จะตองไมวางซอนกันเกิน ๒ ชั้น
- อยูภายในระยะ ๒๐ ฟุต
๒. ทอดูดโฟม ( AFFF Suction Line ) เปนรูปกรวย
๒.๑ ดานบนกวาง ๔ เทาของทอดูดโฟม
๒.๒ ทอ และลิ้นระบายโฟมออกจากถัง เครื่องหมาย X
๒.๓ ลิ้นปด - เปด ทอดูดโฟม เครื่องหมาย W จะลอคใหอยูในตําแหนงเปด
๓. ทอโฟมไหลกลับ ( AFFF Recirculation Line )
๓.๑ มีไวเพื่อการบํารุงรักษา ( PMS )
๓.๒ มีลิ้นเปด - ปด จะถูกลอคใหอยูในตําแหนงปด เครื่องหมาย X
๔. ตัวกรอง ( Strainer ) สําหรับกรองสิง่ สกปรก
๕. ลิ้นเปด - ปด โฟม ( Powertrol Valve )
๕.๑ ควบคุมโฟมใหไหลเขาเครื่องผสมโฟม ( FP - 180 )
๕.๒ จะมี ๒ ตําแหนง
- ปด ( Closed ) จะถูกดันดวยสปริงภายในตัวดวยแรงดันประมาณ ๑๕ ปอนด ดันดานบน
แผนไดอะแฟรม
- เปด ( Open ) แผนไดอะแฟรมถูกดันกลับดวยกําลังดันของน้าํ ไฟรเมนควบคุมซึ่งมีกําลังดัน
สูงกวา ชนิดกําลังดันของสปริง
สังเกตไดจากกานลิน้ ที่อยูในครอบแกวดานบนของลิน้ ควบคุมโฟม ( Powertrol Valve )
- ดานลิ้นสูงขึ้น จะอยูในตําแหนง เปด
- ดานลิ้นต่ําลง จะอยูในตําแหนง ปด
๖. ทอน้าํ ไฟรเมน ( Firemain Supply Line )
๖.๑ ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
๗. ลิ้นเปด - ปด น้ําไฟรเมน ( Firemain Root Valve) เครื่องหมาย W ปดไวตลอด
๘. ตัวกรอง ( Marine Strainer ) กรองสิ่งสกปรกจากน้าํ ไฟรเมน
๙. ลิ้นควบคุมน้ําไฟรเมน ( Hytrol Valve )
๙.๑ ควบคุมน้ําไฟรเมนใหไหลไปยังเครื่องผสมโฟม ( FP - 180 )
๙.๒ ควบคุมน้ําไฟรเมนไปควบคุมลิ้นควบคุมโฟม ( Powertrol Valve )
๙.๓ มี ๒ ตําแหนง
- ปด ( Closed ) โดยกําลังดันน้าํ ไฟรเมน ควบคุมทีม่ าจากลิ้นควบคุมดวยมือ (Manual
Control Valve )
- เปด ( Open ) เมื่อกําลังดันน้าํ ไฟรเมน ควบคุมทีม่ าจากลิ้นควบคุมดวยมือ ( Manual
Control Valve ) ลดกําลังดันลง

- ๑๑๖ ๑๐. ทอกําลังดันน้าํ ไฟรเมน ควบคุม ( Hydraulic Control Line )
- ทอขนาด ๓/๘ นิว้ ตอแยกมาจากทอน้ําไฟรเมน
- ทอนี้จะตอจากดาดฟาลงไปถึงที่ติดตั้งผงเคมีทงั้ หมด ( PKP. Station ) ในหองเครื่องโดยจะผาน
ลิ้น ๓ ทาง ( ๓ - Way Interlock Valve ) เพื่อใหใชระบบโฟม และผงเคมีไดรวมกัน
๑๑. ลิ้นเปด - ปด กําลังดันน้ําควบคุม ( Control Line Cut - out Valve )
- ติดตั้งอยูบนดาดฟาปองกันความเสียหาย เครื่องหมาย W
๑๒. ตัวกรอง ( Strainer ) สําหรับกรองสิง่ สกปรกของน้าํ ทะเล
๑๓. ลิ้นควบคุมกําลังดัน ( ๘๑ M Check Valve )
- การทํางานของลิ้นน้าํ ถากําลังดันน้าํ ทางเขาต่าํ กวาทางออก ลิน้ นีจ้ ะปด
- ควบคุมกําลังดันน้ําไฟรเมนใหไหลไปไดทางเดียว
- ปองกันในระบบไมใหทาํ งานเมื่อกําลังดันของน้าํ ไฟรเมนลดลงต่าํ หรือระบบน้ําไฟรเมนขัดของ
๑๔. ลิ้นควบคุมดวยมือ ( Manual Control Valve )
๑๔.๑ ติดตั้งอยูบนดาดฟาปองกันความเสียหาย
๑๔.๒ ตอทอกําลังดันน้าํ ไฟรเมนควบคุม ขนาด ๓/๘ นิว้ เขาดานบนของลิ้นควบคุมน้ําไฟรเมน
( Hytrol Valve )
๑๔.๓ ตอทอกําลังดันน้าํ ไฟรเมนควบคุม ขนาด ๓/๘ นิว้ มาจากลิ้น ๓ ทาง ( ๓ - Way Interlock
Valve ) ซึ่งอยูใ นหองเครื่อง มี ๒ ตําแหนง
๑. ปด ( Closed ) กําลังดันน้ําไฟรเมนควบคุมจะไหลผานลิน้ ควบคุมดวยมือ
( Manual Control Valve ) ไปเขาลิ้นควบคุมน้ําไฟรเมน ( Hytrol Valve ) เพื่อปดลิน้ ควบคุมน้าํ ไฟรเมน
๒. เปด ( Open )
- จะหยุดกําลังดันน้ําไฟรเมนควบคุมที่ไปเขาลิ้นควบคุมน้ําไฟรเมน ( Hytrol Valve )
- กําลังดันน้าํ ไฟรเมนควบคุมที่ลิ้นควบคุมไฟรเมนจะลดลงและไหลออกทางทอระบาย
ของลิ้นควบคุมดวยมือ ( Manual Control Valve )
- ลิ้นควบคุมน้ําไฟรเมน ( Hytrol Valve ) ก็จะเปด
- น้ําไฟรเมนก็จะไหลผานเขาเครื่องผสมฟอง ( FP - 180 )
- ปกติจะอยูในตําแหนงปด
๑๕. เครื่องผสมฟอง ( FP - 180 Foam Proportioner )
- เปนเครื่องผสมฟองในแนวตั้ง จายฟองที่ผสมแลวทางดานลาง
- มีจุดระบายอากาศอยูดา นบน
- ทอน้ําไฟรเมนเขา และทอจายฟองที่ผสมออกของเครื่องผสมฟอง ( FP - 180 ) เปนยางออนตัวได
ขนาดของ ๒ ๑/๒ นิว้

- ๑๑๗ - กอกระบายฟอง ( Pet Cock ) ขนาด ๑/๔ นิว้ เครื่องหมาย W เพื่อตรวจดูวายามปกติลิ้น
ควบคุมน้าํ ไฟรเมน ( Hytrol Valve ) รั่วหรือไม และเมื่อขณะใชงานระบบเครื่องผสมฟองทํางานถูกตอง
หรือไม
- ลิ้นเปด - ปด ฟองทางกลไปยังหองเครื่อง เครื่องหมาย W อยูในตําแหนงเปดตลอดเวลา
- อัตราการผสมฟอง น้ํา ๙๔ % ฟอง ๖ %
- อัตราการผลิตฟอง ขึน้ อยูก ับกําลังดันของน้าํ ไฟรเมน เชน
กําลังดัน ๗๕ - ๑๗๕ PSI.
ผลิตได ๖๐ - ๑๘๐ GPM.
อัตราการหมุน ๔๐๐ - ๑,๓๐๐ RPM.
- ฟองที่ผสมแลวจะจายไปตามสายสูบ และหัวฉีด ดังนี้
สายสูบเดี่ยว ( Single Hose Reel )
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๑๒๕ ฟุต จะติดตั้งอยูบนดาดฟา
- เปนสายยางแข็งสีดํา จะมีลิ้นเปด - ปด เครื่องหมาย X สายสูบเปนแบบลอหมุนดวยมือ
( Handwheel Brake on Reel )
- มีสลักหามลอ ขนาด ๕/๘ นิว้
หัวฉีด ( Nozzle )
- แบบดามปน
- ปรับน้ําเปนลํา และเปนฝอยในมุมกวาง
- หัวฉีดจะตองตั้งไวที่ ๙๕ GPM. หามตั้งไวที่ ๑๒๕ GPM. ( ELKHART Only )
- การบีบไก ตองบีบใหสุด
สายสูบคู ( Dual Hose Reel ) ติดตั้งอยูภ ายในหองเครื่องใกล ๆ ทางขึ้น - ลง หรือทางหนี
ฉุกเฉิน ประกอบดวยสายสูบ ๒ ชนิด ซึง่ ผูกมัดติดกัน
๑. สายสูบฟองทางกล ( AFFF Hose )
- ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑ ๑/๒ นิว้ ยาว ๕๐ ฟุต
- เปนสายยางแข็งสีดํา
- มีลิ้นเปด - ปด ฟองทางกล ในหองเครื่อง
- เครื่องหมาย W ถูกลอคใหเปดไวตลอด
๒. สายสูบผงเคมี ( PKP Hose )
- ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๓/๔ นิ้ว ยาว ๕๐ ฟุต
- เปนสายยางแข็งสีดํา
- ที่เก็บสายสูบ เปนแบบลอหมุนดวยมือ ( Handwheel Brake on Reel )
- มีสลักหามลอ ขนาด ๕/๘ นิว้

- ๑๑๘ จํานวนสายสูบตอระบบ ( Number Reels for System )
- อยางนอย ๓ ตําแหนง ( Minimum Three Total ) คือ
สายสูบคู ๒ ตําแหนง
สายสูบเดี่ยว ๑ ตําแหนง
- อยางมาก ๕ ตําแหนง ( Maxmum Five Total )
สายสูบคู ๔ ตําแหนง
สายสูบเดี่ยว ๑ ตําแหนง
หัวฉีดสายสูบคู ( Twin Agent Dual Hose Nozzle ) มีอยู ๒ แบบ
๑. หัวฉีดฟองทางกล ( AFFF Nozzle )
- เปนแบบดามปน ( Pistol Grip )
- ปรับแตงไมได ( ตั้งไวคงที่ ) แตเมื่อฉีดฟองจะกระจายออกไปที่ปลายหัวฉีดจะเปน
ตะแกรงครอบ
- อัตราการไหล ๙๐ - ๙๕ GPM
- หามใชอัตราการไหล ๖๐ GPM
๒. หัวฉีดผงเคมี ( PKP Nozzle )
- เปนแบบดามปน ( Pistol Grip )
- ปรับแตงไมได ปลายหัวฉีดเปนกระบอกกลม
- จายผงเคมีประมาณ ๒ ปอนด / วินาที + ๑๐ %
๑๖. ไนโตรเจน ( Nitrogen Cylinder )
- ใชสําหรับขับผงเคมี ( PKP )
- บรรจุขวด ขนาด ๑๑๐ CU.FT
- กําลังดันในการใชงาน ต่ําสุด ๑๕๐๐ ปอนด สูงสุด ๒๒๐๐ ปอนด
- เกจวัดกําลังดันอานแลวคูณดวย ๑๐๐
- สลักนิรภัย ผูกติดไวดวยลวดตะกั่วที่ขวดไนโตรเจน
- คันกระเดื่องเปดเร็ว ( Quick Acting Pull Lever ) เมื่อตองการผงเคมี และฟองทางกลมาดับไฟใน
หองเครื่อง
- ลิ้นเปด - ปด ขวด แบบมือหมุน ( Valve Handwheel ) ใชเมื่อคันกระเดื่อง ฯ ไมทํางาน จะตอง
เปดลิ้นนี้ดว ยมือ
- แผนปองกันอันตราย ( Rupture Disc ) ปองกันกําลังดันเกินแผนนีจ้ ะแตกเมื่อกําลังดัน
ระหวาง ๓,๖๐๐ - ๔,๐๐๐ ปอนด / ตร. นิว้ ( PSI. )
- ทอตอขวดไนโตรเจน ( Nitrogen Discharge Line ) เปนทอยางตอเขาตัวปรับกําลังดัน (
Regulator )

- ๑๑๙ ๑๗. ตัวปรับกําลังดัน ( Regulator )
- กําลังดันไนโตรเจนที่มาจากขวดใหอยูระหวาง ๒๑๐ - ๒๓๐ ปอนด / ตร. นิ้ว PSI.
- ลิ้นผอนกําลังดัน ( Safety Relief Valve ) จะระบายไนโตรเจนออกเมื่อกําลังดัน ๗๒๕ ปอนด /
ตร. นิว้ ( PSI. )
๑๘. หัวตอแยกตัว “ที” ( TEE Connection )
- ตอจากตัวปรับ กําลังดัน ( Regulator )
- ตอไปเขาถังผงเคมี ( PKP )
- ตอไปเขาลิ้น ๓ ทาง ( ๓ - Way Interlock Valve )
๑๙. ผงเคมี ( PKP Cylinder )
- ขวดขนาดความจุ ๑๒๕ ปอนด
- ใชกําลังขับจากไนโตรเจน ๒๑๐ - ๒๓๐ ปอนด / ตร. นิว้ ( PSI.)
- ฝาปดขวดผงเคมี ( PKP Fill Cap ) มีรูระบาย เมื่อมีกาํ ลังดันภายในขวด
- ผงเคมี จะถูกขับออกทางทอดานลางผานลิ้นเปด - ปด ( Black Ball Valve ) ทาสีดํา
เครื่องหมาย W ( ถูกปดไว )
- ลิ้นเปด - ปด ( Blue Ball Valve ) ทาสีนา้ํ เงิน เครื่องหมาย X ( ถูกปดไว ) อยูดานบน ใชสาํ หรับ
ระบายผงเคมีที่ตกคางตามทอตาง ๆ และสายสูบออกหลังจากเลิกใชทุกครั้ง
๒๐. การจายไนโตรเจนเขาลิ้น ๓ ทาง ( Nitrogen Discharge Line to ๓ - Way Interlock Valve )
จะตองผานลิน้ ควบคุม ( ๘๑ M.Check Valve ) เพื่อปองกันน้าํ ทะเลเขามาสูขวดผงเคมี
- ลิ้นระบายไนโตรเจน ( Nitrogen Bleed Valve ) ทาสีเขียว ( Green Ball Valve )
เครื่องหมาย X ( ถูกปดไว ) ระบายไนโตรเจนระหวางขวดผงเคมีกับลิน้ ๓ ทาง ทําใหลิ้นควบคุมน้าํ ไฟรเมน
ปด ( Nitrogen Valve to Close )
๒๑. ลิ้น ๓ ทาง ( ๓ - Way Interlock Valve )
- มีหนาที่เปด - ปด กําลังดันน้าํ ไฟรเมนทีไ่ ปควบคุมการทํางานของลิน้ ควบคุมน้าํ ไฟรเมน
( Hytrol Valve )
- ติดตั้งอยูภายในหองเครื่อง
- อาการทํางานดังนี้
๑. กําลังดันของไนโตรเจน ( ๒๑๐ - ๒๓๐ PSI.) จะสูงกวากําลังดันของน้ําไฟรเมนควบคุม
( ๑๕๐ PSI.)
๒. กําลังดันน้าํ ไฟรเมนควบคุม ที่จะไปเขาลิ้นควบคุมน้ําไฟรเมน ( Hytrol Valve )
จะถูกปด
๓. กําลังดันน้าํ ไฟรเมนควบคุม ระหวางลิน้ ควบคุมน้ําไฟรเมนกับลิ้น ๓ ทาง ( ๓ - Way
Interlock Valve ) จะไหลออกทางทอระบายของลิน้ ๓ ทาง

- ๑๒๐ ๔. ลิ้นควบคุมน้ําไฟรเมน ( Hytrol Valve ) ก็จะเปด จายฟอง ( AFFF ) ที่ผสมแลวไปตามสาย
สูบเดี่ยว และสายสูบคูทงั้ หมด
- ผงเคมี ( PKP ) ก็จะจายไปตามสายสูบคูเชนเดียวกัน
ค. การทํางานของระบบสารผสมดับไฟ ( Twinned Agent Fire Extinguishing System of TAFEK )
แบงการทํางานออกได ๒ วิธี
๑. แบบใชฟองดับไฟอยางเดียว
๒. แบบใชฟองดับไฟผสมกับผงเคมี
วิธีที่ ๑
เราโยกคันบังคับลิ้นควบคุมดวยมือ ( Manual Control Valve or MCV ) ไปอยูใ นตําแหนงเปด (
Open ) กําลังดันน้าํ ไฟรเมนควบคุมที่ไหลมาตามทอ ๓/๘ นิว้ ผานลิน้ ๓ ทาง ( ๓ - Way Interlock Valve )
มาที่ลนิ้ ควบคุมน้ําไฟรเมน ( MCV. ) ก็ถูกปดกั้นไวและกําลังดันไฟรเมนควบคุมชวงระหวางลิ้นควบคุมดวย (
MCV.) ทําใหลิ้นควบคุมน้ําไฟรเมนเปด น้าํ ไฟรเมนก็จะไปเขาเครื่องผสมฟอง
( FP - 180 ) และกําลังดันน้ําไฟรเมนอีกสวนหนึง่ ก็จะไหลแยกผานไปตามทอขนาด ๓/๘ นิว้ ไปเปดลิ้น เปด
- ปด โฟม ( Powertrol Valve ) โฟมก็จะไหลเขาเครื่องผสมฟอง ( FP - 180 ) เมื่อน้ําไฟรเมน
และโฟมไหลมาเขาเครื่องผสมฟอง ( FP - 180 ) จะผสมกันในอัตราสวน น้าํ ๙๔ % โดย ๖ % และจายไป
ตามสายสูบเดี่ยว และสายสูบคูเพื่อพรอมใหใชไดทันที
วิธีที่ ๒
เมื่อเกิดเหตุการณไฟไหมในหองเครื่องเราไมจําเปนตองไปโยกคันบังคับลิ้นควบคุมดวยมือ
( MCV. ) ซึ่งติดตั้งอยูบนดาดฟาใหอยูในตําแหนง “เปด” ( Open ) เหมือนแบบที่ ๑ สําหรับแบบที่ ๒ นี้ ใช
วิธีดึงคันกระเดื่องเปดเร็ว ( Quick Acting Pull Lever ) หรือจะใชวิธเี ปดดวยลิ้น เปด - ปด ขวดแบบมือหมุน
( Valve Handwheel ) ก็ไดถาหากดึงคันกระเดื่องเปดเร็ว ( Quick Acting Pull Lever ) แลวไมทํางานเมื่อ
เปดไนโตรเจน
( Nitrogen ) จากขวดไดก็จะไหลผานตัวปรับกําลังดันเพื่อลดกําลังดันที่มาจากขวด ๑,๕๐๐ - ๒,๒๐๐ PSI.
ใหอยูระหวาง ๒๑๐ - ๒๓๐ PSI. ผานไปเขาหัวตอแยกตัว “ที” ( TEE Connection ) แลวแยกออกไปอีก ๒
ทางดังนี้
๑. เขาขวดผงเคมี ( PKP Cylinder ) เพือ่ ขับผงเคมีใหไหลไปตามสายสูบจนถึงหัวฉีด
๒. เขาลิ้นควบคุม ( ๘๑ M. Check Valve ) เพื่อปองกันน้าํ ทะเลเขามาสูขวดผงเคมี
(เพราะการทํางานของลิ้นนี้จะบังคับการไหลใหผานไปไดทางเดียว ) เมื่อไนโตรเจน ( Nitrogen ) ผานลิน้
ควบคุม
( ๘๑ M. Check Valve ) แลวก็ไปเขาลิน้ ๓ ทาง ( ๓ - Way Interlock Valve ) ซึ่งมีกําลังดันระหวาง ๒๑๐ ๒๓๐ PSI. สูงกวากําลังดันน้าํ ไฟรเมนควบคุม ( ๑๕๐ PSI.) กําลังดันน้ําดังกลาวก็จะถูกปดกัน้ และกําลังดัน
น้ําไฟรเมนควบคุมระหวางลิน้ ควบคุมน้ําไฟรเมน ( Hytrol Valve ) กับลิ้น ๓ ทาง ( ๓ - Way Interlock

- ๑๒๑ Valve ) ก็ถูกระบายออกทางทอระบายของลิ้น ๓ ทาง ( ๓ - Way Interlock Valve ) ทําใหลนิ้ ควบคุมน้ําไฟร
เมน ( Hytrol Valve ) เปดน้ําไฟรเมนก็จะไหลเขาไปยังเครื่องผสมฟอง ( FP - 180 ) และกําลังดันของน้าํ ไฟร
เมนอีกสวนหนึ่งก็จะไหลผาน
ทอ ๓/๘ นิ้ว ไปเขาลิ้นเปด - ปด โฟม ( Powertrol Valve ) เพื่อเปดโฟมใหไหลมาเขาเครื่องผสมฟอง ( FP 180 )
เมื่อน้ําไฟรเมนและโฟมไหลเขาเครื่องผสมฟอง ( FP - 180 ) จะผสมกันในอัตราสวน น้ํา ๙๔ % โฟม ๖ %
และจายไปตามสายสูบเดี่ยว และสายสูบคูเ พื่อพรอมใชไดทันที สําหรับในหองเครื่องนั้นจะติดตั้งแบบ
สายสูบคู และหัวฉีดทั้งสองคูติดคูกันยึดดวยแผนเหล็ก ฉะนั้นเวลาใชในหองเครื่องจึงสามารถใชทั้งสอง
อยางรวมกัน โดยบีบไกทีห่ ัวฉีดแตละตัว ฟองทางกล ( AFFF ) และผงเคมี ( PKP ) ก็จะออกมาดับไฟ

ภาพแสดงการทํางานของระบบสารดับไฟผสม

เครื่องมือดับไฟ CO2 ชนิดติดตั้งประจําที่ (Installed CO2 Extinguishers)
เครื่องมือดับไฟ CO2 ที่ติดตั้งประจําที่ในเรือทั่วไป มีความมุง หมายที่จะให CO2 สาดลงมาคลุม
พื้นที่เฉพาะแหง ซึง่ เกิดไฟไหมขึ้น อาการกระทําของระบบเชนนี้ จะเปนไปอยางรวดเร็วและไดผล ระบบ
CO2 ติดตั้งประจําที่ ประกอบดวย CO2 ขนาด ๕๐ ปอนดหนึ่งขวด หรือ มากกวา ขวด CO2 เหลานี้จะ
ติดตั้งเดี่ยว ๆ หรือจัดเปนหมูละสองขวด หรือ มากกวา CO2 ขนาด ๕๐ ปอนด สวนใหญแลว มี
ลักษณะเชนเดียวกับขวด CO2 ๑๕ ปอนด ชนิดเคลื่อนที่ไดทกุ ประการ นอกจากจะมีขนาดใหญกวา และ
ระบบกลไก ในการเปดลิน้ ไมเหมือนกันเทานัน้

- ๑๒๒ CO2 ชนิดระบบติดตั้งประจําที่มี ๒ แบบ คือ แบบสายกาซพันอยูใ นรน (Hose - and - Reel
Installatiom) และระบบเปดกาซทวม (Flooding System)
ระบบติดตั้งแบบสายกาซพันอยูในรน ประกอบดวยขวด CO2 สองขวด สายกาซ CO2 ชนิดพิเศษ
พันอยูรอบวงลอ และกระบอกฉีดที่เปนฉนวนไฟฟาพรอมดวยลิ้นควบคุมการเปด - ปด ติดอยู ถาสายกาซ
และวงลออยูใกลกับขวด CO2 ที่ขวด CO2 แตละขวดจะมีที่ควคุมการเปด - ปด แยกจากกัน ถาขวด CO2
อยูไกลจากสายกาซและวงลอ จะมีหีบควบคุมการเปด - ปด จากระยะไกล ติดอยูท ี่วงลอสายกาซ เพื่อทํา
การเปด CO2 จากขวดใดขวดหนึ่งได ระบบนี้มักจะพบในหองเครื่องจักรใหญและหองเครื่องจักรชวย สวน
จํานวนขวด CO2 ขึ้นอยูกับขนาดของหองนั้น ๆ

ภาพ ซี.โอ.ทู ชนิสายกาซพันอยูในรนโดยใชควบคุมที่ตัวขวด
วิธีการใช
๑. ตรวจลิ้นปดที่กระบอกฉีดใหอยูในตําแหนง “ OFF “
๒. ถอดสลักนิรภัย หรือเปดลิ้นทีห่ ัวตอขวด CO2 หรือดึงสลักนิรภัยปลอยที่อยูไกลออกไป
(Remmote Release) ซึ่งแลวแตบริษัทผูผลิตจะออกแบบมาให
๓. นํากระบอกฉีดและสายฉีดไปที่บริเวณไฟ
๔. เปดลิ้นปดที่กระบอกฉีดและทําการดับไฟ
๕. ปดลิ้นปด เมื่อทําการดับไฟเรียบรอยแลว

- ๑๒๔ -

ภาพ ซี.โอ.ทู ชนิดสายกาซพันอยูในรนโดยใชควบคุมทีห่ บี ควบคุม
วิธีการเก็บหลังจากเลิกใชแลว
๑. มวนสายกาซเขาที่เดิม
๒. ใสสลักนิรภัย หรือเครื่องกลไกการเปด - ปด CO2 เขาที่เดิม
๓. ปลดสายกาซออกจากหัวตอขวด
๔. นําขวด CO2 ออกจากแทน เพื่อไปทําการบรรจุใหม หรือเปลี่ยนใหม
การทดลองและตรวจตรา
๑. ในทุกสัปดาหใหมีการตรวจสายกาซ และกระบอกฉีด สลักนิรภัย และแทนยึด ดวยเหตุที่แทน
ยึดมักจะคลอน อันเนื่องจากอากาโคลง หรืออาการสั่นของเรือ จึงตองทําการกวดใหแนน เพื่อไมให
ขวด CO2 เสียหาย
๒. ทุกหกเดือน ทําการชัง่ น้าํ หนักและบรรจุใหม ถาลดลงไป ๑๐ % ใหบรรจุใหม
๓. ตองทําการชั่งขวด CO2 ทุกครั้งกอนที่จะทําการติดตั้ง (๑๕ ปอนด เหลือนอยกวา ๑๓.๕)
ระบบ CO2 เปดกาซทวม (CO2 Flooding System) ระบบนี้ ปกติจะตั้งอยูในกระซับสี หรือหองเก็บถัง
น้ํามันเชื้อเพลิงทีน่ ํามาไวรวมกัน ซึ่งหองตาง ๆ เหลานี้ มักจะไมคอยมีเจาหนาที่ประจํา จํานวนขวด CO2 ที่

- ๑๒๕ ใชขึ้นอยูกับขนาดของหองนั้น ๆ CO2 ระบบนี้ ประกอบดวยขวด CO2 หนึ่งขวด หรือมากกวา มีทอตอถึงกัน
(Manifold) ดวยขอตอ และมีทอจายไปยังหองที่ตองการ โดยแยกออกไปจากทอนี้ ดานนอกหอง ซึง่ เปน
ที่ติดตั้งขวด CO2จะมีหีบควบคุมการปด - เปด (Pull Boxes) โดยมีสายเคเบิลควบคุมไปยังลิ้นเปด - ปด ที่
ขวด CO2 การเปด CO2 กระทําไดโดยการทุบกระจกดานหนาหีบใหแตก แลงจึงดึงสลักขึ้นมา นอกจากนั้น
บางชนิดยังติดตั้งระบบสัญญาณภัย (Alarm System) แบบแสงและเสียง ซึง่ ติดตั้งสวิทซอัตโนมัติ โดยการ
กระตุนดวยกําลังดันของ CO2 ที่ผา นมาตามทอจาย สัญญาณไฟที่ตดิ ตั้งอยูขางชองทางเขาไปยังหองที่เปด
CO2 เขาไป ปกติมี สามสี สีขาว และสีเขียว แสดงถึงสภาพปกติ เมื่อยังไมไดใช CO2 (Normal) สีแดง
แสดงถึงเมื่อไดเปด CO2 เขาไปในหองนัน้ แลว สวิทซไฟฟาทัง้ สามสีเหลานี้ เปดไดโดยอาการกระตุนจาก
การทีก่ ําลังดันเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันสัญญาณกริ่งจะดังขึ้น เปนการชวยเตือนใหทราบอีกระบบหนึ่ง
นอกจากนัน้ ยังไดติดตั้งสวิทซตัวที่สอง ซึง่ มีลักษณะการทํางานเชนเดียวกับสวิทซตวั แรก เมื่อเปด CO2 เขา
ไป สวิทซตวั ที่สองนี้จะตัดทางระบายอากาศไปยังหองนั้นทันที สวิทซตัวที่สองนี้ เมื่อไดเปดอัตโนมัติแลว
จะตองใชเจาหนาที่ไปตั้งใหมดวยตนเอง

ภาพแสดง ซี.โอ.ทู ระบบเปดทวมหอง

วิธีการใช
๑. ดึงสายเคเบิลที่สถานีควบคุมการเปด - ปด จากระยะไกล สถานีควบคุมชนิดนี้อาจมีหนึ่งหรือ
หลายสถานี แลวแตชนิดของเรือนัน้ ๆ
๒. ปดหองที่จะปลอย CO2 เขาไปโดยทําการปดชองทางเขา - ออก และชองทางระบายอากาศทุก
ดาน

- ๑๒๖ ๓. หลังจากปลอย CO2 เขาไปแลว ใหเวลาไว ๑๕ นาที เพื่อปลอยใหสารไหมไฟเย็นลงต่ํากวา
จุดติดไฟเอง (Ignition Temperture)
๔. ทําการสํารวจความเสียหายภายในหอง โดยการสวมหนากาก OBA. หรือ เครื่องชวยหายใจ
อยางอืน่ ๆ ในระหวางนี้ หามทําการระบายอากาศอยางเด็ดขาด
การทดลองและตรวจสอบ
๑. ทุกสัปดาห ทําการตรวจลิ้นปด - เปด ที่ขวด CO2 หัวตอ สลักนิรภัย และซีลผนึกขวดทุกแหง
๒. ทําการชั่งขวด CO2 ขนาด ๕๐ ปอนด ทุก ๆ ๖ เดือน

…………………………….

- ๑๓๐ บทที่ ๑๒
เครื่องมือและอุปกรณในการปองกันอันตรายสวนบุคคล
๑. ชุดและอุปกรณในการดับไฟ
ในการเขาผจญเพลิงนั้นชุดและอุปกรณทใี่ ชนั้นก็มีความสําคัญ เพราะจะทําใหการ ปฏิบัติงานตาง
ๆ นั้นมีประสิทธิภาพ และสามารถปองกันอุบัติเหตุตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได อุปกรณตาง ๆ ไดแก
๑. ชุดดับเพลิง ตามมาตรฐานแบงออกเปน ๒ ชนิด คือ แบบที่ใชบนบก และแบบที่ใชในเรือ
๒. อุปกรณตา ง ๆ ในการดับเพลิงไดแก
๒.๑ สายสูบดับเพลิง
๒.๒ หัวฉีดน้าํ ดับเพลิง
๒.๓ ขอตอน้ําดับเพลิง
๒.๔ เครื่องชวยการหายใจ
๒.๕ ไฟฉายพรอมอุปกรณการชวยชีวิต
ชุดดับเพลิง ตามมาตรฐานของ ทร.นั้น แบงชุดดับเพลิงเปน ๒ ชนิด ตามลักษณะของการปฏิบัติงาน
ดังนี้
ก. ชุดดับเพลิง (แบบบก) ใชประกอบกับการดับเพลิงตามอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ซึ่งสวนใหญ
จะใชประกอบกับรถดับเพลิง
ลักษณะทั่ว ๆ ไป ของชุดดับเพลิงมีดว ยการหลายแบบ และหลายชนิดตามการผลิตของผูผลิต มีหลายสี
เนื้อผามีหลายชนิด สวนใหญจะเปนผาปาน หรือผาฝายชั้นเดียว หรือสองชั้น พรอมอาบน้ํายากันความรอน
สวนประกอบทั่วไปประกอบดวย
๑. เสื้อดับเพลิง มีความยาวจากคอเสื้อถึงชายเสื้อไมนอยกวา ๘๐ ซ.ม. อาจจะมีหมวกผาคลุม
ศีรษะ โดยเย็บติดกับคอเสือ้ ประกอบอยูด วย หรือไมก็แลวแตชนิด มีกระดุมติดดานหนา หรือตะขอเกีย่ ว
จํานวน ๕ อัน
พรอมกระเปาทั้ง ๒ ใบ ดานละ ๑ ใบ
๒. กางเกง บางชนิดหรือบางแบบมีเฉพาะเสื้ออยางเดียว บางแบบมีกางเกงดวยโดยลักษณะกางเกง
เปนกางเกงยาวคลุมถึงขอเทาที่รอบเอวอาจจะมีตนี ตุกแกหรือใชเชือกรอยสําหรับผูกรัดได
๓. รองเทา เปนรองเทาบูทยางภายในบุผาสักหลาดสูงไมนอยกวา ๓๕ ซม. พื้นรองเทาเสริมเหล็ก
สปริงกันตาปู หัวรองเทาเสริมเหล็กภายในสีดํา คาดสีเหลือง หรือสีดําสลับสีเหลือง ขนาดตามมาตรฐาน
๔. ถุงมือ เปนผาฝาย ๒ ชั้น ภายนอกอาบน้ํายากันความรอน สีเปนสีน้ําตาล อาจมีแถบสีสะทอน
แสงคาดไวทหี่ ลังมือขางละ ๑ แถบ
๕. หมวก
เพื่อปองกันการกระทบกระทั่ง หรือสิ่งของที่จะกระทบถูกศีรษะได ทําดวยไฟ
เบอรกลาสผสมน้ํายา สามารถปองกันการกระทบกระแทก และกันความรอนที่อุณหภูมิสูง ๆ ได สามารถทํา
ความสะอาดไดงาย เพียงใชน้ําสบูหรือน้ํายาทําความสะอาด ภายในบุดวยโฟมเพื่อปองกันการกระแทก และ
เปนฉนวนกันความรอนไดดว ย

- ๑๓๑ ข.) ชุดดับเพลิง (แบบเรือ) ใชเพื่อปองกันความรอน และเปลวไฟในระยะใกลไฟ มีอยูดวยกัน ๓ ขนาด
คือขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ
ลักษณะโดยทั่วไป
๑. ทําดวยผาทนความรอนไดไมต่ํากวา ๙๐๐ ซ.
๒. สีเขียวคล้าํ
๓. เสื้อและกางเกงเปนชุดไมติดกัน ทําดวยผาฝายอาบน้าํ ยา เปนผา ๒ ชั้น
๔. ถุงมือ เปนถุงมือผา หรือหนัง แลวแตความเหมาะสม
๕. รองเทาบูท ทําดวยยางกันความรอน
สวนประกอบของชุดดับไฟ
๑. เสื้อดับเพลิง เปนเสื้อคอปด แขนยาว เอวปลอย ระยะจากคอเสื้อถึงชายเสื้อยาวไมนอยกวา ๘๐
ซม. มีหมวกผา ซึ่งเปนเนือ้ ผาชนิดเดียวกันคลุมศีรษะเย็บติดกับคอเสื้อ พรอมมีเชือกรอย สําหรับผูกรัดใต
คาง ตัวเสื้อดานหนาและแขนเสื้อใชผา ๒ ชั้น มีกระเปาดานในขางซาย ๑ กระเปา กระดุมเสื้อดานหนาแบบ
กดติด และปดซอน
เรียบรอย จํานวน ๕ กระดุม แผนผาดานซายปดทับดานขวา ซอนกันไมนอยกวา ๑๕ ซม.
๒. กางเกงดับเพลิง เปนกางเกงขายาวเอวปลอย มีเชือกรอยสําหรับผูกรัดที่เอว
๓. รองเทา เปนรองเทาบูทยาง ภายในบุดวยผาสักหลาด สูงไมนอยกวา ๓๔ ซม. พื้นรองเทา
เสริมเหล็กสปริงกันตะปู หัวรองเทาเสริมเหล็กภายใน สีดําคาดดวยสีเหลืองที่หวั รองเทาขอบลาง และ
สวนกลางของรองเทา
๔. ถุงมือ ทําดวยผาฝาย หรือสักหลาด สีกากี หรือสีดํา มีแถบสีสะทอนแสงสีสม หรือสีเหลือง
ภายในบุดว ยผาสําลี สามารถกันความรอนได

ชุดดับเพลิง
ถุงมือดับเพลิง

หมวกดับเพลิง

รองเทาดับเพลิง

๒. หนากากชวยในการหายใจ (Oxygen Breathing Apparatus = O.B.A. )
ก. คุณลักษณะและความมุงหมายในการใช O.B.A. รุน A - 4
๑. เปนระบบที่ไมตองใชบรรยากาศภายนอก

- ๑๓๒ ก) ผลิตออกซิเจนไดเอง
ข) กรองอากาศที่หายในออกใหบริสุทธิ์ เพื่อใชหายใจไดตอไปโดยการผานสารเคมี
ค) ระบายความรอนใหอากาศที่บริสุทธิ์นั้นเย็นลงโดยการผานทอและถุงพักอากาศ
ง) เก็บออกซิเจนไวในถุงพักอากาศ เพื่อพรอมที่จะหายใจไดใหม
จ) ออกซิเจนที่ผลิตขึ้นมีจํานวนมากหรือนอยขึ้นอยูก ับ คารบอนไดออกไซด และความชื้นจาก
อากาศหายใจออก
๑) ผูใช O.B.A. เหนื่อยมากก็จะทําใหผลิตออกซิเจนไดจํานวนมาก
๒. ออกแบบเพื่อใชในบรรยากาศที่เปนอันตราย
ก) ในขณะทําการดับไฟ เพื่อปองกัน
๑) ควัน
๒) คารบอนโมนอกไซด
๓) ไอน้ํารอน
๔) ไอระเหย
๕) แกสที่มคี วามรอน
ข) ในการตรวจหองกั้นน้ํา เชน ถังน้ํา , ถังน้ํามัน , ถังวาง ( Void ) หองทึบซึ่งใชคูกับตะเกียง
นิรภัย ( Flame Safety Lamp ) และเครื่องตรวจแกสระเบิด ( Explosimeter )
๑) ออกซิเจนไมเพียงพอในการหายใจ
๒) มีแกสพิษ
๓) มีควันและฝุน
ข. แบบตาง ๆ ของ O.B.A. ๖ แบบ
๑. แบบ A.
ก) เปนแบบแรกสุด มีถุงพักอากาศแยกเปน ๒ สวน ขวาและซาย
ข) เลิกใชเพราะมีขอเสียหลายอยาง
๒. แบบ A - 1
ก) ลักษณะรูปรางคลายแบบ A แตมีถุงพักอากาศเปนถุงเดียว
ข) ดัดแปลงใหดีขึ้นจากแบบ A
๓. แบบ A - 2
ก) ดัดแปลงใหดีขึ้นจากแบบ A - 1
ข) สามารถถอดเปลี่ยนกระปองยาเคมี ( Canister ) ไดในหองที่มีอากาศเปนพิษ
๔. แบบ A - 3
ก) เปนแบบลาสุดที่กําลังใชอยู ดัดแปลงใหดีขึ้นจากแบบ A - 2
ข) ตัดระบบการถอดเปลี่ยนกระปองยาาเคมีในหองที่มอี ากาศเปนพิษออก
ค) ลักษณะรูปรางคลายแบบ A - 1 แตกตางกันที่

- ๑๓๓ ๑) เพิ่มสวนประกอบในถุงพักอากาศเพือ่ ระบายอากาสที่กรองบริสุทธิ์แลวใหเย็นขึ้นกวา
แบบ A - 1
๒) แยกทอหายใจเขาหางจากโครงประกอบสวนกลาง ( Central Casting ) ซึ่งรอน
เพื่อทําใหอากาศบริสุทธิ์ที่กรองแลวไมรอนตามไปดวย
๓) เปลี่ยนยางรัดหนากาก เพื่อใหจัดแตงกระชับกับใบหนาไดรวดเร็วขึ้น
๕. แบบ B
ก) มีใชในเรือบรรทุกเครื่องบิน เพื่อชวยการหายใจของพลประจําเรือในกรณีฉุกเฉินไมสามารถ
หยิบฉวย แบบ A - 1 ไดทัน หรือมีแบบ A - 1 ไมเพียงพอ
ข) มีน้ําหนักเบากวาแบบ A - 1
ค) O2 ที่ผลิตใชไดนาน ๑ / ๒ เทาของแบบ A - 1
ง) สามารถเปลี่ยนกระปองเคมีไดในหองที่อากาศเปนพิษ
ค. แบบตาง ๆ ของ O.B.A. ที่กลาวมาแลวมีลักษณะการทํางานในการผลิต O2 และการกรองอากาศ
หายใจออกใหบริสุทธิ์เหมือนกัน
๑. โดยมีสารเคมีเปนตัวดูด คารบอนไดออกไซด และความชื้นออกจากอากาศที่หายใจออก
๒. ทําปฏิกิริยาเคมีผลิต O2
แตกตางกันทีก่ ารออกแบบรูปราง และวิธีการเปลี่ยนกระปองยาเคมีขณะกําลังใชงานอยูเทานัน้
ก) แบบ A - 2 และ B สามารถเปลี่ยนกระปองยาเคมีในหองที่มอี ากาศเปนพิษได
๑) เมื่อถอดกระปองยาเคมีออกแลว อากาศภายนอกเขามาภายในหนากาก O.B.A.
ไมได
๒) จะหายใจเอาอากาศที่เพิ่งหายใจออกกลับเขาไปใหม
๓) คารบอนไดออกไซด ที่หายใจเขาไปขณะถอดเปลี่ยนกระปองยาเคมีซึ่งใชเวลา
ประมาณ
๑๕ - ๓๐ วินาที ไมเปนอันตรายตอรางกาย
ข) แบบ A , A - 1 , A - 3
๑) เมื่อถอดกระปองยาเคมีออกแลว อากาศภายนอกจะเขาไปภายใน O.B.A. ได
๒) หามถอดเปลี่ยนกระปองยาเคมีในหองที่มีอากาศเปนพิษ
๓) ตองรีบออกไปถอดเปลี่ยนภายนอกหอง หรือในที่ทมี่ ีอากาศบริสุทธิ์
ง. สวนตาง ๆ ของ O.B.A. แบบ A , A - 1 , A - 2 , A - 3
๑. หนากาก ( Face Piece )
ก) ทําดวยยางทนความรอน
ข) มีแวนตาทําดวยพลาสติก ๒ ขาง แยกจากกัน
ค) มีกระบอกพูดสําหรับพูดติดตอกันไดเมื่อสวม O.B.A.
ง) ยางรัดศีรษะ ๖ เสน

- ๑๓๔ ๒. ลิ้นเริ่มตน ( Starter Valve )
ก) ใชเมื่อตองการอากาศภายนอกเขาไปกระตุนกระปองยาเคมีเพื่อเริ่มทํางาน
ข) เมื่อกดลิ้นอากาศจากภายนอกอาจเขาไปภายใน หรืออากาศจากภายในอาจออกไปสูภายนอกได
ค) อาจใชเมือ่ รูสึกหายใจไมออก
๓. ลิ้นสําหรับหายใจ เขา - ออก
๔. ทอสําหรับหายใจ เขา - ออก
๕. โครงประกอบสวนกลาง ( Central Casting )
ก) เปนสวนยึดที่แข็งแรงทีส่ ุด
ข) จับสวนกลางนี้เสมอเมื่อนํา O.B.A. เคลื่อนที่
๖. นาฬิกา
ก) ตั้งเวลาไดถึง ๖๐ นาที แตควรตั้งไวที่ ๓๐ นาที
ข) ตองตั้งเวลาใหมากวา ๑๐ นาทีขึ้นไปเพื่อใหลานมีความตึงพอที่จะสั่งกริ่งสัญญาณได
ค) กริ่งสัญญาณเตือนใหทราบถึงเวลาที่ตั้ง
๗. ชองใสกระปองยาเคมี ( Canister Guard )
๘. เตือนหยุดกระปองยาเคมี ( Canister Stop )
ก) เพื่อใหกระปองยาเคมีหยุดอยูใ นตําแหนงพรอมใชงาน
ข) กดใหหลบตัว และดันกระปองยาเคมีเขาที่ เมื่อถึงเวลาใชงาน
๙. เหล็กรองรับกนกระปองยาเคมีและเกลียวกวดกระปองยาเคมีเขาที่ ( Ball and
Handwheel )
๑๐. มีถุงพักอากาศ
ก) เปนที่เก็บอากาศที่กรองบริสุทธิ์ สํารองไวเพื่อใชหายใจ
ข) เปนที่ที่ทําใหอากาศเย็นลงโดยอากาศจะแผรังสีความรอนออก
ค) มีทอทางภายใน สรางขึ้นเพื่อกันถุงพักอากาศแฟบตัว
๑๑. สายรัดไหล
ก) มีหวงรูปตัว D ติดอยูข างหลัง ใชประกอบกับสายชวยชีวิต ขนาด ๓/๑๖ นิ้ว ยาว ๒๐ ฟุต
๑) เชือกชวยชีวิตหามใชเมือ่ มีผูใช O.B.A. ตั้งแต ๒ คนขึ้นไป
๒) สัญญาณที่ใชสําหรับเชือกชวยชีวิต ใชไดทั้งผูใช O.B.A. ไปยังผูชวยเหลือภายนอก
และจากผูชว ยเหลือภายนอกไปยังผูใช
สัญญาณ
ดึง
ความหมาย
O
๑ ครั้ง
ไมมีอะไรผิดปกติ
A
๒ ครั้ง
เดินหนา
T
๓ ครั้ง
ถอยหลัง
H
๔ ครั้ง
รีบออกโดยเร็วหรือขอความชวยเหลือ

- ๑๓๕ ๑๒. สายรัดเอว
๑๓. กระปองยาเคมี มี ๒ ชนิด คือ
ก) ชนิดมาตรฐาน ( Standard Canister )
๑) กระปองสีเทา เริ่มทํางานโดยการกระตุนอากาศหายใจ เขา - ออก หลาย ๆ ครั้ง
๒) ใชไดกับ O.B.A. ทุกแบบ นอกจากแบบ B
ข) ชนิดให O2 เร็ว ( Quick Starting Canister )
๑) กระปองสีเขียวมี Chlorate Candle ๒ แหงที่กนกระปอง
ก) เปนตัวจุดเพื่อผลิต O2 เริ่มแรก โดยการดึงสายตอสลักออก
ข) ให O2 ประมาณ ๑๐ ลิตร
ค) ใชไดกับ O.B.A. ทุกแบบ นอกจากแบบ ๓
ค) อากาศที่เกิดขึ้นเมื่อ O2 จวนจะหมด
๑) รูสึกหายใจออกอึดอัด
ก) อาจเปนเพราะ O2 จวนจะหมด หรือ
ข) ถุงพักอากาศมีอากาศมากเกินไป
๑) กดลิ้นเริ่มตนแลวปลอยอากาศจากถุงพักอากาศออก แลวหายใจใหมถายังอึดอัดอีก
แสดงวา O2 จวนจะหมดแลว
๒) มีไอน้ําจับอยูที่กระบอกตาพลาสติก เมื่อหายใจเขา
จ. การใช O.B.A.
๑) สวม O.B.A.
ก) กอนสวมใหคลายสายรัดหนากากออกจนหางจากปลายสายประมาณ ๓ นิ้ว
ข) สายรัดไหลขางหนึ่งคลองเขากับหวงรูปตัว D โดยโครงประกอบสวนกลางดานบนบริเวณ
หนาออก เมื่อคลองแลวจะเปนหวงสอดแขน
ค) มือหนึ่งจับที่โครงประกอบสวนกลาง ปลายใหหนากากหอยอยู อีกมือหนึ่งสอดเขากับหวง
รัดไหลที่ทําขึน้ ตอนแรกกับยกสายรัดไหลคลองคอ
ง) เปลี่ยนมือมาจับโครงประกอบสวนกลางแทนมือที่จบั อยู แลวคลองปลายสายรัดไหลที่เหลือ
เขากับหวงรูปตัว D อีกขางหนึ่ง
จ) แตงสายรัดไหลใหกระชับเขาที่แนใจวาเมื่อสวมหนากากแลว เวลาหนาหรือเงยหนาจะไม
ไปกระทบกับนาฬิกา หรือบริเวณลิ้นหายใจเขา - ออก
ฉ) คลองสายรัดเองเขากับหวงและแตงใหกระชับ
ช) ใสกระปองยาเคมี โดยครั้งแรกเปดฝาครอบกระปองยาเคมีเสียกอน
๑) เมือ่ เปดฝาครอบแลวจะเหลือแตแผนตะกั่วบาง ๆ เทานั้น
๒) ตองแนใจวาไมมีแผนเหล็ก หรือ แผนกระดาษอืน่ ปดอยูอกี ชั้นหนึ่ง

- ๑๓๖ ๓) ถาเปน Quick Starting Canister ใหเปดฝาครอบ
Chlorate Candle
ใตกระปองตัวใด
ตัวหนึ่งออก
๔) โยกเหล็กกรองรับกนกระปองยาเคมีขึ้น เพื่อเปดชองทางใสกระปองเคมีโดยคลาย
เกลียวออกใหสุด
๕) ใสกระปองยาเคมีเขาชอง โดยเอาดานคอกระปองเขาใสตามความโคงพอดีของชอง
๖) โยกเหล็กรองรับกนกระปองลงเขาที่ แลวกวดเกลียวจนกระทั่งกระปองยาเคมีชนปุม
หยุดกระปอง
๗) ขณะนี้ O.B.A. อยูในตําแหนงพรอมใชงาน

- ๑๓๗ -

ภาพของสวนประกอบตางๆของกระปองผลิตออกซิเจน
(Canister)
ซ) สวมหนากาก
๑) ขยายสายรัดออกกอน
๒) สอดใหคางเขา
๓) แตงสายรัดศีรษะใหกระชับ
ก) แตงจากสายรัดลางไปหายสายรัดบน
๒. ทดลองรั่ว
ก) บีบทอหายใจเขา - ออก เขาดวย

- ๑๓๘ ข) หายใจเขาลึก ๆ
ค) ถาหนากากอัดแนน ไมรั่ว - หนากากยางจะบุม ตามขณะหายใจเขา
๓. กระตุนกระปองยาเคมี
ก) กระปองยาเคมีชนิดมาตรฐาน
๑) รวบทอหายใจเขา - ออก เขาดวยกันดวยมือหนึ่ง
๒) อีกมือหนึ่งกดลิ้นเริ่มตนแลวหายใจเขา
๓) ปลอยมือที่รวบทอหายใจเขา - ออก ปลอยลิ้นเริ่มตนพรอมกับหายใจออก
๔) ทําอยางนี้มีอีกจนกวาถุงพักอากาศจะพอเต็ม ( ประมาณ ๓ - ๔ ครั้ง )
๕) กดลิ้นเริม่ ตน กดถุงพักอากาศ ปลอยใหอากาศออก
๖) แลวเริ่มตนทําตั้งแต ๑ - ๕ ใหม จนกระทั่งกระปองยาเคมีเริ่มรอน
๗) ถาอุณหภูมิของอากาสต่ํากวา ๕๐ องศาฟาเรนไฮต อาจจะตองหายใจเขา - ออก หลาย
ครั้งมาก
กวาธรรมดา
ข) Quick Starting Canister
๑) ดึงสายตอสลัก Chlorate Candle ออกในทางตรงใหหลุด
๒) ในระยะเริ่มแรกอาจจะมีควันที่ไมมีอนั ตราย เนื่องจากปฏิกิริยาเคมี
๓) อาจจะตองถาย O2 ออกทางลิ้นเริ่มตนบางถามี O2 ในถุงพักอากาศมากเกินไปจนรูสึก
อึดอัด ระหวางที่ Chlorate Candle กําลังเผาไหมประมาณ ๒ - ๔ นาที
๔) ถาอุณหภูมิของอากาสต่ํากวา ๔๐ องศาฟาเรนไฮต Chlorate Candle ตัวแรกไม
ทํางานใหใช Chlorate Candle ที่เหลืออีกตัวหนึ่ง
๔. ตั้งนาฬิกา
ก. ระยะเวลาการใชงานของกระปองยาเคมี ขึ้นอยูกับงานที่ทํา
๑) ปกติตั้งไว ๓๐ นาที สําหรับงานหนัก
๒) ๔๕ นาที สําหรับงานเบา
๓) ถาไมแนใจวาจะใชสาํ หรับงานหนักหรืองานเบา ใหตั้ง ๓๐ นาทีไวกอนเพื่อความ
ปลอดภัย
๔) ถาครั้งแรกตั้งไว ๓๐ นาที เมื่อกริ่งสัญญาณดังขึ้นแลวยังไมมีอาการบงบอกวา O2 จะ
หมด
ก) หายใจอึดอัด
ข) มีไอน้ําจบที่กระบอกตาพลาสติก ใหตั้งตอไปอีก ๑๕ นาทีได
ข. เมื่อกริ่งสัญญาณดังแลว และแนใจวา O2 จะหมด
๑) ใหรีบออกไปเปลี่ยนกระปองยาเคมีใหมภายนอกหองสําหรับ O.B.A. แบบ A , A 1,A-3
๒) เปลี่ยนกระปองยาเคมีใหมในหองนั้นได สําหรับ O.B.A. แบบ A - 2 และ B

- ๑๓๙ -

ภาพแสดงเสนทางการไหลเวียนของอากาศในเครื่องชวยหายใจ
O.B.A
๕. การเปลี่ยนกระปองยาเคมี
ก) หาบริเวณที่แหงและสะอาดปราศจากน้ํา และน้ํามัน
ข) ยืนถางขา
ค) กมตัวไปขางหนา
ง) คลายเกลียวออก โยกเหล็ก รองรับกนกระปองขึ้น
๑) เขยาใหกระปองตกลงพืน้
จ) ควรสวมถุงมือสําหรับจับกระปองยาเคมีเพื่อไมใหตกลงพื้น ถาพื้นมีน้ํามันหรือน้ําปนน้ํามัน
๖. ขอควรระวัง

- ๑๔๐ ก) อยาใหน้ําเขาไปในกระปองยาเคมี ซึ่งยังไมไดใชจะทําใหเกิดปฏิกริ ิยายาผลิต O2 อยางรุนแรง
ข) อยาโยนทิ้งกระปองยาเคมีที่ใชไปบางแลวลงในน้ําใตทองเรือ หรือที่อื่นที่มีน้ํามัน หรือ น้ําปน
น้ํามันอยู เพราะอาจทําใหระเบิดได
๑) O2 ผสมกับน้ํามันจะเกิดการระเบิด
ค) สารเคมีในกระปองยาเคมีเปนอันตรายตอผิวหนัง
๗. การทิ้งกระปองยาเคมีที่ใชแลว
ก) ในทาเรือ
๑) เจาะรูที่กน กระปอง ๓ - ๔ รู
๒) แชในภาชนะที่ใสดว ยน้ําจืด หรือ น้ําทะเลที่ไมมีคราบน้ํามัน
๓) ทิ้งไว ๒๔ ชั่วโมง
ข) ในทะเล
๑) เจาะรูที่กน กระปอง ๓ - ๔ รู
๒) โยนทิ้งทายเรือสุดซึ่งผิวหนาน้ํา ไมมีคราบน้ํามัน
เครื่องชวยหายใจ O.B.A. แบบ A - 4
เครื่องชวยหายใจ เปนอุปกรณที่มีไวใชในเรือในเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งจะสามารถปองกันกับบุคคลใน
เมื่อสถานที่เกิดเหตุไมมีออกซิเจนเพียงพอตอการหายใจ อีกทั้งตองมีการฝกใหสามารถในงานไดอยาง
ชํานาญ กอนที่จะเกิดเหตุการณจริง ตลอดจนการบํารุงรักษาก็ตองกระทําเพื่อใหเครือ่ งชวยหายใจสามารถใช
งานไดตลอดเวลา
รายละเอียดของเครื่องชวยหายใจ O.B.A แบบA- 4
๑. สวนหนากาก
ประกอบดวยเลนสเพียงชิ้นเดียว และสวนที่สัมผัสกับใบหนาจะมียางเพื่อผนึกไมใหออกซิเจนใน
หนากากรั่วออกมาได สายรัดศีรษะมี ๕ เสน กระบอกพูดมีแผนไดอะแฟรม สามารถพูดติดตอกันได
๒. ทออากาศหายใจ
ทออากาศหายใจมี ๒ ทอ ขนาดตางกัน ความยาวของทอจะเพียงพอทีจ่ ะใหศีรษะเคลื่อนไหวได
สะดวก ที่ปลายทอดานชิดกับถุงพักอากาศเปนชนิดตอเร็ว ที่ขอตอสีน้ําเงินทอหายใจเขาสีดําทอหายใจออก
๓. ทออากาศ ที่ตอระหวางถุงพักอากาศ ๒ ถุง เปนทออลูมิเนียมและเปนสวนที่แข็งแรง
๔. สายรัดลําตัว เปนสายรัดชนิดปรับแตงเร็ว และมีหวงรูปตัว “D” ติดอยูเพื่อตอกับลวดชวยชีวิต
๕. ถุงพักอากาศหายใจ เปนถุงที่เก็บออกซิเจนซึ่งเกิดจากการผลิตของกระปองน้ํายาเคมี ถุงพัก
อากาศนี้จะทําหนาที่คลาย ๆ กับปอด และถุงนี้จะเปนสวนที่ทําใหอากาศเย็นดวย กอนที่จะหายใจเขารางกาย
ที่ถุงพักอากาศจะมีลิ้นผอนกําลังดัน เพื่อดึงแผนยางดานหนาจะปลอยอากาศที่เกินออกทิ้ง
นอกจากนี้ ยังมีชุดสวนกลาง ซึ่งจะทําใหออกซิเจนจากกระปองน้ํายาเคมีเขาสูถุงพักอากาศ และ
สวนที่เจาะกระปองน้ํายาเคมีก็มีซีลยางเพือ่ ปองกันอากาศรั่ว และปองกันน้ําเขากระปองน้ํายาเคมี
๖. แผนรองรับ เปนสวนติดกับหนาอกของผูส วม

- ๑๔๑ ๗. สายรัดเอว เปนสวนที่ทําให O.B.A. ติดกับลําตัวเมือ่ ผูสวมกมลงทํางานและไมแกวง

ภาพแสดงเสนทางการไหลเวียนของอากาศภายในเครื่องชวยในการหายใจ O.B.A แบบ A4
๘. ชองใสกระปองน้ํายาเคมี
ประกอบดวยชองเปนรูปโคงเขาหาตัว และยังมีคันยกสําหรับใหกระปองน้ํายาเคมีเขาที่ จะมี
๒ ตําแหนง เมื่อคันยกอยูลางจะเปนตําแหนง “STANDBY” หลังจากใสกระปองน้ํายาเคมี และที่
คันยกกระปองน้ํายาเคมีนี้มแี ผนโลหะสําหรับปลดเหล็กยึดทั้งตําแหนง บนและลาง
๙. นาฬิกา
อยูในตําแหนงที่สามารถมองเห็นไดตลอดเวลา เมื่อหมดเวลาที่ตั้งไวจะมีสัญญาณดังติดตอกัน
นาน ๑๐ วินาที ตั้งไดสูงสุด ๖๐ นาที ปกติจะตั้งไวที่ ๓๐ นาที ( การตั้งเวลา หมุนไปที่ ๖๐ นาที กอนแลว
หมุนกลับมาที่ ๓๐ นาที )
๑๐. กระปองน้ํายาเคมี
เปนชนิดเริ่มตนเร็ว ( กระปองสีเขียว ) มี Candle อันเดียวภายในกระปองบรรจุดวย
Potassium Superoxide และมี Candle สําหรับผลิตออกซิเจน ( Chlorate ) ในเวลา ๑
นาที ถึง ๔ นาที จะผลิต O2 ได ประมาณ ๑๐ ลิตร และจะผลิต O2 จนกวา กระปองน้ํายาเคมีจะทํางาน
กระปองน้ํายาเคมีจะผลิตออกซิเจนเมื่อความชื้นและคารบอนไดออกไซดจากลมหายใจออกทําปฏิกิริยากับ
Potassium Superoxide

- ๑๔๒ ๑๑. เชือกชวยชีวิต
มีความยาว ๕๐ ฟุต ขนาด ๓ / ๑๖ นิ้ว เปนโลหะหุมดวย Nylon มีขอเกี่ยวทัง้ ๒ ดาน
เมื่อเกี่ยวกับ
D - RING และมีสัญญาณดังนี.้ (๑) O - กระตุกหนึ่งครั้ง หมายถึง “ปกติ”
(๒)
A - กระตุกสองครั้ง หมายถึง “เคลื่อนที่ไปขางหนา”
(๓)
T - กระตุกสามครั้ง หมายถึง “ถอยหลังกลับ”
(๔)
H - กระตุกสี่ครั้งหรือมากกวา หมายถึง “ขอความชวยเหลือ”
ปลายลวดชวยชีวิตที่เหลืออีกดานหนึ่งใหตอ GROUNDS เพื่อปองกัน SHOCK
การใช O.B.A. แบบ A - 4
๑. ตรวจคันยกกระปองน้าํ ยาเคมีใหอยูต ําแหนง Standby ( ลาง )
๒. คลายสายรัดทุกเสนใหสุด
สายรัดศีรษะคลายออกใหสุดแลวพลิกกลับมาไวดานหนากาก
๓. วิธีสวม
๓.๑ มือหนึ่งจับที่สายรัดศีรษะ และทอตอเชื่อมถุงพักอากาศสวนอีกมือหนึ่งจับที่สายรัด
ไหล
๓.๒ ยกสายรัดไหล สวมหัว และให O.B.A. อยูบริเวณหนาอก
๔. พยายามใหสายรัดไหลหอยอยูด านหลัง และเกีย่ วขอเกี่ยวกับหวงที่ตัว O.B.A.
๕. ตําแหนงของแผนรองรับตอองอยูที่หนาอก
๕.๑ ขอตอทออากาศหายใจ ตองอยูใตหวั ไหลเล็กนอยและเมื่อตอทอแลว จะตองไมติดขัด
เมื่อสวมหนากาก
๖. เมื่อ O.B.A. อยูในตําแหนงที่ถูกตองใหปรับสายรัดใตไหลกอนเสร็จแลวปรับดานบน
จนกระทั่งมีความสะดวกพอ
หมายเหตุ
จุดรวมของสายรัดจะตองอยูต รงกลางดานหลังต่ํากวาคอเล็กนอย
๗. เอาหนากากไวดานหลังโดยใหทออากาศครอมศีรษะ
๘. ใสสายรัดเอว และปรับแตงใหพอดี
๙. นํากระปองน้ํายาเคมีสีเขียวเพื่อเตรียมใช
๑๐. เปดฝากระปองน้ํายาเคมี ใหเหลือแตแผนทองแดง
๑๑. เปดฝาครอบ Candle ออก ปลอยฝาครอบหอยลง
๑๒. การใสกระปองน้ํายาเคมี ( Canister )
(ก) หันดานคอกระปองขึ้น หันดานเวนเขาหาลําตัว
(ข) ใสกระปองเขาในชอง และจะถูกยึดโดยคันยก

- ๑๔๓ -

ภาพแสดงเมื่อสวมใสเครื่องชวยหายใจเรียบรอยแลว พรอมสวนประกอบตางๆของเครื่องชวยหายใจ
๑๓. ใสหนากาก
(ก) สวมหนากากโดยเอาคางเขากอน
(ข) ดึงสายรัดศีรษะกลับมาไวดานหลัง เสร็จแลวดึงสายรัดดานลางกอน ตอไปดึงดานขาง
เสร็จแลวดึงสายบนศีรษะที่เหลือ
(ค) ทดลองรั่วหนากาก โดยบีบทออากาศหายใจใหแนน แลวหายใจเขาเบา ๆ แลวกลั้น
หายใจ ถาหนากากแนน แผนหนาจะยุบเขาติดกับใบหนา ถารั่วใหปรับแตงใหมจนไมรั่ว
๑๔. ปลดคันยกโดยใชมือทัง้ กดแผนปลดลอก แลวดึงคันยกขึ้นจนถึงตัวลอกดานบนสุดตรวจ
ใหแนใจวาคันยกถูกลอกดานบนแนนแลว แลวดึงฝาครอบซึ่งมีสายติดอยูดานลาง การดึงใหดึงออกนอก
ลําตัว และตองแนใจวาสลักบนหลุดติดตามเชือกออกมาหลังจากถุงพักอากาศพองแลวแสดงวามี ออกซิเจน
อยูในถุงก็สามารถเริ่มตั้งเวลาได โดยหมุนไปที่ตําแหนง ๖๐ นาที กอนแลวหมุนกลับมาไวที่ ๓๐ นาที
๑๕. การถอดกระปองน้ํายาเคมี
ก. ยืนกางขา และกมตัวไปขางหนาเล็กนอย
ข. ปลดลอกคันยกโดยกดที่แผนปลดลอก
ค. กดคันยกลงมาตําแหนงต่ําสุด ( Standby )

- ๑๔๔ ง. ดึงแถบผาเพื่อปลดกระปองน้ํายาเคมี
จ. กระปองน้าํ ยาเคมีจะหลุดออกมาจาก O.B.A.
( อันตรายจากกระปองน้าํ ยาเคมีเหมือนกับแบบ A- 3 )
๓. เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัด ( SELF CONTAIN BREATHING
APPARATUS = SCBA )
วัตถุประสงคในการใชงาน
๑. ใชในงานดับเพลิง และกูภยั
๒. ใชในสถานที่อับอากาศ มีควัน ในบริเวณอากาศที่เปนพิษตอการหายใจ
คุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะของการทํางาน
๑. เปนชนิดสะพายหลัง ระยะเวลาในการใชงานตั้งแต ๐ - ๓๐ นาที
๒. มีสัญญาณเตือนเมื่อมีอากาศเหลือประมาณ ๒๐ - ๒๕ %
๓. ใชในอุณหภูมิที่ไมตา่ํ กวา – ๒๕ ฟ. ( - ๓๑ ซ. )
๔. สะดวกในการใชและซอมบํารุง
๕. ปลอดภัยตอการหายใจและการใชงาน
สวนประกอบ
๑. ทอบรรจุอากาศ ( CYLINDER )
เปนแบบชนิดทอเดี่ยว ทําดวยอะลูมินั่มทน
กําลังดันน้ํา
( HYDROSTATIC TEST ) ไดไมต่ํากวา ๑ ๒/๓ เทา ของกําลังดันใชการสูงสุดตามที่
บริษัทผูผลิตกําหนด
๒. สวนประกอบของทอบรรจุอากาศมีลิ้นเปด – ปด แผนรองหลังและสายรัดตัว
๓. ปริมาตรอากาศใชงานไมนอยกวา ๔๒ ลูกบาศกฟตุ
๔. สายยางสงอากาศครบวงจร
๕. ลิ้นบังคับอากาศ ( REGULATOR )
๖. มีมาตรวัดกําลังดัน
๗. อากาศสํารองไมนอยกวา ๑๐ % และมีสัญญาณเตือน
๘. หนากากเปนแบบชนิดชองกระจกกวาง
๙. น้ําหนักทัง้ ชุดเมื่อบรรจุอากาศเต็มที่ไมเกิน ๓๕ ปอนด ( ไมรวมหีบ )
๑๐. มีหีบหรือกระเปาบรรจุเรียบรอย

- ๑๔๕ -

ระยะเวลาการใชอากาศภายในขวด ( SERVICE LIFE )
เครื่องชวยการหายใจแบบนี้ใชกับงานขนาดปานกลางถึงงานขนาดหนัก ๆ ได ผูที่ใชไมควรคิดวา
จะตองหมดพอดี ๓๐ นาทีเสมอไป อาจจะมากหรือนอยกวาเวลาที่กําหนดได ขึ้นอยูกับองคประกอบ
ตอไปนี้
๑. ชนิดของงานที่จะตองกระทํา
๒. สภาพทางรางกายของผูใช เชน รางกายเหนื่อยออน , ปอดใหญ ฯลฯ จะใชอากาศมากกวา
ปกติ
๓. ความชํานาญในการฝก และความคุนเคย ความตื่นเตน ความกลัว ฯลฯ
๔. อากาศอัดเต็มขวดหรือไม
๕. เปนไปไดในการอัดอากาศเขาขวดอาจจะมีคารบอนไดออกไซด ( CARBON –
DIOXIDE )
มากกวา ๐.๐๔% จากอากาศธรรมดา เชนเครื่องอัดอากาศอัดเอาแกสเสียผสมเขาไปหรือสภาพอากาศในที่
นั้น ๆ
๖. สภาพของเครื่องชวยการหายใจอาจจะรั่วตามสาย หรือตามรอยตอตาง ๆ
๗. กําลังดันของบรรยากาศ ณ ที่นั่น เชน ในอุโมงหรือบอลึก ๆ
สมมุติวา
สภาพแวดลอมมีกําลังดันเทากับ ๑ กําลังดันบรรยากาศขวดอากาศมีกําลังดันขนาด ๑๕
ปอนด / ตารางนิ้ว ( PSI ) จะใชใน ๓๐ นาที ถาสภาพแวดลอมมีกําลังดันเทากับ ๒ กําลังดันบรรยากาศ
ขวดอากาศมีกาํ ลังอัดขนาด ๑๕ ปอนด / ตารางนิ้ว ( PSI ) จะใชใน ๑๕ นาที และถาสภาพแวดลอมมี
กําลังดันเทากับ ๓ กําลังดันบรรยากาศขวดอากาศมีกําลังอัดขนาด ๑๕ ปอนด / ตารางนิ้ว ( PSI ) จะใช
ใน ๑๐ นาที
การตรวจสภาพการทํางานโดยทั่วไป
(
REGULAR
OPARATIONAL
INSPECTION)
โดยปกติแลวจะตองตรวจทุกวัน แตเนื่องจากเราไมไดใชเปนประจําวัน อยางนอยจะตองตรวจเดือน
ละครั้งและ หลังจากการใชในแตละครั้ง

- ๑๔๖ วิธีตรวจสอบ
๑. ทําการตรวจสอบสวนประกอบตาง ๆ ใหพรอมใชอยูเ สมอไมใหเกิดการชํารุด
๒. ตรวจสอบขวดอากาศดวยกําลังดัน ( HYDROSTATIC TEST ) ตามกําหนดเวลา
คือ
๒.๑ ขวดอากาศที่เปนเหล็ก อลูมิเนียมภายใน ๕ ป
๒.๒ ขวดอากาศที่เปนโลหะผสมภายใน ๓ ป
๓. ตรวจขวดอากาศวามีรอบบุบขนาดใหญ ๆ หรือยนเปนรองหรือไม อาจเกิดการระเบิดขึ้น ได
เมื่อไดรับความรอนสูง ๆ หรือเปลวไฟ และอีกประการหนึ่งถาขวดอากาศไดรับความรอนสูง ๆ หรือเปลว
ไฟจนสีขวดอากาศไหมเกรียมเปนสีน้ําตาลหรือดําควรตรวจอุปกรณวดั กําลังดันของอากาศภายในดวย เชน
สวนที่เปนยางและเปนพลาสติกอาจจะชํารุดได
๔. ตรวจเข็มวัดกําลังดันที่ขวดอากาศใหอยูในตําแหนง FULL ถานอยกวาตองบรรจุใหม
๕. ตรวจใหแนใจวาเกลียวตอที่อากาศ ( REGULARTOR HOSE COUPLING
) ตอกับขวดอากาศแนนหรือไม
ขอควรจํา ใหใชมือกวด หามใชประแจกวด เพราะจะทําใหเปกกิ้งชํารุด
๖. ปดลิ้นสงผาน ( BY- PASS VALVE ) ปุมสีแดงที่ตัวควบคุมอากาศโดยหมุนตามเข็ม
นาฬิกา
๗. ปดลิ้นปด- เปดอากาศ ( MAINLINE VALVE ) ปุมสีเหลืองที่ตัวควบคุมอากาศ
( REGULATOR ) โดยกดแผนลอก ( LOCK TAB ) แลวหมุนตามเข็มนาฬิกา
๘. ตรวจความเรียบรอยทั่ว ๆ ไปของตัวควบคุมอากาศ ( REGULATOR ) ถามีสวนใด
ชํารุดใหจดั การแกไขหรือสงซอม
๙. ตรวจเกลียวตอทอหายใจวาชํารุดหรือไม
๑๐. ตรวจการทํางานของไดอะแฟรม ( DIAPHRAGM ) ตอไปนี้
๑๐.๑ ใชปากเปาที่ทางออกของตัวควบคุมอากาศ ( REGULATOR OUTLET )
อากาศจะไมรั่วออกหรือไหลผานตัวควบคุมอากาศ ( REGULARTOR )
๑๐.๒ ใชปากดูดที่ทางออกของตัวควบคุมอากาศ ( REGULATOR OUTLET )
อากาศจะไมรั่วเขาหรือไหลผานตัวควบคุมอากาศ ( REGULATOR )
คําเตือน ถาเกิดการรั่วไหลตรวจลิ้นสงผาน ( BY – PALL VAVLE ) และลิ้นปด – เปดอากาศ
( MAINLINE VALVE ) วาปดสนิทหรือไม เสร็จแลวตรวจขอ ๑๐.๑ และ ๑๐.๒ ซ้ําอีกครั้ง
และถายังรั่วอีกใหกวดตัวควบคุมอากาศ ( REGULATOR ) สงซอม
๑๑. เปดลิ้นปด – เปดอากาศ ( MAINLINE ) ปุมสีเหลือง โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนได
ยินเสียงดัง “กริ๊ก” แสดงวาแผนยึด ( LOCK TAB ) ทํางาน ( ปองกัน MAINLINE
KNOB เคลื่อนตัว )

- ๑๔๗ ๑๒. เปดลิ้นขวดอากาศโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาประมาณ ๑/๒ - ๑ รอบ ( ๒ - ๓ กริ๊ก ) จะได
ยินสัญญาณดังชั่วครู ตรวจเข็มชี้วัดกําลังดันที่ REGULATOR GAUGE ใหอยูใ นตําแหนง
FULL และตรวจการรั่วตามจุดตาง ๆ
๑๓. สวมหนากาก ( FACE PIECE ) เขากับใบหนาใหเรียบรอย เอาฝามือปดปลายทอ
หายใจแลวหายใจเขาทิ้งไว ๕ - ๑๐ วินาที ทดลองขยับหนากากดูวามีแรงดูดกับใบหนาหรือไม ถาหากไมมี
แรงดูดแสดงวาหนากากอาจรั่วตามรอยตอหรือสวมไมแนน
๑๔. เอาฝามือปดปลายทอหายใจแลวหายใจออกอากาศจะตองไมออกทางทอนี้
๑๕. ตอทอหายใจเขากับทางออกของตัวควบคุมอากาศ ( REGULATOR OUTLET )
และหายใจเขาอากาศจากขวดจะไหลผานตัวควบคุมอากาศ ( REGULATOR ) เขามาอยางเบา ๆ
๑๖.ตั้ง SELECTOR LEVER ตําแหนง ON จะมีอากาศไหลเขามาในหนากากเล็กนอย
หายใจเขาหลายๆ ครั้ง ตั้ง SELECTOR LEVER ตําแหนง OFF ถอดทอหายใจออกทางอากาศ
ออก ( REGULATOR OUTLET ) ถอดหนากากออก
๑๗. ปดลิ้นขวดอากาศ ( โดยการกดแลวหมุนตามเข็มนาฬิกา )
๑๘. ระบายกําลังดันของที่คางอยูโดยคอย ๆ ตั้ง SELECTOR LEVER ไปที่ตําแหนง
ON ( จะไดยินเสียงสัญญาณชั่วครู ) หลังจากอากาศออกหมดแลวใหตั้ง
SELECTOR
LEVER ไวตําแหนง OFF
คําเตือน ถาสัญญาณไมดังใหถอด REGULATOR สงซอม
ขอควรระวัง
- ถาพบขอบกพรองจะตองตรวจแลวสงไปซอม
- ในกรณีที่ให REGULATOR ทํางานตองแนใจวาลิ้น BY – PASS ปดสนิทและลิ้น
MAINLINE เปดหมด
การสวมและการใชงาน ( DONNING AND NORMAL OPERATE )
ผูใชทุกคนจําเปนตองผานการฝกใชมาอยางดี โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
๑. ตรวจอากาศภายในขวดอากาศ โดยดูจากเข็มชี้ที่เกชวัดกําลังดันใหอยูในตําแหนง FULL
๒. เอาหนากากและทอหายใจประกอบเขาดวยกันนําออกมาวางไวขางนอกกลองระวังอยาใหเลนซ
ถลอก ขูด ขีดเปนรอย
๓. ปรับเข็มขัดรัดเอวและสายรัดขางใหยาวสุด เข็มขัดรัดเอวยังไมตองตอเขากับหัวเข็มขัด
๔. สองมือจับแผนรองหลัง ( BACK PLATE ) ใหแนนยกออกจากกลอง
๕. ยกขวดอากาศตั้งตรง โดยใหเกชวัดกําลังดันของขวดอากาศ ( CYLINDER VALVE
PRESSURE GAUGE ) อยูดานบนแลวยกขามศีรษะใหขอศอกทั้งสองขางแนบลําตัวกมหลัง
เล็กนอยตอหัวเข็มขัดรัดเอวปรับสายรัดทางขางใหพอดีกบั ลําตัว
๖. ตอเข็มขัดรัดเอวและปรับแตง
๗. ตั้ง SELECTOR LEVER ไวตําแหนง OFF

- ๑๔๘ ๘. ตรวจลิ้น BY- PASS ( ปุมสีแดง ) ใหปดสนิทโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา และ ตรวจลิน้
MAINLINE ( ปุมสีเหลือง ) ใหเปดหมด โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

ขั้นที่ ๑ คลายสายรัดใหหลวม มือทั้งสองสอดจับกึ่งกลางขวด พรอมยกขามศีรษะ เหมือนสวมเสือ้ โดยสาย
รัดไหลอยูใตศอก

ขั้นที่ ๒ ปรับแตงสายรัดไหล โดยมือทั้งสองจับที่ปลายสายรัด คอยๆดึงลงพรอมกับขยมตัวเล็กนอย

ขั้นที่ ๓ ปรับสายรัดเอว โดยเกีย่ วขอเขากับหวง

- ๑๔๙ -

ขั้นที่ ๔ สวมหนากาก พรอมดึงสายรัดคูล าง-คูกลาง-บน ใหกระชับ

ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบรอยรั่วของตัวหนากากในขั้นสุดทาย(โดยปดทางเขาอากาศ พรอมหายใจเขาแรงๆถา
หนากากยุบแสดงวาไมมีรอยรั่ว)
คําเตือน ระวังอยาใหทางออกของ REGULATOR อุดตันโดยลิ้น BY – PASS เปดอาจจะทําให
แผนไดอะแฟรมชํารุดเสียหายได
๙. เปดลิ้นขวดอากาศ ๑/๒ - ๑ รอบ สัญญาณจะดังชัว่ ครูตรวจ REGULATOR
PRESSURE GAUGE ใหเข็มชีอ้ ยูในตําแหนง FULL และสวมหนากาก
๙.๑ ปรับสายรัดศีรษะทุกเสนออกสุด
๙.๒ จับสายรัดดึงออก หรือจะดึงขึ้นไวบนหนากากก็ได
๙.๓ สวมหนากากเขากับใบหนา โดยใหคางเขาไปอยูในตําแหนงรองคางที่หนากากกอน
๙.๔ ดึงสายรัดศีรษะทั้งสองใหแนนพอสมควร
๙.๕ สายรัดอันบนอยาใหแนนหรือหลวมเกินไป
๙.๖ ใชฝา มืออุดปลายทอหายใจแลวหายใจเขาชา ๆ ถาหากไมรั่วจะสังเกตเห็นไดโดยหนากาก
จะยุบลง
๑๐. ตอทอหายใจเขากับทางออกของ REGULATOR ( ตรวจดูใหแนน )
๑๑. ตั้ง SELECTOR LEVER ในตําแหนง ON จะไมไดยนิ เสียงไหลของอากาศผาน
REGULATOR หรืออากาศจะไมไหลผานเขาหนากาก ถาหากมีการไหลไดบางแสดงวาเกิดการรั่ว
หามนําไปใช ตั้ง SELECTOR LEVER ในตําแหนง OFF จะใชเวลาสวมหรือถอดหนากาก
เทานั้น

- ๑๕๐ ๑๒. ตรวจกําลังดันของอากาศที่ REGULATOR PRESSURE GAUGE ระหวาง
การใชวายังคงมีเพียงพอทีจ่ ะออกมาหรือไม
คําเตือน
- จะตองออกจากพื้นทีน่ ั้นทันทีเมื่อไดยินสัญญาณ เพราะอากาศจะเหลือภายในขวดประมาณ
๒๐– ๒๕ %
- ถาหากในพืน้ ที่นั้นมีเสียงดังมาก ๆ หรือใชเครื่องชวยหายใจมากกวา ๑ เครื่องจะตองใชมือสัมผัส
REGULATOR ในเมื่อไดยนิ เสียงสัญญาณดัง
๑๓. หลังจากออกมายังที่ปลอดภัยตั้ง SELECTOR LEVER ในตําแหนง OFF ถอด
ทอหายใจออกจาก REGULATOR แลวถอดหนากากออกปดลิ้นขวดอากาศ ( โดยการกดและหมุน
ตามเข็มนาฬิกา )
๑๔. ระบายอากาศที่คางอยูอ อก โดยตั้ง SELECTOR LEVER ไปตําแหนง ON อยาง
ชา ๆ หลังจากอากาศออกหมดแลวใหตั้งไวตําแหนง OFF
วิธีฉุกเฉิน
ในขณะที่กําลังปฏิบัติงานอยู REGULATOR อาจจะเกิดการขัดของหรือเสียหายขึ้นได เรา
จะตองปฏิบัตดิ ังนี้
๑. เปดลิ้น BY – PASS ( ปุมสีแดง ) โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาปรับแตงอากาศใหไหลตาม
ความตองการ
คําเตือน
- อยาเปดลิ้น BY-PASS มากเกินไปจะทําใหอากาศหมดเร็ว ( อาจจะออกมายังที่ปลอดภัยไม
ทัน )
๒. กดแผนยึด ( LOCK TAB ) ลง ปดลิ้น MAINLINE ( ปุมสีเหลือง ) โดยหมุน
ตามเข็มนาฬิกาจนสุด
๓. ทันทีที่ใชวิธีฉุกเฉิน ( EMERGENCY OPERATE ) จะตองรีบออกมาสูพื้นที่
ปลอดภัย
คําเตือน
- ในขณะเปดลิ้น BY-PASS อยาใหสิ่งหนึ่งสิง่ ใดอุดทางออกของ REGURATOR
เพราะจะทําใหแผนไดอะแฟรม ( DIAPHRAGM ) ชํารุดเสียหาย
- การใชแบบวิธีฉุกเฉิน ( EMERGENCY OPERATE ) นี้จะใชเฉพาะเวลาฉุกเฉิน
เทานั้น อยาใชในกรณีอื่น ๆ
๔. เขียนปายบอกแสดงการชํารุดและถอดสงซอม
วิธีการเปลี่ยนขวดอากาศ ( CYLINDER REPLACEMENT PROCEDURE )
๑. ตั้ง SELECTOR LEVER ในตําแหนง OFF ถอดทอหายใจออกจาก
REGULATOR

- ๑๕๑ ๒. ปดลิ้นขวดอากาศโดยการกดปุมลิ้นปด – เปดขวดอากาศ ( CYLINDER VALVE
KNOB )หมุนตามเข็มนาฬิกา
๓. ระบายอากาศที่คางอยูออกไป โดยการตั้ง SELECTOR LEVER ในตําแหนง ON
ชา ๆ หลังจากอากาศหมดแลวใหไวในตําแหนง OFF
๔. ถอดทออากาศ ( REGULATOR HOSE ) ออกจากขวดอากาศ
๕. ดึงคันลอกสายรัดขวด ( CYLINDER CLAMPING LEVER ) ลง
๖. ยกขวดอากาศเกาออกนําขวดใหมที่บรรจุเต็มสวมแทนใหอยูในตําแหนงพอเหมาะ
๗. กดดันลอกสายรัดขวด ( CYLINDER CLAMPING LEVER ) ขึ้น โดยให
ขวดอากาศและแผนรองหลัง ( BACK PLATE ) ยึดเขาที่ใหเรียบรอย
๘. ตอทออากาศ ( REGULATOR HOSE ) ที่ถอดออกเขากับขวดอากาศตามเดิม
คําเตือน อยาใชประแจกวดเพราะจะทําใหแปกกิ้ง ( GASKET ) ในเกลียวตอชํารุด
๙. เปดลิ้นขวดอากาศ ๑/๒ - ๑ รอบ โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา ( ประมาณ ๒ - ๓ กริ๊ก ) แลว
ตรวจการรั่วไหลที่ขวดอากาศ
๑๐. เมื่อทุกอยางเรียบรอยแลวก็พรอมที่จะนําไปใชงานตอไป
การทําความสะอาดและการเก็บรักษา ( STAND BY CLEANING AND
STORAGE )
ขอควรจํา
การปฏิบัติตอไปนี้รวมถึงการตรวจสอบตามปกติ และหลังจากการใชในแตละครั้งดวย
๑. ตรวจสอบสวนประกอบตาง ๆ และสวนที่เปนยางวาชํารุดหรือไม
๒. ทางที่ดีแลววิธีการลางหนากากใหใชนา้ํ สบูอุน ๆ หรือผงซักฟอกออน ๆ และใชแปรงออน ๆ ถู
เฉพาะสวนที่เปนยาง สวนทีเ่ ปนเลนซ ( LENS ) หามใชแปรงถูเด็ดขาดเพราะจะทําใหเกิดเปนรอย
๓. ลางหนากากกับทอหายใจทั้งภายในและภายนอก โดยใชน้ํากรอกเขาทางเกลียวตอทอหายใจให
น้ําออกทางหนากาก
๔. ฆาเชื้อโรคหนากากโดยการแชลงในสารละลายตอไปนี้
คําเตือน อยาผสมสารละลายหลาย ๆ ชนิดรวม ใหใชอยางใดอยางหนึ่งเทานัน้
๔.๑ ใช ETHYL; METRYL OR ISOPROPYL ALCOHOL ๗๐
%
๔.๒ CHLORINE ๒ ชอนโตะผสมกับน้ํา ๑ แกลลอน ( จะไดสารละลาย
HYPOCHLORITE )
๔.๓ TINCTURE OF IODINE ๑ ชอนชาผสมกับน้ํา ๑ แกลลอน
ขอควรจํา อุณหภูมิของสารละลายที่ใชฆา เชื้อโรคจะตองไมเกิน ๑๒๐ ฟ.
๕. ลางหนากากใหทวั่ ๆ แลวนําไปตากใหแหง
๖. ใชฟองน้ําหมาด ๆ ทําความสะอาดสวนประกอบอื่น ๆ ที่เหลือ

- ๑๕๒ ๗. ใหปฏิบัติตามหัวขอการตรวจสภาพการทํางานโดยทัว่ ไป
๘. การเก็บเครื่องชวยหายใจลงกลองจะตองแนใจวา
๘.๑ สวนประกอบตาง ๆ แหงสนิท
๘.๒ ขวดอากาศตองบรรจุเต็ม
๘.๓ ลิ้นขวดอากาศตองปดสนิท
๘.๔ ลิ้น BY-PASS จะตองปดสนิท
๘.๕ ลิ้น MAIN LINE จะตองเปดเต็มที่
๘.๖ SELECTOR LEVER จะตองอยูในตําแหนง OFF

……………………………………….

บทที่ ๑๓
การตรวจและการรายงานความเสียหาย
ก. การสํารวจความเสียหาย นั้น จุดมุงหมายหลักเพื่อที่จะคนหาความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อให
นายทหารปองกันความเสียหาย/หน.ศูนยปอ งกันความเสียหาย หรือ หัวหนาหนวยซอม ไดทราบถึงความ
เสียหายที่ไดเกิดขึ้น ณ ที่ตาง ๆ ภายในเรือ พรอมทัง้ นําขอมูลที่ไดรับ มาทําการประเมินคาของความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น แลวหาหนทางแกไขหรือชวยซอมทํา อยางมีประสิทธิภาพ และตอจากนัน้ จะไดรายงานผลของ
ความเสียหาย และการแกไขตอไปยัง ผบ.เรือ เพื่อใหทราบถึงสถานภาพของเรือในขณะนั้น รวมทัง้ การขอรับ
การสนับสนุนที่เกีย่ วกับการจํากัดทางสถานภาพของเรือบางอยางเชน การแลนเลีย้ วไปมา เพื่อสะดวกใน
การตรวจและควบคุมความเสียหายในขัน้ แรก
เมื่อเรือไดรับความเสียหายขั้นแรก จะตองจัดเจาหนาที่ทาํ การสํารวจความเสียหายทันที ซึง่
ชนิดของความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น จะใหญหรือเล็กขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ อันไดแก
๑. ขนาด และชนิดของอาวุธทีท่ ําใหเกิดความเสียหาย
๒. ตําบลที่ที่ไดรบั ความเสียหาย
๓. ความเสียหายที่เกิดขึ้นนัน้ เกิดขึ้นภายนอกเรือหรือภายในเรือ
ข. หลักในการสํารวจความเสียหายเบือ้ งตน มีอยู ๔ ประการ คือ
๑. ความละเอียดถีถ่ วน การที่จะทําใหเกิดการละเอียดถี่ถว นนั้น ผูสํารวจความเสียหายจะตอง
มีคุณสมบัติอยูหลายประการคือ
ก. เปนผูรอบรูและคุนเคยตอตัวเรือเปนอยางดี ซึ่งจะทําใหผูสํารวจความเสียหาย มี
คุณสมบัติดังนี้ได จะตองหมั่นฝกอบรมอยูบอย ๆ เพื่อใหเกิดความแมนยําและคุนเคยตอเรือของตน
ข. จัดสํารวจความเสียหายเปนคู ๆ ซึ่งจะเปนการปลอดภัยและสามารถประมาณ
สถานการณไดดีกวาคน ๆ เดียว เพราะ ๒ คน ไดถงึ ๔ ตา สองคนยอมเห็นอะไร ๆ แตกตางกันเสมอ
รวมทัง้ ยังสามารถชวยกันในเรื่องของการปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึน้ ได
ในระหวางการสํารวจ
ความเสียหาย
ค. ตองดําเนินการสํารวจใหทั่วทุกพื้นที่ ทุกหองในพืน้ ทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนทุกครั้งที่
ไดรับคําสั่งใหสํารวจความเสียหาย
ง. จงพยายามมองหา รอยแผลหรือรอยเสียหายเล็ก ๆ ที่มกั จะหลงตาได จะตองคิดเสมอ
วารอยรั่วเล็ก ๆ มีสทิ ธิที่จะทําใหเรือจมได เชนเดียวกันผูฝกการตรวจมาแลวจะมีประสบการณและ หาวิธี
ตรวจไดเองโดยอัตโนมัติจากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ คือ ฟงดวยหู ดูดวยตา , ดมดวยจมูก ชิมดวยลิ้น และมือ
สัมผัส
๒. ความรอบคอบและระมัดระวัง เปนสิง่ ที่สําคัญ ที่ผูสาํ รวจความเสียหาย พึงจะตองระลึกถึง
เพราะการสํารวจความเสียหาย ของผูสาํ รวจความเสียหายนัน้ เปนดานแรกที่เปนบุคคลคนแรกที่จะพบเห็น
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ซึง่ อาจจะใหญหรือเล็ก ก็แลวแต ฉะนัน้ ผูสาํ รวจความเสียหาย จึงตองมีความ
รอบคอบ เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และของเรือดวย นัน้ ก็คือ อุปกรณที่ควรจะตองนําติดตัวไปประกอบ

- ๑๕๔ กับการสํารวจความเสียหาย คือ เครื่องชวยการหายใจ ไฟฉาย เครื่องตรวจแกสพิษแก็สระเบิด ลวดชวยชีวิต
เปนตน ซึง่ วิธกี ารดําเนินการสํารวจความเสียหาย เพื่อความรอบคอบ ควรมีวิธีการดังนี้
ก. จะตองมีการปองกันตนเองโดยการสวมเครื่องชวยในการหายใจเสมอ เมื่อจะเขาไปใน
หองที่เกิดความเสียหาย ที่คดิ วาไมมีความปลอดภัยตอตนเอง หรือมีปริมาณออกซิเจนต่ํา มีแกสพิษสูงที่อาจ
เปนอันตรายตอตนเองได
ข. การทํางานควรทํางานเปนคู ๆ เพื่อความปลอดภัยเพราะถาเกิดอุบัติเหตุจะไดชวยไดทนั
สําหรับอันตรายและควรระวังคือ เมื่อคนแรกเขาไปแลวหายเงียบไปผูที่คอยเชวยเหลืออยาไดผลีผลามเขาไป
เพราะอาจเกิดอันตรายได
ค. ควรระวังความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นโดยไมจําเปน เพราะความสะเพราของผูส ํารวจ
ความเสียหาย เชนการเปดประตูลิ้นกั้นน้าํ เขาในหองที่รวู า น้าํ ทวมอยูแลวและไมสามารถปดผนึกได
เหมือนเดิม ทําใหน้ําทวมหองอื่นอีก
ง. ควรพกเครื่องตรวจแกสระเบิด และเครื่องตรวจหาปริมาณออกซิเจน รวมทัง้ สวมชุดกัน
ความรอนดวยเสมอถาทําได
จ. เครื่องปดกั้นตาง ๆ ที่ปดผนึกไวแลวใหพยายามระวังอยาไปเกี่ยวของใหมากนักเพราะเปด
แลวถาไมสามารถปดผนึกไดดีเหมือนเดิมแลวจะเกิดความเสียหายขึน้ ได
เมื่อผูสํารวจความเสียหาย ไดดําเนินการสํารวจความเสียหายแลวในที่ใด
๓. รีบรายงาน
ที่หนึ่ง จะตองรายงานใหหวั หนาหนวยซอมของตนทราบในทันที โดยทั่ว ๆ ไปแลว หัวหนาหนวยซอม จะ
ตองการทราบผลการสํารวจความเสียหายในบริเวณที่ตา ง ๆ ตามหัวขอดังตอไปนี้
ก. ลักษณะของความเสียหาย
ข. ตําบลทีเ่ กิดความเสียหาย
ค. มาตรการที่ไดดําเนินการแกไขขั้นตน ตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
ง. ตองการความชวยเหลืออยางไรและมากนอยเพียงไร
จ. ผลสําเร็จที่สามารถควบคุมความเสียหายของเรือไวไดและสิ่งที่จะตองทําตอไป
ขั้นตอนของการรายงาน จะตองการรายงานไปตามลําดับขั้นคือ
๑) รายงานทันที ไปยังหัวหนาหนวยซอมของตน
๒) หัวหนาหนวยซอมรายงานตอไปยังศูนยปองกันความเสียหาย
๓) การรายงานตองรายงานใหถูกตองตามความเปนจริง
โดยปกติกอนที่จะมีการสํารวจความเสียหาย และรายงานผลของความเสียหายนั้น ๆ
เมื่อความเสียหาย เริ่มเกิดขึ้นใหม ๆ จะตองมีการรายงานผลของความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นเริ่มแรกกอน
โดยทัว่ ๆ ไปการรายงานเริ่มแรกประกอบดวย
๑. ลักษณะของความเสียหาย
๒. ตําบลที่ของความเสียหาย

- ๑๕๕ ตนตอของการรายงานความเสียหายเริ่มแรก มาจากทหารทุกคนที่อยูในเรือนัน้ ใครเปน
ผูเห็นเหตุการณ หรือสิ่งผิดปกติคนแรก ก็ตองรายงานให หัวหนาศูนยปองกันความเสียหายทราบโดยทันที
ทางศูนยปองกันความเสียหาย จะสั่งหนวยซอมตาง ๆ หรือหนวยซอม ที่รับผิดชอบในพืน้ ทีท่ เี่ กิดความ
เสียหาย ดําเนินการแกไขความเสียหายทีเ่ กิดขึ้น หลังจากนัน้ ทางศูนยปองกันความเสียหาย จะตองแจง
ขาวสารนั้นตอไปยัง ผบ. เรือ เพื่อให ผบ. เรือไดทราบเหตุการณที่เกิดขึ้น พรอมทั้งการแกไขในหัวขอของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังตอไปนี้
๑. เกี่ยวกับไฟ
๒. เกี่ยวกับน้าํ เขาเรือ
๓. สถานภาพการทรงตัว และการลอยตัวของเรือ
๔. มาตรการแกไขที่กําลังกระทําอยู
๕. ผลของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอีก
๖. ความเสียหายที่มีตอบุคคลในเรือ
๗. ความเสียหายที่จะทําใหจํากัดสถานภาพของเรือเกี่ยวกับความเร็วอาการแลนเลี้ยวไป
มา
๔. ตรวจทานซ้าํ เปนวิธกี าร เพื่อใหเกิดความแนใจและมั่นใจ ตอความเสียหายทีเ่ กิดขึ้น ของ
ผูสํารวจความเสียหาย ที่ไดดําเนินการสํารวจมาแลว การตรวจทานซ้าํ จุดประสงคหลัก ก็เพื่อที่จะใหหวั หนา
หนวยซอม/ และ หน.ศูนยปอ งกันความเสียหาย ทราบถึงสถานการณความเสียหายทีเ่ ปนอยูในปจจุบัน
ตลอดเวลาวาความเสียหายนั้น ไดเพิ่มขึน้ ลุกลามหรือหยุดอยูแคไหนเพียงไร ดังนัน้ ผูสํารวจความเสียหาย
จะตองคอยติดตามผลงานของความเสียหาย ณ บริเวณที่เกิดเหตุและในพืน้ ที่ใกลเคียงกันโดยรอบ
ตลอดเวลาอีกดวย
ค. การจัดผูสาํ รวจความเสียหายและการฝก
๑. ในการคัดเลือกบุคคลที่จะทําหนาที่เปนผูสาํ รวจความเสียหายที่ดีนนั้ จะตองประกอบดวย
คุณสมบัติดังนี้
ก. เปนคนมีไหวพริบฉลาด และขยันเอาจริงเอาจังตองาน
ข. เปนคนขี้สงสัยมักจะไมคอยใหอะไรผานทางไปโดยงาย
ค. เปนคนรูจักเรือดีอยางละเอียด
๒. การจัดทีม
ก. ควรจัดแบงผูสํารวจความเสียหายแตละหนวยซอมใหรบั ผิดชอบเปนเขต ๆ โดยจัดไว
เขตละ ๒ คน
ข. ในแตละหนวยซอมควรรูจ ักวิธถี ายของเหลวในถังและวิธหี ยิบของเหลวในถังดวย
ค. เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของทุก ๆ คนเปนไปโดยความเรียบรอย หัวหนาศูนยปองกัน
ความเสียหาย ควรจะกําหนดหนาที่ของแตละบุคคลไวในสถานีบัตรใหเปนการประจําแนนอนลงไป

- ๑๕๖ ง. ขอควรระวังอันตราย ในการสํารวจความเสียหาย
๑. ตองทํางานเปนคูเสมอ
๒. ตองสวมหนากากเพื่อชวยในการหายใจ
๓. มีเชือกชวยชีวติ
๔. มีความระมัดระวังตัวอยูเสมอตลอดเวลา
๕. การทํางานทุกครั้งจงระงับความตืน่ เตน

………………………………….

บทที่ ๑๔
การเตรียมพรอมทางวัตถุ
เปนวิธีการกําหนดการผานเขาออกของเครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรือตาง ๆ
ภายในเรือ อันไดแก ประตูกั้นน้ํา ( Water tight door ) , ฝากั้นน้ํา ( Water tight
hatch) , ฝาปด - เปดเร็ว (Water tight scuttle) , ลิ้นตาง ๆ (Valves) โดยการกําหนด
ตัวอักษรตาง ๆ ใหประจําตามเครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรือตาง ๆ
วัตถุประสงคในการกําหนดขั้นการเตรียมพรอมทางวัตถุ เพื่อ
๑. จํากัดขอบเขตของความเสียหายที่เกิดขึ้นในเรือ ใหอยูในบริเวณจํากัดเพื่อ
งายตอการแกไขปญหา
๒. คงไวซึ่งระดับสูงสุดแหงการผนึกน้ํา ขณะเดียวกันก็ใหมีความ
สะดวกสบายในการปฏิบัติงาน และสุขภาพของพลประจําเรือ
๓. คงไวซงึ่ ความพรอมรบอยางสูงสุด ซึ่งเหมาะสมกับสถานะการณทาง
ยุทธการในขณะนั้น
๔. ใหเรือสามารถกลับเขาทําการรบไดอีกอยางรวดเร็วหลังจากไดรับความ
เสียหาย โดยไมทําใหเสียผลทางดานยุทธการ
วิธีการกําหนดตัวอักษรใหกับเครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรือซึ่งมีการแบงขั้นของ
เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรือตาง ๆ โดยสวนใหญอักษรดังกลาว จะกําหนดมาไวในหนังสือ
ปองกันความเสียหาย (D.C. Book) รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบหาไดจาก ตนฉบับใบรายการ
ตรวจสอบประจําหอง (Master Compartment Check - off List)
หลักการพิจารณาเพื่อกําหนดตัวอักษรของการแบงขั้นของเครื่องปดกั้น เครื่อง
ประกอบ ตัวเรืออื่นๆ
๑. การผานเขา - ออก มากหรือนอยรวมทั้งการใชงานของลิ้นตาง ๆ มากนอย
อยางไร
๒. ระดับความตองการของการแบงหองกั้นน้ํา
การกําหนดการเตรียมพรอมทางวัตถุ
๑. ในเรือรบโดยทั่วไปกําหนดขั้นการเตรียมพรอมทางวัตถุได ๓ ขั้น
แตกตางกันทีร่ ะดับความตองการการผนึกน้ํา และการปองกันตาง ๆ ดังนี้
ก. ขั้น X - RAY
๑) มีระดับการปองกันโดยเฉพาะในเรื่องของการผนึกน้ํานอยที่สุด
๒) กําหนดขั้นเมื่อเรืออยูในสถานที่ปลอดภัยจากการถูกโจมตี
๓) กําหนดขั้นเมื่อเรือทอดสมออยูในเขตทาเรือ ที่มีการปองกันเปน
อยางดี
๔) กําหนดขั้นเมื่อเรือเทียบทาในฐานทัพเรือของตนเองระหวางเวลางาน
ปกติ

- ๑๕๘ ๕) เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรืออื่น ๆ ที่มีเครื่องหมาย X และ
จะถูกปด นอกจากจะใชงานจริง ๆ เครื่องประกอบตัวเรือที่มีเครื่องหมายอื่นยังคงเปดอยู
๖) การตรวจสอบดูแลใหเปนไปตามขั้นนี้ อยูในความรับผิดชอบของแต
ละแผนก ( Division Responsible ) เพื่อใหเรือสามารถปฏิบัติการได
ข) ขั้น YOKE
๑) มีระดับการปองกันโดยเฉพาะในเรื่องของการผนึกน้ําสูงขึ้น
๒) กําหนดขั้นเมื่อเรืออยูในทะเล โดยเฉพาะในขณะลาดตระเวนยาม
สงคราม
๓) กําหนดขั้นเมื่อเรืออยูในเมืองทา ที่ไมมีการปองกันที่ดี
๔) กําหนดขั้นในขณะเขาหรือออกเมืองทาในเวลาสงบ
๕) กําหนดขั้นทุกวันตั้งแตดวงอาทิตยตก ถึงดวงอาทิตยขึ้นวันรุงขึน้
๖) เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรืออื่น ๆ ที่มีเครื่องหมาย X , Y
,

และ

จะตองถูกปด นอกจากในกรณีที่เปนสวนสําคัญของระบบขณะใชงานของเรือ
๗) การตรวจสอบดูแล โดยเฉพาะในเรื่องของการทําความสะอาดและการ
บํารุงรักษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ที่มีเครือ่ งหมายประกอบตัวเรือตาง ๆ ที่ติดตั้งอยู เปนหนาที่รับผิดชอบ
ของแตละแผนก
ค) ขั้น ZEBRA
๑) มีระดับการปองกัน โดยเฉพาะในเรื่องการผนึกน้ําสูงที่สุด
๒) กําหนดขั้นกอนที่เรือจะออกปฏิบัตริ าชการทะเล
หรือกลับเขา
ทาเรือในยามสงคราม
๓) กําหนดขั้นทันที โดยไมตองรอคําสั่ง เมื่อประจําสถานีรบ
๔) ถาไมมีการประจําสถานีรบ ก็อาจกําหนดขั้นไดเมื่อตองการควบคุม
การลุกลามของไฟและน้ําเขาเรือ
๕) เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรืออื่น ๆ ที่มีเครื่องหมาย X , Y
,
จะตองถูกปด
๖) การเปด - ปด และการตรวจสอบดูแล เปนหนาที่ของแตละหนวยซอม
๒. เมื่อไดกําหนดขั้นการเตรียมพรอมทางวัตถุขึ้นแลว เครื่องปดกั้นและเครือ่ ง
ประกอบตัวเรืออื่น ๆ ที่มีเครื่องหมาย X , Y , Z จะตองถูกปดอยูตลอดเวลา นอกจากจะ

, Z และ

,

,

,
และ
สามารถเปดใชงานไดโดย
ไดรับอนุญาตจาก ผบ.เรือ จึงจะเปดได ยกเวน
ไมตองขออนุญาตจากผูบังคับการเรือ แตหลังจากใชงานแลวจะตองปดใหสนิทและเรียบรอย
การควบคุมการปด - เปดประตูกั้นน้ํา , ฝากั้นน้ํา และลิ้นตาง ๆ กระทําโดย

- ๑๕๙ ก. ผานนายทหารปองกันความเสียหายของเรือ , หน.ศูนยปองกันความเสียหาย
(ผูชวยนายทหารปองกันความเสียหายของเรือ = DCA.) หรือ นายทหารยามประจําวัน
ข. หัวหนาหนวยซอมเปนผูควบคุมการเปด - ปด เครื่องปดกั้นและเครื่อง
ประกอบตัวเรืออื่น ๆ ในเขตรับผิดชอบของตน เมื่อประจําสถานีรบ
๓. การกําหนดตัวอักษรสําหรับแบงขั้นเครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรืออื่น ๆ
ก. ตัวอักษร X สีดํา กําหนดใหกับ
๑) เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรืออื่น ๆ ที่มีเครื่องหมายนี้ จะตองถูก
ปดเมื่อกําหนดขั้นการเตรียมพรอมทางวัตถุ X - RAY , YOKE และ ZEBRA
๒) สวนใหญจะกําหนดใหกับ
ก) ประตูและชองทางลงใตดาดฟาของหองเก็บของตาง ๆ รวมทัง้ ระวาง
เก็บอมภัณฑ
ข) ชองทางลงใตดาดฟา ไปยังหองคลังเก็บกระสุนและหองที่เดินเครื่อง
ควบคุมดวยมือ ซึ่งชองทางลงนั้นมีฝา SCUTTLES ประกอบอยูดวย โดยชองทางลง กําหนด
,
X SCUTTELS กําหนดเปน
ค) ทอทางที่ใชเชื่อมตอทอไดหลาย ๆ ทอ ( MANIFOLDS ) ซึ่ง
เปนแบบมีฝาปดและกวดดวยเกลียวและนัต
ง) SCUTTELS ที่ใชเปนทางหนีอันตรายที่ไมไดกําหนดเปนอยางอื่น
จ) ประตูและชองทางลงใตดาดฟา ที่อยูบนและใตดาดฟาเปด เพื่อลงไป
ยังหองเก็บของและหองเก็บอมภัณฑ
ฉ) บริเวณชองทางหรือลิ้นที่ใชเปนที่เติมน้ํามันเครื่องบิน
ช) ประตูไปยังชองทางหนีอันตรายของหองเครื่องจักรใหญ, หองเครื่อง
ไฟฟาตาง ๆ หองเครื่องสูบน้ํา EDUCTOR หองกวานสมอ หองควบคุมเครื่องจักรสําหรับสง
เครื่องบินขึ้นหองพัดลม ลิฟทขนของตาง ๆ
ข. ตัวอักษร X สีดํา ในวงกลมสีดํา X กําหนดใหกับ
๑. เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรืออื่น ๆ ที่มีเครื่องหมายนี้ จะตอง
ถูกปด เมื่อกําหนดขั้นการเตรียมพรอมทางวัตถุขั้น X - RAY, YOKE และ ZEBRA
๒. อาจจะเปดไดโดยไมตองไดรับอนุญาต จากผูบังคับการเรือ เมื่อ
ก) จะผานไปเพื่อเขาประจําหรือเลิกประจําสถานีรบ
ข) ขนถายอมภัณฑ
ค) ตองการเดินระบบที่สําคัญของเรือ ขณะประจําสถานีรบ
๓. เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรืออื่น ๆ จะตองถูกปดเสมอ ไมมี
การใช ปกติจะกําหนดใหกับ
ก) ประตูไปยังหองคลังอาวุธ และหองเดินเครื่องหรือควบคุมดวยมือ
เปน

- ๑๖๐ ข) ชองทางลงใตดาดฟาที่ไมมี SCUTTLES ไปยังหองคลังอาวุธ
และหองเครื่อง หรือควบคุมดวยมือ
ค) หองเดินเครื่อง หรือควบคุมจรวด
ง) SCUTTLES ตามชองทางลงใตดาดฟาไปยังหองเพลา หองสูบ
น้ํา หองคลังอาวุธและหองเครื่อง หรือควบคุมดวยมือ
จ) บริเวณที่เติมแก็ส หรือน้ํามัน และหองเครื่องกรอง
ฉ) หองเครื่อง ผลิตออกซิเจน ไนโตรเจน
ช) ลิฟทสําหรับขนอมภัณฑ
ซ) หองเครื่องวัดระยะทางดวยลอค
ฌ) SCUTTLES สําหรับขนถายอมภัณฑ
ญ) หองเก็บของปราบเรือดําน้ํา
ฎ) หองเครื่องมือตาง ๆ ที่ไมมีคนประจํา
ค. ตัวอักษร Y สีดํา กําหนดใหกับ
๑. เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรืออื่น ๆ เครื่องหมายนี้ จะตอง
ถูกปด เมื่อกําหนดขั้นการเตรียมพรอมทางวัตถุขั้น YOKE และ ZEBRA
๒. กําหนดใหกับ
ก) ชองทางลงใตดาดฟาที่มี SCUTTLES ไปยังหองเพลาและ
หองเครื่องสูบน้ํา โดย SCUTTLES ที่มีอยูนั้น กําหนดเปน
ข) ทางเขาทีไ่ มใชทางเขาหลักของหองเครื่องจักรกลตาง ๆ
ค) ชองทางลงใตดาดฟาบนดาดฟาเปด ซึ่งไมไดกําหนดเปน X
ง) ทางเขาทีม่ ีทางเขาอื่นอีกหลายทางบนดาดฟาปองกันความ
เสียหายและดาดฟาชั้นสูงกวา ประตูกั้นน้าํ หรือฝากั้นน้ําของ หองเครื่องไฟฟา หองเครื่องปรับอากาศ
หองเครื่องอัดอากาศ หองเครื่องทําความเย็น หองเครื่องลิฟท หองเครื่องควบคุมจรวด ยุงโซ
ง. ตัวอักษร Y สีดํา ในวงกลมสีดํา Y กําหนดใหกับ
๑. เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรืออื่น ๆ ที่มีเครื่องหมายนี้
จะตองถูกปด เมื่อกําหนดขั้นการเตรียมพรอมทางวัตถุขั้น YOKE และ ZEBRA
๒. อาจจะเปดไดโดยไมตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับการเรือ เมื่อ
ก) ทําการขนถายอมภัณฑ
ข) เดินเครื่องในระบบที่สําคัญระหวางประจําสถานีรบ
๓. จะตองถูกเปดไวเสมอถาไมมีการใช
๔ ปกติกําหนดใหกับ

- ๑๖๑ ก) ชองทางลงใตดาดฟาที่ไมมี SCUTTLES ไปยังหองเพลา,
หองสูบน้ํา
ข) SCUTTLES

บนพื้นดาดฟาชั้นที่ลงไปสูห องเพลาและ

หองเครื่องสูบน้ํา
จ. ตัวอักษร Z สีแดง กําหนดใหกับ
.
๑. เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรืออื่น ๆ ที่มีเครื่องหมายนี้
จะตองถูกปดเมื่อกําหนดขั้นการเตรียมพรอมทางวัตถุขนั้ ZEBRA
๒. ปกติกําหนดใหกับ
ก) ประตูและชองทางลงใตดาดฟาที่เหลือทั้งหมด
ข) หองโรงงาน หองทดลอง หองเครื่องอํานวยความสะอาด และ
หองพยาบาลตาง ๆ หองทํางานตาง ๆ หองเครื่องมือและอุปกรณตา ง ๆ ที่มีคนประจํา หองเครื่อง
หางเสือหองเก็บสิ่งของที่ไมใชแลว เตรียมทิ้ง รวมทั้งขยะมูลฝอย
ค) ทางเขาหลักไปยังหองเครื่องจักรกลตาง ๆ
ง) ที่ควบคุมดาดฟาบิน และดาดฟาเก็บเครื่องบิน
ฉ. ตัวอักษร Z สีแดง ในวงกลมสีแดง Z กําหนดใหกับ
๑. เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรืออื่นๆ ที่มีเครือ่ งหมายนี้
จะตองถูกปดเมื่อกําหนดขั้นการเตรียมพรอมขั้น ZEBRA
๒. อาจจะเปดไดระหวางการประจําสถานีรบนาน ๆ โดยไมตอง
ไดรับอนุญาตจากผูบังคับการเรือ เมื่อจะปฏิบัติงานดังนี้
ก) เตรียมและแจกจายอาหารขณะประจําสถานีรบ
ข) ปฏิบัติกิจสวนตัวในหองน้ํา
ค) ใหมีการระบายอากาศตามสถานทีต่ า ง ๆ
ง) เปดทางผานระหวางหองพักนักบินกับดาดฟาบิน
๓. เมื่อเปดจะตองจัดยามเฝา เพื่อใหปดไดทันทีเมื่อไมใชงาน โดย
ปกติ เครื่องปดกั้น ที่มีเครื่องหมายนี้ จะเปนแบบเปด - ปดเร็ว
๔. ปกติกําหนดใหกับ
ก) ประตู และ SCUTTLES จากดาดฟาเปดสูหองเมสท
หาร
ข) ประตูจากหองพักนักบินไปสูดาดฟาบิน
ช. ตัวอักษร Z สีแดง ในรูปตัว D สีดํา Z กําหนดใหกับ
๑. เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรืออื่น ๆ ที่มีเครื่องหมายนี้
จะตองถูกปดเมื่อกําหนดขั้นการเตรียมพรอมทางวัตถุขนั้ ZEBRA
๒. ปกติกําหนดใหกับทางเขาบนดาดฟา ซึ่งไมไดประกอบสวิตช
ควบคุมแสงสวาง หรือการควบคุมการพลางไฟมืด

- ๑๖๒ ๓. อาจจะถูกปดไดเพื่อการพลางไฟมืด โดยไมตองมีการประจํา
สถานีรบ
ซ. ตัวอักษร W สีดํา กําหนดใหกับ
๑. สําหรับเครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรืออื่น ๆ ยกเวนที่
กลาวมา สวนใหญเปนชองระบายอากาศเสียออกภายนอกตัวเรือ และลิ้นตาง ๆ
๒. จะตองถูกเปดตลอดเวลาทุกขั้นการเตรียมพรอมทางวัตถุ
ก) การปดลิ้นที่สําคัญบางตัวที่มีอักษรนี้ อาจจะทําใหหยุดการ
เคลื่อนที่ของเรือ หรือไมสามารถปองกันไฟได
ข) ลิ้นที่สําคัญจะปดได เมื่อจําเปนเทานั้น เพื่อควบคุมความ
เสียหาย หรือการซอมทําสวนที่สําคัญของเรือ
๓. ปกติกําหนดใหกับ
ก) ลิ้นทางดูดน้ําทะเลที่สําคัญไปยังเครื่องดับความรอน
( CONDENSER ) หลักและรอง
ข) หองตาง ๆ ที่มีคนประจําทุกขั้นการเตรียมพรอมทางวัตถุ
ฌ. อักษร W สีดํา ในวงกลมสีดํา W กําหนดใหกับ
๑. เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรืออื่น ๆ ยกเวนที่กลาวมา
สวนใหญเปนชองระบายอากาศดีเขาสูต วั เรือ และลิ้นตาง ๆ
๒. จะตองเปดอยูตลอดเวลาทุกขั้นการเตรียมพรอมทางวัตถุ
๓. จะปดเฉพาะเมื่อถูกโจมตีดวย NBC.
๔. กําหนดใหกับการระบายอากาศเปนสําคัญ
๕. กําหนดใหกับลิ้นทางดูดน้ําทะเล ที่ไมสําคัญเปนอันดับรอง
ก) สามารถปดไดโดยไมทําใหเรือตองหยุดการเคลื่อนที่
ข) สามารถปดไดโดยไมทําใหการปองกันไฟเสีย
๖. นอกจากนั้น ยังกําหนดใหกับ
ก) หองนําเรือบนสะพานเดินเรือ
ข) ประตูตาง ๆ บนสะพานเดินเรือและดาดฟาสัญญาณ
ญ. ปูมการ เปด - ปด สําหรับเครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรือ
อื่น ๆ ( CLOSURE LOG )
๑. เพื่อบันทึกการเปดและปดเครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรือ
อื่น ๆ ในขณะกําหนดขั้นการเตรียมพรอมทางวัตถุ
๒. สถานที่เก็บปูม
ก) เรือเล็ก
๑) ขณะเรือจอด เก็บไวทโี่ ตะนายยาม
๒) ขณะเรือเดิน เก็บไวบนสะพานเดินเรือ

- ๑๖๓ ๓) ขณะประจําสถานีรบ เก็บไวทศี่ ูนยปองกันความเสียหาย
ข) เรือใหญ จะเก็บไวที่ศูนยปองกันความเสียหายตลอดเวลา
๓. ความสําคัญของปูม เพือ่ ชวยใหนายทหารปองกันความเสียหาย
ของเรือ หัวหนาศูนยปองกันความเสียหาย (DCA.) จะไดทราบถึงสถานะการเปด - ปด เครื่องปด
กั้นและเครื่องประกอบตัวเรืออื่น ๆ และระบบตาง ๆ ไดตลอดเวลา
๔. รายละเอียดที่ตองเขียนลงในปูม
ก) ชื่อ, ยศ, แผนก ของผูขออนุญาตเปดเครื่องปดกั้นและเครื่อง
ประกอบตัวเรืออื่น ๆ
ข) หมายเลข, ชนิด และอักษรการแบงขั้นการเตรียมพรอมทาง
วัตถุของเครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรืออื่น ๆ
ค) วันที,่ เวลาที่ทําการเปดและปดเครื่องปดกั้นและเครื่อง
ประกอบตัวเรืออื่น ๆ
ง) ลายเซ็น และยศ ผูอนุญาตใหเปดเครื่องปดกั้นและเครื่อง
ประกอบตัวเรืออื่น ๆ

………………………………….

บทที่ ๑๕
การแบงหองกั้นน้ํา
( COMPARTMENTATION )
ในการเตรียมเรือเพื่อตอตานความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นตอตัวเรือ เมื่อไดรับความเสียหาย สิ่ง
ที่สําคัญก็คือ การแบงหรือการซอยพืน้ ที่ใชสอยภายในเรือ เพื่อทําใหเกิดความแข็งแรงของตัวเรือเพิม่ มากขึน้
รวมทัง้ ลดขอบเขตของความเสียหายใหอยูในขอบเขตจํากัด พรอมทัง้ กอใหเกิดความสะดวกสบายสําหรับผู
ที่อยูในเรือ เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกําลังพลภายในเรือ
ความสําคัญของการแบงหองกั้นน้ํา
๑. เพื่อผลในการผนึกน้ําเปนการปองกันการลุกลามของน้าํ เขาเรือ
ก) ลดการสูญเสียการลอยตัว ( Bouyancy )
ข) ลดการสูญเสียการทรงตัว ( Satability )
ค) รักษาอุปกรณสําคัญของเรือ
๒. ยิ่งแบงหองกัน้ น้าํ ออกไดมากสวนขึน้ เทาใด ยิ่งทําใหเรือมีความตานทานตอความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นไดมากเทานั้น
๓. ลดการลุกลามและแผกระจายของควัน, ไฟ, ไอระเหย และสารที่เกิดจาก
๔. เพื่อความแข็งแรงใหกับโครงสรางของเรือ โดยมีสวนค้ําจุนโครงสรางของตัวเรือใหมากขึ้น
๕. แบงหองเปนสัดสวนระหวางที่อยูก ับทีป่ ฏิบัติงาน เพือ่ ผลการทํางานที่มปี ระสิทธิภาพ
ขอจํากัดในการแบงหองกัน้ น้ํา
๑. ความเหมาะสมสําหรับหองพักอาศัย
ก) ถาแบงหองมากเกินไป ก็จะทําใหที่พกั อาศัยคับแคบไมสะดวกสบาย
๒. ขนาดเครื่องมืออุปกรณทตี่ ิดตั้ง
ก) ถาแบงหองมากเกินไป อุปกรณใหม ๆ ก็จะติดตั้งไมได
๓. น้ําหนักเพิม่ ขึ้น เมื่อแบงหองกัน้ น้ํามากขึ้น ทําใหลด
ก) อาการทรงตัว
ข) ความเร็ว
ค) รัศมีทําการ
ชั้นของดาดฟาเรือและการเรียกชื่อของชั้นดาดฟาเรือ
๑. MAIN DECK หมายถึง ชั้นดาดฟาของเรือที่มีความสมบูรณ และเปนชั้นที่อยูบนสุด
ก) ดาดฟาสมบูรณ หมายถึง ดาดฟาของเรือที่มีความกวางจดสองกราบของเรือ และมีความ
ยาม ตัง้ แตหวั เรือจดทายเรือ โดยมีชองทางเดินที่สามารถเดินจากหัวเรือถึงทายเรือได โดยไมมีสวนใดสวน
หนึง่ ขาดหายไป
ข) ดาดฟาไมสมบูรณ หมายถึง ดาดฟาของเรือที่อาจจะมีความกวางจดสองกราบของเรือ
หรือไมก็ได และมีความยาวไมตลอดลําเรือ กลาวคือ มีสวนใดสวนหนึ่งขาดหายไป ทําใหไมสามารถที่จะเดิน
จากหัวเรือถึงทายเรือได

- ๑๖๕ ๒. POOP DECK หมายถึง
ก) ดาดฟายอยไมสมบูรณอยูบริเวณทายเรือ
ข) อยูเหนือชั้นดาดฟา Main Deck
ค) ความกวางสุดกราบ ทัง้ ๒ ขาง โดยตอกับแผนเหล็กกราบเรือ ทั้ง ๒ ขางขึ้นมา
ง) ถา POOP DECK ยาวเลยไปถึงบริเวณกลางลําเรือ เรียก Upper Deck
๓. FORE CASTLE DECK หมายถึง
ก) ดาดฟายอยไมสมบูรณบริเวณหัวเรือ
ข) อยูเหนือชั้นดาดฟา Main Deck และมีลักษณะเชนเดียวกับ Poop Deck
ค) ถา Forecastle Deck ยาวเลยไปถึงบริเวณกลางลําเรือ เรียก Upper Deck
๔. UPPER DECK หมายถึง
ก) ดาดฟายอยไมสมบูรณบริเวณกลางลํา
ข) อยูเหนือชั้นดาดฟา Main Deck
ค) ความกวางสุดกราบ ทัง้ ๒ ขาง โดยตอกับแผนเหล็กกราบเรือ ทั้ง ๒ ขางขึ้นมา
ง) อาจจะเปนดาดฟาทีม่ ีความยาวตั้งแตทายเรือสุด ผานกึง่ กลางลํา ก็เรียกวา Upper
Deck
๕. SUPERSTRUCTURE DECK หมายถึง
ก) ดาดฟายอยไมสมบูรณทอี่ ยูเหนือชั้นดาดฟา Main Deck หรือ Upper Deck
ข) อาจมีความกวางสุดกราบ ทัง้ ๒ หรือไมก็ได แตไมไดตอกับแผนเหล็กกราบเรือ ทั้ง ๒
ขางขึ้นมา
๖. HALF DECK หมายถึง
ก) ดาดฟายอยไมสมบูรณทซี่ ึ่งอยูกลางระหวางดาดฟาที่สมบูรณ ๒ ชั้น
๗. PLATFORM DECK หมายถึง
ก) ดาดฟายอยไมสมบูรณ ซึ่งอยูใตดาดฟาสมบูรณที่ต่ําที่สุดลงมา
๘. FLIGHT DECK หมายถึง
ก) ดาดฟาซึ่งใชเปนดาดฟาสําหรับการขึ้นลงของเครื่องบิน
๙. HANGER DECK หมายถึง
ก) ดาดฟาซึ่งใชเก็บเครื่องบิน / เฮลิคอปเตอร และบํารุงรักษาเครื่องบิน / เฮลิคอปเตอร
๑๐. GALLERY DECK หมายถึง
ก) ดาดฟาทีม่ คี วามยาวตัง้ แตบริเวณหัวเรือถึงบริเวณทายเรือ
ข) อยูระหวาง Flight Deck หรือ Hanger Deck
๑๑. FLAT หมายถึง
ก) พื้นรองสําหรับเดิน โดยเฉพาะในหองเครื่องเหนือใตทองเรือ

- ๑๖๖ ๑๒. DAMAGECONTROL DECK หมายถึง
ก) ดาดฟาสมบูรณที่ต่ําที่สุด ที่มที างผานทะลุออกไดตั้งแตหัวเรือถึงทายเรือ
ข) เปนดาดฟาที่เก็บของเครือ่ งมือปองกันความเสียหาย เครื่องมือซอม เครื่องมือ
อํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน
๑) เปนดาดฟาควบคุมการลุกลามของน้าํ เขาเรือ
๒) มีระบบควบคุมการสูบน้ํา การหยาดน้าํ ฯลฯ อยูในดาดฟาชั้นนี้
การใหหมายเลขหองกั้นน้าํ วัตถุประสงคของการใหหมายเลขหองกั้นน้ําเพื่อ
๑. เพื่อใหคนหาหองกั้นน้ําไดโดยงายและรวดเร็ว
๒. เมื่อเกิดความเสียหาย ควบคุมความเสียหายไดโดยงาย เพราะรูตําแหนงที่เกิดเหตุ
ไดรวดเร็ว
๓. ชวยใหพลประจําเรือใหม ๆ รูจักคุนเคยกับเรือไดเร็วขึ้น
๔. หองกัน้ น้ําทุกหอง จะเขียนหมายเลขติดไวใหเห็นเดนชัดบนผนังบริเวณทางเขา
นอกหอง ยกเวน หองโถงนายทหาร หองพักนายทหาร และหองเมส
ปจจุบันการใหหมายเลขหองกั้นน้าํ มีดว ยกัน ๒ ระบบโดยพิจารณาการสรางเรือกอนเดือน
มี.ค.๑๙๔๙
และหลัง เดือน มี.ค.๑๙๔๙
ซึ่งถากอนเดือน มี.ค.๑๙๔๙ จะเปนระบบเกา สวนหลัง
เดือน มี.ค.๑๙๔๙ จะเปนระบบใหม
การใหหมายเลขหองกั้นน้าํ ระบบเกา ( เรือที่สรางกอนเดือน มี.ค.๑๙๔๙) จะมีวิธีการใหดังนี้
๑. ประกอบดวยตัวอักษร ตัวเลข ๓ หมู ดังนี้
ก) ตัวอักษรตัวแรกหมายถึง ภาคใดของเรือ
ข) กลุมตัวเลขลําดับตอไปหมายถึงชั้นดาดฟา และตําแหนงทีห่ รือลําดับของหอง
นั้นในแตละภาค
ค) อักษรตัวเดียวหรือมากกวากลุมตอไป หมายถึงประโยชนของการใชหองนัน้
เพื่ออะไร
๒. ภาคของเรือใหอักษร โดยกําหนดเปนอักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญ อักษร A, B,
C ดังนี้คือ
ก) A - หมายถึง สวนทีอ่ ยูตั้งแตหัวเรือสุดจนถึงผนังหองสุดของหองเครื่องจักร
เครื่องกลตาง ๆ
ข) B - หมายถึง
สวนที่อยูตั้งแตผนังหนาสุดจนถึงผนังหลังสุดของหอง
เครื่องจักรเครื่องกลตาง ๆ
ค) C - หมายถึง สวนที่อยูตั้งแตผนังหลังสุดของหองเครื่องจักรเครื่องกล ตาง ๆ ไปทางทายเรือจนถึงทายเรือสุด
๓. ชั้นของดาดฟาและตําแหนงที่ของหอง

- ๑๖๗ ก) ถาประกอบดวยตัวเลข ๓ ตัว ตัวแรกหมายถึงชัน้ ดาดฟา
ข) ถาประกอบดวยตัวเลข ๔ ตัว ๒ ตัวแรกหมายถึงชัน้ ดาดฟา
ค) ดาดฟา Main Deck จะมีหมายเลขตั้งแต 101 - 199
ง) ดาดฟา Second Deck ซึ่งอยูถัด Main Deck ลงไป ๑ ชั้น จะมี
หมายเลขตั้งแต 201 - 299
จ) ดาดฟาชั้นตอ ๆ ไป ก็ใหหมายเลขลักษณะเชนเดียวกัน

คือ 301 - 399,

401 - 499 เปนตน
ฉ) ชั้นใตทอ งเรือต่ําสุดใหหมายเลขเปน 901 - 999 ชั้น เหนือขึ้นมาเปน
801 - 899
ช) ดาดฟาที่อยูใ นเรือ Main Deck ขึ้นไป จะใหหมายเลข 0101 - 0199,
0201 - 0299, 0301 - 0399 ตามลําดับ
ซ) หองใดก็ตามที่ความลึกหลายชัน้ ดาดฟา เชน หองเครื่องจักรตาง ๆ ให
หมายเลข ตั้งแต 1 - 100 โดยไมคํานึงถึงชั้นดาดฟา เชน A - 1 - W ยกเวนชองทางลงทางตัง้ ลึก ๆ ซึ่งผาน
ดาดฟาหลายชั้น ( Trunk ) ใหหมายเลขตามดาดฟาชั้นต่าํ สุดของชองทางลงนัน้ เชน หองทีอ่ ยูดาดฟา
Half Deck ใหหมายเลขตามดาดฟาสมบูรณชั้นที่อยูต่ํากวาหองนัน้ และนําหนาดวยอักษร “ H ”
เชน A - H201 - A
ฌ) การใหหมายเลขตําแหนงทีห่ อง หรือลําดับทีห่ อง นับจากหัวเรือไปทางทาย
เรือของแตละภา ค และแตละชั้นดาดฟา คือ
๑) ตัวเลข ๒ ตัวหลัง
๒) บอกตําแหนงสัมพันธกับแนวกึง่ กลางลําเรือ ซึง่ ลากจากหัวเรือไป ทาย
เรือ
๓)
หองทีอ่ ยูแนวกึ่งกลางลําเรืออาจจะเปนเลขคูหรือเลขคี่ก็ไดแลวแต
จํานวนหอง
๔) เลขคี่อยูทางกราบขวาของแนวกึ่งกลางลําเรือ
๕) เลขคูอยูทางกราบซายของแนวกึง่ กลางลําเรือ
๖) ถาภายในหองกัน้ น้ําหองใดหองหนึ่ง หองกัน้ น้ําถูกสรางขึ้นใหม ก็ให
ใชหมายเลขหองนัน้ ตามดวย เศษสวน ๑/๒, ๑/๔ ตามลําดับ เชน A - 201 - ฝ L, A - 204 - ผ L
๗) ถาหองกั้นน้ําใตดาดฟาเปด
หองใดถูกแบงเปน ๒ หอง หรือ
มากกวาโดยเฉพาะทีห่ องเหลานัน้ เปนหองที่กนั้ เฉพาะอากาศ หรือกัน้ เฉพาะควันแลว จะใหหมายเลขตาม
หองนั้นแตตามดวยหมายเลข ๑ สําหรับหองทางขวาของผนัง และหมายเลข ๒ สําหรับหองทางซายของ
ผนัง เชน A - 312 - I L, A - 312 - 2 L,

- ๑๖๘ ๔. ประโยชนของหอง หมายถึง ภายในหองนั้น ๆ มีการใชประโยชนอยางไร หรือ
ใชสอยอยางไร โดยกําหนดดังนี้
ก) แสดงดวยอักษรตัวเดียว หรือมากกวา
๑) อักษรตัวเดียวหมายถึงจุดประสงคที่ใชหองนั้นเพียงอยางเดียว เชน
B - BATTERY
( หมูป นใหญ )
L - LIVING SPACE ( ที่อยูอาศัย )
๒) อักษรหลายตัวหมายถึงจุดประสงคหลายอยาง เชน B - 115 - BL
หมายถึงที่อยูอาศัย ซึ่งมีอุปกรณเกี่ยวกับปนใหญดวย
๓) ตัวอักษรเหลานัน้ ไดแก
A - หองเก็บของ หองเสบียง
B - หมูปน ใหญ
C - หองควบคุมเรือและควบคุมการยิง
E - หองเครือ่ งจักรกลตาง ๆ
F - ถังน้าํ มัน
L - ที่อยูอาศัย, หองพยาบาล และทางเดิน
M - หองเก็บอมภัณฑ
T - ชองทางลงทางตั้งลึก ๆ
V - ถังวาง
W - ถังน้าํ
LUB - ถังน้ํามันหลอ
GAS - ถังน้ํามันเบนซิน
๔) ตัวอยางเชน หมายเลขหองกั้นน้าํ ที่ไดเปน C - 217 - A หมายถึง
๑) หองอยูภาคทาย (ไดเปนอักษร C )
๒) ดาดฟาชั้นที่ ๒ เปนหองที่ ๑๗ นับจากผนังทายหองเครื่อง
จักรกลตาง ๆ และอยูทางกราบขวา (หมายเลข ๒๑๗)
๓) หองนี้เปนหองเก็บของ (ไดอักษร A)
การใหหมายเลขหองกั้นน้ําแบบใหม (เรือที่สรางภายหลังเดือน มี.ค.๑๙๔๙) มีวิธกี ารกําหนดให
โดยการใหหมายเลขประกอบดวย ตัวเลข ๓ หมู และตัวอักษร ๑ หมู แยกดวยขีด ระหวางกลุมเปนดังนี้
๑. ตัวเลขกลุมแรกบอกถึงชัน้ ดาดฟา โดย
ก. ชั้น Main Deck ใหเปนหมายเลข ๑
ข. ชั้นดาดฟาต่ําลงไป เปนหมายเลข ๒,๓,๔ ตามลําดับ

- ๑๖๙ ค. ชั้น ดาดฟาสูงกวาชัน้ Main Deck ขึ้นไป ใหหมายเลขเปน ๐๑, ๐๒, ๐๓
ตามลําดับ
ง. หองกัน้ น้ําที่มีความลึกของหองหลายชั้นดาดฟา ใหใชหมายเลขชั้นดาดฟาของหองนัน้
ที่ต่ําที่สุด ทีห่ องนั้นตัง้ อยู
จ. หองกั้นน้ําที่อยูบน Half Deck ใหหมายเลขเปนเศษสวนตามความเปนจริง เชน
Half Deck อยูระหวางชั้นดาดฟา ที่ ๑ และ ๒ ใหหมายเลขเปน ๑ ๑/๒
๒. ตัวเลขกลุมที่ ๒ บอกถึงตําแหนง หรือหมายเลข กง ของหองนั้นที่ตั้งอยู โดยคิดจาก
ผนังดานหนาของหองนัน้ เปนหลัก โดยถือหลักดังนี้
ก. เสนตัง้ ฉากที่ลากจากจุดตัดระหวางแนวน้ํากับเสนหัวเรือ ถือวาเปนกง ที่ ๑
ข. กงตอไป นับจาก กงที่ ๑ ไปทายเรือ ใหหมายเลข ๒,๓,๔ จนถึงทายเรือสุด
ค. ตั้งแต กงที่ ๑ ไปจนถึงหัวเรือสุด ใหชื่อเปนอักษร A,B,C,D ......... ตามลําดับ
ง. จะใชหมายเลข กง ซึ่งตั้งอยูตรงพอดีกับผนังกั้นหองทางดานหัวเรือของหองนัน้ เปน
หลัก แตถา ผนังหองไมพอดีกบั กง คืออยูระหวาง กง ๒ กง ก็ใหใชกงอันแรกที่อยูในหองนั้น และอยูใกล
ผนังหองดานหัวเรือมากที่สดุ
๓. ตัวเลขกลุมที่ ๓ บอกถึงตําแหนงที่ของหองสัมพันธกบั แนวกึง่ กลางลําเรือ
ก. เลขคี่ หมายถึง หองทีอ่ ยูทางกราบขวาของแนวกึง่ กลางลําเรือ ออกไปยังกราบเรือ
ตามลําดับ
ข. เลขคู หมายถึง หองทีอ่ ยูทางกราบซายของแนวกึง่ กลางลําเรือ ออกไปยังกราบเรือ
ตามลําดับ
ค. หองทีม่ ีแนวกึ่งกลางหองทับแนวกึ่งกลางลําเรือ ใหเปนหมายเลข ๐
แตถาหองนี้แบงออกไดอีกหลายหอง โดยทุกหองมีแนวกึ่งกลางหองทับแนวกึ่งกลางลําเรือ
เหมือนกัน และมีผนังหองดานหัวเรือเปนผนังเดียวกัน จะใหหมายเลขหองใหญเปน ๐ หองเล็กรองลงมาเปน
๐๑,๐๒,๐๓ ตามลําดับ
๔. ตัวอักษร กลุมที่ ๔ บอกถึงประโยชนที่ใชในหองนัน้ ๆ
ก. ปกติเปนอักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญตัวเดียว
ข. สําหรับการบรรทุก ซึง่ มิไดใชเอง จะใชอักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญ ๒ ตัวคู
ค. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญ เหลานัน้ คือ
A
- หองเก็บของ, เสบียง ของเรือใชเอง
AA
- หองเก็บของ ซึ่งบรรทุกมากับเรือ
C
- หองควบคุมเรือและควบคุมการยิง
E
- หองเครื่องจักรกลตาง ๆ
F
- ถังน้ํามันของเรือใชเอง

- ๑๗๐ FF
- ถังน้ํามัน ซึ่งบรรทุกมากับเรือ
G
- ถังน้ํามันเบนซินของเรือใชเอง
GG
- ถังน้ํามันเบนซินบรรทุกมากับเรือ
H
- ถังน้ํามันเครือ่ งบินเรือใชเอง
HH
- ถังน้าํ มันเครื่องบินบรรทุกมากับเรือ
J
- ถังน้ํามัน JP 5 เรือใชเอง
JJ
- ถังน้ํามัน JP 5 บรรทุกมากับเรือ
K
- ที่เก็บสารเคมี, สารกึ่งอันตราย และสารอันตราย
M
- หองเก็บอมภัณฑเรือใชเอง
MM - หองเก็บอมภัณฑที่บรรทุกมากับเรือ
L
- ที่อยูอาศัย, หองพยาบาล, ชองทางเดิน
Q
- เบ็ดเตล็ด เชน รานคา ทีท่ าํ งาน เปนตน
T
- ชองทางลงทางตั้งลึก ๆ
V
- ถังวาง
W
- ถังน้ํา
๕. ตัวอยางการใหหมายเลขหองกัน้ น้ําแบบระบบใหม เชน ๓ - ๗๕ - ๔ - M
หมายความวา
ก. หองนี้ตั้งอยูบนดาดฟาชัน้ ที่ ๓
ข. ผนังดานหนาของหองทางหัวเรือตั้งอยูบ น กง ที่ ๗๕
ค. เปนหองที่ ๒ จากแนวกึ่งกลางลําเรือไปทางกราบซาย
ง. เปนหองเก็บอมภัณฑที่ใชกับเรือเอง
การใหหมายเลขเครื่องประกอบตัวเรือ อันไดแก ประตู, ชองทางลง ลิ้นบังคับปด - เปด กําหนด
ดังนี้
๑. ใหหมายเลขเหมือนกันหมดทุกลํา ไมวาจะเปนเรือทีส่ รางหลัง มี.ค.๑๙๔๙ หรือเรือที่สราง
กอน มี.ค.๑๙๔๙
๒. ประกอบดวยตัวเลข ๓ กลุม โดยในแตละกลุมเปนดังนี้
ก. กลุมแรกบอกถึงชั้นดาดฟาที่ตั้งของเครื่องประกอบนั้น ๆ
ข. กลุมที่ ๒ บอกถึง กง ที่อยูตรงพอดี หรือใกลที่สุดไปทางหัวเรือของเครื่องประกอบ
เหลานั้น
ค. กลุมที่ ๓ บอกถึงตําแหนงที่อันสัมพันธกบั แนวกึง่ กลางลําเรือ โดย
๑) เลขคี่อยูทางกราบขวาของกึง่ กลางแนวลําเรือ
๒) เลขคูอยูทางกราบซายของกึ่งกลางแนวลําเรือ

- ๑๗๑ ๓) เครื่องประกอบตั้งแต ๒ ชนิดขึ้นไปอยูขางเดียวกันจากแนวกึง่ กลางลําเรือ และอยูตรง
กง เดียวกัน ใหหมายเลขดังนี้
ก) ใหหมายเลขจากแนวกึง่ กลางลําเรือออกไปยังกราบทัง้ ๒ ตามลําดับ
ข) ใหหมายเลขจากบนลงลาง
ค) ใหหมายเลขจากหัวเรือไปทายเรือ
ง. ถาเครื่องประกอบอยูตรงแนวกึง่ กลางลําเรือพอดี ใหหมายเลขเปน ๐
๓. สําหรับลิ้นบังคับปด - เปด ที่อยูใกลกัน อาจมีหลายเลขเหมือนกันก็ได เพราะเปนลิน้ ตาง
ระบบกัน
๔. ถาเครื่องประกอบตัวเรือใดก็ตาม มีกลไกสามารถบังคับการทํางานไดในที่อีกแหงหนึง่ ไกล
ออกไป ( REMOTE CONTROL )
ก. โดยมีการบังคับนัน้ กระทําไดทงั้ ที่ตัวเครื่องประกอบตัวเรือเอง และที่บงั คับระยะไกลแลว
การใหหมายเลขเครื่อง บังคับระยะไกล ( REMOTE CONTROL ) เหมือนกันกับหมายเลขเครื่องประกอบ
ตัวเรือนั้น ๆ
ข. ถาการบังคับกระทําไดเฉพาะที่เครื่องบังคับในระยะไกล ( REMOTE CONTROL ) เพียง
แหงเดียวแลว การใหหมายเลขจะถือตามตําบลที่ของเครื่องบังคับระยะไกลนัน้ สวนเครื่องประกอบตัวเรือที่
บังคับ ณ ตําบลที่ตัวมันเองไมไดนั้น จะใหหมายเลขตามเครื่องมือบังคับระยะไกลนัน้ ๆ

……………………………………

บทที่ ๑๖
การสื่อสารในการปองกันความเสียหาย
การติดตอสื่อสารเกี่ยวกับการปองกันความเสียหาย ภายในเรือ (Damage Control
Communication)
ทั่ว ๆ ไป จะมีระบบของการติดตอสื่อสาร ดังนี้
๑. ระบบวงจรโทรศัพทกําลังเสียง (Sound - powered Battle Telephone Circuit)
๒. ระบบขายการสื่อสารภายใน (Interstation Two - way Intercoms) ในหนวยงานปกติใช
สัญญลักษณของวงจร คือ ๔ MC
๓. ระบบโทรศัพทของเรือ (Ship service telephones)
๔. ระบบประกาศในเรือ (Ship sound speaker or general announcing system)
๕. ทอพูด (Voice tubes)
๖. ทอลม
๗. พลนําสาร (Messengers)
๘. โทรทัศนวงจรปด
เรือบางลําอาจมีทุกระบบหรือบางลําอาจมีเพียงระบบเดียว ทัง้ นี้ตอ งขึ้นอยูกบั ชนิดและขนาด
ของเรือ โดยทัว่ ไปแลว เรือรบจะมีระบบโทรศัพทกําลังเสียงที่ใชควบคูก ับการรบ และเปนระบบทีน่ ําพามาซึง่
งานของการปองกันความเสียหายดวย
ระบบโทรศัพทกําลังเสียง (Sound - powered battle telephone circuit) เปนวงจรสื่อสารหลัก
(Primary Circuit) ที่ใชในการติดตอสื่อสารภายในสถานีปองกันความเสียหาย จํานวนวงจรมีมากหรือ
นอยขึ้นอยูกับขนาดและชนิดของเรือ
ขอดีของวงจรโทรศัพทกําลังเสียง ไมตองอาศัยพลังงานใด ๆ จากภายนอกเลย
- เครื่องสง (กระบอกพูด) จะเปลี่ยนคลืน่ เสียงเปนพลังงานไฟฟา
- เครื่องรับ (หูฟง) จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟามาเปนคลื่นเสียง
- ในยามฉุกเฉิน เครื่องรับ (หูฟง) สามารถใชเปนเครื่องสงได
โดยทั่วไปวงจรโทรศัพทกาํ ลังเสียงที่ใชหนวยงานปองกันความ
การใหสัญญาลักษณของวงจร
เสียหายทั้งหมด ใชสัญญาลักษณของวงจร คือ JZ และมีตัวเลขใสไวขางหนาของตัวอักษรทัง้ หมด ตัวเลขจะ
แสดงใหทราบวาเปนสถานีหรือหนวยซอมใด
๑. กําหนดใหวงจร 2JZ เปนวงจรทัว่ ไปที่ใชติดตอจากศูนยปองกันความเสียหาย (DC.
Central) ไปยังหนวยซอมตางๆ หองเครื่อง,หองพยาบาล และศูนยควบคุมอาวุธทุกชนิด
๒. กําหนดใหวงจร 3JZ เปนวงจรที่ออกจากหนวยซอม ๑ ไปยังศูนยปองกันความเสียหาย
นอกจากนัน้ ยังติดตอไปยังหองพยาบาลหรือหนวยซอมยอยที่แยกออกไปจากหนวยซอม ๑
๓. กําหนดใหวงจร 4JZ เปนวงจรที่ออกจากหนวยซอม ๒ ไปยังศูนยปอ งกันความเสียหาย และ
ติดตอไปยังหองพยาบาล หรือหนวยซอมยอยที่แยกออกไปจากหนวยซอม ๒ เชนเดียวกัน

- ๑๗๓ ๔. เรือบางลําอาจจะมีหนวยซอมมากกวานี้กก็ ําหนดให 5JZ เปนวงจรของหนวยซอม ๓ , 6JZ
เปนวงจรหนวยซอม ๔ ฯลฯ
๕. นอกจากนีย้ ังมีวงจรอืน่ ๆ ที่ควรทราบ คือ
๕.๑ วงจร JA เปนวงจรที่ ผบ.เรือใชติดตอจากสะพานเดินเรือไปยังหองนําเรือ,หองพลอต,
หอง IC,การปน,ศูนยปองกันความเสียหายหลัก และศูนยปองกันความเสียหายรอง
๕.๒ วงจร 1 JV เปนวงจรที่ใชเกี่ยวกับการแปรขบวน และการนําเรือเขาสูวงจรนี้ใชติดตอ
ระหวางสะพานเดินเรือ,หองเครื่อง,ศูนยปองกันความเสียหายหลัก, หองหางเสือ,หองไยโร, ศูนยปองกัน
ความเสียหายรอง และพลติดตอประจําเชือกทุกเสนในการรับสงสิ่งของกลางทะเล
๕.๓ วงจร 2 JV เปนวงจรที่ใชสําหรับเครื่องจักรใหญกับศูนยปองกันความเสียหายหลัก,
หองเครื่องจักรชวย,หองเครือ่ งทําความเย็น,หองเพลา,และหนวยซอมที่ ๕
๕.๔ วงจร 3 JV เปนวงจรที่ติดตอระหวางหองหมอน้ํา,หองสูบน้าํ เลีย้ ง,ศูนยปองกันความ
เสียหายหลัก,หองควบคุมเครื่องจักร และหนวยซอมที่ ๕
๕.๕ วงจร JL เปนวงจรที่ใชสําหรับยามตรวจการณทงั้ ทางผิวน้าํ และบนดาดฟาติดตอไป
ยังผบ.เรือ,ตนปน,และหอง IC และเนือ่ งจากตําแหนงของยามตรวจการณอยูเหนือดาดฟาใหญจึงชวยใน
การหาตําบลที่เกิดความเสียหายขึ้นอันเนือ่ งจากลูกปน,ลูกระเบิดไดงาย
วงจรชวย (Auxiliary Circuits)
ในเรือรบขนาดใหญที่มวี งจรมาก ๆ สวนมากจะมีวงจรชวยติดตั้งไวดวย เพื่อที่จะใชแทนวงจร
หลัก ในขณะที่วงจรหลักไดรับความเสียหาย วงจรชวยมีลักษณะเหมือนวงจรหลักทุกประการนับตั้งแตการ
เดินสาย และการติดตั้งวงจร แตการติดตั้งวงจรชวยจะตองติดตั้งใหหา งจากวงจรหลักใหมากที่สุดเทาที่จะ
มากได เพื่อวา วงจรทั้งสองจะไดไมเกิดความเสียหายขึ้นพรอม ๆ กันในเวลารบ,และการใชสญ
ั ลักษณของ
วงจรก็เปนเชนเดียวกันกับวงจรหลักเพียงแตมีอักษร “X” 2 JZ นําอยูขา งหนาเทานั้น เชน X 2 JZ หรือ X 1
JV
วงจรฉุกเฉิน (Emergency Circuits)
วงจรฉุกเฉินทีใ่ ชเกี่ยวของกับหนวยปองกันความเสียหาย
มีเพียงวงจรเดียวภายในเรือใช
สัญลักษณของวงจรคือ X 40 J
- สวนมากใชติดตอกับสถานีใหญ ๆ เชน ศูนยปองกันความเสียหายหลัก,หองหมอ,หองเครื่อง,
หองถือทาย,และสะพานเดินเรือ ลักษณะเปนสายลวดออนตัวไดมีปลัก๊ เสียบที่หวั และทาย
- วงจรฉุกเฉินนี้จะใชในกรณีที่เกิดความเสียหายใหญ ใตดาดฟา และทําใหวงจรชวยและวงจร
หลักเกิดการขัดของขึ้น
วิธีใชโทรศัพทกําลังเสียง
- เมี่อจะใชโทรศัพทกาํ ลังเสียง ตองทําการเสียบปลั๊กสวมหูฟง ถือกระบอกพูดใหหางจากปาก
ประมาณครึ่งนิ้ว

- ๑๗๔ - ที่กระบอกพูดมีสวิตชเปลีย่ นทางใหกดปุมสวิตชในเวลาพูดและปลอยปุมสวิตชเวลาตองการ
ฟง
- ในเวลาฉุกเฉินหูฟงสามารถใชเปนเครื่องสงได
เครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ
๑. ระบบสื่อสารภายใน (Intercom Units)
- เปนเครื่องมือสื่อสาร 2 ทาง (TWO-WAY Transmission) สวนมากใชติดตอระหวาง
ศูนยปองกันความเสียหายหลัก และหนวยซอมตาง ๆ ใชสัญลักษณของวงจรคือ 4 MC
- ในบางแหงใชติดตอทางเดียว (ONE-WAY Communication) เชน จากหนวยซอมไปยัง
หนวยซอมยอย ซึ่งสามารถทําไดโดยใชลาํ โพงไปติดตั้งไวตามที่ตา ง ๆ
- ขอดี สามารถใชติดตอไดรวดเร็วและโตตอบกันได
- ขอเสีย ตองพึ่งกําลังงานไฟฟา และเสียงายเมื่อถูกกระทบกระเทือนแรง ๆ
๒. โทรศัพทภายในเรือ (Ship’s Service Telephone)
- ใชในการติดตอสื่อสารได แตมีขอเสียคือ ใหความไววางใจไดไมมากนักเพราะจะเกิดการ
ขัดของขึ้นในระยะแรกทีเ่ รือไดรับความเสียหาย
๓. ระบบประกาศภายในเรือ (Ship’s General Announcing System)
- ใชสัญลักษณของวงจรคือ 1MC ปกติใชในการประกาศขาวสารของทางเรือ เชน เตือนภัย
เปนตน
- ไมควรใชเปนเครื่องมือสื่อสารในการปองกันความเสียหาย ถาหากวายังมีวิธกี ารสือ่ สาร
อยางอืน่ ใชไดอยู ใหใชเปนกรณีสุดทาย เทานัน้
- มีขอเสียหลายอยาง เชน เสียงดังไปทั่วลํา ฟงไมชัดเจน และขอสําคัญก็คือ ไมสามารถ
โตตอบไดเพราะเปนเครื่องมือสื่อสารทางเดียว
๔. ทอพูด (Voice Tubes)
- สวนมากใชติดตอสื่อสารกับสถานที่ใกล ๆ เชน สะพานเดินเรือ,หองถือทาย,สะพาน
เดินเรือกับหองเครื่อง,และหองเครื่องกับหองหมอ เปนตน
- ขอเสียคือ เปนอันตรายตอการผนึกน้าํ ,และควัน
๕. พลนําสาร (Messenger Service)
- เปนการสงขาวที่ชา แตขาวที่ไดรับถูกตองแนนอนกวาวิธีการสื่อสารอืน่ ๆ ที่กลาวมา
- ควรฝกใหเจาหนาที่หนวยซอมทุกคนสามารถเปนพลนําสารที่ชาํ นาญเพื่อที่จะถายทอด
คําสั่งและขาวสารไดดี เพราะการสงขาวดวยการเขียนมักจะเชื่อถือไดมากกวาขาวสารที่ไดจากการบอก
กลาว

- ๑๗๕ การฝกพนักงานพูดโทรศัพทสําหรับการสงขาวสาร
- เจาหนาที่ ทีม่ ีหนาที่ในหนวยงานปองกันความเสียหายทุกคน จะตองสามารถใชเครือ่ งมือ
สื่อสารที่มีอยูในเรือใหไดทุกชนิด เพื่อที่จะทําแทนกันได แลวเลือกเอาคนทีพ่ ูดดีที่สุด เปนเจาหนาที่
ติดตอสื่อสาร ผูที่มีคุณสมบัติเหมาะที่จะเปนเจาหนาทีต่ ิดตอสื่อสารคือ คนพูดเสียงดังชัดเจน , พูดไมชาหรือ
เร็วจนเกินไป ( ปกติควรพูดใหเร็วเทากับอัตราการเขียน )
- จงจําไววา คนพูดไมดี เลวรายเสียกวาไมมีเครื่องมือสือ่ สารเสียอีก
- ขณะที่พูด หรือรับขาวสารก็ดี จะตองบันทึกไวเปนหลักฐานในสมุดจดคําสั่งดวยทุกครั้ง
โดยเฉพาะในเวลาทําการรับขาวสารจะตองจดขาวสารทีไ่ ดรับจากศูนยปองกันความเสียหายหลัก ลงใน
สมุดจดคําสั่งดวยทุกครั้ง ถึงแมวา ขาวสารนั้นจะไมเกี่ยวของกับหนวยซอมของตัวเองหรือไม เพราะถา
มิฉะนัน้ หากศูนย ปองกันความเสียหายหลัก เกิดไดรับความเสียหายแลว หนวยซอมที่ไดรับหนาที่แทน
แลว หนวยซอมที่ไดรับหนาที่แทนศูนย ปองกันความเสียหายหลัก จะไมทราบเลยวาหนวยซอมอื่น ๆ เขา
กําลังทําอะไรอยู
- โดยทัว่ ๆไปขาวสารจะแบงออกไดเปน ๓ สวนคือ ชื่อสถานีที่เราตองการติดตอ , ชื่อสถานีเรา
และขาวสาร
- การสงขาวสารใหอานขาวสารทั้ง ๓ สวนรวดเดียวเลย ไมตองหยุดรอวาสถานีที่เราเรียกจะ
รับรูวาใครเรียกเขา เมื่อเขาไดรับขาวจนจบแลวเขาก็จะทราบเอง
- ผูรับขาวสาร เมื่อไดรับขาวและบันทึกขาวสารลงในคําสั่งแลว จะตองอานทวนขาวสารที่ไดรับ
ทราบนั้นใหผสู งขาวทราบอีกครั้งหนึ่งวาถูกตองหรือไม
- ตัวอยางวิธีการสงขาว และรับขาวสาร
ก. สง ศูนยปองกันความเสียหาย หนวยซอม ๑ ขณะนีป้ ระตูลิ้นกั้นน้าํ หมายเลข 2-130-2
รอนและเปดยาก
ข. รับ หนวยซอม ๑ ศูนยปองกันความเสียหายทราบ ขณะนี้ประตูลิ้นกั้นน้ําหมายเลข
2-130-2 รอนและเปดยาก
การรักษาการติดตอสื่อสารใหครบไวไมขาดตอน
- ในบางกรณีที่ศูนยปองกันความเสียหาย อาจจะไดรับความเสียหายจนไมสามารถจะควบคุม
บังคับบัญชาหนวยซอมตอไปไดเพื่อไมใหการติดตอสื่อสารตองขาดตอนลง จึงจําเปนจะตองมีหนวยซอม
อาวุโสรองลงไป ขึ้นมารับหนาที่แทนศูนยปอ งกันความเสียหาย ฉะนั้นดวยเหตุนกี้ ารจัดสถานีหนวยซอม
สายการควบคุมและสายการบังคับบัญชาจะตองมีความสัมพันธกนั ตลอดเวลา
- ทําไดโดยกําหนดไวในแผนลวงหนาวาเมือ่ ศูนยปองกันความเสียหาย
ไดรับความ
เสียหายแลวหนวยซอมใดจะเปนผูควบคุมแทน
- วิธนี ี้ตองกระทําอยูเ สมอ ๆ ในเวลาฝก เพือ่ ใหเกิดความชํานาญ ทําไดโดยให ศูนย ปองกัน
ความเสียหาย ทําเงียบเสียงเสียแสดงวาไดรับความเสียหายแลว หนวยซอมที่มีอาวุโสถัดไปจะตองทํา

- ๑๗๖ หนาที่แทนศูนย ปองกันความเสียหายทันที แตตองแจงใหหนวยซอมอื่น ๆ รวมทัง้ หองเครื่องจักร , สะพาน
เดินเรือ และ ผบ. เรือทราบกอนเสมอ
วิธีการสงขาวสาร
- โดยทัว่ ไป วิธกี ารสงขาวไมถูกตองแลว การปองกันความเสียหายก็จะไมเกิดผล
- การรายงานครั้งแรก ณ ทีค่ วามเสียหายเกิดขึ้น ควรเริม่ ดวย ตําบลที่ ๆ เกิดความเสียหาย
(Location Damage) และลักษณะของความเสียหาย (Mature Of Damage)
- การรายงานอันดับตอไปคือ ขนาดของความเสียหาย และวิธีแกไขรวมทัง้ การขอความ
ชวยเหลือ
- การรายงานฉบับตอไปก็คือ ผลของการแกไขและเหตุการณที่เกิดขึ้นอีกดังนี้
- ซึ่งการรายงานขาวสาร หรือการรับขาวสาร ของที่ตา ง ๆ ไมวาจะเปนที่ศูนยปองกันความ
เสียหาย หนวยซอม หรือแมกระทัง่ ที่เกิดเหตุ รวมทั้งพลนําสารก็จะตองบันทึกขาวสารลงในกระดาษเขียน
ขาว (Message Blank) โดยรูปแบบหนาตาของกระดาษเขียนขาวเปนดังนี้

……………………………

บทที่ ๑๗
เครื่องหมายและสัญญลักษณในการปองกันความเสียหาย
ในการสูรบหรือแมในขณะปกติเมื่อเรือไดรับความเสียหาย ขาวสารตาง ๆ ที่ไดรับจากบริเวณที่เกิด
เหตุมายังหนวยซอมและศูนยปองกันความเสียหายจนถึงผูบังคับการเรือยอมมีความสลับซับซอนและสับสน
ฉะนัน้ งานในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปองกันความเสียหาย ยอมตองอาศัยความรวดเร็ว ชัดเจน
และถูกตอง จึงไดมีการกําหนดเครื่องหมายและสัญญลักษณตาง ๆ เพื่อใหเกิดความงายในการมอง และ
พิจารณาแกไขปญหาของหัวหนาศูนยปองกันความเสียหายและหัวหนาหนวยซอม อีกทั้ง ยังยนระยะเวลา
ในดานการสื่อสารใหนอยลงแตไดครบถวนของความถูกตองของเนื้อขาว เราจึงใชสญ
ั ญลักษณและ
เครื่องหมายตาง ๆ ทีก่ ําหนดขึ้นนี้พล็อตลงในแปลนปองกันความเสียหายของเรือและบันทึกขาวสารใน
กระดาษเขียนขาว
( MESSAGE BLANK )
สัญญลักษณตาง ๆ และความหมาย
สัญญลักษณ

ความหมาย
ความเสียหายที่ไดรับรายงาน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกําลังไดรับการแกไขอยูในความควบคุมแลว
ความเสียหายที่เกิดขึ้นถูกกําจัดเรียบรอยแลว
จัดยามเฝาพืน้ ที่ ๆ ไดรับความเสียหายแลว
ไดทําการตรวจสอบหองและในบริเวณพืน้ ที่ ๆ ไดรับความเสียหาย

แลว
ความเสียหายที่เกิดขึ้นไดรับการแกไขเสร็จสิ้นสมบูรณแลว

ไดสงผูสํารวจความเสียหายไปสํารวจความเสียหายแลว

ตัดระบบไฟฟา,ไฟแสงสวางและไฟกําลังเรียบรอยแลว

- ๑๗๗ สัญญลักษณ

ความหมาย

ตัดระบบระบายอากาศเรียบรอยแลว

Port

Stbd

เสนระดับน้าํ ภายในหอง

Port

Stbd

เสนแนวน้าํ ภายนอกหอง (ทางกราบขวา หรือ กราบซาย)

Port

Stbd

แสดงระยะสูงหรือต่ําของระดับน้ําภายในหอง

สัญญลักษณของอักษรยอตาง ๆ
อักษรหรือสัญญลักษณ
ความหมาย
A,B,C,D
(Fire depending on class) ไฟประเภท ก. , ข. , ค. , ง.
H
(Hole) รูทะลุ
K
(Shoring) การค้ําจุน
S
(Smoke) ควัน
T
(Communication) การสื่อสาร
P
(Personnel Casualty) บุคคลที่ไดรับบาดเจ็บ
N /..... R.(ขนาดปริมาณรังสี)
(Nuclear) สงครามนิวเคลียร
B / .....(ชนิดของเชื้อโรค)
(Biological) สงครามเชื้อโรค
C / .....(ชนิดของสารเคมี)
(Chemical) สงครามเคมี
FB
(Fire Bourdary) จํากัดขอบเขตของไฟ
SB
(Smoke Bourdary) จํากัดขอบเขตของควัน
FLB
(Flooding Bourdary) จํากัดขอบเขตน้ําทวม
FL or F
(Flooding) น้ําทวม
PF
(Progressive Flooding) น้าํ ทวมเกิดจากความเสียหาย
FFW
(Fire Fighting Water) น้ําทวมเกิดจากน้าํ ดับไฟ
E
(Electrical System) ระบบไฟฟา
R
(Rupture or Rupture Line) ทอแตกหรือขาด
C/U
(Cool and Unjammed) หลอเย็นและเปดไดแลว

- ๑๗๘ อักษรหรือสัญญลักษณตาง ๆ
F/M
FM cov
FMv
F/P
H/J
NAD
NAED
WTD
WTH
WTS
BH
P/P
F/L
S/L
O/L

ความหมาย
(Fire Main) ทอน้าํ ไฟรเมน
(Fire Main Cut-out Valve) ลิ้นตัดน้ําไฟรเมน
(Fire Main Valve) ลิ้นน้าํ ไฟรเมน
(Fire Plug) หัวตอน้ําดับเพลิง
(Hot and Jammed) รอนและเปดยาก
(No Apparent Damage) ไมปรากฏความเสียหาย
(No Apparent Electrical Damage) ไมปรากฏความเสียหายทางไฟฟา
(Watertight Door) ประตูกั้นน้ํา
(Watertight Hatch) ฝากัน้ น้าํ
(Watertight Scuttle) ฝากัน้ น้ําชองทางขึน้ ลงฉุกเฉิน
(Bulk Head) ผนังกัน้ หอง
(Portable Pump) เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่
(Fuel Line) ระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง
(Steam Line) ระบบทอทางไอ
(Oil Line ) ทอทางน้าํ มันหลอ

ดัวอยางการเขียนสัญญลักษณและอักษรตาง ๆ ลงในกระดาษเขียนขาว (Message Blank) และ
พล็อตลงในแปลนปองกันความเสียหายของเรือ
ในกรณีเกิดเพลิงไหมภายในหองและเปนไฟประเภท ก.,ข.,ค. ( Class A,B,C )
A

หมายถึง เมื่อไดรับรายงานวา เกิดเพลิงไหมเกิดขึ้นและเปนไฟประเภท ก. (Class A.)
ซึ่งถาทําการเขียนขาวสารก็จะเขียนอักษร ก. หรือ A. ลงในชองแรกเหนือขีด

เชนเดียวกัน
หากทําการพล็อตลงในแปลนปองกันความเสียหายก็จะนําเครื่องหมายดังกลาวนี้
ทั้งหมด
ใสลงไปในหองที่เกิดความเสียหายดังกลาว โดยใตขีดจะมีเวลากํากับหรือไมก็ได
หมายถึง เมื่อไดรับรายงานวาหองที่เกิดเพลิงไหมไดดําเนินการทําการดับไฟและไฟนั้น
อยู

A

- ๑๗๙ ในความควบคุม (หมายถึง แนวโนมของไฟจะสามารถดับลงได ไมมีการแผขยาย

A

หมายถึง เมื่อไดรับรายงานวา หองที่เกิดเพลิงไหม ไฟไดดับลงแลว

ออกไป)

หมายถึง เมื่อไดรับรายงานวา ไดจัดยามเฝาไฟเรียบรอยแลว (ควรระบุชื่อผูเฝาไฟไว
ดวย)
A

+0,-E ,-T
หมายถึง เมื่อไดรับรายงานวา ไดทําการตรวจสอบความปลอดภัยของหองภายหลัง

A
จาก

ไฟดับแลว โดยการตรวจหาวาภายในหองมีปริมาณออกซิเจนเพียงพอตอการหายใจ
หรือไม และมีปริมาณแกสระเบิดหรือไม รวมทัง้ ปริมาณสารพิษ (เครื่องหมาย “+”
หมายถึงมีการตรวจพบแก็สนั้น ๆ , เครื่องหมาย “-“ หมายถึง ตรวจไมพบแกสนั้น ๆ )
หากถาทราบปริมาณและตองการใสเพื่อความแนชัดก็สามารถใสได
ในการตรวจสอบความปลอดภัยของหอง ถามีการตรวจหลายครัง้ ใหใสวงเล็บ
จํานวนครั้งทีท่ าํ การตรวจสอบดวย
หมายเหตุ ถาเกิดเพลิงไหมและวัตถุเชื้อเพลิงเปนไฟประเภทตาง ๆ ก็ใหใสสัญญลักษณตามชนิดของ
เชื้อเพลิงนัน้ ๆ เชน ไฟประเภท ก. / A. ก็ใหใส อักษร ก. / A. ลงในชองวาง แตถา เปนไฟประเภท
ข./ B. , ค. / C. ก็ใหใสในชองวางเชนกัน
ในกรณีที่มีควันเกิดขึ้นในหอง สวนใหญเราใชอักษร “S” แทนคําวา “ควัน“ สวนการเขียนขาวสาร
และการพล็อตในแปลนปองกันความเสียหายก็ยงั เปนเชนเดิม เชน
S

หมายถึง

เมื่อไดรับรายงานวามีควัน

S

หมายถึง

กําลังทําการระบายควัน และควันมีปริมาณลดนอยลง

S

หมายถึง

ควันในหองไดทําการระบายควันออกหมดแลว

- ๑๘๐ การจํากัดขอบเขตของความเสียหาย สวนใหญความเสียหายทีเ่ กิดขึ้น ณ จุดหนึ่ง จะสามารถแผ
ขยายไปยังจุดตาง ๆ ภายในเรือได จึงทําใหความเสียหายนัน้ เกิดการแผขยายวงกวางออกไป ฉะนั้นจึงตอง
มีการจํากัดขอบเขตของความเสียหายใหอยูในที่ใดที่หนึ่ง เพื่อความงายในการดําเนินการแกไข รวมทั้งยัง
สามารถแบงพืน้ ทีท่ ี่เกิดความเสียหายกับพื้นที่ที่ไมเกิดความเสียหายออกจากกัน ความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นนี้
สามารถแบงออกไดเปน ๓ ลักษณะ คือ จากไฟ , ควันไฟ และน้ํา ตัวอยางเชน
FB

หมายถึง

ไดสั่งการใหมกี ารจํากัดขอบเขตของไฟแลว

FB

หมายถึง

กําลังดําเนินการจํากัดขอบเขตของไฟอยู

FB

หมายถึง

ไดดําเนินการจํากัดขอบเขตของไฟเรียบรอยแลว

หากเปนการจํากัดขอบเขตของควันก็เปลี่ยนจาก อักษร “FB” เปน “SB” แทน และ ถาเปนการจํากัด
ขอบเขตของน้ําก็เปลี่ยนเปนอักษร “FLB” แทน
น้ําทวม ในกรณีที้เกิดความเสียหาย เกิดรูทะลุ , ทอน้าํ แตก หรือ ในหองดังกลาวมีนา้ํ ทวมขัง
เกิดขึ้น
ซึ่งอาจจะเกิดจากการดับไฟ เราจําเปนจะตองกําจัดออก เพราะถาหากปลอยทิง้ ไว จะทําใหการทรงตัวของ
เรือเสียไป ตัวอยางเชน
FL

หมายถึง

ไดรับรายงานวาน้ําทวมเกิดขึ้น

FL

หมายถึง

กําลังทําการระบายน้ําออก

FL

หมายถึง

ระบายน้ําออกเรียบรอย

หากเปนการน้าํ ทวมทีเ่ กิดจากการดับไฟก็เปลี่ยนจาก อักษร “FL” เปน “FFW” แทน และ ถาน้าํ ทวม
ดังกลาวมีแนวโนมของการทวมทีเ่ พิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ก็เปลีย่ นอักษรเปน “PF” แทน
นอกจากนัน้ แลวในกรณีน้ําทวมยังสามารถบงบอกถึงความสูงของน้ําที่เขามาทวมขังวามีสถานภาพ
เปนอยางไร โดยเขียนลงในชองวางที่เปนชองจําลองของสภาพหองหรือตัวเรือในกระดาษเขียนขาว
(Message Blank ) การเขียนนี้ เขียนเฉพาะการเขียนขอมูลลงในกระดาษเขียนขาวเทานัน้ แตจะไมเขียนลง
ในแปลนปองกันความเสียหายของเรือ รูปแบบเปนดังนี้

- ๑๘๑ -

หมายถึง น้าํ ทวมในหองสูงจากพื้นดาดฟา ๓ ฟุต

หมายถึง น้าํ ที่ทว มในหอง มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

หมายถึง น้าํ ที่ทว มในหอง มีแนวโนมลดลงตลอดเวลา (โดยการ
สูบออกโดยใชเครื่องสูบน้าํ )

หมายถึง น้าํ ที่ทว มในหอง มีจํานวนคงที่ ไมสูงขึ้น และ ไมลดลง
รอยแตกเปนทางยาว หมายถึง สภาพของผนังตัวเรือหรือตะเข็บของเรือไดรับความเสียหายเกิดการ
ฉีกขาด ทําใหเปนรอยแตกเกิดขึ้น ซึ่งความเสียหายดังกลาว สามารถใชสัญญลักษณเปน ดังนี้
สําหรับรอยแตกที่เกิดขึ้น ถาเราจะเขียนลงในกระดาษเขียนขาว สามารถเขียนเหมือนกับขาวสารทั่ว ๆ ไป
โดยใชสัญญลักษณทกี่ ําหนด เขียนแทนลงไป ตัวอยางเปนดังนี้
หมายถึง ไดรบั รายงานวาพบรอยแตก
หมายถึง กําลังดําเนินการซอมทํารอยแตก
หมายถึง ไดดาํ เนินการซอมทํารอยแตกเรียบรอยแลว
ทอทางภายในเรือที่ไดรับความเสียหาย ในเรือมีทอทางตาง ๆ มากมายที่ใหของเหลวและอากาศ
ผาน เชน ทอน้าํ ไฟรเมน , ทอน้ําจืด , ทอทางไอน้ํา , ทอน้าํ มันเชื้อเพลิง , ทอน้าํ มันหลอ รวมทัง้ ทอแกส

- ๑๘๒ ภายใตกําลังดัน เปนตน ซึ่งทอทางเหลานี้ เมื่อเกิดความเสียหาย เราสามารถใชสัญญลักษณอักษรเปน R
แทนแตเนื่องจากภายในเรือทอทางตาง ๆ มีมากมาย เราจึงเขียนแบงประเภทของทอตาง ๆ ตามชนิดของทอ
นั้น ๆ ดานหลังของอักษร R โดยมีเครื่องหมาย / คั่นกลาง ตัวอยางเชน
R F/M

หมายถึง ไดพบ หรือ ไดรับรายงานวาเกิดความเสียหายบริเวณทอน้าํ ไฟรเมน

R O/L

หมายถึง ขณะนี้ กําลังดําเนินการซอมทําทอน้าํ มันหลออยู

R S/L

หมายถึง ไดดาํ เนินการซอมทําทอไอน้ําเสร็จเรียบรอยแลว

นอกจากนัน้ แลว ในขณะทําการซอมทําทอทางตาง ๆ จําเปนเสมอที่จะตองมีการปดลิ้นเพื่อปองกัน
ของเหลวมิใหรั่วไหล อีกทั้งยังสะดวกในการดําเนินการซอมทํา ซึ่งการดําเนินการดังกลาว สามารถเขียน
ขาวสารลงในกระดาษเขียนขาว หรือ บันทึกลงบนแปลนปองกันความเสียหายของเรือได ตัวอยางเชน

หมายถึง ทอน้ําไฟรเมนแตกหรือขาดทางกราบซาย

หมายถึง ทอน้ําไฟรเมนแตกหรือขาดทางกราบซาย ไดปดลิ้น
หมายเลข 1-65-4 และ 1-27-1 ไวแลว

หมายถึง ทอน้ําไฟรเมนแตกหรือขาดทางกราบซาย ไดตอครอม
FP ..... และ FP ..... แลว

หมายถึง ทอน้ําไฟรเมนแตกหรือขาดทางกราบซาย ซอมทําและ
เปดลิ้นหมายเลข 1-65-4 และ 1-27-1 ไดแลว

- ๑๘๓ การเกิดรูทะลุ ( HOLE ) เราใชสัญญลักษณเปนตัวอักษร H แสดงถึงรูทะลุที่เกิดขึน้ ยกเวนการ
เกิดรอยแตกตะเข็บจะใชสัญญลักษณ ตามที่กลาวแลวดังขางตน ซึง่ ในการเขียนขาวในเรื่องของการเกิดรู
ทะลุก็เชนเดียวกับการเกิดปญหาอืน่ ๆ ตัวอยางเปนดังนี้
H
หมายถึง ไดรับรายงานวาเกิดรูทะลุขนึ้
H

หมายถึง

หมายถึง
จ.อ. ( ก. )
H
หมายถึง

H

รูทะลุกําลังทําการอุดหรือปะ
ไดอุดหรือปะรูทะลุเรียบรอยแลว
ไดจัดยามเฝารูทะลุเรียบรอยแลว ชื่อ....จ.อ.(ก.).......

ในกรณีที่เกิดความเสียหายเนื่องจากเกิดรอยแตกตะเข็บหรือเกิดรูทะลุ ทําใหนา้ํ เขาเรือ เราสามารถ
เขียนขาวสารลงในกระดาษเขียนขาว พรอมทั้งพล็อตขาวสารที่ไดลงในแปลนปองกันความเสียหายของเรือ
ดังตัวอยาง
รอยแตกตะเข็บ

หมายถึง รอยแตกตะเข็บกวาง ๑ นิ้ว ยาว ๕ นิว้
อยูใตแนวน้าํ ๓ ฟุต ทางกราบซาย

หมายถึง รอยแตกตะเข็บกวาง ๑ นิ้ว ยาว ๕ นิว้
เหนือแนวน้าํ ๔ ฟุต ทางกราบขวา

หมายถึง รอยแตกตะเข็บกวาง ๑ นิ้ว ยาว ๔ นิว้
ใตเพดาน ๕ ฟุต ทางกราบซาย

หมายถึง รอยแตกตะเข็บกวาง ๑ นิ้ว ยาว ๑๒ นิ้ว
สูงจากพื้นดาดฟา ๕ ฟุต ทางกราบซาย

- ๑๘๔ รูทะลุ

หมายถึง รูทะลุโต ๔ นิ้ว อยูเหนือพืน้ ดาดฟา ๓ ฟุต ทางกราบ
ซาย

หมายถึง รูทะลุโต ๓ นิ้ว ใตแนวน้าํ ๒ ฟุต ทางกราบขวา
น้ําทวมสูงจากพืน้ ดาดฟา ๔ ฟุต

หมายถึง รูทะลุโต ๓ นิ้ว เหนือแนวน้าํ ๒ ฟุต ทางกราบซาย
ขณะนี้ไดทําการอุดรูทะลุดว ยลูกอุดแลว

หมายถึง รูทะลุโต ๓ นิ้ว ใตแนวน้าํ ๒ ฟุต ทางกราบขวา
ทําการปะรูทะลุดวยหีบปะแลว
หมายเหตุ สัญญลักษณของอุปกรณในการอุดปะ

= ลูกอุด หรือ ลิ่มอุด

= หีบปะ ( ไมหรือเหล็ก )

= แผนปะพับได
= แผนปะแบบตาง ๆ
ระบบการค้ําจุน (SHORING) เมื่อผนังกัน้ หองหรือผนังตัวเรือรวมทัง้ ชองทางตาง ๆ ไดรับความ
เสียหาย ไมสามารถใชงานไดตามปกติ ซึง่ อาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอตัวเรือมากขึ้น จึงจําเปนตอง
ทําการค้ําจุนเพื่อรักษาสภาพมิใหเกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้น เราจึงสามารถใชสญ
ั ญลักษณอักษร K

- ๑๘๕ แทนการค้ําจุน โดยทําการเขียนสัญญลักษณดังกลาวลงในกระดาษเขียนขาว หรือ พล็อตลงในแปลน
ปองกันความเสียหายของเรือได เชน
K

หมายถึง

กําลังดําเนินการค้ําจุนอยู

K

หมายถึง

การค้ําจุนแลวเสร็จ ๕๐ %

K

หมายถึง
พลฯ ( ข. )....
หมายถึง

K

การค้ําจุนเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว
การค้ําจุนดังกลาวไดจัดยามเฝาเรียบรอยแลว โดยให พลฯ ( ข. ) เปนผู

เฝา
ระบบไฟฟา (ELECTRICAL),ระบบสื่อสาร (COMMUNICATION),คนบาดเจ็บ (PERSONNEL
CASUALTY)
ในระบบตาง ๆ นอกจากที่กลาวมาแลว เราก็สามารถเขียนขาวสารและพล็อตสัญญลักษณลงใน
แปลนปองกันความเสียหายของเรือได เชนเดียวกัน โดยใหระบบไฟฟาแทนดวยสัญญลักษณอักษร E ,
ระบบสื่อสารแทนดวยสัญญลักษณอักษร T , และคนบาดเจ็บในบริเวณที่เกิดเหตุแทนดวยสัญญลักษณ
อักษร P ซึง่ ในการเขียนขาว และ การพล็อตลงในแปลนปองกันความเสียหายของเรือสามารถทําได
เหมือนกับที่กลาวมาแลวเชนเดียวกัน ตัวอยางเชน
E

TP

E

T

E

T

หมายถึง ระบบไฟฟาขัดของ , ระบบติดตอสื่อสาร
ขัดของ , มีผไู ดรับบาดเจ็บ
P
หมายถึง กําลังดําเนินการซอมทําระบบไฟฟา,
กําลังดําเนินการซอมทําระบบติดตอสื่อสาร,
กําลังเคลื่อนยาย/ชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บ
P
หมายถึง ระบบไฟฟาที่ชาํ รุดสามารถซอมทําและใช
ราชการไดแลว,ระบบติดตอสื่อสารสามารถ
ซอมทําและใชราชการไดแลว,ผูที่ไดรับ
บาดเจ็บสามารถเคลื่อนยาย/ชวยเหลือ
ออกมาปลอดภัยแลว

- ๑๘๖ การปนเปอนสารนิวเคลียร เคมี และ เชื้อโรค (NUCLEAR,CHEMICAL,BIOLOGICAL
CONTAMINATION)
ในกรณีที่เรือไดรับสารพิษ นชค. (NBC.) ซึง่ จําเปนจะตองเขียนรายงานเปนขาวสารหรือพล็อต
ขาวสารที่ไดรับลงในแปลนปองกันความเสียหาย เรายังคงใช การเขียนขาวเหมือนอยางที่กลาวมาแลว
ขางตน โดยใชสัญญลักษณอักษร และ รูปแบบตามที่กาํ หนด ตัวอยางเชน
N
180 R/H

หมายถึง ไดรบั รายงานวาตรวจพบปริมาณกัมมันตภาพรังสีขนาด 180 Rad./Hr.

N
180 R/H

หมายถึง กําลังดําเนินการชําระลางกัมมันตภาพรังสี

N
180 R/H

หมายถึง สารกัมมันตภาพรังสีที่เปรอะเปอ นไดดําเนินการชําระลางออกหมด
เรียบรอยแลว

B
ชนิดของเชือ้ โรค

หมายถึง ไดรบั รายงานวาตรวจพบสารเชือ้ โรค (สารชีวะ) .....................

B
ชนิดของเชือ้ โรค

หมายถึง กําลังดําเนินการชําระลางสารเชื้อโรค (สารชีวะ)................ อยู

B
ชนิดของเชือ้ โรค

หมายถึง ดําเนินการชําระลางสารเชื้อโรค (สารชีวะ)...........เรียบรอยแลว

C
ชนิดของสารเคมี

หมายถึง ไดรบั รายงานวาตรวจพบสารเคมี (.....................)

C
ชนิดของสารเคมี

หมายถึง กําลังดําเนินการชําระลางสารเคมี (....................) อยู

C
ชนิดของสารเคมี

หมายถึง ดําเนินการชําระลางสารเคมี (.................) เรียบรอยแลว

- ๑๘๗ ตัวอยางในการใชสัญญลักษณในการเขียนขาวสารลงในกระดาษเขียนขาว (MESSAGE BLANK)
ตัวอยางที่ ๑
เวลา ๐๖๓๐ จากหนวยซอม ๓ ถึง ศูนยดี.ซี. หองหมายเลข 2 - 130 - 0 - L ไดตรวจสอบหองซึ่ง
เกิดไฟไหมประเภท ก. (Class A. ) ไมมีแกสระเบิด และมีออกซิเจนเพียงพอ จ.อ.แดง ผูตรวจ
สามารถเขียนขาวไดดังนี้

- ๑๘๘ ตัวอยางที่ ๒
เวลา ๐๗๐๐ จากผูสงั่ การ ฯ ถึงหนวยซอม ๓ หองหมายเลข 3 - 28 - 4 - L กงที่ ๓๑ กราบซาย
ใตแนวน้าํ ๓ ฟุต มีรอยแตกตะเข็บโต ๑ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว ขณะนี้กาํ ลังแยกซอมทํา
สามารถเขียนขาวไดดังนี้

……………………………………

- ๑๘๙ เอกสารสําหรับการปองกันความเสียหาย
ที่จัดเก็บและดูแลโดยนายทหารปองกันความ
๑. หองสมุดสําหรับการปองกันความเสียหาย
เสียหาย อาจจะจัดเก็บในศูนยปองกันความเสียหาย (DCC.) หรือที่เห็นวาเหมาะสม คนหางาย ตองมี
อยางนอยดังนี้
๑.๑ MASTER AND WORKING COPY DC PLATES
๑.๒ การจัดชุดของแผนกชางกล และการจัดแบงหนาทีร่ ับผิดชอบ
๑.๓ คูมือการจัดสถานีรับ (สถานีปองกันความเสียหาย)
๑.๔ คูมือการจัดหนวยซอมของกองเรือตนสังกัดนัน้
๑.๕ คําแนะนําในการจัดแบงกําลังพลของเรือทุกแผนก
๑.๖ หนังสือคูม ือปองกันความเสียหาย และแปลนเรือสําหรับปองกันความเสียหาย (ฉบับจริง)
๑.๗ ตนฉบับ CCOL’ S (COMPARTMENT CHECK OFF LISTS)
๑.๘ แปลนเรือโดยทั่วไป ทั้งหมด (ฉบับจริง)
๑.๙ คูมือทางเทคนิคของอุปกรณตาง ๆ (ถามี) ดังนี้
๑.๙.๑ คูมือเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่
๑.๙.๒ คูมือเครื่องชวยหายใจ O.B.A. / ขวดอัดอากาศ
๑.๙.๓ คูมือเครื่องอัดอากาศสําหรับขวดอัดอากาศ
๑.๙.๔ คูมือการปฏิบัติในการปองกันบุคคล
๑.๙.๕ คูมือการคํานวณการทรงตัวและหาการลอยตัวของเรือ
๑.๙.๖ คูมือการปองกันความเสียหายทั่ว ๆ ไป
๑.๙.๗ คูมือ GAS FREE ENGINEERING
๑.๙.๘ คูมือแนะนําการปฏิบัติ เมื่อมีการบาดเจ็บ,การชํารุดของอุปกรณ (CASUACTY POWER) ตลอดจนวิธกี ารแกไข ตามประเภทของเรือนัน้ ๆ
๑.๙.๙ คูมือการดับไฟในเรือโดยทัว่ ๆ ไป
๑.๙.๑๐ คูมือการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการกําจัดของเสียในเรือ
๑.๙.๑๑ บันทึกการจัดเก็บวัสดุอันตราย (HAZARDOUS MATERIAL) ตลอดจนรายละเอียด
ของวัสดุนนั้ ๆ และคําแนะนํา
๑.๑๐ ตารางเปรียบเทียบคาเพื่อหาความจุของถึงบรรจุของเหลวตาง ๆ ( TABLES OF TANK
-CAPACITIES)
๑.๑๑ คําแนะนําในการสง / การรับของเหลวตาง ๆ รวมถึงการสูบถายภายในเรือ
๑.๑๒ ตารางปฏิบัติในการตรวจสอบการผนึกน้ํา
๑.๑๓ ถาเปนเรือบรรทุกเครื่องบิน / เฮลิคอปเตอร ตองมีคูมือการดับไฟบนเรือบรรทุกเครื่องบิน /
เฮลิคอปเตอร คูมือในการชวยชีวิต

- ๑๙๐ ๑.๑๔ อัตราพัสดุประจําเรือ ของเครื่องมือปองกันความเสียหายโดยทั่วไป และเครื่องมือปองกัน
ความเสียหาย จากสงครามเคมี / ชีวะ (CBR DEFBCE)
๑.๑๕ แปลนเรือสําหรับการนําเรือเขาอูแหง
๑.๑๖ LIST OF AUTHORIZED ALTERATIONS
๒. เอกสารตอไปนี้ตองเก็บรักษาไวทนี่ ายทหารปองกันความเสียหาย เพื่อพรอมใช
๒.๑ คูมือและแปลนทาทางตาง ๆ ทั้งหมดในเรือ
๒.๒ แบบฝกในการปองกันความเสียหาย ( ๑ ชุด )
๒.๓ คูมือของบริษัทผูผลิตอุปกรณในการปองกันความเสียหาย ( ๑ ชุด )
๒.๔ แปลนเรือ ( ๑ ชุด )
๒.๕ รายละเอียดเฉพาะของเรือ เชน จุดออน จุดแข็งตาง ๆ
๒.๖ คําสั่งการจากกองเรือตนสังกัด เกี่ยวกับการปองกันความเสียหาย
๒.๗ คูมือคําแนะนําในการซอมทําตัวเรือตลอดจนบันทึกการซอมทําในอดีตของตัวเรือ
๒.๘ คูมือ PQS และ PQS ที่เกีย่ วของกับการปองกันความเสียหาย ( ๑ ชุด )
๒.๙ ถาเปนเรือบรรทุกเครื่องบิน หรือ เฮลิคอปเตอร ตองมีคูมือ / คําแนะนําเกี่ยวกับเรือประเภทนี้
โดยเฉพาะ
๒.๑๐ คูมือการปฐมพยาบาลเบื้องตน
๒.๑๑ บันทึกการจัดเก็บวัสดุอันตราย และรายละเอียดคําแนะนําที่เกีย่ วของ ( ๑ ชุด ) ตลอดจน
วิธีปฏิบัติ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินกับวัสดุอันตราย
๒.๑๒ คูมือการคํานวณ / ตารางบันทึก ของระวางขับน้ําและการทรงตัวของเรือ ( ๑ ชุด )
๒.๑๓ คําแนะนําทั่ว ๆ ไป เมื่อนําเรือเขาอูแหง
๒.๑๔ คูมือฝกสงครามนิวเคลียร / เคมี / ชีวะ ตลอดจนการปฏิบัติในเรือ เมื่อมีการประสพกับ
สงครามนิวเคลียร / เคมี / ชีวะ
๒.๑๕ คูมือและบันทึกการฝกการใชอุปกรณปองกันความเสียหายแตละชนิด
๒.๑๖ บันทึกการจัดเก็บพัสดุตาง ๆ สําหรับอุปกรณปองกันความเสียหาย
๓. เอกสารที่ใชเปนขอมูลอางอิง (SELECTED RECORD)
๓.๑ ตองแจงใหกําลังพลของเรือทราบวาเปนเอกสารที่ หามแกไข เคลื่อนยายออกนอกเรือ โดยไม
ไดรับอนุญาต และปดประกาศเพื่อทราบ(Program by which critical publications
onboard ship are kept current for ducumentation purpose)
๓.๒ เก็บรักษาไวเพื่อใชเปนขอมูลอางอิงในการปฏิบัติงานประจําวัน
๓.๓ ไดอะแกรม (SELECTED DRAWINGS)
๓.๓.๑ ไดอะแกรมปองกันความเสียหายทัง้ หมด
๓.๓.๒ แปลนในการเขาอู

- ๑๙๑ ๓.๓.๓ สมุดแปลนเรือโดยทัว่ ๆ ไปทั้งหมด
๓.๓.๔ กําหนดเวลาของการทดสอบการผนึกน้ําและการตรวจสอบ
๓.๓.๕ ตารางเปรียบเทียบความจุของเหลวตาง ๆ และขอมูลกราฟการทรงตัวของเรือ
๓.๓.๖ สมุดตารางเปรียบเทียบคาในการวัดระดับของของเหลวตาง ๆ
๓.๔ ขอมูลตาง ๆ (SELECTED DATA)
๓.๔.๑ หนังสือคูมือปองกันความเสียหาย (DAMAGE CONTROL BOOK)
๓.๔.๒ หนังสือคูมือความรูเกี่ยวกับเรือ SHIP’S INFORMATION BOOK)
๓.๔.๓ คูมือทางเทคนิคของระบบและอุปกรณตาง ๆ
๓.๔.๔ สมุดอัตราพัสดุของเรือทั้งหมด (COSAL)
๓.๔.๕ สารบรรณของแปลนเรือและไดอะแกรม
๓.๔.๖ สารบรรณคูมือทางเทคนิค
DC.BOOK
๑. วัตถุประสงค - เพื่อชวยใหสามารถทําความเขาใจและเปนตัวชวยในการตัดสินใจในการปองกัน
ความเสียหาย
๒. หนังสือนีถ้ กู กําหนดใหมใี นกองเรือโดยรายละเอียดดังนี้
๒.๑ เรือที่มีขนาดความยาวตั้งแต ๒๒๐ ฟุต ตองมีอยางนอย ๑ เลม
๒.๒ ในกองเรือที่มีเรือขนาดความยาวต่าํ กวา ๒๒๐ ฟุตลงมา ควรจะมีเก็บไวทกี่ องเรือนั้น ๆ
๒.๓ เรืออื่น ๆ ควรจะกําหนดขึ้นเองตามอิสระ
๓. หนังสือนี้จะเปนตัวควบคุมวัตถุตาง ๆ และเปนชัน้ ความลับในทุกกรณี
๓.๑ บันทึกตาง ๆ ทั้งหมดถูกกําหนดและควบคุมโดยคณะ ปคส.ทร.
๓.๒ ไมอนุญาตใหมีการแกไขขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ ปคส.ทร.
๓.๓ หนังสือนีจ้ ําเปนตองมีการสงกลับเพื่อแกไข เมื่อไมมีสถานะการณ / เวลาปกติ
๔. เราควรจะมีหนังสือนี้กี่เลมในเรือ
๔.๑ คําถามนีจ้ ะไดคําตอบ ถาเราดูตัวอยางขางลางนี้
- เรือเรามีกหี่ นวยซอม
- เราจะตองสนับสนุนงานใดบาง
- เราควรจะมีขอมูลที่ตองบันทึกถาวรอะไรบางตอเลม
๔.๒ ยกตัวอยาง เรือขนาดชัน้ FFG และ DD
- มี ๓ หนวยซอม ๆ ละ ๑ ชุด
- หองสมุดสําหรับ ปคส.ตองมี ๑ ชุด เพื่อใชสนับสนุนใหยืม
- นายทหารปองกันความเสียหาย ตองมี ๒ เลม เพื่อบรรลุเปาหมายในการบันทึกขอมูลถาวร
- โดยรวมเสนอ ๑ ลํา ควรมี ๖ เลม

- ๑๙๒ ๔.๓ ขอมูลที่บันทึกไวอยางถาวร ตองมีหนึ่งเลมสําหรับ DCA และควรจะเก็บรักษาไวที่ตวั ของ
DCA
- ๑ เลม ตองถูกระบุไววา เปน MASTER ของเรือ และตองใชบันทึกความเสียหายตอ
โครงสรางของเรือหรืออุปกรณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
- เลมอื่น ๆ ตองเก็บไวในรูปแบบที่ไมมีการแกไข,เปลี่ยนแปลงเพื่อเปนอางอิง เมื่อมีการทํา
เลมที่มกี ารบันทึกมาเรียบรอยและพิมพใหม [ ปกติระหวาง (OH) ]
๕. รายละเอียดใน DC.BOOK.
๕.๑ แบงเปน ๔ สวน
- PART 1 ขอมูลทั่ว ๆ ไป
- PART 2 ระบบปองกันความเสียหาย
- PART 3 ระบบเบ็ดเตล็ด
- PART 4 ระบบไฟฟาและการสื่อสาร
๕.๒ PART 1 ขอมูลทั่วไป
A เปนขอมูลทีค่ นหาไดงายและรวดเร็ว เก็บกับวัสดุทงั้ หมด
- PART 1 [ a ] คุณลักษณะของเรือและการกําหนดเฟรม
- PART 1 [ b ] ความสามารถในการค้ําจุน,อุดค้ําจุน
- PART 1 [ c ] ขีดความสามารถในการถือทายใชหางเสือ
- PART 1 [ d ] รายละเอียดในการลากจูง
- PART 1 [ e ] รายละเอียดของอมภัณฑทั้งหมด
- PART 1 [ F ] รายละเอียดของการแพทย
- PART 1 [ g ] รายละเอียดของสถานที่ชาํ ระลางสิง่ สกปรกในเรือ
- PART 1 [ h ] รายละเอียดของการรับ - สง ฮ.ในเรือ
๕.๓ PART 2 ระบบปองกันความเสียหาย
A สวนี้จะเปนสวนที่สําคัญทีส่ ุด
B [ a ] เปนสวนการทรงตัวของเรือและการบรรทุก
๑. ประกอบดวยการกราฟการทรงตัวของเรือ (STERBILITY CURVE) ที่พรอมใช
- ระวางบรรทุกเต็มที่ (FULL LOAD)
- ระวางนอยสุดที่สามารถปฏิบัติราชการได Y2 LOAD
- เรือไมมีการบรรทุกน้าํ หนัก (LIGHT SHIP ANDITION Y3 LOAD
๒. กราฟการทรงตัวของเรือเมื่อมีการใชกวานบรรทุกน้ําหนักลงเรือ
๓. การบันทึกเกี่ยวการเสียการทรงตัวของเรือเพื่อเปนการศึกษา เปรียบเทียบ เมื่อมี
สถานการณใหม ๆ เกิดขึ้น

- ๑๙๓ ๔. มันจะจํากัดาสขอบเขตของการบรรทุกวัสดุเพื่อเราจะ ไดเตรียมการในการใช
กราฟการทรงตัวของเรือเพื่อควบคุม LOAD ที่จะเพิ่มขึน้
๕. บันทึกขอมูลน้ําหนักของวัสดุพิเศษตาง ๆ ที่สามารถนําลงเรือได / ยกทิง้ ออกจาก
เรือ
๖. ควบคลุมถึงขอจํากัดของทัง้ ๓ สถานะ ในการระวางของลงเรือ FULL
LOAD,HALF LOAD, 1/3 LOAD)
๗. ความจุของถังตาง ๆ
๘. ใหขอมูลทีจ่ ําเปนเพื่อใหเราใชประกอบในการพลอตอัตโนมัติ
ขอมูลในระหวางที่เรือของเรามีการถายเท / บรรทุกน้ําหนักในเรือ
- CROSS CURVE ของการทรงตัว
- ตารางการกินน้าํ ลึก และแบบฟอรมตาง ๆ
C. สวนที่เหลือของ PART 2 คือ ตั้งแต 2 [ b ] - 2 [ k ] จะเกี่ยวกับระบบตาง ๆ ที่เปน
สวนประกอบในการ ปคส.
2 [ b ] การแบงยอยของ COMPARTMENT และทางเขา / ทางออก
2 [ c ] ระบบสูบ / ถายตาง ๆ
2 [ d ] การลางถังตาง ๆ
2 [ e ] ระบบสูบน้ําดับเพลิง,ฝอยน้ําอัตโนมัต,ิ โฟมอัตโนมัติ
2 [ F ] ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
2 [ g ] ระบบน้ํามัน JP - 5 (ถามี)
2 [ h ] น้ํามันเบนซิน
2 [ i ] ระบบระบายอากาศ
2 [ j ] ระบบปรับอากาศ (CHILL WATER)
2 [ k ] HP AIR (ระบบอากาศอัด)
D. ขอมูลรายละเอียดในสวนนี้ตองจัดพันจาเปนผูดูแลในการปฏิบัติและ พันจา ปคส.ที่ตองรู
ทุกระบบ
๕.๔ PART 3 ระบบเบ็ดเตล็ดตาง ๆ
เปนระบบที่อาจจะมีผลกระทบกับการปองกันความเสียหายได แตไมมีความสําคัญมาก
พอที่เราตองจัดทํา ไดอะแกรมสําหรับมัน มีระบบตาง ๆ ดังนี้
3 [ a ] ระบบน้ําดื่ม
3 [ b ] ระบบชําระลาง
3 [ c ] ทอพูด / ทอลมสงขาว
3 [ d ] ระบบน้ํามันหลอ

- ๑๙๔ ๕.๕ PART 4 ระบบไฟฟาและระบบสื่อสารภายใน (ELECTRONICAL AND INTERIOR)
A 4 [ a ] ระบบไฟฟา
๑. แจกแจงออกเปนระบบยอยตาง ๆ ของการไฟฟา
๒. ระบบไฟฉุกเฉิน
B 4 [ b ] ระบบสื่อสารภายใน
๑. ระบบสัญญาณเสียงเตือนภัยภายในเรือ และเซ็นเซอรตาง ๆ
๒. โทรศัพทกาํ ลังเสียง และระบบขยายสัญญาณเสียง
การแกไขคูมอื ปองกันความเสียหาย
๑. ผบ.เรือ เปนผูดูแล / แกไขใหทนั สมัยอยูเสมอ (นายทหารปองกันความเสียหาย เปนผูรับคําสั่ง) โดย
เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงสภาพตัวเรือและสวนประกอบตองทําทุกครั้งทีซ่ อมทําเสร็จ
๒. ตนฉบับเก็บไว ๑ ชุด
๒.๑ ตองปรับปรุงใหทนั สมัยอยูเสมอ
๒.๒ จุดที่แกไขตองเห็นเดนชัด เพื่อสะดวกตอการเปนขอมูลอางอิงใหเลมอื่น
๓. ทุกครั้งที่เรือซอมทําใหญ หรือทุกครั้งที่มกี ารเปลีย่ นแปลงตัวเรือตองสง DC.BOOK ขึ้นแกไขทุก
ครั้ง
๓.๑ ทั้งงานที่ซอมทําตามแผน หรือตามรายงานขอซอมทําจากเรือ
๓.๒ การซอมทําในครั้งนั้น ๆ จะไมถือวาเสร็จเรียบรอยจนกวาจะมีการแกไขแปลนใน DC.BOOK
แลว
COMPARTMENT CHECKOFF LIST, CCOL’ S
CCOL’ S ปกติจะตองไดรับการจัดเตรียมไวตั้งแตตนที่ดําเนินการตอเรือ สําหรับเรือทุกลําตามขั้น
หรือประเภทของเรือ แตอยางไรก็ดีมันเปนหนาที่ของ DCA และกําลังพลทุกนายที่จะรับผิดชอบใหคงสภาพ
สมบูรณตลอดเวลา เราจะตองมี CCOL’ S ทุกหองหรือทุกดาดฟา ที่มีอุปกรณที่ใชในการปองกันความ
เสียหายติดตั้งอยู โดยตองติดตั้งไวในหองบริเวณใกลเคียงทางเขาออก หรือในบริเวณใกลเคียงที่มีอุปกรณ
ปองกันความเสียหายอยู CCOL’ S จะตองมีรายละเอียดของอุปกรณที่อยูในหองและอุปกรณอํานวยความ
สะดวกที่ใชปอ งกันความเสียหาย เจาหนาที่รับผิดชอบในการปด / เปด
หนังสือแปลนเรือโดยทั่ว ๆ ไป / พิมพเขียว
๑. พิมพเขียวแบบอื่น ๆ ที่มปี ระโยชนตอ DCA (ตองใชประกอบ)
๒. จะแสดงโครงสรางของเรือในหลาย ๆ ดาน ตามความตองการใช และเพื่อสนองการใชหลัก ๆ
๓ ประการคือ
๒.๑ เพื่อใชพิจารณาในการวัดคาตาง ๆ ไดถูกตองแนนอน
๒.๒ เพื่อแสดงความสัมพันธในตําแหนงที่ตงั้ ของหองและหองใกลเคียง
๒.๓ แสดงเครื่องจักร / อุปกรณที่สําคัญในหองนัน้ ๆ

- ๑๙๕ ๓. จะไมแสดงถึงทอทางตาง ๆ สายไฟที่เกี่ยวของกับอุปกรณ เวนไววาจะมีความสัมพันธระหวางอุปกรณ
ในหองนัน้
๔. ปกติพิมพเขียวจะใช ขนาด ๑/๘ นิ้ว
๕. เปนภาพ ๒ มิติ
๖. ปกติ ๑ เลม จะมีพิมพเขียว ๑๕ แผน
๖.๑ แผน ๑ - แผน ๒ เปนคํานําและแยกพวก
๖.๒ แผน ๓ - แผน ๑๕ แสดงถึงการมองรูปดานขางของเรือในหลาย ๆ ดาน
a ในเรือ
b นอกเรือ
c กราบซาย
d กราบขวา
e มองจากดานบน
f ภาพตัด
๖.๓ โดยปกติแลวในดาดฟาหนึง่ จะมีพิมพเขียวหลายแผน
๗. เราควรจะตองมี ๕ ชุด ในเรือ ๑ ชุด สําหรับ DCC ทีเ่ หลือ DCA เปนผูเก็บรักษา เปนชุด MASTER
๘. การจัดพิมพเขียวนี้ จะจัดหาไดยากกวา DC.BOOK และไดอะแกรม เพราะฉะนัน้ ตองจัดเก็บรักษาใหดี
และในที่ ๆ ปลอดภัย
ไดอะแกรมทีใ่ ชในการ ปคส. (DAMAGE CONTROL DIAGRAMS )
๑. จุดมุงหมาย ไดอะแกรมเหลานี้จะเปนลายเสน ๓ มิติ ที่จะใชแสดงถึงระบบที่สาํ คัญที่เราจะนําไปใชใน
การแกปญหาในการ ปคส.
๒. จํานวนไดอะแกรมที่ตองมีในเรือหนึ่งลําขึ้นอยูก ับประเภทของเรือนั้น ๆ
๓. สําหรับเรือขนาดใหญ เราควรจะแบงออกเปน ๒ สวน คือ สวนหัวและสวนทาย การใหหมายเลขกํากับ
จะใชตัวเลขคูกับตัวอักษร เชน 2A, 2B ฯ ในประเภทเดียวกัน
๔. คุณลักษณะเบื้องตน
๔.๑ ในแตละชั้น / แตละ PLAT FORM จะตองแยกออกจากกัน ปกติใช ๑ แผน แตบางทีในแตละ
ชั้นดาดฟาอาจจะแยกออกจากกันได
๔.๒ ใชเสนทึบแสดงขอบเขตผนึกกัน้ น้าํ และผนึกกัน้ น้าํ มัน
๔.๓ ใชเสนบาง แสดงตําแหนงกง, ทอทางไอน้าํ และขอบเขตที่ไมจํากัดแนนอน และระบบที่มกี าร
ไหลหมุนเวียน
๔.๔ เสนปะใชแสดงถึงเสนที่ถูกบังโดยหนาหองหรือหลบอยูตามผนังหรือระบบซอนกัน (มองเห็นได
ยาก)

- ๑๙๖ ๔.๕ ตําแหนงที่ระบบทอทางหรือระบบใดที่ผานทะลุผนังใชวงกลมวง แตถาทะลุผานดาดฟาไมตอง
วง
๔.๖ เราจะตองใชตัวเลขและสัญลักษณจํานวนมากในไดอะแกรม เพราะฉะนัน้ เราตองมี KEY
อธิบายเพื่อใหเขาใจอยูทางขวาไดอะแกรม (ทุกแผนตองมี)
๔.๗ ในการเขียนปกติจะใช ขนาด ๑/๑๖ นิว้ (ตองมีอัตราสวนบอกไวดวย) และเราสามารถจะ
คํานวณไดจากในไดอะแกรม
- เราจะตองระมัดระวังในการดู เพราะเปนภาพ ๓ มิติ เพราะฉะนัน้ บางทีอาจทําใหเราดูผิดได
- การคํานวณระยะทางนัน้ ตองพยายามคํานวณใหใกล CENTERLINE มากที่สุดเทาที่จะทําได
ในกงเดียวกันเมื่อเราตองการคํานวณผานชั้นดาดฟา
- คํานวณระยะทางยาว พยายามใหดึงเขามาใกลแนวกระดูกงูและ CENTERLINE ใหมากที่สุด
๔.๘ ไดอะแกรมที่มีอยูบนเรือมีเงื่อนไขดังนี้
- ตองเคลือบพลาสติกหนา
- ตัวที่เคลือบพลาสติกนี้ จะใชเปนแผนภูมิแสดงถึงสถานะและการดําเนินการในการ ปคส.เมื่อ
มีสถานะการณจริง หรือในการฝก ตองจัดเก็บไวที่เก็บใหเรียบรอย DCC และในหนวยซอมทุกหนวย
- ตองมีแผนทีไ่ มไดเคลือบพลาสติก แตตองพิมพลายเสนใหชัดเจนและคงทน (พิมพหิน)
- ไดอะแกรมทีเ่ ปนกระดาษสําหรับที่ DCA ใชนั้น
๑. ชุดที่สมบูรณ ๑ ชุด ที่กาํ หนดใหเปนชุด MASTER และไดผานการปรับปรุงแกไขมาแลว
(ถามีการเปลีย่ นแปลงโครงสรางตาง ๆ)
๒. ชุดที่สมบูรณจะตองสะอาดเรียบรอย เพื่อเปนแผนอางอิงเวลาจะสงขึน้ ไปแกไขเมื่อมี
ขอมูลเปลี่ยนแปลง
๕. ไดอะแกรมของสําหรับการ ปคส.ตองมีดังนี้
๕.๑ ผลกระทบตอการลอยตัวและการ LOAD / UN LOAD ของเหลวตาง ๆ
a. รายละเอียดของถังตาง ๆ ทั้งหมด เชน ถังใชการ, ถังเก็บ, ถังถวงเรือ สําหรับทุกชนิดของ
ของเหลว, น้ํา, น้าํ มันทุกชนิด ถังวางดวย (ถังเก็บน้ํา / น้ํามันเสีย)
b. ใหขอมูลถึงความจุของถัง / ของหองตาง ๆ เปน TONS, องศาในการเอียง และระดับน้ําลึก
หัว / ทาย ที่เปลี่ยนแปลง
๕.๒ ไดอะแกรมของแตละชั้นดาดฟา
a. แบงตามชัน้ ดาดฟาจากทองเรือจนถึงชั้นบนสุด
b. จะแสดงใหเห็นชองทางเดิน, หองตาง ๆ, อุโมงค, ถังตาง ๆ และดาดฟาเปดทั้งหมด
c. จะแสดงถึงประตูทั้งหมด, ฝาผนึกน้าํ (HATCH ), SCUTTLES และจะบอกถึงวาเปนประตู
ประเภทใด เชน WT, NT,
d. บันไดทั้งหมด

- ๑๙๗ ๆ และศูนยควบคุม, แทนยิงจรวด, สายอากาศและชั้นทีเ่ ปน

e. ตําแหนงของปนตาง
สวนประกอบของระบบ
f. จะใชเพื่อบันทึกขอมูลความเสียหายและเพื่อกําหนดเสนทางใหมใหกับระบบ
๕.๓ ระบบสูบ / ถายตาง ๆ
a. ระบบหลัก, รอง, สูบน้าํ ถวงเรือและระบบสูบ / ถายเบ็ดเตล็ดตาง ๆ
b. บอกตําแหนงของถังวางสําหรับน้ํา / อากาศ และทอดูด
c. แบงยอยเปนสวน ๆ ดวยดาดฟา, หอง และถัง
d. ชี้จุดและแสดงถึงตําแหนงของการติดตั้ง EDUCTORS หลัก, รูน้ําออกบนทองเรือ, ลิ้นตาง ๆ,
ลิ้นรวมตาง ๆ (บอกถึงประเภทแบบดวย) บอกถึงตําแหนงของ PUMP และประเภทของมัน
๕.๔ ระบบสูบน้ําดับเพลิง, ระบบหนวยน้าํ อัตโนมัต,ิ โฟมอัตโนมัติ (AFFF) และระบบน้ําชําระลาง
a. การวางตัวของระบบเหลานี้บนดาดฟาและในหองตาง ๆ
b. บอกถึงตําแหนงของลิ้นและลิ้นรวมตาง ๆ สําหรับระบบใครระบบมันและหรือของระบบรวม
c. บอกและแสดงถึงตําแหนงของ PUMPS และถังแบงสัดสวนของ AFFF
๕.๕ ระบบระบายอากาศ
a. SUPPLY (ดูดเขา)
๑. จะแบงยอยเปนสวน ๆ โดยดาดฟา, หอง และชางทางเดิน
๒. ระบบเครื่องจักรของระบบระบายอากาศ
๓. ระบบดูดอากาศวนเวียน
๔. ระบบอากาศจากภายนอก
๕. บอกถึงการเตรียมพรอมทางวัตถุของระบบนัน้ ๆ วา WT, OR, NT (หลัก)
๖. ตําแหนงที่ตงั้ ของพัดลมระบายอากาศ, จุดควบคุมพัดลม, จุดที่ปดและจุดปดกั้น
ภายนอก
b. EXHAUST (ดูดออก)
๑. ระบบเครื่องจักร
๒. ระบบอากาศออกภายนอก
๓. บอกถึงการติดตอกับอากาศยานภายนอกวาเปน WTOR NT
๔. แสดงตําแหนงของทิศลม, จุดควบคุมพัดลม, จุดที่ปด และจุดปดกั้นภายนอก
๕.๖ ไฟฟาฉุกเฉิน / สื่อสารฉุกเฉิน (CASUALTY POWER SUPPLY / CASUALTY
COMMUNICATION)
a. แบงยอยเปนสวน ๆ โดยดาดฟา / หอง
b. ไฟฟาฉุกเฉิน
๑. แสดงถึงตําแหนงที่ตั้งถาวรของจุดเชื่อมตอ (BULKHEAD TERMINALS)

- ๑๙๘ ๒. ใหรูถึงเสนทาง เมื่อตองการเชื่อมตอระบบไฟฟาฉุกเฉิน
๓. บอกใหทราบถึงตําแหนงที่ตงั้ ของแผงสวิตชบอรดทีค่ วบคุม, จุดเชื่อมตอทางตัง้ , จุด
เชื่อมตอที่ผนัง (BT) ปลายทางของ BT นัน้ ๆ และที่เก็บสายไฟ
c. ระบบสื่อสารฉุกเฉิน
๑. แสดงถึงตําแหนงติดตั้งถาวรของจุดเชือ่ มตอของระบบ X40J
๒. แสดงตําแหนงของที่เสียบแจค และจํานวนจุดตอพวง
d. แสดงจุดใชไฟ 440 VOLT แบบเอนกประสงค
๕.๗ จุดเชื่อมตอฉุกเฉินเมื่อความเสียหายตอระบบไฟของอุปกรณที่สาํ คัญ ๆ
a. ปกติจะใชจุดเชื่อมตอที่ไดอะแกรมของไฟฉุกเฉินเทานัน้
b. แสดงถึงอุปกรณไฟฟาที่สาํ คัญทั้งหมด เชน
๑. สูบน้าํ ดับเพลิง, ปนตาง ๆ , ระบบควบคุม, อุปกรณิอิเลคทรอนิกส, เรดาร, โซนาร, ไฟ
กําลัง 440 VOLTS
๒. จะใหตั้งคาปกติ, หรือใหตามความตองการของแตละอุปกรณที่สําคัญ
๓. จะบอกหมายเลขแผง และตําแหนงที่ตั้ง
๔. รายละเอียดที่ตั้งของ ABT และ MBT
๕.๘ คําแนะนําในการสื่อสาร (COMMUNICATION DIRECTORY)
a. รายละเอียดของระบบโทรศัพทกาํ ลังเสียงทั้งหมด
๑. ตําแหนงทีต่ ั้ง
๒. เมื่อตองการใชจะใชจุดใด
๓. หมายเลขของที่ตั้งจุดใช
b. ระบบโทรศัพทใชการในเรือ (SHIP SERVICE TELEPHONES)
๑. ตําแหนงทีต่ ั้ง
๒. หมายเลขโทรศัพท
๕.๙ ไดอะแกรมเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS DIAGRAMS)
a. ระบบเครื่องอัดลม
b. ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
๑. ทอทาง / จุดรับของ ชพ.
๒. ทางสง
๓. ทางถายทิง้
COMPARTMENT CHECKOFF LISTS, CCOL’ S
CCOL’ S ปกติจะตองไดรับการจัดเตรียมไวตั้งแตตนที่ดําเนินการตอเรือ สําหรับเรือทุกลํา ตามขั้น
หรือประเภทของเรือ แตอยางไรก็ดีมันเปนหนาที่ของ DCA และกําลังพลทุกนาย ทีจ่ ะรับผิดชอบใหคงสภาพ

- ๑๙๙ สมบูรณตลอดเวลา เราจะตองมี CCOL’ S ทุกหองหรือทุกดาดฟา ทีม่ ีอุปกรณการปองกันความเสียหายติด
ตั้งอยู โดยตองติดตั้งไวในหองบริเวณใกลเคียงทางเขาออก หรือในบริเวณใกลเคียงทีม่ ีอุปกรณปองกันความ
เสียหายอยู CCOL’ S จะตองมีรายละเอียดของอุปกรณในหองและอุปกรณอํานวยความสะดวกที่ใชปองกัน
ความเสียหาย เจาหนาที่รบั ผิดชอบในการปด / เปด ประตูลิ้นกัน้ น้ําใชชนั้ ความพรอมทางวัตถุ (X,Y.Z)
จะตองใช CCOL’ S เชน ประตูผนึกน้าํ / อุปกรณสูบน้ํา / เครื่องสูบน้าํ ดับเพลิง
ประเภทของ CCOL’ S
๑. MASTER ( ตัวจริง ) สมบูรณ
- เก็บรักษาโดย DCA และปรับปรุงแกไข
- สําเนาแรกของทุก ๆ สําเนา
- ประทับวา “MASTER”
๒. INDIVIDUAL ใชสําหรับหองที่มีประตูเดียว
๓. DUPLICATE
- มีทางเขามากกวาหนึ่ง
- ประทับวา “ สําเนา ” “ DUPLICATE ”
๔. PARTIAL ( เพียงบางสวน )
- หองเล็ก, ลืบเล็ก ๆ ในหองใหญอีกที
- เฉพาะอุปกรณปองกันความเสียหาย, ในซอกลืบ
- ประทับวา “PARTIAL”
- แตหมายเลขตองตรงกับฉบับสมบูรณ
การจัดเตรียม CCOL’ S
- ตองพิมพ / หรือใช COMPUTER พิมพลงบนแบบฟอรม
- หามใชปากกา / ดินสอ เขียนหรือแกไข โดยผูที่ไมมีอํานาจ
- ถามีการแกไขตองเซ็นกํากับ
- ใสซองพลาสติกใสกอนติด
- หนาที่ในการปรับปรุงขอมูล คือ DCA นายทหารปองกันความเสียหาย
CCOL’ S บุคคลตอไปนี้ ตองมี / และใช
- DCA มี MASTER CCOL ’ S ทั้งหมด
- ผูสั่งการที่เกิดเหตุมี COPY CCOL’S ทั้งหมด (เรียนรู)
- หัวหนาหนวยซอม ไมตองมี มีแตตอไปนี้
๑. DC.BOOK
๒. ไดอะแกรมตาง ๆ ของเรือ
๓. สมุดบันทึกของหนวยซอม

- ๒๐๐ บทที่ ๑๙
แบบฝกการปองกันความเสียหายในเรือ
สายบังคับบัญชาภายในเรือ
ผบ.เรือ

ตนเรือ

ตนกลเรือ

รองตนกลเรือ

หนวยซอมหัว

หนวยซอมกลาง

ผูชวยนายทหารปองกัน
ความเสียหาย

หนวยซอมทาย

- ๒๐๑ การบังคับบัญชางานการ ปคส. (ขณะประจําสถานีรบ)
ผบ.เรือ

ตนเรือ

นายทหาร ปคส.เรือ

หนวยซอมหัวเรือ

หนวยซอมกลางเรือ

ตนกลเรือ

หนวยซอมหองเครื่อง

หนวยซอมทายเรือ

DC.CENTRAL

- ผูสํารวจความเสียหาย
- ผูชวยสํารวจความเสียหาย
- เจาหนาที่ติดตอ
- เจาหนาทีเ่ ขียนขาวสาร
- เจาหนาทีเ่ ครื่องมือดับเพลิง
เบื้องตน

- หน. ศูนย ฯ
- จนท. ติดตอจากศูนยฯ
ไปยังสะพานเดินเรือ
- จนท. ติดตอจากศูนยฯ
ไปยังหนวยซอมตางๆ
- จนท. พล็อตขาวสาร
- หน. หนวยซอม
- จนท. พล็อตขาวสาร
- จนท. ติดตอจาก
หนวยซอมไปยังศูนยฯ
- จนท. ติดตอจากหนวยซอม
ไปยังที่เกิดเหตุ

- ๒๐๒ การติดตอสือ่ สารในขายงาน ปคส.
สะพานเดินเรือ
ผบ.เรือ

ตนกลเรือ

หนวยซอม
หองเครื่อง

ศูนยปองกันความเสียหาย
DC. CENTRAL

หนวยซอมภาคหัว
หนวยซอม ๒

ชุด
สํารวจ
ความ
เสียหาย

ผูสํารวจ
ความเสีย
หายเปนหัว
หนาชุด

ชุด
สนับ
สนุน

ชุดดับไฟ
ชุดอุดปะ
ค้ําจุน

ผูสั่งการ ณ ที่
เกิดเหตุ เปนหัว
หนาชุด

หนวยซอมภาคทาย
หนวยซอม ๓

ชุด
สํารวจ
ความ
เสียหาย

ผูสํารวจ
ความเสีย
หายเปนหัว
หนาชุด

ชุด
สนับ
สนุน

ชุดดับไฟ
ชุดอุดปะ
ค้ําจุน

ผูสั่งการ ณ ที่
เกิดเหตุ เปนหัว
หนาชุด

- ๒๐๓ ตารางแสดงหนาที่ตางๆของสถานีดับเพลิงเรือประจําวัน(สถานี ปคส. เรือจอด)

ผูอํานวยการทั่วไป

นายยามพรรคนาวินประจําวัน

ผูอํานวยการดับไฟ

นายยามพรรคกลินประจําวัน

ผูสํารวจความเสียหาย

ยามพรรคกลิน

เจาหนาที่ติดตอสื่อสาร

ผูสั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ

ชุดปฏิบัติการ (ชุดดับไฟ)

ชุดสนับสนุน

หมายเหตุ
- ชุดดับไฟ/(ชุดอุดปะเรือ) ประกอบดวย

พรรคเหลาใดก็ได

ผูชวยนายยามพรรคกลินประจําวัน

ผูที่เขาเวรยามในวันนัน้
ประจําเรือที่อยูในเรือทัง้ หมดในขณะ
นั้นที่ไมไดเขาเวรยาม

- หัวฉีดหมายเลข ๑ สายสูบหมายเลข ๑ / จนท. ลิ่ม
หัวฉีดหมายเลข ๒ /จนท. หีบปะ จนท. เปดลิ้นน้าํ /
จนท. ไมค้ําจุนและอื่นๆ

- ๒๐๔ - ชุดสนับสนุนประกอบดวย

- เจาหนาทีเ่ ครื่องมือดับเพลิงอัตโนมัติ
- เจาหนาทีเ่ ครื่องสูบน้ํา
- เจาหนาทีเ่ ครื่องระบายควัน
- ชางไฟฟา
- เจาหนาทีร่ ื้อถอน
- เจาหนาที่ขนยาย
- แถวรอคําสั่ง

เจาหนาที่หนวยปองกันความเสียหายประกอบดวย
๑. หัวหนาศูนยปองกันความเสียหาย
๒. หัวหนาหนวยซอม
๓. ผูสั่งการที่เกิดเหตุ
๔. ผูสํารวจความเสียหาย
๕. ผูชวยผูสํารวจความเสียหาย
๖. เจาหนาที่ประจําเครื่องมือเครื่องใชในการดับไฟ
๖.๑ เจาหนาที่สายสูบหมายเลข ๑
๖.๑.๑ พลประจําหัวฉีดรวม
๖.๑.๒ พลประจําสายสูบ
๖.๒ เจาหนาที่สายสูบหมายเลข ๒
๖.๒.๑ พลประจําหัวฉีดรวมประกอบหัวฉีดแอปพลิเคเตอร (APPLICATOR)
๖.๒.๒ พลประจําสายสูบ
๖.๓ พลประจําหัวตอดับเพลิง
๖.๔ พลประจําเครื่องมือดับเพลิงเบื้องตน
๗. เจาหนาทีป่ ระจําเครื่องมืออุดปะ-ค้ําจุน
๗.๑ เจาหนาที่ลิ่ม,ลูกอุด,หีบปะเรือ (BOX PATCH)
๗.๒ เจาหนาที่ไมค้ําจุน
๗.๓ เจาหนาที่เครื่องมือชางไม
๘. เจาหนาที่ตดิ ตอ
๙. เจาหนาที่เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่
๑๐. พลประจําเครื่องมือรื้อถอน,เครื่องมือตัด,เจาะฉุกเฉิน
๑๑. ชางไฟฟา

- ๒๐๕ ๑๒. พยาบาล
๑๓. เจาหนาที่จํากัดขอบเขตของไฟ และ ควัน
๑๓.๑ พลประจําเครื่องมือดับเพลิงประจําที่
๑๓.๒ พลประจําลิ้นน้ําหยาดคลังกระสุน ๑๓.๓ เจาหนาที่ประจํามานกันควัน
หมายเหตุ
- หัวหนาศูนยปองกันความเสียหายก็คอื ผช.นายทหารปองกันความเสียหายของเรือ (D.C.A.)
ปกติรองตนกลทําหนาทีเ่ ปน ผช.นายทหารปองกันความเสียหาย เรือที่ไมมีตําแหนงรองตนกลใหนายชาง
กลทําหนาที่ ผช.นายทหารปองกันความเสียหายสําหรับเรือขนาดเล็กที่ไมมีตําแหนงรองตนกล และนายชาง
กลใหตนกลทําหนาที่ หน.ศูนยปองกันความเสียหาย
- ในกรณีที่กาํ ลังพลของหนวยปองกันความเสียหายมีนอยตองพิจารณาจัดใหเจาหนาที่ ๑ คน
ทํางานหลายหนาที่
การปฏิบัติของเจาหนาทีห่ นวยปองกันความเสียหายเมื่อเกิดไฟไหมหรือเรือทะลุ
๑. หัวหนาศูนยปองกันความเสียหาย
ประจําอยูท ี่ศูนยปองกันความเสียหาย (D.C.CENTRAL)
พิจารณาขาวสารที่สงมาจากหนวยซอมทุกหนวย
แจงให ผบ.เรือหรือนายยามเรือเดินทราบถึงสถานะการณความเสียหาย และสภาพทัว่ ๆ ไปของเรือ
เชน การลอยตัว,อาการเอียง,ทริม,การทรงตัวของเรือ และความสามารถในการกัน้ น้ํา
พล็อตตําบลทีแ่ ละลักษณะของความเสียหายที่ไดรับรายงานจากหนวยซอมลงในแปลนเรือ
เสนอแนะ ผบ.เรือ เพื่อลดความเร็วหรือหันเลี้ยวเรือเพื่อชวยในการดับไฟ และอุดเรือสะดวก และรวดเร็ว
แนะนําการควบคุมความเสียหายแกหนวยซอมเมื่อเห็นวาจําเปน เพือ่ การดับไฟการปองกันไมใหน้ํา
เขาเรือ และการตอตานน้าํ ทวมเปนไปอยางรวดเร็วไดผล
พิจารณาแกไขอาการลอย,อาการเอียง,ทริม และการทรงตัวของเรือ โดยการโยกยายถายเท
ของเหลว หรือถวงถังอับเฉาโดยสั่งการไปยังเจาหนาที่ที่รบั ผิดชอบ
๒. หัวหนาหนวยซอม
ประจําอยูท ี่หนวยซอมของตน
เปนผูอํานวยการดับไฟ และอุดเรือในเขตที่หนวยซอมของตนรับผิดชอบ
เมื่อไดรับรายงานความเสียหาย เนื่องจากไฟไหมจากผูสาํ รวจความเสียหายใหพิจารณาตําแหนงที่
เกิด,ประเภทและขอบเขตของไฟผลอันจะเกิดขึ้นกับสิ่งอืน่ ใกลเคียง โดยพิจารณาประกอบกับแปลนเรือเพื่อ
ตัดสินใจสั่งการใชเครื่องมือที่ไดผลรวดเร็วและแนนอนและจํากัดเขตของไฟไมใหลุกลามตอไป
เมื่อไดรับรายงานความเสียหาย เนื่องจากเรือทะลุจากผูสํารวจความเสียหายใหพิจารณาตําแหนง
และขนาดรูทะลุขอบเขตของความเสียหายที่ขยายไปโดยน้ําที่เขาเรือ

- ๒๐๖ โดยการพิจารณาประกอบกับแปลนเรือในการตัดสินใจสัง่ การใหผูสั่งการที่เกิดเหตุอดุ ปะรูทะลุให
ไดผล หรือพิจารณาจํากัดขอบเขตของน้ํามีใหทว มไปยังหองอืน่ ในเมื่อไมสามารถอุดรูทะลุในหองนัน้ ได โดย
การค้ําจุนประตูลิ้นกั้นน้าํ หรือผนังหองซึง่ อยูติดกัน
รับผิดชอบในการบันทึกและพลอตการดับไฟ และอุดปะค้ําจุนลงในแปลนเรือตามที่ไดรับรายงาน
จากที่เกิดเหตุ
รายงานใหศูนยปองกันความเสียหาย (D.C.CENTRAL) ทราบถึงสถานการณ และการปฏิบัติ
ตลอดเวลา
ขอรับการสนับสนุนกําลังพลและเครื่องมือจากหนวยซอมอื่น
โดยผานทางศูนยปอ งกันความ
เสียหาย
๓. ผูสั่งการทีเ่ กิดเหตุ
เมื่อหัวหนาหนวยซอมสั่งการใหอํานวยการดับไฟ
หรืออุดเรือในที่เกิดเหตุใหวินิจฉัยวาตองการ
เครื่องมืออะไรบางที่จะใชกบั ประเภทของไฟที่เกิดขึ้น
หรือใชอุดรูทะลุโดยสั่งใหเจาหนาที่นาํ เครื่องมือ
เครื่องใชไปยังที่เกิดเหตุ
สั่งเจาหนาที่ในหนวยปองกันความเสียหาย ณ ทีเ่ กิดเหตุเขาทําการดับไฟ หรืออุดเรือโดยให
ปฏิบัติงานสัมพันธกันอยางมีประสิทธิภาพ
ขณะที่กําลังดับไฟหรืออุดเรืออยูใหพิจารณาวาตองการเครื่องมือเครื่องใชอะไรเพิ่มเติม
ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไมถูกตองของเจาหนาที่
รายงานหัวหนาหนวยซอมตลอดเวลาเพื่อใหทราบถึงสถานการณ และการปฏิบัติ
ดูแลความปลอดภัยของตัวเอง และผูท ี่อยูใ นที่เกิดเหตุทงั้ หมด
จับเวลาการใชเครื่องชวยการหายใจ
๔. ผูสํารวจความเสียหาย
นําเครื่องชวยหายใจพรอมกับไฟฉายไปยังที่เกิดเหตุ
สวมเครื่องชวยหายใจแลวรีบเขาไปสํารวจความเสียหาย (ในกรณีที่ไมจําเปนตองสวมเครื่องชวย
หายใจ เชน เรือทะลุโดยไมมคี วันในหองก็ไมตองใชเครื่องชวยหายใจ)
ตรวจดวยความละเอียดถีถ่ วน และรอบคอบระมัดระวัง
รีบรายงานความเสียหายไปยังหัวหนาหนวยซอมผานทางเจาหนาที่ตดิ ตอ โดยรายงานลักษณะของ
ความเสียหายตําบลที่ของความเสียหาย และขอบเขตของความเสียหาย
๕. ผูชวยสํารวจความเสียหาย
ไปยังบริเวณทีเ่ กิดเหตุพรอมสํารวจความเสียหาย
เปนพีเ่ ลี้ยงใชเชือกชวยชีวิตกับผูสํารวจความเสียหาย
คอยสังเกตสัญญาณการกระตุกเชือก
และใหสัญญาณแกผูสํารวจความเสียหายเพื่อใหความ
ปลอดภัย

- ๒๐๗ มีกระปองน้ํายาเคมีสํารองสําหรับหนากาก โอ.บี.เอ.
๖. เจาหนาทีป่ ระจําเครื่องมือเครื่องใชในการดับไฟ
สายสูบหมายเลข ๑
พลประจําหัวฉีดรวมควบคุมการใชน้ําดับไฟปกติใชฝอยน้ําความเร็วสูง
เปนหัวหนาชุดดับไฟรองลงมาจากผูสั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ
พลประจําสายสูบชวยประจําหัวฉีดรวมลําเลียงสายสูบ (ควรจัด ๓ - ๕ คน เมื่อใชสายสูบ
ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว สําหรับเรือเล็กอาจใชคนนอยกวาที่กาํ หนดให)
สายสูบหมายเลข ๒
พลประจําหัวฉีดแอปพลิเคเตอรตอแอปพลิเคเตอรเขากับหัวฉีดรวมเพือ่ ทําฝอยน้ําความเร็วต่ําเปน
ฉากกําบังความรอนใหกับพลประจําหัวฉีดหมายเลข ๑
เปนผูใชเครื่องมือตรวจบรรยากาศในหองหลังจากไฟดับ
พลประจําสายสูบชวยพลประจําหัวฉีดแอปพลิเคเตอรลําเลียงสายสูบ (ควรจัด ๓ - ๕ คน เมื่อใช
สายสูบขนาด ๑ ๑/๒ นิว้ สําหรับเรือเล็กอาจใชคนนอยกวาที่กําหนดให)
พลประจําหัวตอดับเพลิง
ใชสายสูบจากหัวตอน้าํ ดับเพลิงที่ใกลที่สดุ
ใชสายสูบจากหัวตอดับเพลิงคนละแหงเสมอ
เปด – ปดลิ้นน้ําตามคําสั่ง
เมื่อ FIRE MAIN แตกเปนผูต อครอมโดยใชวิธี JUMPER LINE
พลประจําเครือ่ งมือดับเพลิงเบื้องตน
นําเครื่องมือดับเพลิงเบื้องตนมายังบริเวณไฟไหม หรือใชเครื่องมือจากบริเวณใกลเคียง
ใชเครื่องมือเขาทําการดับเพลิงเบื้องตนดวยเครื่องมือดับเพลิงเบื้องตนอยางรวดเร็ว และไดผล
พลประจําเครื่องมือดับเพลิงประจําที่ (CO2, HALON)
เปด CO2 หรือ HALON ประจําที่เมื่อไดรับคําสั่งจากหนวยซอม
พลประจําลิน้ น้ําหยาดคลังกระสุน
เปดลิ้นน้าํ หยาดคลังกระสุนเมื่อไดรับคําสั่งจาก ผบ.เรือ โดยผาน D.C.A. และ หน.หนวยซอม
๗. เจาหนาทีป่ ระจําเครื่องมืออุดปะ – ค้ําจุน
เจาหนาที่ลิ่ม,ลุกอุด,หีบปะเรือ,แผนปะเรือนําลิ่มลูกอุด หีบปะเรือ แผนปะเรือ ผาชํารุด ฯลฯ ไปยัง
ที่เกิดเหตุ และชวยกันอุดเรือ และค้ําจุน
เจาหนาที่ไมคา้ํ จุนนําไมคา้ํ จุน,เหล็กค้ําจุน,ลิ่ม,ไมรองรับ,ไมเฉลี่ยกําลัง ฯลฯ ไปยังที่เกิดเหตุแลว
ชวยกันอุดเรือและค้ําจุน
เจาหนาที่เครือ่ งมือชางไมนาํ เครื่องมือชางไม ไดแก คอน ตะปู เลื่อย สิ่ว ไมวัดเลื่อนได เทปวัด หรือ
ไมฉากสําหรับวัดไมค้ําจุน ฯลฯ ไปยังที่เกิดเหตุแลวชวยกันอุดเรือและค้ําจุน

- ๒๐๘ ๘. เจาหนาทีต่ ิดตอ
ติดตอระหวางศูนยปองกันความเสียหาย,หนวยซอม และที่เกิดเหตุ
เจาหนาที่ติดตอที่เกิดเหตุรีบไปสวมหูโทรศัพทบริเวณที่เกิดเหตุ หรือใกลเคียงเพื่อติดตอกับหนวย
ซอม
ถาโทรศัพทขัดของใหติดตอกันโดยทําหนาที่เปนพลนําสาร
ในการรับขาวสารใหจดขอความลงในกระดาษแบบฟอรมการรายงานขาว
๙. เจาหนาทีเ่ ครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่
ใชเครื่องสูบน้าํ เคลื่อนที่ดับไฟในกรณีที่ไมสามารถใชน้ําจาก FIRE MIAN ได
สูบน้ําออกจากหองทีน่ ้ําทวมรวมถึงเครื่องมืออื่น ๆ เชน อีดักเตอร เครื่องสูบน้าํ ใตน้ํา
เตรียมใชเครื่องสูบน้าํ ในขณะใชน้ําจาก FIRE MAIN ดับไฟ
๑๐. พลประจําเครื่องมือรื้อถอน และเปดชองทางเขาดับไฟ (เครื่องรื้อถอน และเครื่องมือตัดเจาะ
ฉุกเฉิน)
งัดแงะหรือรื้อถอนในกรณีทไี่ มสามารถเปดประตูทางเขาได
ตัดผนังตัวเรือเพื่อเขาดับไฟดวยเครื่องมือตัดเจาะเคลื่อนทีห่ รือเครื่องมือตัดเจาะประจําเรือ
๑๑. ชางไฟฟา
ตัดวงจรไฟฟาบริเวณไฟไหม หรือน้าํ ทวมเมื่อไดรับคําสั่ง
เปนผูใชเครื่องมือทํางานดวยไฟฟาทัง้ หมด
ตรวจสอบ,ซอมแซม และแกไขระบบไฟฟา หรือตอระบบไฟฟาฉุกเฉิน
ควบคุมการเดิน,หยุดพัดลมระบายอากาศประจําที่
๑๒. พยาบาล
ใหการปฐมพยาบาลผูท ี่ไดรับบาดเจ็บ
๑๓. เจาหนาที่จํากัดขอบเขตของความเสียหาย
ทําการควบคุมความเสียหายที่เกิดขึ้นใหอยูในวงจํากัด
ทําการปดประตู,ลิ้น และฝากั้น
ขนยายสิ่งของ,วัสดุที่ติดไฟในบริเวณขางเคียงออกเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง
ทําการหลอเย็นผนังหองขางเคียง เพื่อลดอัตราการแผความรอนจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม
๑๔. เจาหนาที่ขนยาย
ขนยายวัสดุหรือเชื้อเพลิงในบริเวณใกลเคียงออก
๑๕. เจาหนาที่เครื่องระบายอากาศเคลื่อนที่
ใชพัดลมระบายอากาศตามคําสั่งของ หน.หนวยซอม
๑๖. เจาหนาที่เครื่องมือตรวจสอบ
เตรียมเครื่องมือตรวจออกซิเจน,แกสระเบิด และแกสพิษ
๑๗. เจาหนาที่เครื่องมือทําฟองทางกล

- ๒๐๙ เตรียมฟอง,เครื่องผสมฟอง และหัวฉีดฟองทางกลใหพรอมใช
เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่หนวยซอมควรเตรียมไวเพื่อหยิบใชไดทันทวงที
๑. สายสูบขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว และ ๒ ๑/๒ นิ้ว
๒. หัวฉีดรวมและหัวฉีดทําฟองทางกล
๓. แอปพลิเคเตอรขนาด ๔ ฟุต, ๑๐ ฟุต, ๑๒ ฟุต
๔. เครื่องมือทําฟองทางกลเคลื่อนที่
๕. เกลียวตอตาง ๆ
ก. เกลียวตัวผูค ู, เกลียวตัวเมียคู
ข. เกลียวตอลด, เกลียวตอเพิ่ม
ค. WAY GATE หรือ TRI GATE
ง. ประแจกวดสายสูบ
๖. ไมค้ําจุน
๗. ลิ่ม, ลูกอุด
๘. หีบปะเรือ
๙. เครื่องมือชางไม
ก. ฆอน
ข. ตะปู
ค. เลื่อย
ง. สิ่ว
จ. อื่น ๆ ที่จําเปน
๑๐. ไมวัดเลื่อนไดหรือไมฉากวัดไมค้ําจุน
๑๑. เครื่องมือรื้อถอน
ก. ขวานดับเพลิง
ข. ชะแลง
ค. ตะไกรตัดนอต
ง. พะเนิน
จ. พลั่ว
ฉ. เครื่องมือเจาะ และตัดเคลื่อนที่
๑๒. เครื่องมือชางไฟฟา
๑๓. พัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่
๑๔. เครื่องตรวจแกสระเบิด, แกสพิษ
๑๕. เครื่องตรวจออกซิเจน

- ๒๑๐ ๑๖. เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่
๑๗. โอ.บี.เอ.และกระปองยาเคมีพรอมลวดชวยชีวิต
๑๘. ไฟฉาย
ตัวอยางแบบฝกการปองกันความเสียหายในเรือ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในเรือรบนั้นแบงไดเปน ๓ ประเภทคือ
๑. ความเสียหายอันเกิดจากเพลิงไหม
๒. ความเสียหายอันเกิดจากน้ําเขาเรือ
๓. ความเสียหายอันเกิดจากเรือถูกโจมตีดว ยอาวุธนิวเคลียร เคมี และชีวะ
ในแบบฝกหัดนี้จะขอกลาวถึงในเรื่องของความเสียหายอันเกิดจากไฟไหมเรือ และเกิดจากเรือทะลุ
เทานัน้ เพื่อเปนแนวทางในการฝก และการปฏิบัติเกี่ยวกับการแกไขปญหาตาง ๆ
ตัวอยางแบบฝกการดับไฟขณะเดินเรือ
การฝกดับไฟขณะเรือเดินฝกได ๒ ลักษณะคือ
๑. ขณะประจําสถานีรบ
๒. ขณะเรือเดินปกติ
การฝกดับไฟขณะประจําสถานีรบ
๐๐๐๐ - ผูฝกสั่ง “เตรียมเรือเขารบ”
- จายามเปานกหวีดประกาศ “เตรียมเรือเขารบ”
การปฏิบัติของหนวยซอม
๑. ผูกมัดสิ่งของเขาที่และใหมั่นคง
๒. ตรวจสอบประตู และเครื่องปดกั้นตาง ๆ ขั้น X
๐๐๐๓ - ผูฝกสั่ง “เตรียมอาวุธ”
- จายามเปานกหวีดประกาศ “เตรียมอาวุธ” และเครื่องปดกั้นตาง ๆ ขั้น Y
การปฏิบัติเจาหนาทีห่ นวยซอม
๑. เตรียม,ทดลอง,เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ ใหพรอมใชไดทันที
๒. ตรวจดูการตอหัวฉีด,สายสูบกับหัวตอดับเพลิงใหเรียบรอย สายสูบยังคงอยูในรนสาย
๐๐๐๘ - ผูฝกสั่ง “ประจําสถานีรบ”
- จายามเปานกหวีดประกาศ “ประจําสถานีรบ”

- ๒๑๑ การปฏิบัติของเจาหนาทีห่ นวยซอม
๑. เจาหนาที่หนวยซอมปดเครื่องกั้นที่มีเครื่องหมาย ZEBRA ทัง้ หมด
๒. ผูที่ปดเครื่องกั้นกลับมารายงาน หน.หนวยซอม “วาเครื่องปดกั้นเครื่องหมาย ZEBRA หมายเลข
๒–๑๗-๓ ปดแลว”
๓. เจาหนาที่หนวยซอมแถวยังหนวยซอมของตน หน.หนวยซอมตรวจสอบกําลังพลแลวรายงาน
ศูนย ดี.ซี.วา “หนวยซอม ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ พรอม”
๔. หน.ศูนย ดี.ซี.รายงาน ผบ.เรือวาการ ปคส.พรอม
๐๐๑๑ - ผูฝกสั่ง “ไฟไหมหองกลาสี ๓ หนวยซอม,ดับไฟ”
- จายามเปานกหวีดประกาศ “ฝก ฝก ฝก ไฟไหมหองกลาสี ๓ หนวยซอม ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ ดับไฟ”
การจํากัดขอบเขตของไฟ
หัวหนาหนวยซอมเปนผูพ ิจารณาสั่งการจํากัดขอบเขตไฟไมใหลุกลาม หรือเกิดความเสียหายยัง
หองใกลเคียง โดยพิจารณาสถานการณประกอบกับแปลนเรือ และสั่งใหเจาหนาที่ของหนวยดับไฟจํากัด
ขอบเขตของไฟดังนี.้ - เตรียมพรอมใชเครื่องมือดับเพลิงประจําที่
- เตรียมพรอมใชน้ําหยาดคลังกระสุน
- ปดประตู และฝาชองทางตาง ๆ
- ควบคุมการใชระบบระบายอากาศ
- ตัดวงจรไฟฟาบริเวณที่ไฟไหม
- ขนรื้อวัสดุในหองที่เกิดไฟไหม และหองขางเคียงออกเทาที่จะทําไดเพือ่ ปองกันการลุกลามของไฟ
- ใชฝอยน้าํ ความเร็วต่ําหลอผนัง และดาดฟาทุกดานเพื่อปองกันการลุกลามของไฟไปยังหอง
ขางเคียง และลดความรอนของผนังไมใหโครงสรางออนแอลง สําหรับการปดประตูชองทาง,ระบบระบาย
อากาศ,ไฟฟา
และการรื้อวัสดุผูสั่งการที่เกิดเหตุเปนผูควบคุมใหมีการปฏิบัติโดยถูกตองตามคําสั่งของ
หัวหนาหนวยซอม
การเขาดับไฟ
- ผูสั่งการที่เกิดเหตุสั่งเปดน้าํ เขาหลอเย็นชองทางเขา
- ตรวจสอบความรอนของชางทางเขา (เจาหนาที่สายสูบหมายเลข ๒ คนที่ ๑)
- ตรวจสอบกําลังดันภายในหอง
- เปดเครื่องปดกั้นเล็กนอยใสหัวฉีดฝอยน้าํ ความเร็วต่ําเพื่อดับไฟบริเวณปากชองทาง
- เปดเครื่องปดกั้นเขาทําการดับไฟโดยหัวฉีดหมายเลข ๑ เปนผูนาํ
- หัวฉีดหมายเลข ๒ ใชฝอยน้ําความเร็วต่ําทําฉากกําบังความรอนใหกบั หัวฉีดหมายเลข ๑

- ๒๑๒ หมายเหตุ
๑. ในกรณีที่เปนไฟประเภท ข. และจําเปนตองใชฟองทางกลในการดับไฟใหปฏิบัติดังนี.้ - เจาหนาทีฟ่ องทางกลนําถังฟองทางกล,เครื่องผสมฟองและหัวฉีดฟองทางกลไปยังที่เกิด
เหตุ
- พลประจําหัวฉีดหมายเลข ๑ เปลี่ยนเปนหัวฉีดฟองทางกล
๒. ในกรณีที่ไฟไหมหองที่มรี ะบบ ซี.โอ.ทู. หรือฮาลอน แบบทวมหองก็ใหใชระบบนัน้ ๆ ดับไฟตาม
คําสั่งของ หน.หนวยซอม
การปฏิบัติหลังจากดับไฟแลว
๑. จัดยามเฝาไฟ (หัวฉีดหมายเลข ๑)
๒. ตรวจบรรยากาศภายในหองครั้งที่ ๑ (ตรวจหาปริมาณของออกซิเจน และแกสระเบิด)
๓. ดับไฟใหสมบูรณ
๔. ตรวจบรรยากาศภายในหองครั้งที่ ๒ (ตรวจหาปริมาณของออกซิเจน และแกสระเบิด)
๕. ระบายควัน
๖. ตรวจบรรยากาศภายในหองครั้งที่ ๓ (ตรวจหาปริมาณของออกซิเจน,แกสระเบิด และแกสพิษ)
๗. หองปลอดภัยจากแกสพิษ และแกสระเบิด
๘. สูบน้ําออก
๙. ตรวจความมั่นคงของโครงสรางในหองที่ถูกไฟไหม
๑๐. ตรวจระบบไฟฟา และระบบระบายอากาศ
๑๑. สํารวจความเสียหาย
๑๒. ซอมทําระบบไฟฟา หรือแยกวงจรไฟฟาที่เสียหาย
๑๓. หองปลอดภัย
การปฏิบัติของหนวยซอมที่รับผิดชอบ
๑. หน.หนวยซอมสั่งใหผูสํารวจความเสียหายตรวจความเสียหายหองกลาสี ๓ เครื่องมือดับเพลิง
เบื้องตนนําเครื่องมือเขาดับไฟในหองกลาสี ๓
๒. เจาหนาทีส่ ํารวจความเสียหาย และเจาหนาที่เครือ่ งมือดับเพลิงเบื้องตนกลับมารายงาน หน.
หนวยซอมวา “ไฟไหมหองกลาสี ๓ เปนไฟประเภท ก. (แลวแตการสมมุติวา เปนประเภทใด) เครื่องมือ
ดับเพลิงเบื้องตนไมสามารถดับไฟได” (ขึ้นอยูกับการสมมุติ)
เมื่อเจาหนาทีเ่ ครื่องมือดับเพลิงเบื้องตนไมสามารถดับไฟไดใหปดประตู หรือเครื่องปดกั้น
หมายเหตุ
ที่เปดเขาดับไฟใหแนนกอนที่จะกลับมารายงาน หน.หนวยซอม (การรายงานนี้อาจจะใชคนใดคนหนึ่งก็ได
ระหวางผูสาํ รวจความเสียหายกับเจาหนาที่เครื่องมือดับเพลิงเบื้องตน)

- ๒๑๓ -

๓. หน.หนวยซอมสั่งให
๓.๑ ผูสั่งการในที่เกิดเหตุนาํ เจาหนาที่สายสูบหมายเลข ๑,๒ เขาดับไฟในหองกลาสี ๓
ดวยน้าํ ไฟรเมน
๓.๒ ชางไฟฟาตัดวงจรไฟฟาในหองกลาสี ๓ ตัดระบบระบายอากาศทั้งหมด
หมายเหตุ
ชางไฟฟาจะตองรูระบบไฟฟาของเรือดี และรูจักลิ้นตัดทางของทอลมตาง ๆ ภายในเรือ
๓.๓ เจาหนาที่จํากัดขอบเขตของไฟดําเนินการจํากัดขอบเขตของไฟ
๓.๓.๑ ใชฝอยน้ําหลอเย็นผนังหอง
๓.๓.๒ เคลื่อนยายวัตถุเชื้อเพลิงออกจากบริเวณหองที่เกิดเพลิงไหม
๓.๓.๓ ใหเจาหนาที่ประจําลิ้นน้าํ หยาดคลังกระสุนเตรียมพรอมที่จะเปดน้ําหยาด
คลังกระสุน
๓.๓.๔ เตรียมพรอมที่จะใชระบบดับเพลิงประจําที่
๓.๔ โทรศัพทหรือพลนําสารไปบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อทําหนาที่ติดตอสื่อสาร
๔. หน.หนวยซอมรายงานศูนย ดี.ซี.เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นและการปฏิบัติที่ไดดําเนินการ
ไปทั้งหมด
๐๐๑๓ - ผูสั่งการที่เกิดเหตุนําเจาหนาที่สายสูบ ๑,๒ ไปยังที่เกิดเหตุรับผิดชอบการสั่งการ และดําเนินการ
ใหไฟดับลงใหได
การปฏิบัติของชุดดับไฟ
๑. ผูสั่งการในที่เกิดเหตุสั่ง “เจาหนาทีห่ ัวตอน้ําดับเพลิงเปดน้ํา”
หมายเหตุ

การตอสายสูบเขาดับไฟใหตอแยกหัวตอน้ําดับเพลิงโดยใชหัวตอละ ๑ สาย

๒. สั่งพลประจําหัวฉีด ๑,๒ ทดลองหัวฉีด (ทดลองทัง้ เปนลําและเปนฝอย)
๓. เมื่อเห็นวาหัวฉีดและกําลังดันน้ําเพียงพอที่จะเขาทําการดับไฟใหหวั ฉีด ๑,๒ รายงาน “หัวฉีด ๑,
๒ พรอม”
๐๐๑๔ - ผูสั่งการในทีเ่ กิดเหตุสั่งใหหัวฉีด ๑,๒ เปดน้ํา เขาดับไฟในหองกลาสี ๓
การปฏิบัติของชุดดับไฟ
๑. หัวฉีด ๑,๒ เปดน้าํ ตําแหนงกลาง (FOG) แลวเดินเขาประตู
การวางตําแหนงหัวฉีดใหหวั ฉีด ๒ อยูดานตรวจขามบานพัดประตูเสมอ
หมายเหตุ
๐๐๑๕ - ผูสั่งการในทีเ่ กิดเหตุสั่ง “ตรวจความรอน”
การปฏิบัติของชุดดับไฟ

- ๒๑๔ ๑. ใหพลประจําสายสูบ ๒ คนที่ ๑ (คนที่อยูตอจากหัวฉีด ๒) เดินเขาไปตรวจความรอน
ประตูหรือชองทางเขาโดยหันหลังเขาหาผนังหองดานที่อยูตรงขามกับบานพับใชหลังมืออังบริเวณประตูหรือ
ชองทางเขาหางประมาณ ๑ สวน ๔ ถึง ๑ สวน ๒ นิ้ว (ถาสวมถุงมืออยูใหถอดออก) ถามีความรอน
รายงาน “มีความรอน” ถาไมมีความรอนรายงาน “ไมมีความรอน”
๐๐๑๖ - ผูสั่งการในทีเ่ กิดเหตุสั่ง “ตรวจกําลังดัน”
การปฏิบัติ
๑. ใหเจาหนาทีท่ ี่ตรวจความรอนเปนผูตรวจกําลังดัน โดยหันหนาเขาหาประตูหรือชองทางเขาแลว
ปลดกลอนขัดดานบานพับกอนตอไปปลดกลอนขัดบนและลางสลับกันเปนรูปตัว X ใหเหลือกลอนขัดที่อยู
ตรงขามกับบานพับที่จะปลดเปนตัวสุดทาย
๒. การเปดประตูใหผูตรวจกําลังดันยืนเอาไหลพิงประตูหนั หนาไปทางกลอนขัดตัวสุดทายขาทัง้ สอง
ยืนชิดติดกันในตําแหนงทีพ่ น ระยะของประตูเมื่อถูกเปดออกมาตอไปคอย ๆ ปลดกลอนขัดตัวสุดทายวายังมี
กําลังดันหลงเหลืออยูหรือไม ถาไมมีรายงาน “ไมมีกําลังดัน”
ถาหองเกิดเพลิงไหมถา มีกําลังดันเกิดขึน้ จะถูกระบายออกเมื่อปลดกลอนขัดดานบานพับ
หมายเหตุ
เพราะขอบประตูและซีลยางจะเผยอตัวอากาศจะรั่วออกได
๐๐๑๗ - ผูสั่งการในทีเ่ กิดเหตุสั่ง “เปดประตูเล็กนอยสอดหัวฉีด ๒“
การปฏิบัติ
๑. ใหผทู ี่ตรวจกําลังดันเปดประตูใหเต็มทีห่ วั ฉีด ๑ เขาดับไฟ
๒. การเขาดับไฟในหองหัวฉีดหมายเลข ๑ เขากอน หัวฉีดหมายเลข ๒ เขาเปนคนที่ ๒ แตยื่นหัวฉีด
๒ ใหฝอยน้ําเปนฉากกําบังหัวฉีด ๑
๓. การเขาดับไฟในหองใหเขาไดสายละ ๒ คน คือ หัวฉีด ๑ คน พลสายสูบ ๑ คน
๔. หัวฉีด ๑ ดําเนินการดับไฟในหองใหไดผลเร็วที่สุดเมื่อเห็นวาไฟอยูในความควบคุมใหรายงานผู
สั่งการที่เกิดเหตุวา “ไฟอยูในความควบคุม”
ไฟอยูในความควบคุม หมายความวาไฟยังไมดับแตถูกตอนไปอยูในมุมใดมุมหนึ่ง หรือไมมี
หมายเหตุ
การลุกลามตอไป
๐๐๑๙ - ผูสั่งการในทีเ่ กิดเหตุรายงาน หน.หนวยซอม “ไฟอยูในความควบคุม”
๐๐๒๒ - เมื่อไฟดับแลวหัวฉีดหมายเลข ๑ รายงานใหผูสั่งการในที่เกิดเหตุทราบวา “ไฟดับแลว” ผูสั่งการใน
ที่เกิดเหตุรายงาน หน.หนวยซอม “ไฟไหมหองกลาสี ๓ ดับแลว”
๐๐๒๓ - ผูสั่งการที่เกิดเหตุสั่ง “หัวฉีด ๑,๒ ปดน้าํ โดยหัวฉีด ๑ ถอยมาเตรียมพรอมบริเวณหนาประตู
ปดน้ําเฉพาะที่หวั ฉีดลิ้นน้ําที่หวั ตอดับเพลิง (FIRE PLUG) ใหเปดตลอดเวลา
หมายเหตุ
๐๐๒๔ - ผูสั่งการในทีเ่ กิดเหตุสั่ง “หัวฉีดหมายเลข ๑ เฝาไฟ”
ถาสวมเครื่องชวยหายใจใหเฝาไฟในหองเกิดเหตุ และรายงานให หน.หนวยซอมทราบ
หมายเหตุ

- ๒๑๕ ๐๐๒๔ - ผูสั่งการในทีเ่ กิดเหตุสั่ง “ตรวจออกซิเจน”
การปฏิบัติ
๑. เจาหนาที่เครื่องมือตรวจสอบนําเครื่องมือตรวจ 02 มาใหกับหัวฉีด ๒ เปนผูเ ขาไปตรวจ
๒. การตรวจใหตรวจ ๑๐ จุด (มุมหอง ๔ มุม และตรงกลางหองทั้งบนและลางรายงานทุกจุดที่ตรวจ
พบ
๐๐๒๖ - ผูสั่งการในทีเ่ กิดเหตุสั่ง “ตรวจแกสระเบิด”
การปฏิบัติ
๑. เจาหนาที่เครื่องมือตรวจสอบนําเครื่องตรวจแกสระเบิดมาใหกับหัวฉีด ๒ เปนผูเขาไปตรวจ
๒. การตรวจใหตรวจ ๑๐ จุด เชนเดียวกับตรวจ O2
๐๐๒๘ - ผูสั่งการที่เกิดเหตุรายงาน หน.หนวยซอมวา “หองกลาสี ๓ มีออกซิเจนไมมีแกสระเบิด “(การ
รายงานรายงานตามสภาพที่ตรวจพบวามีหรือไม และมีประมาณที่เปนอันตรายหรือไม)”
๐๐๒๙ - ผูสั่งการที่เกิดเหตุสั่ง “ดับไฟใหสมบูรณ”
การปฏิบัติ
เชนเดียวกับการตรวจครั้งแรก
๐๐๓๕ - ผูสั่งการ ฯ รายงาน หน.หนวยซอมตรวจหองครั้งที่ ๒ มีออกซิเจนไมมีแกสระเบิด (รายงานตาม
สภาพความเปนจริง)
๐๐๓๖ - ผูสั่งการ ฯ สั่ง “ระบายควันออกจากหองกลาสี ๓ และระบายน้ําออกจากหองกลาสี ๓ ดวย…”
(ขึ้นอยูกับการพิจารณของผูส ั่งการ ฯ และ หน.หนวยซอม)
การปฏิบัติ
๑.เจาหนาที่พัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่ดําเนินการตอทอทางดูด,ทอทางดูดตองไมวางพาด
บันไดใหผูกเชือกแขวนไวในระดับสูง,ตัวพัดลมตองวางบนแผนยาง
๒. ชางไฟฟาเปนผูเริ่มเดิน และเลิกเครื่อง
๐๐๓๙ - ผูสั่งการ ฯ สัง่ ตรวจออกซิเจน และแกสระเบิดครั้งที่ ๓
การปฏิบัติ
เชนเดียวกับครั้งที่ ๑
๐๐๔๒ - ผูสั่งการ ฯ สัง่ ตรวจระดับน้าํ ใหหองที่เกิดเพลิงไหม (น้าํ ที่เกิดจากการดับไฟ) ถาระดับสูงจนอาจจะ
เกิดอันตรายก็ใหสูบออก (ต่ํากวา ๖“ ใชกระปอง ฯ สูงเกิน ๖“ ใชเครื่องสูบน้าํ ฯ)

- ๒๑๖ การปฏิบัติ
ใหเจาหนาที่เครื่องสูบน้ําเคลื่อนทีห่ รือผูทใี่ ชเครื่องระบายควันดําเนินการสูบน้ําออกจากหองถาใช
SUBMERSIBLE PUMP ชางไฟฟาเปนผูใ ช และตองแนใจวาไมมีผูหนึ่งผูใดทํางานอยูในน้าํ
๐๐๔๘ - ผูสั่งการ ฯ สั่งใหเจาหนาที่หวั ฉีด ๑ และสายสูบ ๑ ตรวจสภาพความมั่นคงของหองกลาสี ๓ ผูส ั่ง
การรายงาน หน.หนวยวาหองกลาสี ๓ มีความปลอดภัยที่จะใหคนเขาไปทํางานได
๐๐๕๐ - ผูสั่งการ ฯ สัง่ ตรวจระบบไฟฟา และระบบระบายอากาศ
การปฏิบัติ
ชางไฟฟาใชเครื่องมือวัดคาความตานทานฉนวนของสายไฟตาง ๆ ตรวจดูสายไฟที่ชํารุดตาง
ๆ แลวรายงานใหผูสั่งการทราบ
๐๐๕๕ - ผูสั่งการ ฯ สัง่ ใหผูสํารวจความเสียหายสํารวจความเสียหายหองกลาสี ๓
๐๐๕๘ - ผูสั่งการ ฯ สัง่ ใหชา งไฟฟาซอมทําระบบหรือตอแยกวงจรเพื่อใหมกี ําลังไฟฟาใชงาน
๐๐๖๐ - ผูสั่งการ ฯ รายงานไปยัง หน.หนวยซอมวาหองกลาสี ๓ ไดดําเนินการแกไขความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
เสร็จสมบูรณแลวหองมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะใหเจาหนาที่ตางๆเขาปฏิบัติงานได และขออนุญาต หน.
หนวยซอมกลับหนวยซอม
การดับไฟขณะเรือเดินปกติ
ขณะที่เรือเดินทางอยูในทะเลตามปกตินั้นอาจจะเกิดไฟไหมขึ้นได
และขณะนั้นกําลังพล
ของเรือก็อยูครบอัตราการปฏิบัติของชุดดับไฟก็ใหใชเจาหนาที่หนวยซอมของเรือเปนหลักเจาหนาที่อื่น ๆ
(พรรคนาวิน) ที่วางอยูขณะนั้นเปนชุดสนับสนุนชุดดับไฟ และทําหนาที่ขนยายวัตถุเชื้อเพลิงและสิ่งของอื่น
ๆ ที่อยูบริเวณขางเคียงออกใหพนจากหองที่เกิดเพลิงไหม ขั้นตอนการสั่งการและการปฏิบัติเชนเดียวกับ
การดับไฟในขณะประจําสถานีรบ
การเตรียมพรอมทางวัตถุ
เมื่อเรือเดินทางในทะเลตามปกติจะมีการเตรียมพรอมทางวัตถุถงึ ขั้น YOKE ในกรณีเกิดเพลิงไหม
ผบ.เรือจะสั่งเตรียมพรอมทางวัตถุขึ้น ZEBRA ไดโดยไมตองประจําสถานีรบ
ขึ้นตอนการสั่งการ
๑. ผูเห็นเหตุการณการเกิดเพลิงไหมใหใชเครื่องมือดับเพลิงเบื้องตนที่อยูบริเวณนั้นเขาดับไฟ
ทันทีพรอมกับแจงขาวสารใหนายยามเรือเดินทราบถึงสถานที่ที่เกิดเพลิงไหม และประเภทของไฟ
๒. ทุกคนที่อยูบ ริเวณใกลเคียงชวยกันนําเครื่องมือดับเพลิงเบื้องตนไปดับไฟใหได
๓. นายยามเมื่อทราบขาวเกิดเพลิงไหมแลวประกาศใหทหารประจําเรือทราบวาเกิดเพลิงไหมขนึ้
บริเวณใดพรอมกับรายงานให ผบ.เรือทราบ

- ๒๑๗ ๔. เมื่อทหารประจําเรือทราบแลวรีบไปแถวในบริเวณทีป่ ลอดภัย (แถวรอฟงคําสัง่ ) นอกจาก
เจาหนาทีห่ นวยซอมที่ตองไปพรอมทีห่ นวยซอมเพื่อดําเนินการดับไฟในทันที
ขั้นตอนการปฏิบัติ
๑. เจาหนาที่หนวยซอมประจําที่หนวยซอมเจาหนาที่ศูนย ดี.ซี.ประจําที่ศูนย ดี.ซี.
๒. ดําเนินการดับไฟเชนเดียวกับเมื่อประจําสถานีรบ
๓. จัดกําลังพลที่แถวรอฟงคําสั่งใหขนยายวัตถุติดไฟ และสิ่งของอืน่ ๆ ออกจากบริเวณที่เกิดเพลิง
ไหม
แนวทางการฝกดับไฟเรือจอด
เรือรบที่ไมไดออกปฏิบัติราชการทะเลสวนมากจะจอดประจําอยูทีฐานทัพเรือ หรือที่จอดเรือ
ตามปกติมีการปลอยกําลังพลบางสวนขึ้นบกทําใหกําลังพลอยูเรือนอย การจัดเจาหนาที่เพื่อแกไขความ
เสียหายตาง ๆ ที่จะเกิดจัดไดไมครบตําแหนงดังนั้นเจาหนาที่ ๑ คน อาจทําหนาที่หลายตําแหนงเพือ่ ให
ไดผลที่ดีที่สุด
การจัดสถานีดับไฟเรือจอดแบงออกเปน ๒ แบบคือ.๑. การจัดสถานีดับไฟเรือจอดในเวลาราชการ
๒. การจัดสถานีดับไฟเรือจอดนอกเวลาราชการ
การจัดสถานีดับไฟทั้ง ๒ แบบนี้จัดตางกันเพราะอัตรากําลังพลที่อยูเรือไมเทากัน
การจัดสถานีดับไฟเรือจอดในเวลาราชการ
เนื่องจากในเวลาราชการเจาหนาที่อยูปฏิบัติงานเต็มตามอัตราเมื่อเกิดเหุตไฟไหมใหปฏิบัติ
เชนเดียวกับขณะเรือเดินคือ ตนเรือหรือนายทหารอาวุโสสูงสุดที่อยูเรือขณะนั้นเปนผูอํานวยการทั่วไปการ
รับผิดชอบหนวยซอมตาง ๆ คือ หน.ศูนย ดี.ซี. กําลังพลที่ไมใชหนวยซอมใหแถวรอฟงคําสั่งเพื่อเขา
ชวยเหลือเมื่อจําเปน
การจัดสถานีดับไฟนอกเวลาราชการ
ในเวลานอกราชการกําลังพลของเรือจะอยูเรือนอยลงเหลือเฉพาะผูเขาเวร–ยามเทานั้น การจัด
หนาที่คนหนึ่งอาจตองทํางานหลายหนาที่ หนาที่ตาง ๆ มีดังนี้.๑. ผูอํานวยการทั่วไป
คือ นายทหารยามพรรคนาวิน หรือนายทหารอาวุโสที่อยูเรือ
๒. ผูอํานวยการดับเพลิง
คือ นายยาม กล.
๓. ผูสั่งการในที่เกิดเหตุ
คือ ผช.นายยาม กล.
๔. ผูสํารวจความเสียหาย
คือ ยามพรรค กล.
๕. หัวฉีดดับไฟหมายเลข ๑ พรอม O.B.A.

- ๒๑๘ ๖. หัวฉีดดับไฟหมายเลข ๒ พรอม O.B.A.
๗. สายสูบ หมายเลข ๑ พรอม O.B.A.
๘. สายสูบ หมายเลข ๒ พรอม O.B.A.
๙. เจาหนาที่ชา งไฟฟา
๑๐. เจาหนาที่เครื่องสูบน้าํ เคลื่อนที่
๑๑. เจาหนาที่พัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่
จํานวนเจาหนาที่มากหรือนอยสามารถเพิม่ หนาที่หรือเพิ่มจํานวนคนในแตละตําแหนงไดตามความ
เหมาะสม
การปฏิบัติเมือ่ เกิดเพลิงไหมขึ้นภายในเรือ
เมื่อเกิดเพลิงไหมขึ้นในเรือใครก็ตามที่พบเห็นเหตุการณจะตองดับไฟทันที่พรอมกับตะโกน
บอกกันตอ ๆ ไปเพื่อจะไดชวยกันนําเครื่องมือดับเพลิงเบื้องตน และแจงเหตุการณใหนายทหารยามพรรค
นาวินประจําวันทราบ
ถาเครื่องมือดับเพลิงเบื้องตนสามารถดับไฟไดก็ใหสํารวจความเสียหายประเมินคาความเสียหาย
และรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบเพื่อดําเนินการตอไป
แตในกรณีที่เครื่องมือดับเพลิงเบื้องตนไมสามารถดับไฟไดนายยามแจงเหตุไฟไหมโดยสัญญาณ
ของเรือที่มีอยูเ ชน ตีระฆัง,กด Alarm ตาง ๆ หรือประกาศทางเครื่องขยายเสียงเพื่อใหทกุ คนทราบ
เมื่อทุกคนทราบใหมาแถวรวมกันที่หนวยซอม หรือบริเวณอื่นใดที่ทางเรือกําหนด ยกเวนเจาหนาที่
ผูสํารวจความเสียหาย,เครื่องมือดับเพลิงเบื้องตน,เจาหนาที่ติดตอไปยังบริเวณที่เกิดเพลิงไหมทนั ทีเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ของตนเอง
ขั้นการปฏิบตั ิตอไป
๑. ผูอํานวยการทั่วไปสัง่ เตรียมพรอมทางวัตถุขั้น Z (ใหพิจารณาปดเครื่องปดกั้นทีอ่ ยูใกลบริเวณที่
เกิดไฟไหมกอนเปนอันดับแรก)
๒. เจาหนาที่ดบั ไฟอันไดแกหัวฉีด ๑,๒ สายสูบ ๑,๒ เตรียมเครื่องมือใหพรอมโดยเร็ว
๓. ผูสั่งการที่เกิดเหตุดําเนินการควบคุมเจาหนาที่ดบั ไฟเขาดับไฟในหองทันที (เมื่อไดรับรายงาน
จากผูสํารวจความเสียหายและเจาหนาทีเ่ ครื่องมือดับเพลิงเบื้องตนวาสถานที่อยูท ี่ไหน และเปนไฟประเภท
อะไร เครื่องมือดับเพลิงเบื้องตนไมสามารถดับไฟได)
๔. การปฏิบัติสําหรับชุดดับไฟถาเปนไฟไหมในหองใหปฏิบัติตามขึ้นตอนที่กลาวมาแลวในเรื่องการ
ดับไฟในขณะประจําสถานีรบ
๔.ñ ผูสั่งการในที่เกิดเหตุเลือกชองทางเขาดับไฟในตําแหนงที่ดที ี่สุด และสั่งตัดระบบไฟฟา
กอนที่จะเปดน้ําเขาดับไฟ
๔.๒ ผูสั่งการในที่เกิดเหตุสงั่ ทดลองหัวฉีด

- ๒๑๙ ๔.๓ ผูสั่งการในที่เกิดเหตุสงั่ ตรวจความรอนประตู หรือฝาปดกั้นชองทางเขา
๔.๔ ผูสั่งการในที่เกิดเหตุสงั่ เปดน้ําหลอเย็นประตู
๔.๕ ผูสั่งการในที่เกิดเหตุสงั่ ตรวจกําลังดัน
๔.๖ ผูสั่งการในที่เกิดเหตุสงั่ เปดประตูเล็กนอยหัวฉีดดับไฟบริเวณประตู
๔.๗ ผูสั่งการในที่เกิดเหตุสงั่ เปดประตูเต็มที่เขาดับไฟในหอง
๔.๘ หัวฉีด ๑ เปนผูดับไฟใหไดแลวรายงาน “ไฟอยูในความควบคุม”
๔.๙ เมื่อไฟดับแลวหัวฉีด ๑ รายงาน “ไฟดับแลว”
๕. การปฏิบัติหลังไฟดับแลวใหผูสั่งการในที่เกิดเหตุดําเนินการตามลําดับดังนี.้ ๕.๑ จัดยามเฝาไฟ (หัวฉีด,สายสูบ ๑)
๕.๒ ตรวจ O2 และแกสระเบิด
๕.๓ ดับไฟใหสมบูรณ (หัวฉีด ๑,๒ เขาดับไฟอีกครั้งหนึ่ง)
๕.๔ ตรวจ O2 และแกสระเบิดครั้งที่ ๒
๕.๕ ระบายควันออกสูดาดฟาเปด
๕.๖ ตรวจ O2 และแกสระเบิดครั้งที่ ๓ (อยูใ นดุลยพินิจของผูสั่งการที่เกิดเหตุ)
๕.๗ ระบายน้าํ ที่เกิดจากการดับไฟออก (ถามี)
๕.๘ ตรวจระบบไฟฟาภายในหองที่เกิดเพลิงไหม
๕.๙ ตรวจความมัน่ คงของหอง
๕.๑๐ ซอมทําระบบไฟฟาชั่วคราว
๕.๑๑ สํารวจความเสียหาย
๕.๑๒ ซอมแซมสวนที่ชาํ รุดเทาที่จําเปน
หมายเหตุ
๑. ขั้นการปฏิบัติใหผูอํานวยการดับเพลิงรายงานใหผอู ํานวยการทัว่ ไป (นายยาม นว.)
ทราบทุกระยะ
๒.

ใหพิจารณาใชน้ําจากระบบน้ําไฟรเมนกอน

เพราะสามารถใชไดอยางรวดเร็วทัน

เหตุการณ
๖. ผูอํานวยการทั่วไปสัง่ ใหเจาหนาที่อื่น ๆ ขนยายสิง่ ของออกใหพน บริเวณไฟไหมเพื่อลดจํานวน
เชื้อเพลิงและลดความสูญเสียดวย
๗. ผูอํานวยการทัว่ ไปรายงานผูบังคับบัญชาทราบ และแจงเรือขางเคียงเพื่อรับความชวยเหลือถา
จําเปน

- ๒๒๐ แบบฝกการอุดปะ ค้ําจุนขณะเรือเดิน
การฝกอุดปะ ค้ําจุนขณะเรือเดินฝกไดเปน ๒ ลักษณะเชนเดียวกับการฝกดับไฟคือ.๑. ขณะประจําสถานีรบ
๒. ขณะเรือเดินปกติ
การฝกทั้ง ๒ ลักษณะจะมีกาํ ลังพลของเรืออยูครบตามอัตราทําใหงา ย และมีความคลองตัวมากขึ้น
การฝกก็ปฏิบตั ิเชนเดียวกันการเริ่มตนอาจจะแตกตางกันบางเทานั้นเชน
การฝกอุดปะ ค้ําจุนขณะประจําสถานีรบ
๐๐๐๐
ผูฝกสั่ง “เตรียมเรือเขารบ”
ปฏิบัติเชนเดียวกับการฝกดับไฟ
๐๐๐๓ ผูฝกสั่ง “เตรียมอาวุธ”
ปฏิบัติเชนเดียวกับการฝกดับไฟ
๐๐๐๕ ผูฝกสั่ง “ประจําสถานีรบ”
ปฏิบัติเชนเดียวกับการฝกดับไฟคือ.๑. เจาหนาที่หนวยซอมปดเครื่องปดกั้นทีม่ ีเครื่องหมาย ZEBRA ทัง่ หมด
๒. ผูที่ปดเครื่องปดกั้นกลับมารายงาน หน.หนวยซอมวาประตู หมายเลข ๓–๓๙-๔ ปดขั้น ZEBRA
แลว
๓. เจาหนาที่หนวยซอมแถวยังหนวยซอมของตน หน.หนวยซอมตรวจสอบกําลังพลแลวรายงาน
ศูนย ดี.ซี.วาหนวยซอม ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ พรอม
๔. หน.ศูนย ดี.ซี. รายงาน ผบ.เรือวาการ ปคส.พรอม
๐๐๐๙ ผูฝกสั่ง “เรือทะลุในหองกลาสี ๒“ อาจแจงทางจายามเพื่อใหจา ยามประกาศ หรือแจงหนวยซอม
โดยตรงเลยก็ได
๐๐๑๐ หน.หนวยซอมที่รับผิดขอบพื้นที่หองกลาสี ๒ สั่งใหผสู ํารวจความเสียหาย และผูชวย ฯ เขาไป
สํารวจความเสียหายในหองกลาสี ๒ รายงานถึง หน.หนวยซอมทางโทรศัพทบริเวณหองกลาสี ๒ (ถามี) ถา
ไมมีผูสํารวจและผูชวยตองกลับมารายงาน
๐๐๑๓ ผูสํารวจความเสียหายเมื่อพบลักษณะของความเสียหาย และตําบลทีข่ องความเสียหายใหรายงาน
ดังนี้ “เรือทะลุในหองกลาสี ๒ กราบขวาระหวางกงที่ ๓๐–๓๑ รูโตประมาณ ๕ นิว้ ใตแนวน้าํ ๒ ฟุต น้ําไหล
เขาเรือนาทีละประมาณ ๖๐๐ แกลลอน รอยฉีกขาดยืน่ เขาตัวเรือและระหวางกงที่ ๓๕–๓๖ รู เปนรอยฉีก
ขาดของแผนเหล็กตัวเรือยาว ๓ ฟุต กวางประมาณ ๒ นิ้ว ใตแนวน้าํ ๑ ฟุต น้ําไหลเขาเรือไดนาทีละ ๑๐๐
แกลลอน (ผูฝกจะกําหนดเปนอยางอื่นก็ได)
หน.หนวยซอมสั่งใหผูสงั่ การในที่เกิดเหตุนําเจาหนาที่อดุ เรือ ประกอบดวยลูกอุดขนาด
๖ นิ้ว และลิ่มไปอุดรูทะลุในหองกลาสี ๒ กงที่ ๓๐–๓๑ และ ๓๕–๓๖

- ๒๒๑ หน.หนวยซอมสั่งเจาหนาทีเ่ ครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่สูบน้ําออกจากหองกลาสี ๒
หน.หนวยซอมรายงาน หน.ศูนย ดี.ซี.เพื่อทราบความเสียหายตามที่ไดรับรายงาน
๐๐๑๕ ผูสั่งการในที่เกิดเหตุสั่งการใหเจาหนาที่อุดเรือดําเนินการอุดเรือดวยเครื่องมือที่เหมาะสมเชน รูทะลุ
โต ๕ นิ้วก็ใชลกู อุดพันดวยผารอยฉีกขาดอุดดวยลิ่มเปนตน (อยูในดุลยพินิจของผูสงั่ การในที่เกิดเหตุ)
หมายเหตุ
๑. ในระหวางนี้ใหผูสาํ รวจความเสียหายสํารวจหองขางเคียงวามีการลุกลามของน้ําที่ทว มหรือไม
๒. ใหผูสั่งการในที่เกิดเหตุสงั เกตดูดวยวาระดับน้ําเพิ่มขึน้ หรือลดลง
๓. ผูสั่งการในที่เกิดเหตุรายงานการปฏิบัติตอ หน.หนวยซอมรายงานตอศูนย ดี.ซี.
๐๐๑๘ ถาระดับน้าํ สูงขึ้นจนอาจเกิดอันตรายตอระบบไฟฟาใหสงั่ ชางไฟฟาตัดทางไฟ
๐๐๒๐ เจาหนาทีท่ ี่ใชเครื่องมืออุดเรือ ถาอุดไดแลวใหรายงานตอผูสั่งการ ฯ วาใชลูกอุดและลิ่มอุดรอยทะลุ
โตขนาด ๕ นิว้ ไดแลว ขณะนี้นา้ํ ยังไหลเขาเรือไดประมาณ ๓๐ แกลลอน/นาที และเชนกันถารอยฉีกขาดของ
แผนเหล็กตัวเรือสามารถใชลิ่มประกอบกับผาชํารุดอุดไดแลวน้ําไหลเขาเรือได ๒๐ แกลลอน/นาที
๐๐๒๑ ผูสั่งการในที่เกิดเหตุสั่งใหเจาหนาที่คนใดคนหนึง่ เฝารอยทะลุที่อุดไว
๐๐๒๒ ผูสั่งการในที่เกิดเหตุรายงานการปฏิบัติตอ หน.หนวยซอม หน.หนวยซอมรายงานตอ หน.ศูนย ดี.ซี.
๐๐๒๕ ผูสั่งการในที่เกิดเหตุสั่งใหตรวจระดับน้ําในหองดวยวาแหงหรือยัง ถาแหงแลวรายงานตอ หน.หนวย
ซอม
๐๐๒๖ หน.หนวยซอมสั่งใหเจาหนาที่สูบน้ําคอยสูบน้ําออกเมือ่ ระดับน้ําสูงขึน้ มาอีก
เนื่องจากรูทะลุที่อุดนัน้ ยังมีน้ําไหลเขามาไดตลอดเวลา
หมายเหตุ
๐๐๒๗ ผูสั่งการในที่เกิดเหตุสั่งใหผสู ํารวจความเสียหายสํารวจความเสียหายแลวรายงานให หน.หนวย
ซอม เชน ปรากฏวาน้ําทวมที่นอนทหารเสียหาย ๑๘ ที่ ตูเสื้อผา ๑๘ ตู
๐๐๒๘ หน.หนวยซอมสั่งใหชา งไฟฟาสํารวจระบบไฟฟาภายในหองกลาสี ๒ ทัง้ หมด แลวรายงานความ
เสียหายทั้งหมด และระบบไฟฟาตาง ๆ ตอ หน.ศูนย ดี.ซี.
ขอควรจํา
๑. การใช Submersible pump ชางไฟฟาเปนผูใช
๒. ขณะใช Submersible pump ตองไมมีคนแชอยูในน้าํ
๓. ถาน้าํ ที่ทว มหองมีคราบน้ํามันมากจงหลีกเลี่ยงการใช Submersible pump

- ๒๒๒ การฝกอุดปะ ค้ําจุนขณะเรือเดินปกติ
ขณะที่เรือเดินทางอยูในทะเลตามปกตินั้นอาจเกิดเหตุการณที่ไมคาดคิดขึ้นได เชน เรือชนกัน,
โดยวัตถุแข็งใตน้ํา หรืออาจเกิดจากสาเหตุใด ๆ ก็ตามอันจะทําใหเรือเกิดรอยทะลุไมวาน้ําจะไหลเขามาใน
เรือหรือไมจะตองดําเนินการอุดหรือปะรอยทะลุนั้นทันที
ในขณะเรือเดินทางกําลังพลของเรือก็มีครบตามอัตรา เมื่อเกิดเหตุการณขึ้นกําลังพลสวนใหญก็มา
แกไขความเสียหายไดอยูแลว โดยไมตองมีการประจําอาวุธ หรือเครื่องมืออุปกรณอื่น ๆ การปฏิบัติ
เชนเดียวกับขณะประจําสถานีรบ ยกเวนการเตรียมเรือเขารบการเตรียมอาวุธและการประจําสถานีรบ
เมื่อเกิดเหตุการณเรือทะลุ สิ่งที่ตองดําเนินการดังนี.้ ๑. เตรียมพรอมทางวัตถุขึ้น ZEBRA (โดยเฉพาะใกล ๆ กับหองที่เกิดรูทะลุ)
๒. ประกาศทางเครื่องกระจายเสียงของเรือหรือสัญญาณ Alarm อืน่ ๆ เพื่อแจงใหทุกคนในเรือ
ทราบ
๓. เจาหนาที่ศนู ย ดี.ซี. และหนวยซอมไปประจําทีห่ นวยซอม และศูนย ดี.ซี.ทันที ยกเวน
๓.๑ ผูสํารวจความเสียหาย ๒ คน ใหแยกไปยังที่เกิดเหตุเพื่อตรวจดู และรายงานความ
เสียหายให หน.หนวยซอมทราบ
๓.๒ เจาหนาที่ติดตอ (ถามี) ใชโทรศัพทที่อยูใกลที่เกิดเหตุมากทีส่ ุด ถาไมมีเจาหนาที่
ติดตอใหผูสํารวจความเสียหายรายงาน หน.หนวยซอมเอง
๔. การดําเนินการตอไปใหปฏิบัติเชนเดียวกับการฝกเมื่อมีการประจําสถานีรบ
การฝกอุดปะ ค้ําจุนเรือจอดในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ
การฝกในลักษณะเรือจอดทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการอนุโลมใหใชแบบฝก
เดียวกันได เนื่องจากไมตองการกําลังพลมาก และขั้นตอนไมสลับซับซอนผูที่วางก็สามารถชวยยก,หา
อุปกรณเครื่องมืออื่น ๆ มาสนับสนุนเจาหนาที่ได
เจาหนาที่ประกอบดวย
๑. ผูอํานวยการทั่วไป นายยาม นว.หรือนายทหารอาวุโส
๒. ผูอํานวยการดับเพลิง นายยาม กล.
๓. ผูสั่งการในที่เกิดเหตุ ผช.นายยาม กล.
๔. เจาหนาที่ใชเครื่องมืออุดปะ ประกอบดวยลิ่ม,ลูกอุด,แผนปะ หรือหีบปะ ตลอดจนอุปกรณอื่น
จํานวน ๔-๖ คน
๕. เจาหนาที่ใชเครื่องมือค้ําจุน ๓-๕ คน
๖. เจาหนาที่เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ ๓ คน
๗. เจาหนาที่อนื่ ๆ เชนพลนําสาร,ชางไฟฟา ฯ

- ๒๒๓ หมายเหตุ
อุดปะได

๑. ในกรณีใชอุปกรณอุดเรืออยางเดียวก็ใชเจาหนาที่คา้ํ จุนได หรือถาค้ําจุนก็ใชเจาหนาที่

๒. ผูอํานวยการทั่วไปปกติประจําอยูในศูนย ดี.ซี. แตถาจะอยูท ี่อื่น ๆ ก็ตองติดตอกับ หน.
หนวยซอมไดสะดวก
๘. การปฏิบัติเชนเดียวกับการฝกประจําสถานีรบ
แบบฝกนี้ไดแกไขแบบฝกเดิมเพื่อใหเหมาะสม และถูกตอง และสามารถใชกับเรือไดทุกประเภท แต
ถาเปนเรือขนาดเล็กก็ลดจํานวนลงหรือจัด ๑ คน ทําหลายหนาที่ ผูจัดสามารถพิจารณาไดตามความ
เหมาะสมเรือบางประเภทเครื่องมือและอุปกรณในการปองกันความเสียหายมีนอยก็สามารถยกเวนหนาทีท่ ี่
ไมมีอุปกรณการฝกลงไดเชนกัน แตตองคํานึงถึงดวยวาถาเกิดไฟไหม หรือเรือทะลุเราจะทําอยางไรที่จะลด
ความสูญเสียไดมากที่สุด
บัญญัติ ๑๐ ประการของการปองกันความเสียหาย
๑. รักษาเรือของทานใหสามารถผนึกน้าํ ไดดี และลอยลําอยูไดเสมอ
๒. อยาทําผิดหรือฝาฝนการเตรียมพรอมทางวัตถุตามการกําหนดขึ้น
๓. จงมีความเชื่อมั่นในสมรรถภาพเรือของทานที่จะยืนหยัดตอความเสียหายอยางหนักได
๔. รูจักชองทางเดินตาง ๆ ทีส่ ามารถใชไดดีแมในเวลาทีไ่ มมีแสงสวาง
๕. รูจักวิธีใช และระวังรักษาเครื่องมือเครือ่ งใชสําหรับปองกันความเสียหายทีม่ ีอยูเปนอยางดี
๖. เมื่อเกิดความเสียหายใหรีบรายงานไปยังสถานีปองกันความเสียหายที่ใกลที่สุด
๗. รักษาสิ่งของที่ไดรับมอบใหอยูในฐานะมั่นคง และปลอดภัยอยูตลอดเวลา
๘. หมั่นฝกเจาหนาที่ปองกันความเสียหายจงระลึกวาการปองกันตัวของทานก็คือการปองกันเรือ
ของของทานไปดวยนัน่ เอง
๙. จงทําทุกอยางเทาที่สามารถจะทําไดเพื่อใหเรือลอยลําอยูไดนานที่สุดแมจะมีความหวังเหลืออยู
เพียงเล็กนอยก็ตาม
๑๐. ตองใจเย็นไวเสมอ “อยารีบดวนสละเรือใหญ”
BASICS OF FIREFIGHTING
หลักพื้นฐานของการดับไฟ
๑. จํากัดขอบเขตของไฟปดประตูทั้งหมดฝา Hatches และระบบระบายอากาศทั้งเขาและออก
ระบบของเหลวที่ไวไฟจะตองถูกแยกออกจากดาดฟาปองกันความเสียหาย
๒. ตัดวงจรไฟฟาในหองที่เกิดไฟไหม และหองขางเคียงที่อาจจะมีการถูกฝอยน้ําหรือน้ําทวมได
๓. นําสิง่ ที่ตองการใชในการดับไฟไปยังทีเ่ กิดเหตุ
๔. ตอสายสูบดับไฟจาก Fire Plug แยกกันโดยตอฝอยน้ําความเร็วต่ําหนึ่งสาย และเขาดับไฟพรอม
กัน

- ๒๒๔ ๕. เจาหนาทีด่ ับไฟตองสวมเครื่องชวยหายใจ และชุดดับไฟพรอมกับสวมถุงมือ และไฟฉายสวม
ศีรษะ
๖. ชุดสนับสนุนตองสวมเครื่องชวยหายใจพรอมชุดดับไฟเพื่อเขาทดแทนผูใชหัวฉีด
๗. ตองจํากัดขอบเขตของไฟบริเวณรอบ ๆ หองและดานบนที่เกิดไฟไหมโดยตอสายสูบพิเศษ
ตางหากเพื่อหลอเย็นพื้นดาดฟา,เพดานหอง,ผนังหอง ตลอดจนการขนยายวัตถุทตี่ ิดไฟไดออกใหพน บริเวณ
ไฟไหม
๘. ประกอบเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ไวใหพรอมที่จะใชเมื่อระบบ Fire main ขัดของ
๙. สถานทีท่ ตี่ องมีเจาหนาที่ประจําพรอมใช (ที่ระบบน้ําหยาดคลังกระสุน หรือระบบ CO2 ทวม
หอง)
๑๐. เขาดับไฟในตําแหนงที่ดีที่สุดเทาที่จะทําไดเพื่อปองกันเจาหนาที่ดับไฟเขาดับไฟทางดานบน
ของไฟ และเขาทางเหนือลม
๑๑. ถาชองทางเขาดับไฟตามปกติเขาไมไดอันเนื่องจากความรอน หรืออะไรก็ตามใหเจาะชองตาม
ผนังหรือดาดฟาใหมีขนาดใหญพอที่จะใสเครื่องมือ,หัวฉีด หรือเครื่องมืออื่น ๆ ได
๑๒. สงผูสาํ รวจความเสียหายไปตรวจสอบรอบ ๆ ที่เกิดเหตุ การตรวจและรายงานกระทํา
ตลอดเวลาจนกวาไฟดับและไมมีอันตรายเกิดขึ้น
๑๓. เจาหนาที่ติดตอจะตองอยูใกลกับผูส ั่งการในที่เกิดเหตุเทาที่จะทําได
๑๔. ตองรายงานการปฏิบัติใหศูนยปองกันความเสียหายทราบตลอด และศูนย ดี.ซี.จะตองรายงาน
ตอ ผบ.เรือ รายงานตาง ๆ จะตองรวมถึงสิง่ ตอไปนี.้ ๑๔.๑ ตําบลทีเ่ กิดไฟไหม
๑๔.๒ ประเภทของไฟ
๑๔.๓ ตัดวงจรไฟฟาแลว
๑๔.๔ จัดชุดไปจํากัดขอบเขตของไฟแลว
๑๔.๕ ไฟอยูในความควบคุม
๑๔.๖ ไฟดับแลว
๑๔.๗ จัดยามเฝาไฟ
๑๔.๘ ตรวจออกซิเจนในหอง (ครั้งที่ ๑)
๑๔.๙ ตรวจแกสระเบิดในหอง (ครั้งที่ ๑)
๑๔.๑๐ ดับไฟใหสมบูรณ
๑๔.๑๑ ตรวจออกซิเจนในหอง (ครั้งที่ ๒)
๑๔.๑๒ ตรวจแกสระเบิดในหอง (ครั้งที่ ๒)
๑๔.๑๓ ระบายควันออกจากหอง/ระบายน้ําออกจากหอง
๑๔.๑๔ ตรวจออกซิเจนในหอง (ครั้งที่ ๓)

- ๒๒๕ ๑๔.๑๕ ตรวจแกสระเบิดในหอง (ครั้งที่ ๓)
๑๔.๑๖ ตรวจแกสพิษในหอง
๑๔.๑๗ ตรวจความปลอดภัยของหองที่จะเขาไปทํางาน
๑๔.๑๘ ทดสอบระบบวงจรไฟฟา และระบบระบายอากาศ
๑๔.๑๙ ตรวจจํานวนสิง่ ของที่เสียหาย
๑๔.๒๐ ดําเนินการซอมทํา หรือแยกระบบไฟฟา
การจัดหนาทีก่ ําลังพลของหนวยปองกันความเสียหาย
ตัวอยาง
การจัดหนาทีก่ ําลังพลของหนวยซอมและศูนยปองกันความเสียหายนั้นในการพิจารณาการ
จัดหนาที่ใหกบั บุคคลนั้นเราสามารถพิจารณาไดหลายกรณีคือ.๑. จํานวนของกําลังพลที่ไดรับการบรรจุ
๒. จํานวนของเครื่องมือและอุปกรณที่ไดรับในขณะนั้น ๆ
๓. พื้นที่ของเขตการรับผิดชอบ (จํานวนประเภทของเรือ Type of ship) แตการดําเนินการ
นั้นก็ยังคงใชหลักการที่ไดกําหนดไวเปนบรรทัดฐานเชนกัน
ตัวอยางเชน เรือชุด ตกป.มีกําลังพลพรรคกลินจํานวน ๑๕ นาย แบงเปนนายทหาร ๓ นาย ประทวน ๙
นาย และพลทหาร ๓ นาย สามารถดําเนินการแบงหนาทีไ่ ดดังนี้.บรรจุกําลังพล ๒ นาย
ศูนย ปคส.
นายทหาร ๑ นาย
ประทวน ๑ นาย
หนวยซอม
ภายในหนวยซอมจะตองอยูประจํา ๒ นายคือ
ประทวน ๒ นาย
ชุดสนับสนุน

ชุดสํารวจความเสียหาย
- บรรจุกําลังพล ๑ นาย

- บรรจุกําลังพล ๑ นาย
ชุดปฏิบัติและแกไข
- บรรจุกําลังพล ๖ นาย

หมายเหตุ
นายทหาร ๒ นาย และประทวน ๑ นาย จะอยูภายในหนวยซอมหองเครื่อง และ/หรือเครื่อง
ไฟฟา โดยทําหนาที่ควบคุมการเดินเครื่องยนตพรอมกับการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งในการบรรจุ
กําลังพลลงไปในสวนตาง ๆ นั้น โดยใหแตละนายมีหนาที่ดังนี้.-

- ๒๒๖ ศูนย ปคส.ของเรือ
นายทหาร ๑ นาย
ทําหนาทีเ่ ปน หน.ศูนย ปคส.ของเรือ พรอมทั้งเจาหนาทีพ่ ลอตขาวสารลง
ใน Diagram และเปนเจาหนาที่ติดตอระหวางศูนย ปคส.กับสะพาน
เดินเรือดวย
ประทวน ๑ นาย
ทําหนาทีเ่ ปนเจาหนาที่สื่อสารระหวางศูนย ปคส.ของเรือกับหนวยซอม
พรอมกับทําหนาที่เขียนขาวสารลงในกระดาษเขียนขาว
หนวยซอม
ประทวนคนที่ ๑
ทําหนาทีเ่ ปน
หน.หนวยซอมพรอมกับทําหนาที่เปนเจาหนาทีพ่ ลอต
ขาวสารลงใน Diagram (แปลน ปคส.ของเรือ)
ประทวนคนที่ ๒
ทําหนาเปนเจาหนาที่ติดตอสื่อสารระหวางหนวยซอมกับศูนย ปคส.และที่
เกิดเหตุ (ตาง ๆ )กับหนวยซอม
ชุดสํารวจความเสียหาย
ประทวน ๑ นาย
ทําหนาทีเ่ ปนผูสํารวจความเสียหาย,เจาหนาที่ติดตอสื่อสาร,เจาหนาที่
เครื่องมือดับเพลิงเบื้องตน
ชุดปฏิบัติและแกไข
ประทวนคนที่ ๑ ทําหนาทีเ่ ปนผูสั่งการ ณ ที่เกิดเหตุพรอมทั้งเปนเจาหนาที่เขียนขาวสารลงในกระดาษเขียน
ขาว
ประทวนคนที่ ๒
ประทวนคนที่ ๓-๖

ทําหนาทีเ่ ปนเจาหนาที่ติดตอสื่อสาร
ทําหนาทีเ่ ปนชุดดับไฟ/ชุดอุดปะ – ค้ําจุน (การซอมทําและแกไขปญหา
ตาง ๆ)
นอกจากนั้น ทําหนาทีเ่ ปนชุดสนับสนุนในการนําเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ มาดําเนินการแกไขปญหา
ตาง ๆ ไดแก
เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่
เครื่องระบายอากาศเคลื่อนที่
เครื่องมือและอุปกรณในการตรวจสอบความปลอดภัยของหอง
เครื่องผสมฟองทางกล
เครื่องมือรื้อถอน,เครื่องมืออัด และเจาะฉุกเฉิน
เครื่องมือดับเพลิงประจําที่ (CO2 HALON,ระบบน้าํ ประจําที)่
ชุดสนับสนุน
ประทวน ๑ นาย ทําหนาที่เปนเจาหนาที่ชา งไฟฟาประจําเรือ
นอกจากนี้ ในชุดสนับสนุนยังมีเจาหนาที่พรรคเหลาอืน่ ที่จะตองประจําอยูอีกคือ เจาหนาทีพ่ ยาบาล
และเจาหนาทีป่ ระดาน้ําซึ่งสามารถเปนผูชว ยเหลือในดานการเคลื่อนยายสิ่งของและบุคคลได

- ๒๒๗ ในขณะประจําสถานีรบนี้จะตองมีผูทาํ หนาที่ในการควบคุมในหองเครื่องจักรใหญ,หอง
เครื่องไฟฟา และอื่น ๆ รวมทั้งการดําเนินการเมื่อเกิดเหตุการณตาง ๆ ภายในบริเวณหองเครื่องจักรใหญ
และหองเครื่องไฟฟา โดยการบรรจุกําลังพลนัน้ จะบรรจุกําลังพลคือ นายทหาร ๒ นาย และประทวน ๑ นาย
(ไดแก ตก.เรือ,สรั่งกล และประทวน ๑ นาย)
ในการจัดหนวยซอมของเรือ ตกป.นี้เนื่องจากเปนเรือขนาดเล็กจึงจัดเพียงหนวยซอมเดียว
เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ มีจํานวนไมมากนัก
ซึ่งการจัดหนาที่นกี้ ็ขึ้นอยูก ับขนาดของเรือนั้น ๆ และเครื่องมือที่มีอยูรวมทัง้ ความสามารถ
ของบุคคลที่ไดรับมอบหมายดวย ซึง่ ผูมหี นาที่ในการจัดคนใหเหมาะสมกับหนาที่กค็ ือตนกลเรือ หรือรองตน
กลเรือจะเปนผูพิจารณาวากําลังพลของคนนัน้ มีคุณสมบัติอยางไร และเหมาะสมตอหนาที่อะไรดวย

