
บทที่ ๑ 
การจัดสายการบังคับบัญชาในงานการ ปคส.ภายในเรือ 

 
  งานปองกันความเสียหาย ถือเปนงานสําคัญที่ทหารทุกนาย หรือคนทุก ๆ คน  ที่อยูในเรือ 
จะตองรูและจะตองปฏิบัติใหถูกตอง  เพราะเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาแลว  ทุกคนที่อยูในเรือ จะมีสวน
ชวยเหลือเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งตัวเรือ พรอมทั้ง  สวนตาง ๆ ภายใน
เรือ  ซ่ึงงานปองกันความเสียหายนี้  ถาเปนเรือขนาดใหญ  จะมีแผนกรับผิดชอบโดยตรง  แตปจจุบัน ทร.
ไทย ยังไมมีเรือขนาดใหญ จึงไดมอบหมายงานนี้ ใหขึ้นการบังคับบัญชา   กับแผนกชางกล  โดยมี ตนกล
เรือ  ซ่ึงเปนหัวหนาแผนกชางกล  ทําหนาที่รับผิดชอบ 
 

ผังการจัดงานธุรการของแผนกตาง ๆ ภายในเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ งานทางธุรการนี้  ยกเวนเรือหลวงจักรีนฤเบศร  ซ่ึงจะมีแผนกอื่น ๆ อีก ซ่ึงแผนก  ตาง ๆ 
ภายในเรือจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับชนิดและประเภทของเรือวาเปนอยางไร งานปองกันความเสียหายเปน
งานที่จะตองรับผิดชอบตลอดลําเรือ ทั้งในยามปกติและยามสงคราม ไมวาจะเปนเรือจอดในทาเรือ หรือเปน
การแลนในทะเล   กลาวคือ   งานปองกันความเสียหายจะเริ่มขึ้นตั้งแตเร่ิมสรางเรือจนกระทั่งทําการปลด
ระวางเรือลํานั้น ๆ งานปองกันความเสียหายถึงจะเสร็จสิ้นลง  แตเนื่องจาก    งานปองกันความเสียหาย ได
มอบใหแผนกชางกลดูแล  ฉะนั้น หัวหนาแผนกชางกลคือ ตนกลเรือ     จึงทําหนาที่เปนนายทหารปองกัน
ความเสียหายของเรืออีกตําแหนงหนึ่งดวย 

 ผบ.เรือ 

 ตน
เรือ 

แผนกเดินเรือ แผนกการอาวธุ แผนกชางกล 

แผนกพลาธิการและการแพทย แผนกสื่อสาร 
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ผังการจัดงานธุรการดานการปองกันความเสียหายในเรือ 
 
            

           
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ การสั่งการในเรื่องการปองกันความเสียหาย  อาจจะสั่งการจากตนเรือ (โดยรับคําสั่งจาก        

ผบ.เรือ)  แลว ส่ังตรงมายังผูชวยนายทหารปองกันความเสียหายที่ทําหนาที่เปน หน.ศูนย
ปองกันความเสียหายของเรือไดโดยตรง โดยมิตองผานตนกลเรือก็ได  ในกรณีงานนั้น ๆ เปน
งานเรงดวน  หรือรวดเร็วในการตองการผลในการปฏิบัติ 

      

ตนเรือ แผนกตาง ๆ 

ตนกลเรือ 
(แผนกชางกล) 

หน.ศูนยปองกันความเสียหาย  
หรือ 

ผูชวยนายทหารปองกันความเสียหาย 

หนวยซอมที่ 
๑  

หนวยซอมที่ ๒ 

หนวยซอมที่ ๓ 

หนวยซอมที่ ๔ 

หนวยซอมที่ ๕ 

หนวยซอมที่ ๗ 

ผบ.เรือ 
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การแบงพื้นทีเ่ขตความรับผิดชอบงานปองกันความเสียหายของหนวยซอม 

 เรือรบและเรือชวยรบ  มีช้ันดาดฟาหลายชั้น และในแตละชั้นดาดฟาก็มีหองตาง ๆ    มากมาย มี
เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่มีคุณคาทางยุทธการ  รวมทั้งมีมูลคามากมายมหาศาล          จึงจําเปนที่จะตองมี
ผูดูแลและรับผิดชอบ  ซ่ึงเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาแลว  จะไดแกไขปญหาตาง ๆ     ไดอยางทันทวงที  
ปจจุบันการแบงพื้นที่ความรับผิดชอบนี้  จะแบงตามขนาดของความสําคัญของเรือนั้น ๆ จํานวนของกําลังพล
ที่อยูภายในเรือ รวมทั้งเรือนั้น ๆ เปนเรือประเภทใด  ซ่ึงสวนใหญจะจัด ตามหลักสากล ดังนี้ 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
หนวยซอม  ๑  ( REPAIR  LOCKER 1 ) 
 หมายถึงหนวยซอมที่มีพื้นที่อยูในบริเวณดาดฟาสมบูรณช้ันต่ําที่สุด 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 
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R5 

R4 R2 R3 

R1 R7 



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

บทที่ ๒ 
 



สถานีปองกันความเสียหาย 
( DAMAGE CONTROL ORGANIIZATION ) 

จุดมุงหมายของสถานีปองกันความเสียหาย 

 
๑.  ภายหลังทีเ่กิดความเสียหายขึ้น หนวย ปคส.จะตองทําใหเรือกลับสูสภาพพรอมรบในทันท ี
๒. การปฏิบัติของหนวยควบคุมความเสียหาย จะตองเปนไปตามหลักการ ดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ เจาหนาที่แตละคนในหนวย ปคส.จะตองไดรับการฝกอยางด ี ในดานเทคนิคเกี่ยวกับงาน   เฉพาะ
อยาง  เพื่อที่จะสามารถควบคุมความเสียหายนั้น ๆ   
 ๒.๒  หนวย ปคส.จะตองสามารถกระจายงานออกไปเปนหนวยยอย ๆ     ซ่ึงมีศักยภาพเพยีงพอใน
ตัวเอง แตขณะเดยีวกันแตละชุดจะตองพรอมเสมอที่จะตดิตอส่ือสารกับชุดอื่น ๆ ไดตลอดเวลา 
 ๒.๓ ศูนยควบคุมความเสยีหาย จะตองสามารถรับรายงานจากหนวย ปคส.ทุกหนวย และจะตอง
พิจารณาหาลูทางปฏิบัติ, ขอแนะนํา   ใหกับหนวยซอมที่รายงานความเสียหายมายังศูนยควบคุมความ
เสียหาย   นอกจากนัน้จะตองรายงานและรับการสั่งการจากศูนยควบคุมการบังคับบัญชาเกี่ยวกบั    การ
ลอยตัว  การเอียงของเรือ,   การทรงตัว, การผนึกน้ําและมาตรการในการปองกนัสงครามนิวเคลียร  เคมี   
และ เชื้อโรค 
 ๒.๔ หนวยควบคุมความเสียหายที่กําหนดใหดาํเนินการควบคุมความเสียหายเฉพาะของแผนกใด  
จะตองอยูในการควบคุมโดยตรงกับ หน.แผนกนั้น ๆ  
 ๒.๕ ดําเนินการให จนท.ที่ทํางานหนกัไดรับการพักผอน ใหมกีารรับประทานอาหารไดในขณะประจํา
สถานีรบ และจะตองใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพความพรอมทางวัตถุ จากสภาพหนึง่ไปยังอีกสภาพหนึ่ง 
การจัดชุดหนวยซอม 
๑. การจัดหนวยซอมของเรือแตละแบบนั้น  อยูในความรับผิดชอบของ  ผบ.กองเรือ  (Type 
Commander) 
๒.  หนาที่ทั่วไปของหนวยซอม 
  ๒.๑   ดํารงไว ซ่ึงสภาพผนึกน้ําของเรือ 
  ๒.๒  ดํารง ซ่ึงการทรงตัวของเรือ, ควบคุมการเอียงของเรือ ( LIST AND TRIM ) 
  ๒.๓   ดูแลรักษา และแยกไมใหความเสียหายมีผลกระทบตออุปกรณที่สําคัญ 
  ๒.๔  ปองกัน, แยกออก, กําจัดและเคลื่อนยายวัสดุตาง ๆ    ที่จะมีผลกระทบจากไฟ และจากการ
โจมตีดวยสารเคมี , ชีวะ และรังสี  
  ๒.๕ ทุกหนวยตองมีความสามารถในการซอมทําโครงสรางของเรือ และอุปกรณทีชํ่ารุดไดอยางรวดเรว็
ตามหนวยซอมนั้น ๆ  
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         ๒.๖ ทุกหนวยจะตองสามารถทําการปฐมพยาบาล และลําเลียงผูปวยไปยังหองพยาบาลได โดย      
ไมใหสมรรถภาพในการปองกันความเสียหายของหนวยซอมลดลง 
  ๒.๗  ทุกหนวยตองมีความสามารถในการตรวจคนชี้ชัดลงไป และสามารถลบลางอํานาจอันเปนผล
เนื่องมาจากการโจมตีดวยสงครามนิวเคลียร เคมี และชีวะ 
     ๒.๘  ทุกหนวยจะตองมีความสามารถในการปองกนัและทําการดบัไฟไดทกุชนดิ 
  ๒.๙  ทุกหนวยจะตองมีความสามารถพิจารณาถึง ขอบเขตของความเสียหาย ไดอยางถูกตองเพื่อให
การรายงานเปนไปอยางถูกตองแนนอน  ซ่ึงจะทําการบนัทึก (PLOT) การแสดงระบบตาง ๆ     และ 
 แผนภาพ    เพื่อแสดงใหเหน็ความเสียหายอันเกดิกับตวัเรือ  นอกจากนั้น   หนวยซอม ๑,๒,๓,๔  และ 
 ๕  ยังตองมคีวามสามารถในการแสดงแผนภาพเกี่ยวกบัการทรงตัวของเรือ    และไดอะแกรมเกีย่วกับ                
  การบรรทุกของเรือ 
องคประกอบเมื่อมีการประจําสถานีรบ 
๑. ศูนยปองกนัความเสียหาย  ( DAMAGE CONTROL CENTRAL ) 
 ๑. ศูนยปองกนัความเสียหายหลัก   ( Primary DCC )    อยูในความรับผิดชอบของนายทหาร
ปองกันความเสียหาย  
 ๒. ศูนยปองกนัความเสียหายรอง  ( Secondary DCC ) ขึ้นอยูกับคําสั่ง ผบ.เรือ 
  ก. ปกติใชหนวยซอมใดหนวยซอมหนึ่ง 
      ข. พรอมเสมอที่จะรับชวงหนาทีจ่ากศนูยปองกนัหลัก 
  ค. จะตองกําหนดไวในคูมอืปองกันความเสียหายของเรือ 
  ง. ควรมีเครื่องมือเชนเดยีวกับศูนยปองกนัหลักรวมทั้งโทรศัพทกําลังเสียง ควรเปนแบบเดยีวกนัทุก
วงจร 
หนาท่ีของศูนยปองกันความเสียหาย 
 ๑.  รับและพจิารณาขาวสารที่สงมาจากหนวยซอมทกุหนวย 
 ๒. แจงใหทางสะพานเดนิเรือทราบ ถึงสภาพทั่ว ๆ ไปของเรือ   เชน การลอยตัวของเรือ  อาการเอียง
ของเรือ    การกินน้ําลึกหวัทายที่ตางกัน      การทรงตัวของเรือ      ความสามารถในการกั้นน้ํา   และผล
อันเกิดจาก    สงครามนิวเคลียร เชื้อโรค และเคม ี
 ๓. ถายทอดคําสั่งจากสะพานเดินเรือ ไปยังหนวยซอมทกุหนวย 
 ๔. รายงานจํานวนผูไดรับบาดเจ็บ    และตายไปยังสะพานเดนิเรือ   ในเมื่อเห็นวาจะมีผลตอการรบของ
เรือตอไป 
 ๕. แนะนําการควบคุมความเสียหาย แกหนวยซอมเมื่อเห็นวาจําเปน 
 ๖. ควบคุมใหเรือสามารถกั้นน้ําได ปองกันไมใหน้ําเขาเรือ   ตอตานเมื่อน้ําทวมเรือและสูบน้าํออกจาก
เรือ 
 ๗. ภายใน ดี.ซี.เซ็นเตอร จะตองมีเครื่องมือเหลานี ้
     ก. ติดแผนทีแ่ละแผนผังของเรือไวโดยเขียนกําหนดแสดงใหเห็นถึงการแบงภาคของเรือ และระบบ
ตาง ๆ  



  ข. แผนภาพแสดงถึงความเสียหาย       แสดงใหเห็นถึงความเสียหาย     ที่เกิดกับตัวเรือตามที่ไดรับ
จากหนวยซอม 
  ค. แผนภาพแสดงถึงการทรงตัวของเรือ  แสดงถึงการบรรทุกของเหลว  ตําแหนงทีเ่กิดน้ําทวม ผลที่
ไดรับจากอาการเอียง และระดับกนิน้ําลึกที่แตกตางกัน ระหวางหวัและทาย อันเกิดจากน้ําทวมเรอื  รวมถึง
วิธีการแกไข 
  ง. กราฟแสดงถึงการดําเนินการในการแกไขความเสียหาย 
  จ. แผนผังดาดฟาตาง ๆ    เพื่อแสดงใหเห็นถึงพื้นที่ที่ไดรับรังสีปรมาณ ู  เชื้อโรค และเคม ีตําแหนง
ที่ของ หองพยาบาล สถานที่จํากัด เอ็น บี ซี และเสนทางที่ปลอดภัย เพื่อนําไปยังสถานีเหลานี ้
  ฉ. กราฟแสดงถึงความเขมขนของรังสีปรมาณู ทั้งในปจจุบันและตามที่คาดการไวลวงหนา 
  ช. ปูมแสดงถึงการเปด - ปด ประตูล้ินกัน้น้ํา 
  ซ. รายละเอียดเสนทางนําไปยังที่กําบังกระทันหนั    ที่กําบังชั้นใน     ศูนยควบคุมความเสียหาย  
อีเล็กทรอนิกส และหองพยาบาล  
๒. หนวยซอมสําหรับตัวเรือ, ระบบขับเคลื่อน และอีเล็กทรอนิกสและอาวุธ 
 เรือแตละลําจะตองกําหนดจํานวนหนวยซอมและหนาที่รับผิดชอบเอง โดยยดึถือตามประเภทของเรือนั้น 
ๆ และรายงานใหเรือตนสังกดัทราบ โดยใหยึดถือปฏิบัตใิหไดใกลเคยีงมากที่สุดดังนี ้
 ๒.๑ หนวยซอม ๑  (หนวยซอมดาดฟาหลัก)  ตองมีนายทหารหรือพันจา ในแผนกที่รับผิดชอบ  พื้นที่
ดาดฟาเปนหวัหนาหนวยซอม และม ี จนท.ประจําหนวยซอมประกอบดวย จา และลูกเรือ  ที่ไมมีหนาที่
ประจํา  จนท.กระซับ, พนง.วิทย,ุ ชางอิเล็คทรอนิกส, พยาบาล และ จนท.การบิน   (เวนแตในเรือ
บรรทุกเครื่องบิน) จะมีพันจาชางกลดวยก็ได 
 ๒.๒ หนวยซอม ๒ และหนวยซอม ๓ (หนวยซอมหวัและหนวยซอมทาย) นายทหารหรือพันจา   ที่
ไดรับการฝกเปนอยางด ีเปนหัวหนาหนวยซอม (ไมแยก พรรค / เหลา)  ประกอบดวย ลูกเรือที่ไมมีหนาที่
ประจํา 
 ๒.๓ หนวยซอม ๔  (หนวยซอมกลางลาํ)  มีองคประกอบเหนือหนวยซอม   ๒,๓  ถาเปนเรือขนาด
ใหญ  ถึงจําเปนตองมี และเปนหนาที่เปนหนวยสนับสนุนหนวยซอม ๕ ฉะนั้นจงึตองมีพันจาชางกล  ที่มี
ความรูความสามารถอยูในหนวยซอมดวย 
 ๒.๔ หนวยซอม ๕  (หนวยซอมระบบขับเคลื่อน  MAIN  SPACE )    นายทหารในแผนก
ชางกล,  ชางไฟฟาและอเิล็กทรอนิกสระดับสูง 

- ๗ - 
 ๒.๕ หนวยซอม ๖  (หนวยซอมระบบอาวุธ)     นายทหารหรือพันจาในแผนกอาวุธ     เปน    หน.
หนวยซอม    ประกอบดวย    พันจา  และจา  ในแผนกอาวุธ     โดยปกติถาปฏิบัติราชการในภาวะ
สงครามถึงจะมีหนวยซอม 
 ๒.๖ หนวยซอม ๗  (ดาดฟายกและหอควบคุมการบิน)   ปกติจะมแีตในเรือบรรทุกเครื่องบิน  
ประกอบดวย  ชางเครื่องบิน, ชางเทคนิคตัวเรือ และลูกเรือในแผนกบนิ 



 ๒.๗ หนวยสนับสนุน (RESCUE AND ASSISTANCE) โดยปกติจะไมมีใชเมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉิน       ทั้งในทาเทยีบ  และในทะเลเทานั้น 
 ๒.๘  หนวยซอม ๘  (หนวยซอมอิเล็กทรอนิกส)  นายทหารหรือพันจาในแผนกไฟฟาอาวุธ  และ     
อีเล็กทรอนิกสเปนผูรับผิดชอบ ประกอบดวยเจาหนาทีใ่นแผนก     โดยใหครอบคลุมทุกอุปกรณที่เปน
อิเล็กทรอนิกส 
 ๒.๙ หนวยซอมดาดฟาบิน   (CRASH AND SALVAGE TEAM)   มีหนาที่
ควบคุมดูแลทัง้หมดเกีย่วกับการบิน รวมทั้งระบบน้ํามนัเครื่องบิน ในเรือบรรทุกเครื่องบิน  ประกอบดวย  
นายทหารหรือพันจาในแผนกการบินเปนหัวหนาหนวยซอม ลูกเรือในแผนกการบนิเปนเจาหนาที่โดยตนกล   
และนายทหารปองกันความเสียหาย เปนผูคัดเลือกและกาํหนดตวับุคคล 
  ๒.๑๐ หนวย EOD (EXPLOSIVE ORDANCE DISPOSAL TEAM)  ตอง
จัดจากผูที่ไดรับการฝกโดยเฉพาะจะจัดจากหนวยอ่ืนนอกเรือก็ได   อยูในความรับผิดชอบของหัวหนาแผนก
อาวุธ 
หนาท่ีโดยเฉพาะของแตละหนวยซอม 
 ๓.๑ การคงไวซ่ึงสมรรถภาพของตัวเรือ  และความคลองตัวของเรือ อยูในความรับผิดชอบของหนวย
ซอม   ๑,๒,๓  และ  ๔ 
  ก.  ซอมขั้นแรกและขั้นที่สอง แกระบบการถือทาย 
  ข. ร้ือถอนสิ่งสลักหักพังบนดาดฟาใหญ ซ่ึงจะเปนสิ่งขัดขวางแกสถานีรบ สถานีเรือ หรือสถานี
ปองกันความเสียหาย 
   ค. ในการซอมทําดวยตลอดเวลาแกระบบ เพื่อการบรกิารในการรบ เชน ระบบการลําเลียงอาวุธ
ระบบการระบายอากาศ ระบบทอทางอากาศกําลังดันสูงและกําลังดันต่ํา ระบบการติดตอส่ือสาร   
ระบบไฟฟา และระบบน้ําเยน็ 
  ง.   ตอพลังไฟฟาสํารอง เมือ่พลังหลักเกิดความเสียหายขึ้น 
  จ.  ชวยเหลือหนวยกูภัย  (Crash and Salvage Team ) เมื่อไดรับการรองขอ 
  ฉ.  ทําการปลอยและเก็บเครือ่งกวาดแบบพาราเวน 
  ช.  ชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล และใหความชวยเหลือ 
  ซ. ซอมทําตัวเรือสวนที่เสยีหายเหนือแนวน้ํา ซ่ึงอาจเปนเหตใุหน้ําเขาเรือได  ในกรณีที่เกิดความ
เสียหายมากขึน้ 
 ๓.๒ คงไวซ่ึงการทรงตัวและการลอยตวัของเรือ เปนหนาที่ของหนวยซอม ๑,๒,๓ และ ๔ 

- ๘ - 
  ก.  ตองประจาํอยูที่ในที่ที่สามารถไปยังสวนตางๆของเรือ โดยปดประตฝูาล้ินกั้นน้ําทีน่อยที่สุด 
  ข. ตองสามารถซอมทําตัวเรือที่เสียหาย เครื่องเปดปดประตูล้ินกั้นน้ํา โดยการอุด ค้ําจุน  ประสาน  
ปะฝากัน้น้ําและดาดฟา  ปรับแตงล้ินและทาํการเจาะหรอือุดทอทางที่ผานสวนล้ินนัน้ของเรือตลอดลํา              



  ค. เตรียมเครื่องสูบน้ํา เครื่องระบายหรือถายเทระบบของเหลวในถังและน้ํามันเชื้อเพลิง หรือน้ําที่
ทวมในหองวาง (Void) และหองตาง ๆ   ภายในเรือ เจาหนาที่จะตองทําการรูจักคุนเคยกับที่เก็บ
เครื่องมือเหลานี้ รวมทั้งตองรูจักวิธีใชอยางดีดวย  
 ๓.๓   การระวังรักษาเครื่องจักรใหญ อยูในความรับผิดชอบของหนวยซอม ๕ 
  ก.  ระวังรักษาซอมทํา หรือจํากัดเขตความเสียหาย ใหเครื่องจักรใหญและหมอน้ํา 
    ข.  ปฏิบัติซอมทํา จํากัดปรับปรุงเกี่ยวกบัการแลงระบบที่สําคัญของเครื่องจักรใหญ 
     ค. ปฏิบัติซอมทํา ระบบควบคุมการถือทาย 
     ง.  ชวยระวังรักษา และซอมทําระบบสื่อสารตลอดลํา 
  จ.  ชวยเหลือหนวยซอม ๑,๒,๓,๔ และหนวยกูภัย เมื่อไดรับการรองขอ 
 ๓.๔    คงไวซ่ึงการปองกันอาวุธยุทธภณัฑอยูในความรบัผิดชอบของหนวยซอม ๖ 
  ก. ซอมทําเรงดวน ตออาวุธทุกประเภท รวมทั้งการจดัหาของอะไหล 
  ข. เปดระบบน้ําหยาดในคลังเก็บอาวุธและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอาวธุ 
  ค. ใหความชวยเหลือกับหนวยซอมอื่น ๆ ในการดับไฟที่อยูในทัศนะวิสัยของที่เกบ็อาวุธ 
  ง. ใหความชวยเหลือหนวยซอมอื่น ๆ ในการซอมทําตัวเรือที่ไดรับความเสียหาย 
  จ. ประจําสถานีอยูทางตอนหัวของสถานคีวบคุมน้ําหยาดคลังเก็บอาวุธ   ซ่ึงสามารถติดตอส่ือสาร
กับศูนยควบคมุการปน ศูนยควบคุมความเสียาหาย และหนวยที่แยกออกไปจากหนวยซอม ๖   
  ฉ. แจงศูนยปองกันความเสยีหาย เกี่ยวกบัสภาพของระบบน้ําหยาด   และระบบการปลอยน้ําเขา
คลังกระสุน 
  ช. กันพวกอาวุธที่จะตองทําการหยาดน้ําไวจากพวกอาวธุอื่น ๆ ในหมูเดียวกัน 
 ๓.๕ การรักษาดาดฟา  ซ่ึงอยูเหนือดาดฟาใหญ อยูในความรับผิดชอบของหนวยซอม ๗ ซ่ึงจะตอง
สามารถ 
  ก. ควบคุมและทําการดับไฟ 
  ข. ซอมแซมความเสียหายในพื้นที่กําหนดไว 
  ค. ชวยเหลือหนวยซอม ๑ เมื่อไดรับการรองขอ 
 ๓.๖ ระวังรักษาเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส อยูในความรับผิดชอบของหนวยซอม ๘ ซ่ึงจะตองสามารถ 
  ก. ซอม วทิย ุ เรดาห เครื่องมือตอตานอิเล็คทรอนิคส และเครื่องมือที่เกี่ยวกบัอิเล็คทรอนิกส
ทั้งหมด 

- ๙ - 
  ข. ซอมแซมเครื่องมือควบคุมความเสียหาย 
   ค. ซอมแซมโซนาร        จ. ตัดไฟเล็กที่เกิดจากไฟฟา 
 ๓.๗   การซอมทําระบบเชื้อเพลิงที่ใชในการบิน   อยูในความรับผิดชอบของหนวยซอมเชื้อเพลิงการ
บิน  (Aviation Fuel Repair Team)  ซ่ึงจะตองมีความสามารถดับไฟไดเชนเดยีวกัน 
 ๓.๘ การซอมทําดาดฟาบนิ อยูในความรับผิดชอบของหนวยปะทะและกูภยั (Crash and 
Salvage Team)   ซ่ึงจะตองมีความสามารถ 



  ก. ดับไฟที่ไหมเครื่องบินและชวยเหลือนกับิน รวมทั้งปฏิบัติการกูภยัเครื่องบินบนดาดฟาบิน 
  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) อาวธุ (Weapons Officer) ควบคุมและฝกหนวยซอม ๖   และจัดสถานี
หนวยทําลายวตัถุระเบิด (Explosive Ordnance Disposa Or EOD) เมื่อไดรับมอบหมาย 
๕. การจัดหนาที่ภายในหนวยซอม 
 ก.  ทุกคนภายในหนวยซอม จะตองสามารถทําหนาที่ไดทุกหนาที ่รวมทั้งตอตานภัยไดในทุกภาวะ 
     ข.  ในหนาที่หนึ่ง อาจจะกําหนดใหคนกระทํามากกวาหนึ่งคนได 
 ค.  ตัวอยางการกําหนดจํานวนคนในแตละหนาที ่มีดังนี้ 
     - พวกปดประตูล้ินกั้นน้าํ   ทั้งหมด 
     - เจาหนาที่สํารวจความเสียหาย   ๔  
     - ชุดดับไฟ                   ๓ - ๔ 
     - เครื่องสูบน้ํา         ๖ 
     - อุดปะ                       ๒  
     - ชุดระบายควัน                      ๒    
     - ชุดตรวจ         ๔  
         - ชุดทําลายผลอันเกิดจาก NBC                ๔ 
     - ปฐมพยาบาล          ๒ 
     - พลอต           ๒ 
     - ติดตอส่ือสาร          ๒ 

- ๑๐ - 
ช. เจาหนาที่นอกจากทีก่ลาวในขอ ค. 
     - หัวหนาหนวยซอม 
     - ผูส่ังการในที่เกดิเหต ุ
     - ชางไฟฟา 

- ชางไฟฟาสื่อสาร       
- พลนําสาร 

 
การจัดหนวยซอม 

หนวยซอมสนบัสนุนและชวยเหลือ  (RESCUE AND ASSISTANCE)   เรือทุกลําจะตอง
กําหนดตัวบุคคลไว ไมวาเรอืจะอยูที่ทาเทยีบเรือในทะเล        โดยจํานวนเจาหนาที ่ขึ้นอยูกับขนาดของ



เรือ หรือขนาดของความเสยีหายนั้น โดยตองสามารถทําหนาที่ได ทั้งทางน้ําและทางบก โดยการกําหนด
จํานวนและหนาที่ ใหยดึถือปฎิบัติดังนี ้

  
ทีมชวยเหลือและสนับสนุน  (RESCUE AND ASSISTANE)   

 
                     หนาที ่                        จํานวน               ความเสียหาย 
หัวหนาทีม (นายทหาร) ๑ ทุกความเสียหาย 
ผูส่ังการในที่เกิดเหต ุ ๑ ทุกความเสียหาย 
หัวหนาทีม ๑ ไฟไหม 
หัวฉีด ๒ ไฟไหม 
สายสูบ ๒ ไฟไหม 
จนท.เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ ๑ ไฟไหม/น้ําทวม 
อุดปะ/ค้ําจุน ๒ ไฟไหม/น้ําทวม 
จนท.ซอมทอทาง ๒ แลวแตจะกําหนดไว 
จนท.ติดตอส่ือสาร ๒ แลวแตจะกําหนดไว 
จนท.ปฐมพยาบาล ๑ ทุกความเสียหาย 
ชางไฟฟา ๑ ทุกความเสียหาย 
จนท.สนับสนุน ๑ ทุกความเสียหาย 
ลูกเรือ เรือยนต แลวแตจะกําหนด แลวแตจะกําหนดไว 

 
ขอสังเกต 
๑. ประจําเครือ่งสูบน้ําเคลื่อนที่ ตองยกประกอบ,ติดตั้งกบัอุปกรณประกอบ เมื่อมีความเสียหาย 

 
- ๑๑ - 

๒.แลวแตจะกาํหนดวาที่อันตรายแตอยางนอยที่สุดจะตองไดผานการฝกฝนการปฐมพยาบาลเบื้องตนอยาง
ชํานาญ 
๓. จนท.สนับสนุนจะตองมีหนาที่ในการสนับสนุนอุปกรณ/เครื่องมือที่จําเปน   ตามแตการรองขอ ปกติจะ
ใช จนท.กระซับ 
๔. เพื่อใหสามารถใชเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ ในเรือยนตไดดวย เพื่อใชตอความเสียหายในเรือใหญ 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………. 
บทท่ี  ๓ 

หนาท่ีของผูบงัคับบัญชาในเรือในการปองกันความเสียหาย 
 

 ในการจัดระเบยีบงานทางธุรการ (Administrative Organization) ของเรือตาง ๆ 
ซ่ึงมีขอบเขตความรับผิดชอบตามลําดับชั้นดังนี ้
     ก.  ผบ. กองเรือแตละชนิด   มีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดจัดทําระเบียบงาน 
(Organization) ของเรือแตละลําใหเปนมาตรฐานเดียวกนั   (  Standard Ship’s 
Organization  )    และเปนผูกําหนด   แกไขขอบังคับตาง ๆ (Administrative Bills)    
อันไดแก 
  - ขอบังคับทางธุรการ (Administrative Bills) 
  - ขอบังคับในการปฏิบัติงานเรือยามปกต ิ(Operational Bills) 



  - ขอบังคับในการปฏิบัติยามฉุกเฉิน  (Emergency Bills) 
      ข. ผบ. หมูเรือ  จะกําหนดใหเรือลําใดลําหนึ่งเปนผูจัดทําคูมอืขอบังคับของระเบียบงานที่ใชสําหรับ
เรือในชั้นนัน้ๆ  ซ่ึงโดยปกติแลวจะให ผบ. เรือ กําหนดแบงงานใหหัวหนาแผนกตาง ๆ ในเรือของตนเปน
ผูดําเนินงานตอไป แต ผบ.เรือ จะตองตรวจสอบและรับรอง (Approve) เสียกอนที่จะเสนอ
ผูบังคับบัญชาทราบตอไป 
       ค.  ผบ. เรือ แตละลําตองพิจารณาแกไขใหคูมือ ขอบังคับในขอ ก. ใหทนัสมัยและถูกตองอยูเสมอ 
และจัดใหมกีารประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
       ง.  ผบ. หมูเรือ (Type Commander) ของเรือแตละแบบจะเปนผูกําหนดระเบยีบงานการ
ปฏิบัติในยามรบใหเปนมาตรฐานเดียวกัน   (Standard  Battle  Organization  )    รวมทั้ง
การจัดทําคูมือการปฏิบัติสําหรับหนวยซอมใหเปนมาตรฐานเดยีวกัน (Standard Repair Party 
Manual) ซ่ึงคูมือ              ดังกลาว   จะตองมีความถูกตองและทันสมัยอยูเสมอ    หากมกีารแกไข
ปรับปรุงคูมือดังกลาวผูที่รับ ผิดชอบในการแกไขปรับปรุงคือ ผบ.เรือ , ตนเรือ , ตนกลเรือ และหวัหนา
ศูนยปองกนัความเสียหายของเรือ ( DCA.)  

คูมือ (Standard Repair Party Manual) นี้จะตองกําหนดหวัขอตาง ๆ ไวดังนี ้
                ๑.  ขอบเขตความรับผิดชอบของแตละหนวยซอม 
                ๒.  มาตรการในการดําเนินการปองกันตอการถูกโจมตีทกุแบบ 
                ๓.  วิธีการตรวจและสํารวจความเสียหาย 
                ๔.   การใชเครื่องมือในการปฏิบัติการตอตานความเสียหาย 
                ๕.  กําหนดตาํบลที่ของศูนยปองกันความเสียหายในเรือ (DC.Central) ตลอดจน
เครื่องมือส่ือสารและเอกสารที่ตองมีอยูในศูนย ฯ 
                ๖. กําหนดศนูยปองกันความเสียหายรอง (Secondary DC. Central)  
                ๗. กําหนดตาํบลที่ของหนวยซอมตางๆ ตูเครื่องมือ (Repair Locker) และเอกสาร
ตาง ๆ ที่ตองมีอยูในแตละหนวยซอม 
 

- ๑๓ - 
 
 หนาท่ีนายทหารปองกันความเสียหาย ( Damage Control Officer or DCO. ) มีหนาที่
ดังนี ้
      ๑.  โดยปกตหินาทีใ่นการปองกนัความเสียหายทั้งปวงของเรอื   อยูในความรับผิดชอบของตนเรือ 
(Executive Officer or XO.) ซ่ึงเรือบางลําอาจจะพิจารณาใหตนกลเรือทําหนาที่เปนนายทหาร
ปองกันความเสียหายของเรอืก็ไดสวนการควบคุมงานในเรื่องการปองกันความเสียหายอันไดแก ศูนยปองกนั
ความเสียหาย และหนวยซอมตาง ๆ   ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบงานดังกลาวจะกําหนดให หัวหนาศนูยปองกนั
ความเสียหายเปนผูดูแลงานดานนี ้ โดยสวนใหญ รองตนกลเรือจะทาํหนาที่เปน หัวหนาศูนยปองกันความ
เสียหายของเรอื หากเรือลําใดไมมีรองตนกลจะใหนายชางกลทําหนาที ่หากเรือใดไมมีทั้งตําแหนงรองตนกล



และนายชางกลก็จะใหตนกลเรือทําหนาที่แทน ซ่ึงหนาที่ดังกลาว คือ การจัดและดแูลใหสถานีปองกันความ
เสียหายของเรอืมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานตาง ๆ ไดอยาง     ถูกตองและมีความพรอมตลอดเวลา 
โดยเฉพาะจะตองรับผิดชอบดังนี ้

๑.๑  ปองกันและแกไขความเสียหายทีเ่กดิขึ้น 
๑.๒  เปนผูฝกคนในเรือเกี่ยวกับการปองกนัความเสียหาย ยกเวน จนท. หนวยซอม ๕ ซ่ึงอยูใน

ความรับผิดชอบของ ตนกลเรือ หนวยซอม ๖  ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของแผนกการอาวุธ หนวยซอม ๘ 
ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของแผนกการอาวุธ (ดานอิเล็กทรอนิกส)  

๑.๓  ระวังรักษาและดูแลเครื่องจักรตาง ๆ ระบบการระบายน้ําและทอทางตาง ๆ ซ่ึงไมไดขึ้นอยู
กับแผนกอืน่ใด 
       ๒.  ศูนยปองกนัความเสียหาย ( Damage Control Central or DCC.) แบงออกได
เปน ๒ สวน คือ 

๒.๑   ศูนยปองกันความเสียหายหลัก   ( Primary DCC.)    สวนใหญจะมีการกําหนด
ตําบลที่    ตั้งแตการสรางเรือ โดยศูนยดงักลาวจะเปนที่รวบรวมขอมูลขาวสาร , ศูนยบัญชาการ ในเรื่อง
การ   ปองกันและควบคมุความเสียหายของเรือทั้งปวง หากศูนยดังกลาว ไดรับความเสียหายก็จะมีศูนย
สํารองเกิดขึ้น 

๒.๒  ศูนยปองกันความเสยีหายรอง   ( Secondary  DCC. )    สวนใหญจะยังไมเกดิขึ้น
ยกเวนในกรณทีี่ศูนยปองกนัความเสียหายของเรือไดรับความเสียหายจนไมสามารถใชงานได  คุณลักษณะ
ของศูนยปองกันความเสียหายรอง คือ 

           ก) ปกติใชหนวยซอมใดหนวยซอมหนึ่งทาํหนาที่โดยจะตองสามารถติดตอส่ือสารไปยัง
หนวยซอมตาง ๆ ได  

           ข)    พรอมเสมอที่จะรับชวงหนาที่จากศนูยปองกันความเสียหายหลัก   โดยมีเครื่องมอื
และอุปกรณตาง ๆ ใกลเคยีงหรือเทียบเทาศูนยปองกนัความเสียหายหลัก 

           ค)   จะตองกําหนดไวในคูมือปองกันความเสียหายของเรอื 
- ๑๔ - 

   ๒.๓  หัวหนาศูนยปองกนัความเสียหายจะประจําอยูทีศู่นยปองกนัความเสียหาย 
(DC.Central) อยูตลอดเวลา 
           ๒.๔  หนาทีข่องศูนยปองกันความเสียหาย 

          ๒.๔.๑ รับและพิจารณาขาวสารที่สงมาจากหนวยซอมทกุหนวยซอม 
         ๒.๔.๒ แจงให ผบ. เรือ หรือนายยามเรือเดินทราบถึงสถานการณความเสียหายและสภาพ

ทั่ว ๆ ไปของเรือ เชน อาการลอยตัว , อาการเอียง , การกินน้ําลึกหวัทายที่ตางกัน (ทริม) , การทรงตัว
ของเรือ, ความสามารถในการกั้นน้ํา และผลเสียหายที่เรือไดรับจากการทําสงคราม 

          ๒.๔.๓ พลอตความเสียหายตาง ๆ ลงในแปลนเรือตามที่ไดรับรายงานจากหนวยซอมตาง 
ๆ  



          ๒.๔.๔ รายงานจํานวนผูไดรับบาดเจ็บและตายไปยังสะพานเดินเรือในเมื่อเห็นวาจะมีผล
ตอการรบของเรือตอไป 

          ๒.๔.๕ แนะนําการควบคุมความเสียหายแกหนวยซอมตาง ๆ  เมื่อเห็นวาจาํเปน 
          ๒.๔.๖ พิจารณาแกไขอาการลอย , อาการเอียง , ทริม และอาการทรงตัวของเรือ โดย

การโยกยายถายเทของเหลวหรือถวงถังอับเฉา 
          ๒.๔.๗ เสนอแนะ ผบ. เรือ เพื่อลดความเร็ว หรือ หันเลี้ยวเรือเพื่อชวยในการดับไฟและ

การอุดเรือเพื่อสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
๒.๕  เครื่องมือเหลานี้จะตองมีอยูในศนูยปองกันความเสียหาย  (DCC.) 
          ๒.๕.๑  ติดแผนที่และแผนผังของเรือไว โดยเขียนกําหนดแสดงใหเห็นถึงการแบงภาค

ของเรือและระบบตาง ๆ 
          ๒.๕.๒  แผนภาพแสดงถึงความเสียหาย แสดงใหเห็นถึงความเสียหายที่เกิดหรือตามที่

ไดรับรายงานจากหนวยซอม 
          ๒.๕.๓  แผนภาพแสดงถึงการทรงตัวของเรือ แสดงถึงการบรรทุกของเหลวตําแหนงที่

เกิดน้ําทวม ผลที่ไดรับจากอาการเอียงและระดับกินน้ําลึกที่แตกตางกนัระหวางหวัเรือและทายเรอือันเกิดจาก
น้ําทวมเรือ รวมถึงวิธีการแกไข 

          ๒.๕.๔  กราฟแสดงถึงการดําเนินการในการแกไขความเสียหาย 
          ๒.๕.๕  แปลนเรือและชั้นดาดฟาของเรือ   เพื่อแสดงใหเหน็ถึงพื้นที่ที่ไดรับรังสีปรมาณ ู

, เชื้อโรคและเคมี  , ตําแหนงที่ของหองพยาบาล , สถานที่กําจดัและชําระลางสารพิษจากสงคราม NBC. 
และเสนทางทีป่ลอดภัย เพื่อไปยังสถานีเหลานี้ 

          ๒.๕.๖  กราฟแสดงความเขมขนของรังสีปรมาณู ทั้งในปจจุบันและตามที่ไดคาดการณ
ไว 
ลวงหนา 

          ๒.๕.๗  ปูมแสดงถึงการเปด-ปด ประตูล้ินกั้นน้ํา 
  
บทที่  ๔ 

หนาที่ผูชวยนายทหารปองกันความเสียหายหรือหัวหนาศูนยปองกันความเสียหาย 
(DAMAGE CONTROL ASSISTANT : DCA) 

หนาที่และความรับผิดชอบของผูชวยนายทหารปองกนัความเสยีหายหรือหัวหนาศนูยปองกันความเสียหาย 
๑. หนาที่โดยทั่วไป ผช.นายทหารปองกนัความเสียหายของเรือ (DCA.) จะอยูในบังคับบัญชาของ

ตนกลเรือ ในยามปกติ เมื่อประจําสถานีรบ จะอยูภายใตการบังคับบัญชาของ ตนเรือ ในการจัดและดํารง
สภาพหนวยงานควบคมุความเสียหาย เปนทีป่รึกษาของตนกลเรือ เมื่อมีการซอมทําตวัเรือ เครื่องจักร     
เครื่องกลตาง ๆ และงานพเิศษกับแผนกอืน่ ๆ ที่ไดรับมอบหมายจาก ผบ.เรือ 

๒. หนาที่และความรับผิดชอบหลัก 
       ๒.๑  ปองกันและควบคมุความเสยีหาย 



       ๒.๒  ตองมีความชาํนาญและรอบรูทุกสถานที่ในเรอื 
       ๒.๓  ประสานงานและเปนทีป่รึกษา  เมื่อมกีารทดสอบการผนกึน้ํา / อากาศ ของหองตาง ๆ 
(รวมกับผูชํานาญการจากหนวยบก) 
       ๒.๔  จัดเตรียมเอกสาร / คําสั่งตาง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมความเสยีหาย เพื่อให ผบ.เรือ ลงนาม 
              ๒.๕  จัดใหมีการฝกการปองกันความเสยีหาย ใหกับกําลงัพลของเรือทุกระดับชั้น 
              ๒.๖  วางแผนกําหนดตารางการฝก ไวในแผนการใชเรือ / ตารางฝกหัดศึกษาประจําวนั 
              ๒.๗  ระวงัรักษาและดูแลเครื่องจักรตาง ๆ  ระบบระบายน้าํและทอทางตาง ๆ ซึ่งไมไดข้ึนอยูกับ 
แผนกใด 
     ๒.๘  จัดหาเครื่องมืออุปกรณเบื้องตนในการปองกนัความเสยีหายใหพรอมอยูเสมอ  ในล็อกเก
อรประจําหนวยซอม 
       ๒.๙   กําหนดใหมีผูชาํนาญในการประเมิน และซอมทําความเสยีหายทีเ่กิดกับตัวเรือ 
       ๒.๑๐   ตองแนใจโดยการตรวจสอบวาเรือมีสภาพผนึกน้ําตลอดเวลา อันไดแก เครื่องปดกั้นตาง 
ๆ เชน ประตู และฝากัน้น้าํ  
       ๒.๑๑  ตองแนใจวาหนงัสือคูมือปองกันความเสยีหาย ( DC. Book )  มีการปรับปรุงแกไขอยู
เสมอ 
       ๒.๑๒  ตองแนใจวา CCOL’s (Compartment Check - Off Lists) ไดติดตั้งประจําที่แลว 
       ๒.๑๓  ตองแนใจวา เครื่องหมาย,สัญญลักษณ,เสนทางตาง ๆ ในการควบคุมความเสยีหาย ได
ติดตั้งครบตามจุด ตลอดลําแลว 
       ๒.๑๔  ตองแนใจวา เสนทางหนีฉุกเฉินไปยังดาดฟาเปด   ปลอดภัยไมมีส่ิงกีดขวาง และมี
สัญญลักษณพรอม 
 

- ๑๖ - 
       ๒.๑๕ ดํารงสภาพศนูยปองกันความเสยีหาย (Damage Control Center) ที่มีประสิทธิภาพ 
              ๒.๑๖   แนะนาํการควบคุมความเสียหายแกหนวยซอม เมื่อเห็นวาจาํเปน 
        ๒.๑๗  จดัการและดูแลทําการฝกหนวยซอม ๑,๒,๓,๔ และ ๗ 
        ๒.๑๘  เปน หน.ศูนยปองกนัความเสียหาย (DCC.) 
        ๒.๑๙  ควบคุมดูแลการสูบยาย / ถายเท ของเหลวตาง ๆ ในเรือ และแกไขเมื่อจําเปน 
        ๒.๒๐ ดําเนนิการเกี่ยวกับเร่ือง การปองกนัและการปฏิบัติในการลดอันตรายจากสารพิษเคมี 
เชื้อโรค และ ปริมาณรังสี ทีจ่ะเปนอนัตรายตอกําลังพลและตัวเรือ 
         ๒.๒๑  ดูแลอุปกรณการปองกันความเสียหายที่สําคญั และจําเปนใหทนัสมัย และใชงานได
ตลอดเวลา  คือ อุปกรณตาง ๆ , Portable Light , Portable Pumps พรอมทั้งอุปกรณในหนวยซอมทั้งหมด 
รวมทัง้แสดงความพรอมของอุปกรณตาง ๆ ดวย 



                ๒.๒๒  ควบคมุดูแลชวยเหลือและกํากับเจาหนาที่ซอมทําตวัเรือ เพื่อมิใหเรือเกิดความสญูเสีย
ในเรื่องการปองกนัความเสียหาย 
            ๒.๒๓.  ตรวจดูเครื่องหมายเกีย่วกบัการปองกนัความเสียหาย (การเตรียมพรอมทางวัตถ)ุ ให
ถูกตอง , ทิศทางการเคลื่อนที่ , สถานีตาง ๆ ตลอดจนการกําหนดขั้นตาง ๆของการเขาออก 
หองตาง ๆ  
            ๒.๒๔ จัดการวางทิศทางการเคลื่อนที่หนีออกมาจากบริเวณตาง ๆ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยการ 
Clear Deck และ Label ตาง ๆ 
            ๒.๒๕  รักษาศนูย DC. และการทํางานของศูนย DC. ใหมีประสิทธิภาพตลอดจนการทํางาน
ของหนวยซอมตาง ๆ เมื่อเกิดการสูรบ (ยามสงคราม) 
            ๒.๒๖  กาํหนดเสนทางการเคลื่อนที่ (และลําเลียง) ผูปวย ในยามสงคราม 
            ๒.๒๗  ควบคุมการปฏบัิติงานใหเปนไปตามระบบ (ตามแบบปฏิบัติ) เมื่อกรณีสูรบ โดยให
ทันสมยัอยูเสมอ 
            ๒.๒๘  ทาํหนาที่หรือผูกํากับเกี่ยวกับหนาที่ของ Gas Free Engineer 
            ๒.๒๙  ทาํหนาที่คํานวณการเปอนพษิจากสารพิษเคมี เชื้อโรค และ กัมมันตภาพรังสีเมื่ออยูใน
ภาวะสงคราม  NBC.  รวมทัง้ทาํการพยากรณพื้นทีเ่ปอนพิษ   การตั้งสถานชีําระลางพิษ     การควบคุมชุด
ตรวจสอบและพิสูจนทราบสารพิษ การเกบ็ตัวอยางสารพิษ 
  ๓. หนาที่ของศูนยปองกันความเสยีหาย  (Damage Control Center) 
        ๓.๑  รับและพิจารณาขาวสารที่มาจากทุกหนวยซอม เพื่อประโยชนในการปองกนัความ
เสียหาย 
        ๓.๒  พลอตความเสียหายตาง ๆ ลงในแปลนเรือ ตามที่ไดรับรายงานจากหนวยซอม 
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         ๓.๓  แจงให ผบ.เรือ หรือนายยามเรือเดินทราบถงึสถานะการณความเสียหายและสภาพทั่ว ๆ 
ไปของเรือ เชน การลอยตวั การเอียง การกนิน้าํลึกหัว / ทาย ที่ตางกัน (ทริม) การทรงตัวของเรือ
ความสามารถในการผนึกน้ํา และผลสรุปความเสยีหายทีเ่กิดจากสงคราม 
        ๓.๔  รายงานจาํนวนผูที่ไดรับบาดเจบ็หรือสูญเสียไปที่สะพานเดนิเรือ  เมื่อเหน็วาจะมีผลตอ
การรบของเรือตอไป 
        ๓.๕ แนะนําการควบคมุความเสยีหายกับหนวยซอม 
        ๓.๖ พิจารณาแกไข อาการลอยตัว, อาการเอียง, ทริม (Trim) และการทรงตัวของเรือ เมื่อเห็น
วาผิดปกติ โดยการโยกยาย / ถายเทของเหลว, ของแข็ง หรือถวงถงัอบัเฉา 
        ๓.๗ เสนอแนะ ผบ.เรือ หรือนายยามเรือเดนิ ในการนําเรือ เพื่อชวยในการควบคุมความ
เสียหาย ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทที่ ๕ 

 
การเกิดเพลิงไหม , การแบงประเภทของเชื้อเพลิง และการดับไฟประเภทตาง ๆ 

 
หลักเบื้องตนของการเกิดไฟ  คือ ปฏิกริยาของเคมีอันเกิดจากการรวมตัวของ        

เชื้อเพลิงกับออกซิเจนดวยอัตราความเร็วสูงเปนผลใหเกิดความรอนและแสงสวางกับสภาพแหงการ         
เปลี่ยนแปลงขึ้น  ซ่ึงเราเรียกปฏิกริยานี้วา การสันดาบ หรือการเผาไหม  (Combustion) 

คุณลักษณะของไฟ คือ  เปนปฏิกริยาทางเคมีตอเนื่องของไอระเหยของเชื้อเพลิงกับ
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 
 
 

หลักการดับไฟเบื้องตน     คือ   การที่เราหาวิธีการหรือเครื่องมือเครื่องใชเพื่อแยก
องคประกอบอยางใดอยางหนึ่งใน ๓ อยางนี้ออกจากกันเพื่อทําใหไมครบองคประกอบของสามเหลี่ยมของ
ไฟ  คือ การแยกวัตถุเชื้อเพลิง , แยกออกซิเจน , แยกความรอน 
  ๑.  วัตถุเชื้อเพลิง (Fuel)   หมายถึง   ส่ิงที่อยูในภาวะเปนไอหรือกาซ  โดยสามารถ 
ติดไฟและลุกไหมได และสามารถคลายความรอนออกมาในรูปของพลังงาน เชื้อเพลิงแบงออกไดเปน   ๓   
สถานะ   คือ   วัตถุเชื้อเพลิงแข็ง , เชื้อเพลิงเหว  และกาซ 
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ตัวอยาง 
 วัตถุเชื้อเพลิงแข็ง  เชื้อเพลิงเหลว   กาซ 
 ถาน    น้ํามันปโตรเลี่ยม   ไฮโดรเจน 
 ไม    อะเซโตน   ไฮโดรเจนซัลไฟด 
 กํามะถัน   แอลกอฮอล   อะเซทีลีน 
 ที่นอน , เสื้อผา   กรีเซอรลีน   คารบอนมอนนอกไซค 
      ฯลฯ         ฯลฯ         ฯลฯ 
 

การเผาไหมของเชื้อเพลงิ ซึง่มีเปลวใหแลเห็นนั้น คอ การเผาไหมของไอหรือกาซ “ไอ ”   มีสถานะเปน
กาซของสารใดสารหนึง่ ซึง่ตามแกติทรงตัวอยูในรูปของแข็ง  หรือของเหลวทีเ่ราเรยีกวา “ไอ”  ก็คือ ไอ
ของน้ํามัน หรือของเหลวทุกชนิดกับวัตถุเชือ้เพลิงที่ไดรับความรอนแลวคลายไอออกมาติดไฟ 

  ๒.  อากาศหรือออกซิเจน  (Oxygen)   วัตถุเชื้อเพลิงทุกชนิดตองการออกซิเจนชวย
ในการเผาไหม ยกเวนแตธาตุไฮโดรเจน ซ่ึงสามารถเผาไหมในธาตุคลอรีนได  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  
ซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของวัตถุที่ติดไฟ ซ่ึงสามารถแบงออกได ๓ ชนิด คือ 
         ๓.๑  อุณหภูมิติดไฟ  (Ignition Temperature)   คือ อุณหภูมิต่ําสุดที่ไอ
ระเหยของวัตถุเชื้อเพลิงสามารถลุกติดไฟไดเอง โดยไมตองอาศัยเปลวไฟหรือประกายไฟจากภายนอกเปน
ตัวจุด 
              ๓.๒  จุดไวไฟ  (Fire Point)    คือ อุณหภูมิต่ําสุดที่ไอระเหยของเชื้อเพลิง
สามารถติดไฟไดโดยอาศัยเปลวไฟ หรือประกายไฟเปนตัวจุดแลวลุกไหมตอเนื่องเรื่อยไป 
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    ๓.๓  จุดวาบไฟ   (Flash Point)    คือ  อุณหภูมิต่ําสุดที่ไอระเหยของ
เชื้อเพลิงสามารถลุกติดไฟไดวาบหนึ่งแลวดับลง  โดยอาศัยเปลวไฟหรือประกายไฟ  ( สวนมากแลวจะเกิด
ปรากฏการณกับเชื้อเพลิงเหลว สวนเชื้อเพลิงประเภทอื่นมิใครพบเห็นนัก ) 
    จุดวาบไฟ จุดไวไฟ และอุณหภูมิติดไฟของวัตถุเชื้อเพลิงเปลี่ยนไปตามชนิดของ
เชื้อเพลิง เชน 
 
        
          เชื้อเพลิง จุดวาบไฟ จุดไวไฟ อุณหภูมิติดไฟ 
          เบนซิน  - ๔๕๐ ฟ. - ๕๐ ฟ. ๔๕๐๐ ฟ. 
          น้ํามันดีเซล ๔๕๐๐ ฟ. ๒๐๐๐ ฟ. ๔๔๐๐ ฟ. 
          แอลกอฮอล เอ
ทิว 

๕๔๐ ฟ. - ๗๐๐๐ ฟ. 

                            
เมทิว 

๕๒๐ ฟ.   

          น้ํามันหลอล่ืน ๔๐๐๐ ฟ. - ๔๔๐๐ ฟ. 
           - ๔๕๐ ฟ. - ๕๐ ฟ. ๔๔๐๐ ฟ. 
 - ๔๕๐ ฟ. - ๕๐ ฟ. ๘๐๐๐ ฟ. 
 
การสงตอความรอนม ี๓ วิธี  คือ 
 ๑.  การนําความรอน   (Conduction)  คือ ความรอนที่เกิดการสงตอโดยผานตัวกลาง      
ที่เปนของแข็งหรือของเหลว เชน การตมน้ําในกาซึ่งกาตมน้ําเปนโลหะก็สงตอความรอนใหน้ํา ทําให
สามารถเดือดได  ซ่ึงกาตมน้ําจะเปนตัวนําความรอน 
 ๒.  การพาความรอน    (Convection)   คือ  ความรอนที่เกิดการสงตอโดยผาน
ตัวกลาง ซ่ึงเปนของไหล  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) 
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การแยกวัตถุเชื้อเพลิง หรือการกําจัดเพลิง 

 เปนวิธีการหนึ่งที่จะทําใหไฟดับได สามารถกระทําได   ๓  ประการ  คือ 
 ก.  การเคลื่อนยายเชื้อเพลิงอก หรือการตัดทางหนุนเนื่องของเชื้อเพลิง เชน 
  -  ปดกอกน้ํามันที่ร่ัวไหล 
  -  ขนถายสินคาออกจากลําเรือ หรืออาคารที่เกิดเพลิงไหม 
   -  การพังตึก หรืออาคารเพื่อปองกันการติดตอลุกลาม 
  -  การทําทางกั้นเพลิงสําหรับไฟไหมปา เปนตน 
 ข.  การเคลื่อนยายเชื้อเพลิงที่ติดไฟออกจากเชื้อเพลิง เชน ชักไมหรือฟางที่ไหมออกจากฟน
หรือกองฟาง เปนตน 
 ค.  การทําใหปริมาณของสิ่งที่ไหมไฟนอยลงไดแก การแบงหรือแยกปริมาณของสิ่งที่ติดไฟ
ใหเปนกองเล็ก ๆ เพื่อใหดับไดโดยงาย หรือการตีตะปบหญาที่ไหมไฟใหสวนที่ไหมแตกแยกออกแลวดับ
ได 

การแยกออกซเิจน หรือการกําจัดออกซิเจน 
 เปนวิธีการหนึ่งที่ทําใหไฟดับไดโดยการลดปริมาณของออกซิเจนใหนอยลงโดยลด    ใหลง
เหลือ ๑๕ %  ไฟก็จะดับไป  ซ่ึงมีวิธีการทําได 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 หรือการลดอุณหภูม ิ
 เมื่อความรอนจากสิ่งที่ไหมไฟไดถูกถายเทออกในอัตราเรงเร็วกวาความรนอที่เกิดวัตถุที่ไหม
ไฟก็เย็นลงจนไมเปนเหตุแหงการเผาไหมตอไปอีก ซ่ึงตามธรรมดาเราใชน้ํา หรือสารเคมีเหลวเปนตัวลด
อุณหภูมิของสิ่งที่ไหมไฟ น้ําเปนสิ่งที่หาไดงายและราคาถูกกกวาสารดับไฟอื่น  ผลจากการใชน้ําจะทําให
ความรอนถูกถายออกจากสิ่งที่ไหมไฟ 
 เมื่อน้ําถูกฉีดหรือสาดรดเขาไปในไฟน้ําจะดูดซึมความรอนออกจากสิ่งที่ไหมไฟจนรอนและ
บางกรณีก็เดือดกลายเปนไอ ไอน้ําที่เกิดขึ้นจะชวยในการคลุมดับทําใหไฟขาดอากาศลงไดบาง 
 วิธีที่ดีที่สุดในการลดอุณหภูมิเราจะใชฝอยน้ําซึ่งมีผลในการลดอุณหภูมิไดรวดเร็วมาก และ
ใชไดกับพื้นผิวที่เกิดเผาไหมกวาง ๆ ได 
การแบงประเภทของไฟ 
 เมื่อไดทราบถึงวิธีการดับเพลิง  โดยใชวิธีการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางนั้น        ก็
จําเปนที่จะตองทราบถึงประเภทของไฟใหถองแทเสียกอน  ทั้งนี้ โดยการพิจารณาแยกประเภทจาก 
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สภาพความเปนจริง หรือแบงตามลักษณะของวัตถุที่ติดไฟ  วิธีการดับเพลิงความปลอดภัยของผูปฏิบัติและ
การลดความเสียหายโดยไมจําเปนลง  ซ่ึงปจจุบันไดแบงประเภทของําฟอกเปน 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  ซ่ึงสวนใหญแลววัตถุเชื้อเพลิง
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 ) 
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 ลักษณะไฟประเภท ก. คือ เปนของแข็งลุกไหมถึงแกนภายใน เมื่อไหมหมดแลวมี      เถา
ถานเหลืออยู  เถาถานที่รอนนี้ถามีออกซิเจน ( CO2 )  เขาไปรวมตัวมักติดไฟขึ้นใหมไดอีก 
ตัวอยางของไฟประเภท ก.ไดแก 

ก. ไม หรือสารที่ผลิตจากไม 
ข. ฝาย และสารที่ผลิตจากฝาย 
ค. ดินระเบิด 

 ง.  กระดาษ 
 จ.  ฟลมกระดาษ 
 ฉ.  ยาง และสารที่ผลิตจากยาง 

วิธีการดับไฟ   สวนมากจะใชวิธีการลดอณุหภูม ิ โดยลดอุณหภูมิของสิ่งที่ไหมไฟใหต่ํากวาจุดตดิไฟของ
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 
จาระบ ี

วิธีการดับไฟ  สามารถดําเนนิการได ๒ วธีิ คือ 

 ก.  โดยวิธีการลดอุณหภูมหิรือทําใหเปน  ( Cocling )  โดยการใชฝอยน้ําเปนตัวลด
อุณหภูม ิ เมื่อฝอยน้ําไดรับความรอนจะกลายเปนไอ ซ่ึงจะมีผลในการคลุมไฟไปพรอมกันดวย 
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 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    เพียงแตคลุมไฟไดช่ัวคราว ไฟอาจเกดิขึ้นไดใหม 
 ๓. ใชฟองทางกลไมไดผลสําหรับวัตถุเชื้อเพลิงที่ระเหยเร็ว  เชน  น้ํามันเบนซินที่มี            ออก
เทนสูง ๆ หรือแอลกอฮอล  หรือไฟที่ไหมถังน้ําขนาดใหญ ๆ ซ่ึงถาใชฟองทางเคมีแทนจะมี   ประสิทธิภาพ
คลุมไฟที่มั่นคงกวา 
 ๔.  ฟองทางกลสามารถใชไดกับวัตถุเชื้อเพลิงอื่น ๆ เชน น้ํามันเชื้อเพลิงหนัก , น้ํามันหอย 
หรือใชกับพื้นผิวที่เผาไหมมีส่ิงกีดขวางมาก ๆ  

ไฟประเภท ค. (Class C Fire) 
 ไดแก ไฟที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือและอุปกรณไฟฟาทีย่ังมีกระแสไฟฟาไหลอยู สาเหตุของการ

เกิดเพลิงไหมเนื่องจาก 
  ๑.   สายไฟฟาลัดวงจร 
  ๒.  ใชงานเกนิกําลังในวงจร 
  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 
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ค. สวมรองเทายาง และถุงมือกนัไฟฟา 
ง. หามใชน้ําเปนลํา  ถาจะใชน้าํใหใชน้ําเปนฝอยในระยะไกลกวา ๕ ฟุต 
จ. การใชน้ําและโฟมอาจจะทําใหอุปกรณไฟฟาเสียหายไดในภายหลัง 

 สวนวัตถุเชื้อเพลิงอีกชนิดหนึ่ง ที่มิไดจัดเอาไวใน ๓ ประเภทดังกลาว คือ วัตถุเชื้อเพลิงที่เปน
พวกสารเคมีตาง ๆ จะจัดไวในกลุมพิเศษ หรือเรียกวาไฟประเภทพิเศษ (Special Fire)  ซ่ึงจะกลาว
โดยละเอยีดในบทตอไป 

การพิจารณาเลือกใชเครื่องมือดับเพลิงในการดับไฟแตละประเภท 
ขนาดของไฟ ลําดับที่ ชนิดของเครื่องมือดับเพลิงทีใ่ชกับการดับไฟ 

ไฟขนาดเล็ก  ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. 
 ๑ -  ผงเคมีแหง -  ผงเคมีแหงชนิด 

PKP 
-  ตัดกระแสไฟฟา   

 ๒ -  สารดับไฟฮาลอน -  สารดับไฟฮาลอน -  กาซ
คารบอนไดออกไซด
ขนาด ๑๕ ปอนด 

 ๓ -  ถังอัดน้ําดบัเพลิง -  โฟม -  สารดับไฟฮาลอน 
 ๔ -  กาซ

คารบอนไดออกไซด
ขนาด ๑๕ ปอนด 

-  กาซ
คารบอนไดออกไซด
ขนาด ๑๕ ปอนด 

-  ผงเคมีแหง 

 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 
PKP 

-  สารดับเพลิงฮาลอน
แบบอัตโนมัต ิหรืแบบ
เคลื่อนที่หลายขวด 

 ๔ - ผงเคมีแหง ระบบน้ําหยดประจําที่
ไอน้ําคลุมไฟ 

โฟม (Foam) 

 ๕ - กาซ
คารบอนไดออกไซด 
ขนาด ๑๕ ปอนด 

  



บทที่  ๖ 
อันตรายจากไฟประเภทพเิศษ 

ในการแบงประเภทของไฟตาง ๆ นัน้ เราแบงออกตามลกัษณะของวัตถุเชื้อเพลงิที่ติดไฟ เพื่อ
ประโยชนในการหา เครื่องมอื เครื่องใชตาง ๆ    มาดับเพลิงที่เกิดจากไฟแตละประเภทได    แตก็มีวัตถุ
เชื้อเพลิงบางชนิดเราไมสามารถจะหาเครื่องมือดับเพลงิมาใชในการดับเพลิง  โดยการเจาะจงโดยตรงลงไป
ได    ซึง่วัตถุเชื้อเพลิงดงักลาวไดแกพวกสารเคมีตาง ๆ นั่นเอง 

สารเคมีนัน้ยงัสามารถแบงออกไดตามคุณลักษณะทางฟสิกส คือ สภาวะของแข็ง ของเหลว และ
กาซ ซึ่งสารเคมีตาง ๆ  นั้น มีมากมายหลายชนิด  แตทีจ่ะนาํมากลาวนี้เปนเพยีงสารเคมีที่สามารถพบเห็น
และเกี่ยวของกับทาง ทร. เรา โดยจัดแบงไดดังนี.้- 

๑. ประเภทของแข็ง ไดแก แมกนีเซียม(Mg) เทอรไมท โซเดียม(Na) ฟอสฟอรัส(P)และ นาปาลม 
เปนตน 
 ๒. ประเภทของเหลว ไดแก ออกซิเจนเหลว น้ํามนัเชื้อเพลิงไวไฟ น้ํามนัหนัก หรือน้ํามันหงุตม 
น้ํามนัไฮโดรลคิสและ สารละลายตาง ๆ เปนตน    

๓. ประเภทกาซ หรือ แกส ไดแก ออกซิเจน ฮาโลเจน กาซหงุตม(LPG)และ กาซอะเซทิลีน(C2H2) 
เปนตน 
แมกนีเซียม (Megnesium = Mg ) 
คุณลักษณะทัว่ไป 

๑. เปนผลกึรูปหกเหลี่ยมสเีงินชิน้เล็ก ๆ สามารถที่จะดัดแปลงเปนรูปตาง ๆ ได มีน้าํหนกัเบาและ
ความคงทนสงู 

๒. เมื่อไดรับความรอนสูงมาก ๆ จะเกิดลุกติดไฟได   ยิง่เปนกอนเล็ก ๆ หรือละเอียดจะสามารถติด
ไฟไดเร็วขึ้น ดังนี.้-  

๒.๑ เปนกอนสามารถลกุติดไฟไดเมื่ออุณหภูมิประมาณ ๑๒๐๔ 0F 
๒.๒ เปนผงชนิดขี้กบสามารถลุกติดไฟไดเมื่ออุณหภูมิประมาณ ๙๕๐ 0F 
๒.๓ เปนผงละเอียดแบบขี้เลื่อยสามารถลกุติไฟไดเมื่ออุณหภูมิประมาณ ๙๐๐ 0F 

โลหะแมกนีเซยีมนี้สามารถพบเหน็ไดโดยอยูในรูปของสารประกอบ หรือประกอบกับสวนอืน่ ๆ ดังนี.้- 
๑. สวนผสมบางสวนของสวนประกอบเครือ่งยนตของเครื่องบิน ลอเครือ่งบิน ฯลฯ 
๒. ตามโรงเครือ่งจักร ในลักษณะของแข็งเปนกอน เปนชิน้แบบขี้กบ หรือตัดเปนฝอยละเอียด 
๓. เครื่องมือสรรพวุธตาง ๆ 
๔. หัวกระสนุบางชนิด เชน กระสุนดาว 

อันตรายของโลหะแมกนีเซียมที่สําคัญ 
๑. ควันเปนพษิมีลักษณะเปนควนัสีขาวหนาทึบ 
 

       Mg  +  O2           
        รอนจัด

                            MgO     ควันสีขาว 



- ๒๗ - 
 เมื่อสูดดมเขาสูรางกายจะเกิดอาการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ จมูก หลอดลม หลอด
ทางเดินหายใจและ ปอด ฯลฯ 

๒. ถาเศษผงเขาทางผิวหนังจะทาํใหเปนโรคแผลเนื้อตายขึ้น 
 

  Mg  +  2H2O                 ความรอน                     Mg (OH)2  +  H2   

 
เนื่องจากโลหะแมกนีเซียมนี้จะเปนตัวดดูน้ําจากเซลตาง ๆ ในรางกายทําใหเซลตาง ๆ ขาดน้ํา อีก

ทั้งเมื่อแมกนเีซียมทาํปฏิกิริยากับน้ําแลวจะกลายเปนดางแก (แมกนเีซียมไฮดรอกไซด) ซึ่งจะเปนตัวซ้ําเติม
ทําใหเซลหมดสภาพเร็วยิง่ขึน้ 

๓. เมื่อใชน้ําดบัจะเกิดการระเบิดขึ้น 
 

  Mg  +  H2 O                 ความรอน                              Mg (OH) 2  +  H2 
 
  H2  +  O2                       รอนจัด                         ระเบิด +  H2O       (ไอน้ํา) 
                                                                 เปลวไฟ 

เหตุที่เกิดการระเบิดก็เนื่องจากโลหะแมกนีเซียมเมื่อถกูกับน้าํจะสลายใหกาซไฮโดรเจนออกมา ซึ่ง
เมื่อถูกความรอนหรือเปลวไฟในบรรยากาศจะเกิดระเบดิกลายเปนไอน้ําขึ้น 
วิธีการดับไฟ ที่นยิมในการปฏิบัติ คือ วิธกีารแยกออกซเิจนโดยวิธีการคลุมไฟ ไดแก 

๑. เครื่องมือดับเพลิงแบบผงเคมีแหง(ชนิดพิเศษ) 
๒. ใชทรายแหง ผงแอสเบสทอส ผงแกรไฟทในกรณีเปนไฟเล็ก 
๓. ถาเปนไฟใหญใชผงเคมแีหง หรือใชเครื่องมือดับเพลงิแบบ TMB. (TRIMETHOXYBOROXINE) 
๔. ถาเปนไฟใหญใชน้าํเปนฝอยจํานวนมาก ๆ โดยใชจากหวัฉีด Applicator ขนาด ๑๒ ฟุต จะไดดี

ที่สุด 
๕. วิธีการกําจดัขอบเขตของไฟถากระทาํไดเมื่ออยูในเรอืพยายามโยนทิง้น้าํไป 

สิ่งที่ไมควรใชดับ  เมื่อเกิดการลุกไหมแมกนีเซยีม (Mg) 
๑. เครื่องมือดับเพลิงแบบกาซคารบอนกไดออกไซด (CO2) เพราะจะทําใหเกิดกาซพิษข้ึน คือ กาซ

คารบอนมอนนอคไซด(CO) และไอของพวกดางแก 
 

  Mg  +  CO2              ความรอน                             MgO  +  CO   กาซพษิ 
                                                            ออกซิเจน 

 
- ๒๘ - 



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

๓. ใชน้ําดับเพลิงจะเกิดการระเบิดขึ้นดังนี ้
 

  Mg  +  H2O                  ความรอน                                      Mg (OH)2 + H2 (แกส) 
  
               H2  +  O2                              ความรอน                                             ระเบิด +  H2O (ไอน้ํา) 
                                                                 เปลวไฟ       

๔. ไมใชฟอง (Foam)    ในการดับไฟ  ซึง่เกิดจากการลุกไหมของแมกนีเซียม เพราะคุณสมบัติของ
ฟองจะเปนตวัไปคลุมผิวหนาของวัตถเุชื้อเพลิงเพื่อกัน้ออกซิเจน แตปรากฏวาน้ําหนกัของแมกนีเซยีมเบา
กวาฟอง ซึ่งฟองจะไมสามารถไหลเขาไปคลุมผิวหนาวตัถุเชื้อเพลงิได แตจะทําใหเพลิงกระจายเพิ่มมากขึ้น
ดวย 
ขอควรระวัง 

๑. เวลาเขาไปทําการดับไฟซ่ึงเกิดจากแมกนีเซียมควรที่จะนําสวมเครื่องชวยในการหายใจเขาไปทํา
การดับไฟดวยเสมอ 

๒. เวลาเขาทาํการดับไฟควรเขาไปทางดานที่มเีครื่องกําบัง เพื่อปองกนัอันตรายที่แมกนีเซียมอาจ
เกิดการระเบิดถูกตัวผูเขาดับไฟได 

๓. แมกนีเซยีมเมื่อสัมผัสกบัน้ําจะทาํใหเกิดแกสไฮโดรเจนขึ้น 
เทอรไมท (Thermite = Al2( Fe3O4)3  )   เปนสารผสมระหวางเหล็กออกไซดผสมกับผงอลูมิเนยีม สารเทอร
ไมทนี้สามารถพบเหน็ไดจาก 

๑. พลุสองสวาง ระเบิดเพลงิ ระเบิดมือเพลิง และการเชือ่มประสาน 
๒. คุณสมบัติโดยทั่ว ๆ ไปมสีีคลายสีสนมิเหล็ก 
๓. อันตรายทีสํ่าคัญเมื่อเกิดไฟไหมเทอรไมท 

๓.๑ ไมมีอุปกรณหรือสารใด ๆ ที่จะดับไฟประเภทนี้ได 
๓.๒ เมื่อเกิดเพลิงไหมซึ่งมคีวามรอนสงูมาก ๆ จะทาํใหเกิดกาซออกซเิจนขึ้น 
๓.๓ อุณหภูมิลุกไหมสูงมากถึง ๕๔๐๐ o F  ซึ่งอุณหภูมิดังกลาวสามารถทะลุผานเหลก็ใต

น้ําได 
วิธีการดับไฟ 

๑. โดยพยายามควบคุมเพลิงใหอยูในขอบเขตจํากัด 
                           ๒. ใชทรายคลุม หรือใชผงแกรไฟทคลมุ 

- ๒๙ - 



๓. โยนทิ้ง หรือเอาน้าํฉีดออกนอกเรือไป 
๔. ทําใหบริเวณรอบ ๆ ที่เกดิเพลิงไหมเยน็เพื่อปองกนัการลุกลามของไฟ 
๕. วิธีสุดทายถาทาํอะไรไมได ก็ใชน้าํเปนลําฉีดจนกวามันจะไหมหมดไปเอง 

โซเดียม (Sodium - Na)        สวนมากมตีามเหมืองตาง ๆ 
 ประโยชนของโลหะโซเดยีม 

๑. ทาํพลุสองสวาง  ชนวนระเบิดตาง ๆ  และ ในกระปองเครื่องกรองอากาศ 
(CANNISTER) ของหนากาก OBA 

๒. เปนตัวจุดระเบิดของระเบดิเพลิง 
 คุณสมบัติทางฟสิกส 

๑. เปนโลหะออนสีขาวเงนิแวววาว (เหมือนโลหะตะกัว่ หรือ Tinfoil) 
๒. สามารถทาํปฏิกิริยารวมตัวกับออกซิเจนไดรวดเร็วในอากาศ 
๓. สามารถลกุไหมไดเมื่อโดนกับน้าํ 

 วิธกีารดับไฟ 
๑. โดยการใชเครื่องมือดับเพลิงแบบผงเคมแีหง (ผง PKP) 
๒. ถาเปนเพลงิเล็ก ๆ ใชทรายแหง ผงโซดาแอซ หรือผงแกรไฟทกลบดบัไฟ 

ขอควรระวัง 
๑. หามใชน้าํดับไฟเด็ดขาด เพราะจะทําใหเกิดการระเบดิขึ้น 
๒. ตองเก็บไวในน้าํมัน หรือสารละลาย เชน น้ํามนักาด น้ํามนัแนปทา เปนตน 
๓. ควันเปนพษิตอรางกายเมื่อสูดดมเขาไปจะทาํอันตรายตอปอด และระบบของการ

หายใจ ซึง่ถาเขาไปทําการดับไฟควรสวมหนากากชวยในการหายใจเขาไปดับไฟดวย 
๔. รอยไหมที่เกิดจากโซเดียมสามารถทาํการปฐมพยาบาลได ดังนี ้

ก. ทําใหเปนกลางโดยใชน้ําสมสายช ู 
ข. หรือใชผาชุบน้ํามนัสนเชด็บริเวณที่ถูกโซเดียม 
ค. ไปพบแพทยโดยเร็ว 

ฟอสฟอรสั (Phosphorous = P) สามารถพบไดตามธรรชาติตามพืน้ดิน หรือโดยการถลงุเถากระดูกนํามา
ทําเปนสวนประกอบของเครือ่งสรรพวุธตาง ๆ ได เชน พลุสองสวาง(Flares) ระเบิดเพลิง(Fire bombs) 
คุณสมบัติทางฟสกิส ของฟอสฟอรัส     ฟอสฟอรัสนีม้อียู  ๒ อยาง  คือ   ฟอสฟอรสัขาว   และ ฟอสฟอรัส
แดง 
ฟอสฟอรัสแดง มีลักษณะเปนผลึกผงสีมวงแดงมีจุดติดไฟที่อุณหภูมิ ๒๕๐ oC สามารถพบเหน็ไดงายตาม
โรงงานอุตสาหกรรมการทําไมขีด และอื่น ๆ 

 
- ๓๐ - 



ฟอสฟอรัสขาว มีลักษณะเปนแทง ๆ นิ่มเหมือนขี้ผ้ึงสีขาวถาเก็บไวนาน ๆ จะเปลีย่นเปนสเีหลือง
ออน จุดติดไฟที่ ๘๐ oF หรือประมาณ ๒๖.๗ oC ซึ่งสามารถลุกไหมไดโดยความรอนจากรางกายของเรา 
หรือความรอนจากดวงอาทิตย 
ขอควรระวังและอันตรายที่เกิดเมื่อเกดิไฟไหมฟอสฟอรสั 

๑. สามารถลกุติดไฟไดเองเมื่อโดนอากาศภายนอก 
๒. ติดไฟไดเมื่ออุณหภูมิ ๘๐ oF หรือประมาณ ๒๖.๗ oC  
๓. ควันสีขาวเปนพษิมาก เมือ่สูดดมเขาสูรางกายจะเปนอันตรายตอปอด, จมูก และระบบของการ

หายใจ 
วิธีการดับไฟ 

๑. โดยวธิีการลดอุณหภูมิ โดยนําฟอสฟอรัสจุมลงไปในน้ํา 
๒. ใชฟอง หรือ Foam 
๓. ใชทรายหรอืฝุนผงดินปกคลุม 
๔. ใช CO2 ซึ่งจะดับไดเพียงชั่วคราวแตสามารถลุกติดขึน้ไดอีก 
๕. ใชฝอยน้ําดับได 

อันตรายที่เกดิขึ้นกับบุคคล (เมื่อเศษของฟอสฟอรัสถกูผิวหนงั) 
๑. ถาเศษของฟอสฟอรัสชิ้นเล็ก ๆ ถกูผิวหนังจะทาํใหผิวหนงัไหมเกรียม 
๒. นําเอาอวัยวะทีถู่กฟอสฟอรัสแชลงในน้าํ 
๓. นําเอาออกโดยใชแปรงปดออก หรือใชแหนบคีบออก 
๔. ปกคลุมโดยใชวัสดุที่เปยกปดทับเอาไว เชน ผาชุบน้าํปดทับ  
๕. ไปหาแพทยเพื่อทําการรักษาตอไป 

หมายเหต ุ ถามีจนุสี (CUSO4 2H2 O) ใหใชสารละลายจุนส ี๓ % แชอวัยวะสวนที่โดนฟอสฟอรัสลงไป
โดยใชเวลา ประมาณ ๑๕ นาท ี ก็จะลดความเจ็บปวดลงแลวหลงัจากนั้นคอยไปพบแพทยเพื่อทําการปฐม
พยาบาลตอไป 
นาปาลม  (Napalm) 

ลักษณะโดยทัว่ไปเปนผง  เปนเกล็ดเลก็ ๆ สีเหลือง สามารถพบเหน็นาปาลมจากยุทโธปกรณตาง ๆ 
เชน 

๑. ระเบิดเพลงิ โดยมีสวนผสมของน้าํมันเบนซิน ๙๔ % ผงนาปาลม ๖ % โดยน้ําหนกั    + ๒ % 
๒. เครื่องพนไฟ โดยมีสวนผสมของน้าํมันเบนซิน ๙๗ % ผงนาปาลม ๓ % โดยน้ําหนกั    + ๒ % 

คุณสมบัติโดยทั่ว ๆ ไป (ทางฟสิกส) ของนาปาลม (Phycical charactoristies) 
๑. เมื่อนาํมาผสมกับน้าํมนัเบนซินจะเปลีย่นสภาพเปนขนเหนียว 
๒. เหนยีวติดแนนกับวัสดุตาง ๆ 
๓. เมื่อเกิดการลุกไหมจะลุกไหมไดนานกวาน้าํมันเบนซนิธรรมดา 
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๔. มีการระเหยตัวไดนอยกวาน้าํมันเบนซนิ 
๕. คุณสมบัติของอุณหภูมิการลุกไหมของนาปาลม 

๕.๑ จุดวาบไฟ - ๔๕ oF 
๕.๒ จุดติดไฟ ๔๙๕ oF 

วิธีการดับไฟ 
๑. อันดับแรกใชฟอง (Foam) ดับไฟ 
๒. ใชฝอยน้ําดับไฟ โดยการดับผิวหนาทีลุ่กติดไฟ 
๓. ถาเกิดการลุกไหมเล็กนอยใชคารบอนไดออกไซด ดับได 

อันตรายที่เกดิขึ้นจากการดับไฟ 
๑. อันตรายจากไอระเหยเมือ่นําผงนาปาลมผสมกับน้ํามันเบนซิน 
๒. ผงนาปาลมจะเกิดการหลอมละลายที่ ๒๓๐ oF เมื่อไดรับอุณหภูมิสูงตอไปจะเกดิการลุกไหม

สามารถปองกนัไดโดยการเกบ็ไวในที่แหงและเย็นพรอมระบบน้าํหยาด 
สารออกซิไดเซอร และเชือ้เพลิง (Oxidizers and Fuels) 
คุณสมบัติโดยทั่วไป 

๑. สารออกซิไดเซอรสวนมากจะใหไอระเหยของกรดไนตริคสีแดง หรือสีขาวออกมา 
๒. ประโยชนตาง ๆ ทีน่ําสารออกซิไดเซอรมาใช และสามารถพบเหน็ได 

๒.๑ เปนตวัขับดันจรวด โดยนําสาร Oxidizer  มาผสมกับแอลกอฮอล (Alcohol) 
๒.๒ เปนตัวทดสอบหาชนิดของโลหะ 

อันตรายที่เกดิขึ้นจากการดับไฟ 
๑. ไอระเหยมคีวามเปนพษิอยางแรง 
๒. ถาโดนผวิหนงัจะทําใหผิวหนังไหมเกรยีม 
๓. ถาขวดบรรจุเกิดการหกหรือลมจะทําใหเกิดการลุกไหม และเกิดแกสที่เปนอนัตรายตอระบบ

หายใจ 
๔. ถาถกูน้าํมนัเชื้อเพลิงจะทําใหเกิดการระเบิดขึ้น 

วิธีการดับไฟ 
๑. โดยวธิีการทําใหเกิดการเจือจาง (Dilute chemicals) 
๒. โดยการใชฝอยน้ําความเร็วสูงหรือตํ่า 

วิธีการปองกนัอันตราย 
๑. อบรมบุคคล (กําลงัพล) ใหทราบถึงอนัตรายของสาร Oxidizer 
๒. เวลาเขาไปทําการดับเพลงิ หรือเขาไปในบริเวณที่มีไอระเหยของสารนี้ ใหสวมหนากากชวยใน

การหายใจ หรือหนากาก OBA 
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๓. เวลาปฏิบัติหรือทํางานทีต่องใชสาร Oxidizer  ในการทํางานใหสวมเสื้อผาปองกนั และถงุมือ
ยางดวย 
ออกซิเจนเหลว (Liquid Oxygen) 
คุณสมบัติ ทางฟสิกคของออกซิเจนเหลว 

๑. เปนสารไมลุกติดไฟแตเปนตัวชวยใหไฟติด และเพิ่มปริมาณการลุกไหม 
๒. ถาออกซิเจนเหลวถกูกับสารอินทรีย (Organic materials)  เชน น้าํมันเบนซนิ จะทําใหเกิดการ

ระเบิดขึ้น 
วิธีปฏิบัติในการดับไฟ 

๑. ปดทางการไหลของออกซเิจนเหลวหรือรอยร่ัว 
๒. ถาเปนไฟเล็กใชน้ําดับไฟ 
๓. ถาเปนไฟขนาดใหญถาสามารถกระทาํไดใหใชเครื่องมือดับเพลิงที่ใชดับไฟประเภท ข. ดับ  เชน 

เครื่องมือดับเพลิงแบบกาซคารบอนไดออกไซด (CO2)    ผงเคมีแหง   โฟม (Foam) เปนตน 
ขอควรระวังอันตราย 
 ๑. ฝกและอบรมบุคคลใหรูจัก อันตรายของสาร Oxidizer 
 ๒. สวมแวนตาปองกนันัยนตา สวมชุดปองกนัอันตรายใหรัดกุม 
 ๓. เวลาปฏิบัติงานในการใชสาร Oxidizer  ใหทําเปนกลุม (group)  ต้ังแต  ๒ คนขึ้นไป 
 ๔. เวลาเก็บหรือใชงานใหหางจากน้ํามนั (Oil) จารบี (Grease)  และผลิตภัณฑปโตรเลียม 
(Petroleum)  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ ของปโตรเลียม 
 ๕. อุปกรณที่ใชประกอบตาง ๆ ที่ตองเกี่ยวของกับสาร Oxidizer นี้จะตองใหสะอาดปราศจากคราบ
น้ํามนัและผลติภัณฑปโตรเลียม 
 ๖. แนะนําวิธกีารใชและการปฏิบัติเกี่ยวกบัสาร Oxidizer 
 ๗. ในการชาํระลางสาร Oxidizer  หามทําการสูบบุหร่ีเดด็ขาด 
แกสออกซิเจน (Gas Oxygen) 
คุณสมบัติทางฟสกิส (Physical characterisities) 
 ๑. เปนสารไมมีสีไมมีกลิ่น 
 ๒. หนกักวาอากาศเลก็นอย 
ประโยชนของกาซออกซิเจนที่พบเหน็ได 
 ๑.  ใชกับเครื่องแลนประสานและตัดเหล็ก 
 ๒. ใชในการหายใจและชวยผูปวยเมื่อเกิดความลมเหลวในการหายใจ 
วิธีการดับไฟ 
 ๑. ใชฝอยน้าํดับไฟ 
 ๒. เครื่องมือดับเพลิงแบบกาซคารบอนไดออกไซด 
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ขอระมัดระวงั 
 ๑. เก็บใหหางจากสารอนิทรยี 
 ๒. ขวดบรรจุกาซออกซิเจนใหผูกมัดใหแนน 
 ๓. ตรวจสอบดูรอยร่ัวไหลของขวดดวย 
 ๔. อยาใหใกลสารประเภทน้าํมัน หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 
สารฮาโลเจน (Halogen)  
คุณสมบัติ เปนสาร Oxidizer  อยางแรง (Strong Oxidizers) 
คําจํากัดความของสารประเภทฮาโลเจน คือ ธาตุซึ่งเมือ่รวมตัวกับโลหะตาง ๆ แลวจะไดเกลือของโลหะนัน้ ๆ 
ซึ่งสารประเภทฮาโลเจนนี้มอียูดวยกนั ๔ ตัว คือ ฟลูออรีน (Fluorine) คลอรีน (Chlorine) โปรมีน (Bromine) 
ไอโอดีน (Iodine) 
ฟลูออรีน (Fluorine=F)  ตามธรรมชาติเปนแกสเหลืองจาง ๆ การนําเอาฟลูออรีน มาใชประโยชนที่พบเหน็
ได คือ 
 ๑. ใชในการทาํฟน 
 ๒. ใชเปนเชื้อเพลิงเหลว 
 ๓. ใชในการรกัษาเนื้อไม 
คลอรีน (Chlorine=Cl) ตามธรรมชาติเปนแกสสีเขียวแกมเหลือง การนําคลอรีนมาใชประโยชน หรือ
สามารถพบเหน็ไดคือ 
 ๑. ในผงซักฟอก 
 ๒. ใชในการทาํน้าํใหบริสุทธิ ์(น้ําประปา) 
โปรมีน (Bromine=Br)  ตามธรรมชาติเปนของเหลวสสีมแดง  ถาเปนไอจะมีสีแดงการนาํโปรมนีมาใช
ประโยชนหรือสามารถพบเหน็ได คือ 
 ๑. เปนตวัเริ่มตน และทําปฏกิริยาใหไดเปนสารอื่นของปฏิกริยาเคมีตาง ๆ 
 ๒. เปนตัวเติมในน้าํมันเชื้อเพลิง เพื่อเพิ่มออกเทน (ซึ่งสามารถระเหยไดที่อุณหภูมิหอง) 
 ๓. ใชในการลางและอัดรูป 
ไอโอดีน (Iodine=I) ตามธรรมชาติเปนของแข็งสีเทาดํา แตถาระเหยเปนแกสจะเปนสีมวง การนาํไอโอดีน
มาใชประโยชนหรือสามารถพบเหน็ได คือ 
 ๑. ในยาฆาเชือ้ 
 ๒. ในยาตาง ๆ 
 ๓. ในสียอมผา 
อันตรายตาง ๆ ที่ไดรับ 
 ๑. เมื่อทาํปฏกิริยาจะทําใหเกิดเปนกรดขึ้น 
 ๒. กลิ่นของสารฮาโลเจนจะทําใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดนิหายใจ 
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 ๓. เมื่อถูกผวิหนงัจะทําใหเกิดแผลไหมทีผิ่วหนังนั้น 
ขอระมัดระวงั 
 ๑. การปองกนัไอระเหยของสารฮาโลเจนที่จะทําใหเกิดการระคายเคอืงตอระบบทางเดนิหายใจ ให
สวมเครื่องชวยในการหายใจ หรือหนากาก โอ บี เอ( ทางเรือ) 
 ๒. การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชสารฮาโลเจนใหสวมหนากากปองกัน และถงุมือ 
 ๓. หลีกเลี่ยงการทําใหเกิดเปนไอระเหย 
 ๔. ถาถกูกับน้าํจะทําใหเกิดปฏิกริยาอยางรุนแรง 
น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดออกเทนสูง (Fuels) ไดแกน้ํามนัเครื่องบินตาง ๆ เชน JP-3 JP-4 JP-5 หรือเรียกรวม
วา AVGAS (Aviation gasoline) 
คุณสมบัติทางฟสกิส (Physical characteristies) 
 ๑.เปนสวนผสมของสวนประกอบน้ํามันเบนซิน(Gasoline) น้ํามนักาด(Kerosene) และน้ํามนั
เชื้อเพลิง(Fuel oils) 
 ๒. ชนิดของน้าํมันเครื่องบินจะเปนแบบ ๓  ๔และ ๕ ข้ึนอยูกับขนาดของสวนผสมทีใ่สลงไป 
 ๓. มีความคงตัวคงที ่
 ๔. การเรียกชือ่น้ํามนัเชื้อเพลิงแบบนี ้คือ HEAF ( Heavy and air craft ) หรือ น้าํมันเครื่องบนิแรง
สูง 
 ๕. โดยทั่ว ๆ ไปเปนสารระลายใสไมมีสี ถามีสีเมื่อผสมออกเทนลงไป 
การดับไฟ 
 ๑. ฟอง (Foam) 
 ๒. ฝอยน้ํา ยกเวนน้ํามันสาํหรับเครื่องบินใบพัด (AVGAS) 
 ๓. ถาเปนไฟขนาดเล็กใช CO2 หรือผงเคมแีหง 
ขอควรระวัง 
 ๑. เมื่อไดรับความรอนสูง ๆ และประกายไฟสามารถเกิดการระเบิดได 
 ๒. มีความไวไฟสูงมาก 
 ๓. เมื่อไดรับความรอน และหรือประกายไฟจะเปนอันตรายมาก 
น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดทีม่ีสารเอมีน (Amine)  ผสมอยู (Mixed Amine Fuels = MAF) 
คําจํากัดความ  ไดแก น้าํมนัเชื้อเพลิงที่มีสวนผสมของสารไนโตรเจน (Nitrogen) และสารประกอบ
แอมโมเนยี 
(Ammonia) ที่ซึ่งอะตอมของไฮโดรเจน(Hydrogen) ต้ังแตหนึง่อะตอมหรือมากกวาถูกแทนที่โดยแอลกอ
ฮอล 
(Alcohol) หรือ อนุมูลของดาง (Base)  อ่ืน ๆ 
คุณสมบัติทางฟสกิส (Physical charactoristies) 
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 ๑. คุณสมบัติที่ปรากฏใหเหน็เหมือนกับน้าํมันเครื่องบินใบพัด (AVGAS) และน้ํามนัเครื่องบินไอพน 
(JP Fuels) เชน จุดไวไฟ จุดติดไฟ 
 ๒. เปนสารซึง่สามารถระเหยไดงายที่อุณหภูมิปกต ิ
 ๓. ถาไดรับความรอนจะทาํใหเกิดการระเหยไดอยางรวดเร็ว 
 ๔. กลิ่นคลายกลิ่นคาวปลา 
การดับไฟ  
 ๑. ฟองดับไฟ (Foam) 
 ๒. เครื่องมือดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซด (CO2)  
 ๓. ฝอยน้ําดับเพลิง 
อันตรายตาง ๆ ที่อาจไดรบั 
 ๑. ไอระเหยจะเปนอนัตรายตอระบบทางเดินหายใจ นัยนตา คอ 
 ๒. ถูกผิวหนงัจะทาํใหเกิดผิวหนังไหม (สามารถลางออกไดโดยใชน้ํารอน) 
 ๓. สามารถลกุติดไฟไดเมื่อถูกเปลวไฟ หรือประกายไฟ 
น้ํามันหลอลืน่ และน้าํมันหุงตม (Greases(Cooking fats,oil) lubricants) 
 บริเวณที่สามารถพบเหน็ได เชน ในครัว ในหองเครื่องจกัร เครื่องมือและอุปกรณทางชางกลตาง ๆ 
การลุกไหมในลักษณะไฟเลก็นอยสามารถเกิดจาก 
 ๑. น้าํมันทีห่กหรือเปรอะตามพื้น 
 ๒. เมื่อไดรับความรอนสูงมาก ๆ จนถงึจุดติดไฟ 
 ๓. เมื่อเกิดการลุกติดไฟแลวจะมีอันตรายมากกวาไฟประเภท ข. ธรรมดา 
การดับไฟ  
 ๑. ใชผงทําขนมปงดับ (โซเดียมไบรคารบอเนต) 
 ๒. ใชผงเคมีแหง 
 ๓. ใชเครื่องมือดับเพลิง CO2   เเตควรระวงั เพราะสามารถกลับลุกติดไฟไดใหมอีก 
 ๔. ใชผาชุบน้าํคลุมไฟ 
อันตรายที่อาจไดรับและขอควรระวัง 
 ๑. หามใชน้าํเปนลําดับไฟเดด็ขาด 
 ๒. ถาใชน้าํเปนลําจะทาํใหไฟเกิดการกระจัดกระจายทําใหเกิดการลุกลามมากขึ้น 
น้ํามันไฮโดรลิคส (Hydraulic Fuels) 
 บริเวณที่สามารถพบเหน็ได คือ ลิฟท  ระบบควบคุมน้าํหยาด   เครื่องหางเสือ   ฐานปน 
อันตรายที่เกดิขึ้น 
 ๑. มีกาํลังดันเขามาเกีย่วของ 
 ๒. ไอระเหยของน้าํมันไฮโดรลิคสมีความไวไฟสูง 
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 ๓. สามารถเกดิการระเบิดได 
การดับไฟ 
 ๑. เครื่องมือดับเพลิงแบบกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 
 ๒. เครื่องมือดับเพลิงแบบผงเคมีแหง (Dry Chemical) 
 ๓. การใชฟองดับไฟ (Foam) 
 ๔. การใชฝอยน้ําดับไฟ 
สารละลายไวไฟ (Flammable Solution)  สามารถแบงออกไดเปน ๔ ชนิด  ไดแก 

๑. สารละลายอีเธอร (Ether Solusion) เปนของเหลวใสไมมีสีไมมีกลิ่นเฉพาะตัวระเหยไดรวดเรว็
มาก ไอระเหยเปนพษิตอรางกาย เมื่อสูดดมเขาสูรางกายทําใหหมดความรูสึก หรืออาจถึงตายได ไอระเหยนี้
หนกักวาอากาศ 
การดับไฟที่เกิดจากสารละลายอีเธอร 
         ๑. ใชเครื่องมือดับเพลงิแบบกาซคารบอนไดออกไซด CO2     ดีที่สุด 
         ๒. ใชฝอยน้ําเพื่อลดอณุหภูมิภาชนะที่ใสอีเธอร และปองกนัการลุกลามของไฟ 
         ๓. ใชผงเคมีแหงดับไฟ 
         ๔. ฟองใชไมไดผล 
 ๒. สารละลายแอลกอฮอล (Alcohol Solusion)  เปนของเหลวใส ไมมีสี มกีลิ่นเฉพาะตวัระเหยได
รวดเร็ว ไอระเหยเมื่อถูกประกายไฟจะเกิดการระเบิดรุนแรง ไอระเหยหนกักวาอากาศ แอลกอฮอลมีดวยกนั
หลายชนิด แตที่ใชกนัมากมี ๒ ชนิด คือ 
 ก. เอททิลแอลกอฮอล (Ethyl Alcohol)  
 ข. เมททิลแอลกอฮอล (Methyl Alcohol) 
 การดับไฟที่เกิดจากแอลกอฮอล 
  ๑. ใชเครื่องมอืดับเพลิงแบบกาซคารบอนไดออกไซด CO2 

 ๒. ใชน้ํา หรือฝอยน้ําเพื่อทําใหความเขมขนเจือจาง เพื่อใหจุดวาบไฟมคีาสูงขึ้น เพื่อใหงาย
ในการดับไฟ 

 ๓. ใชผงเคมีแหงดับไฟ 
 ๔. ฟองใชไมไดผลในการดบัไฟที่เกิดจากแอลกอฮอล 
๓. สารละลายอะซิโตน (Acetone Solusion)  เปนของเหลวใส ไมมีสีมีกลิ่นเฉพาะตัว ระเหยได

รวดเร็ว ไอระเหยเปนอันตรายตอระบบการหายใจ และระบบประสาท ไอระเหยเมื่อถกูประกายไฟ หรือเปลว
ไฟจะทาํใหเกดิการลุกไหม เพราะติดไฟไดรวดเร็ว ไอระเหยหนกักวาอากาศ 
การดับไฟที่เกิดจาก อะซิโตน 
 ๑. ใชเครื่องมอืดับเพลิงแบบกาซคารบอนไดออกไซด  CO2  
 ๒. ใชฝอยน้ําเพื่อลดอุณหภูมิของภาชนะที่บรรจุสาร 
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 ๓. ใชผงเคมีแหงดับไฟ 
 ๔. ฟองใชไมไดผลในการดบัไฟที่เกิดจากอะซิโตน 
 ๔. สารละลายเบนซิน (Benzene Solusion) เปนของเหลวใส ไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะตัวระเหยได
รวดเร็วมาก ไอระเหยนี้หนักกวาอากาศ 
วิธีการดับไฟที่เกิดจากสารละลายเบนซิน 
 ๑. ใช CO2 ในการดับไฟ 
 ๒. ใชผงเคมีแหงในการดับไฟ 
 ๓. ใชฝอยน้ําเพื่อลดอุณหภูมิของภาชนะที่บรรจุสาร 
 ๔. น้ํายาฟองทางกล หรือโฟมดับไฟที่เกดิจากน้าํมนัเบนซิน 
หมายเหต ุถาสารพวกนี้เกิดการลุกไหมสวนมากจะใชวิธกีารดับไฟแบบวิธีการคลุมไฟกัน้ออกซิเจนเปนสวน
ใหญ 
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บทที่  ๗ 



การปองกันไฟในเรือ 
  การดําเนินการในเรื่องการปองกันความเสยีหาย        วิธกีารที่จะลดความสูญเสียให
นอยลงมากทีสุ่ดก็คือ วิธีการปองกนักอนที่จะเกิดความเสียหายขึน้ ซึ่งสาเหตุของความเสยีหายที่เกิดขึ้นตอ
เรือ ก็คือ การเกิดเพลงิไหม โดยเมื่อเกิดเพลิงไหมข้ึนมาแลว ยอมมีอันตรายตาง ๆ มากมาย  ตอนักดับไฟ 
และตัวเรือ  
สาเหตขุองการเกิดเพลิงไหม    เปนดังนี ้
 ๑. เกิดจากถูกยิงโดยอาวธุขาศึก 
 ๒. เกิดจากการทิ้งกนบหุร่ีโดยขาดความระมัดระวังของพลประจําเรือ 
 ๓. เกิดจากการลุกไหมไดเองของวัตถุเชื้อเพลิงบางชนิด 
 ๔. เกิดจากใชเครื่องมือที่มีประกายไฟฟาในหองทีม่ีไอระเหยแกสระเบดิ 
 ๕. เกิดจากการเก็บสารที่ไวไฟไมถูกตอง 
 ๖. เกิดจากไฟฟาสถิตย 
 ๗. เกิดจากกรณีอ่ืน 
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นไดกับนักดับไฟ 
 ๑. จากการโดยไฟไหมตัว 
      ก) ปองกันตัวดวยสิ่งปกคลุมที่กนัไฟทกุสวนของรางกาย 
 ๒. ความรอน 
 ๓. ควัน 
      ก) ทําใหมองเหน็สิ่งตาง ๆ ไดยาก 
      ข) ทําใหหายใจอยูไมไดนาน 
      ค) จํากัดความสามารถในการทํางานของนักดับไฟ 
      ง) ปองกันไดโดย 
           ๑) พยายามกมหนาใหตํ่าเทาที่จะทําได 
                       ๒) เคลื่อนไหวดวยความระมัดระวัง 
           ๓) ใชเครื่องชวยหายใจแบบผลิตออกซิเจน ( โอ.บี.เอ. ) หรือ แบบอากาศอัด  
           ๔) ระบายควนัออกจากหองดวยเครื่องระบายควนั/เครื่องดูดควัน/ใหสลายไปตามธรรมชาต ิ
 ๔. เถาถานและเขมา 
       ก) ยังคุกรุนอยู พรอมทีจ่ะลุกไหมไดใหม 

      ข) ปองกันไดโดย 
            ๑) ใชนําฉีดใหโชก 
                        ๒) ร้ือขนเถาถานและเขมาออกจากบริเวณไฟไหมเทาที่จะทําได 
 ๕. ออกซิเจน ( Oxygen = O2 ) ไมเพียงพอในการหายใจ 
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       ก) เกิดขึ้นในหองที่เกิดไฟไหม ( เพราะออกซิเจนจะถูกใชไปในการทําปฏิกิริยาการลุกไหมของ
เชื้อเพลิง ทําใหบริเวณดังกลาวมีออกซิเจนนอยลงจนถงึไมเพยีงพอตอการหายใจ ) 
                   ข) ปองกันไดโดยการสวมเครื่องชวยในการหายใจแบบผลิตออกซิเจน ( โอ.บี.เอ. ) หรือแบบ
อากาศอัดตลอดเวลา 
       ค)  ตรวจสอบบริเวณตาง ๆ ภายในเรือหรือบริเวณที่ปดทึบดวยเครื่องตรวจหาปริมาณ
ออกซิเจน 
 ๖. คารบอนไดออกไซด ( Carbondioxide = CO2 )  
       ก) เกิดขึ้นไดเสมอเมื่อไฟไหม 
                   ข) ไมเปนแกสพษิ แตไมชวยในการหายใจหากในบริเวณดังกลาวมีปริมาณคารบอนไดออกไซด 
เกินกวาเกณฑปกติจะเปนอนัตรายตอรางกาย เชน ถามปีริมาณตั้งแต   ๔ %   ข้ึนไปโดยปริมาตร และ
หายใจเขาไป จะทาํใหถงึแกความตาย แตถานอยกวา ๔ % -  ๑ %   ทาํใหเปนโรคหวัใจและระบบตาง ๆ ใน
รางกายผิดปกติ 
                    ค) ปองกนัไดโดยการสวมเครื่องชวยหายใจแบบผลิตออกซิเจน ( โอ.บี.เอ. ) และแบบอากาศ
อัด ตลอดเวลา 
 ๗. คารบอนมอนนอคไซค ( Carbonmonoxide = CO ) 
                    ก) เรียกวา  BLACK DAMP   
                    ข) เปนแกสพษิ และแกสระเบิด 
                    ค) จํานวนมากหรือนอยแลวแตในบริเวณที่เกิดการเผาไหม ถาในบริเวณที่เกิดการเผาไหมมี
อากาศมาก จะทําใหเกิดกาซคารบอนมอนนอคไซดนอย แตถาในบริเวณที่เกิดการเผาไหมมีอากาศนอยก็จะ
เกิดกาซคารบอนมอนนอคไซดมาก 

        ง) ปองกันไดโดยสวมเครื่องชวยหายใจแบบผลิตออกซิเจน (โอ.บี.เอ.) หรือแบบอากาศอัด 
ตลอดเวลา    

        จ)  ในบริเวณที่ไมแนใจวาจะมีปริมาณกาซคารบอนมอนนอคไซดอยูเทาไร จะเปนอนัตราย
หรือไม ใหใชเครื่องตรวจหาปริมาณกาซพษิ ( เครื่องตรวจหากาซคารบอนมอนนอคไซด )  
หลักเบื้องตนในการปองกนัไฟในเรือ  
 ๑. เจาหนาทีป่องกนัความเสียหายทกุนาย  ตองมีความรับผิดชอบในการปองกนัไฟในเรือไดเทากับ
การเขาดับไฟเมื่อเกิดขึ้น 
 ๒. เจาหนาทีป่องกนัความเสียหายทกุนายในเรือที่รับผิดชอบตามภาคของตน      ตองหมั่นตรวจดู
ความเรียบรอยตาง ๆ ของการปองกนัไฟในเรือ ซึง่อาจรวมถงึการตรวจดังตอไปนี ้
       ก) ตรวจสอบใหแนใจวา เครื่องมือดับเพลิงตาง ๆ  ทกุชนิดอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานได
ตลอดเวลา 
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  ข) ตรวจสอบระบบน้ําไฟรเมน ( FIRE  MAIN)  เสมอวา มีกาํลังดันน้าํเพียงพอใชงานหรือไม 
  ค) ตรวจสอบดูการปฏิบัติงานของกําลงัพล ที่อยูในเรือวา    ไดปฏิบัติงานถกูตองตามวิธีการที่
ปลอดภัยหรือตามขอระมัดระวังในการปองกนัไฟในเรือหรือไม 
  ง) ตรวจสอบดูวาสิ่งตาง ๆ ที่อาจเปนอนัตรายตอการเกิดไฟไหมได ตองไมมี เชน 
      ๑) น้ํามนัหรือสีทีห่กเปรอะตามที่ตาง ๆ  
     ๒) เศษผาชํารุดที่เปรอะน้ํามนั, จาระบ ีเก็บไมถกูที ่
  ๓)  เก็บวัตถุอันตรายตาง ๆ เชน สารไวไฟ ไมถูกตอง 
  ๔) ตลอดจนการไมปฏิบัติตามวธิีการเก็บส่ิงของที่ดีตาม  Good  House Keeping 
 จ) ตรวจสอบหองพัดลมและทอทาง    ตองไมมีวัสดุเกะกะขวางทางลม ซึ่งอาจจะเปนอันตราย
ตอการเกิดไฟไหมได ตรวจสอบทอทางระบายอากาศไปยังหองตาง ๆ รวมทัง้แผนกรองอากาศ  ( Filters)  
และ เครื่องอุนอากาศ   ( Heaters )   ตามกําหนดเวลา ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนที่สะสมของฝุนหรือเศษผงตาง ๆ ซึง่
ทําใหสามารถลุกลามไดรวดเร็ว จากหองหนึ่งไปยงัอีกหองหนึ่ง ระบบระบายอากาศเปนเสมือนทางหายใจ
ของเรือ ตองรักษาใหสะอาดอยูเสมอ ซึง่ระบบพัดลมระบายอากาศของเรือมี ๒ ระบบ คือ 
   ๑) Supply  Blower    ระบบอากาศบริสุทธิ์ จากภายนอกเขาในหองตาง ๆ  
      ๒) Exhaust  Blower   ระบบอากาศเสยี ออกนอกหอง 
      ๓) เมื่อเกิดไฟไหมตองปดระบบระบายอากาศดีชนิด Supply  Blower (ระบบนําอากาศดี
เขาสูภายในตวัเรือ ) เสมอ สวนระบบระบายอากาศเสยีชนิด Exhaust  Blower จะปดหรือไมก็ไดข้ึนอยูกับ
บริเวณที่เกิดเพลิงไหมและทอทางระบายอากาศเสยีวา จากหองที่เกิดเพลิงไหมนัน้ไหลผานหองอืน่หรือไม  
เพราะจะเปนทางนาํความรอน ไปยงัหองอื่น ๆ หากทอทางดังกลาวเปดออกสูภายนอกตัวเรือ ใหเดินเครื่อง
ได เพราะจะเปนตัวชวยในการระบายควนั 
  ฉ) ตรวจสอบดูส่ิงที่อาจเปนอันตรายตอการเกิดไฟไหมจากการเกิดไฟฟาสถิตยของวัสดุตาง ๆ     
โดยควบคุมความชืน้ของหองตาง ๆ ใหอยูในเกณฑทีจ่ะลดอํานาจไฟฟาสถิตยลง    (  ความชืน่ประมาณ 
๔๐ - ๕๐ % ) หรือการใชอุปกรณเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ตองมีการตอสายดิน ( Ground )  
  ช) การปองกันอันตรายที่อาจจะกอใหเกิดอัคคีภัยภายในเรือไดเจาหนาที่ปองกนัความเสียหาย
จะตองหมั่นตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติของกําลงัพลภายในเรือในสิ่งตาง ๆ ดังนี ้
   ๑) ตอปล๊ักไฟฟาไมถกูตอง 
      ๒) ใชเครื่องไฟฟาโดยไมไดเปนเจาหนาที ่
       ๓) เดินสายไฟไมถูกตอง เชน เดินสายไฟเล็กเกินไป ไมสมดุลยกับเครื่องใชไฟฟาที่ใช 
       ๔) อะไรก็ตามที่เปนสาเหตุอันอาจจะเกิด  Over Load  ในวงจร 
  ซ) ตรวจสอบดูวา      ขณะปฏิบัติงานเกีย่วกับเชื่อมประสาน,   ขนถายน้ํามัน    หรือการขน
ถายสรรพาวธุ     มกีารจัดยามเฝาไฟหรือไม      ซึ่งจะตองจัดเตรียมสายสูบ และเครื่องมือดับเพลงิขั้นตน
พรอมเจาหนาที่  ประจําอยูใกลบริเวณนัน้อยูตลอดเวลาจนกวาการปฏิบัติงานจะเสร็จส้ินลง    
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 ฌ) ตรวจสอบหองกลาสีวา    พลประจําเรอืเก็บเสื้อผาทกุชิ้นเขาตูเรียบรอยหรือไม     ผาชํารุดที่
เปรอะน้ํามันเก็บรวมไวในถงัเหลก็ และนาํไปทิ้งทุกวันหรือไม (เมื่อเรือจอดในทาเรือ ) หากเรืออยูในทะเลผา
ชํารุดที่เปรอะน้ํามนัเกบ็รวบรวมไวในถงัเหล็กและปดฝาใหสนทิทกุวนัพรอมนําไปทิง้เมื่อเรือเขาจอดที่ทาเรือ
 ญ) ตรวจสอบหองเก็บของวา   เก็บของเฉพาะที่กาํหนดไวหรือไม  หามเก็บของที่เปนเชื้อเพลิง 
รวมกับของทั่ว ๆ ไป ของเหลวที่เปนอันตรายและวัตถุติดไฟ เก็บไวในหองที่เก็บเชื้อเพลิงใตแนวน้ํา เชน 
น้ํามนัเชื้อเพลิงตาง ๆ  
 ฎ) ตรวจสอบการเก็บสารเคมี และแกสทีม่กีําลังดนั  ใหเปนไปโดยถกูตอง 
    ก)  Safe  Material   วัตถุนี้ไมติดไฟไดเอง   และไมมีอันตรายรุนแรง     ไมมีการเก็บพิเศษ 
แตมีการปองกนัไฟและการระบายอากาศเพียงพอ  ส ารเหลานี้เชน  ข้ีผ้ึง (Beeswax) , กาว (Glue) , น้าํยา    
บอแร็กซ (Borax)    
   ข)  Semi  Safe  Material  วตัถุกึ่งปลอดภยักึ่งอนัตราย ควรเก็บไวในหองสาํหรับเกบ็วัตถุ
ติดไฟใตแนวน้าํ ไมควรเก็บใกลคลังลูกปน ควรเก็บไวในภาชนะที่ปดและไมร่ัว เชน สี,  น้ํามันกาด 
น้ํามนัหลอ, จาระบ ี
   ค)  Danger  Material   เปนวัตถุอันตรายมาก        ตองเก็บไวในหองเก็บพิเศษเสมอ วัตถุ
เหลานี้ เชน กระสุนดินดํา, แอลกอฮอล, อาซีโทน, เบนซิน  
   ง)  แกสที่มกีําลังดันตาง ๆ ตองเก็บไวบนดาดฟาเปด เชน  ออกซิเจน (O2 ) ,ไฮโดรเจน (H2)  
อะเซตทิลีน (Acetylene)     
  ฏ)  ตรวจสอบดูการสูบบุหร่ีของพลประจําเรือ 
         ๑) สูบบุหร่ีเฉพาะเวลาทีก่ําหนดและในบริเวณที่กําหนด 
               ๒) หามสูบบุหร่ีในขณะปฏิบัติงานที่เปนอันตราย เชน 
                ก) ขณะลําเลียงอมภัณฑ 
               ข) ขณะขนถายน้าํมัน 
                                     ค) ขณะนอนอยูบนเตียง 
         ๓) หามทิง้กนบุหร่ีลงพืน้ โดยเฉพาะบริเวณที่อยูใกลที่เก็บน้ํามัน หรือแกสระเบดิตาง ๆ  
ใหทิง้บุหร่ีในภาชนะที่จัดไว 
             ๔) หามทิ้งกนบหุร่ีออกนอกเรือ เพราะกนบหุร่ีอาจปลิวกลับเขามา และผวิหนาน้าํอาจ
มีคราบน้ํามันอยูดวย        
 ๓.  กฎ ๕ ขอ ในการปองกนัไฟในเรือซึ่งเรือทุกลําจะตองถือปฏิบัติ ดังนี้คือ 
   ๑. ตองสังเกตสิ่งตาง ๆ ที่เปนอนัตรายตอการเกิดไฟไหม ตองเปนคนวองไวที่จะแกไข
สถานการณได  เมื่อเกิดไฟไหมข้ึน 
   ๒. หัดเปนคนเจาระเบียบ เหน็การเก็บส่ิงตาง ๆ ไมถูกตอง  รีบรายงานใหเจาหนาที่ทราบ 
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   ๓. บํารุงรักษาเครื่องมือดับไฟตาง ๆ ทกุชนิด ใหอยูในสภาพพรอมใชไดทุกโอกาส วธิีนี้ เปน
วิธีที่ดีที่สุดในการปองกนัการลุกลามของไฟ 
       ๔. ตองแนใจไดวาเจาหนาที่ดับไฟทุกคน ไดรับการฝกอบรมในเรื่องอันตรายตาง ๆ ที่อาจมี
ผลทําใหเกิดไฟไหมไดดีเทากับการฝกอบรมในการเขาดบัไฟ 
    ๕. ตองพยายามหาเครื่องมือดับไฟทีท่ันสมัยมาซอมอยูเสมอ ตลอดจนเทคนิคในการเขา
ดับไฟใหม ๆ เพื่อผลในการดับไฟที่รวดเรว็ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………. 
 



บทท่ี  ๘ 
อันตรายตาง ๆ และการระมัดระวัง 

 การปองกนัอนัตรายตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ภายในเรือ ซึง่จะกอใหเกิดความสูญเสียชีวิตของกําลงั
พล แลวยังสงผลทําใหเรือไดรับความเสียหายเกิดขึ้นดวย ฉะนั้นกําลงัพลทกุคนควรจะรูในเรื่องของอันตราย
ตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได ซึ่งมีวิธีการในการปองกันและปฏิบัติเพื่อมิใหเกิดอันตรายขึ้นได คือ 
  ก. ความรับผิดชอบในการปองกนัอันตรายตอตนเอง 
  ข. ความรับผิดชอบในการปองกนัอันตรายตอสวนรวม 
 ความรับผิดชอบในการปองกันอนัตรายตอตนเอง 
  ๑.มีความสาํคญัอยางยิ่ง โดยเฉพาะในขณะสงคราม 
  ๒.การทิ้งกนบหุร่ีผิดที่ อาจจะทําใหเกิดความเสียหายไดมากหรือนอยกวาความเสียหายจากลกูปน
ขาศึก 
  ๓.ไฟอาจจะเกิดขึ้นไดโดยความรูเทาไมถึงการณของแตละบุคคล เชน จุดไมขีด หรือใชเครื่องมือทีม่ี
ประกายไฟในหองที่มีไอระเหยแกสระเบิดอยู 
  ๔.เศษผาชํารุด หรือยุตที่เปยกน้าํมนั ถกูทิ้งไวตามที่ตาง ๆ อาจจะทําใหส่ิงเหลานี้ลุกติดไฟได 
 ความรับผิดชอบในการปองกันอนัตรายตอสวนรวม 
  ๑. การเก็บส่ิงของและจัดสถานที่ใหถูกตองตามหลกัการที่ดี ( GOOD HOUSE KEEPING) 
  ๒. การบํารุงรักษาตะแกรง หรือฝาครอบระบบระบายอากาศ และหองปรุงอาหารใหปราศจากคราบ
น้ํามนัและจาระบี 
  ๓. ระมัดระวังใหภาชนะบรรจุวัตถุเชื้อเพลิงที่ระเหยเรว็ ถูกปดแนน และเก็บอยางถกูตอง 
  ๔. อยาใหใตทองเรือเปนที่สะสมของน้าํมนัและจาระบีตาง ๆ 
  ๕.ระวังรักษาใหที่อยูอาศัยและหองปฏิบัติงานปราศจากเศษวัตถุเหลือใช 
  ๖. ผา น้ํามัน ไขสัตว และผาชํารุดตาง ๆ เก็บใสภาชนะเหล็ก แลวนาํไปเก็บใหหางไกลจากบริเวณ
อันตรายตาง ๆ ใหมากที่สุด 
 อันตรายตาง ๆ ที่จะเกิดขึน้ได แบงออกตามคุณลักษณะการเกิดได ๓ ประเภท 
 ๑. ไอระเหยแกสระเบิดทีอ่าจจะระเบดิ ไดแก 
  ก)  น้ํามนัเบนซิน ซึง่ปลอยไอระเหยออกมาที่อุณหภูมิ  –๔๕ ๐ฟ. 
  ข)  น้าํมันเชื้อเพลิงหนกั ปลอยไอระเหยออกเมื่อไดรับความรอนถึง  ๑๕๐ - ๒๕๐ ๐ฟ. 
  ค) แกสคารบอนมอนน็อคไซด (CO) จะเกิดขึ้นจากการเผาไหมไมหมดจด เนื่องจากขาดออกซิเจน 
  ง)  ไอระเหยแอลกอฮอล,อีเธอร, และคีโรซีน (KEROSENE)  ถึงแมวาในเรือจะมีไอระเหยทัง้ ๓ นี ้
จํานวนนอย แตก็เปนอนัตรายได 
  น้ํามันเบนซนิ 
    -  ความกดดันของไอระเหยสงูกวาความกดดันของอากาศ 
    -  ขยายตัวและไหลออกทางเปดของภาชนะ 
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    -  ไอระเหยหนกักวาอากาศ มันจะไหลลงสูเบื้องต่ําเสมอ 
     ก)  อาจจะถกูพาไปตามกระแสอากาศทัง้ทางขางและลอยสูงขึ้น 
    -  ชวงระยะการระเบิดของไอระเหยน้ํามันเบนซิน (EXPLOSIVE RANGE) 
     ก)  น้ํามนัเบนซินจะระเบิดไดถามีจาํนวนระหวาง  ๑.๔-๖ % โดยปริมาตร 
     ข)  ตํ่ากวา ๑.๔ % สวนผสมจะเจือจางเกนิไป (TOO LEAN) ไมสามารถจะระเบิดได 
     ค)  สูงกวา ๖ % สวนผสมมากเกนิไป (TOO RICH) ไมสมารถจะระเบดิไดเชนเดียวกัน 
    - ไอระเหยน้ํามันเบนซินมีโอกาสไหลตัวออกจากภาชนะไปยังบริเวณทีม่ีประกายไฟอยู และ
ทําใหเกิดการระเบิดได 
     ก)  การปองกนัก็คือ ตองเกบ็น้ํามนัเบนซนิไวในภาชนะปดตลอดเวลา 
    - ถาบรรจุน้าํมนัเบนซินเต็มถงั จะไมมีอันตรายจากการระเบิด 
     ก) สวนผสมมากกวา ๖ % โดยปริมาตร 
    - ถังที่มนี้ํามนัเบนซินอยูบาง หรือใชหมดถงัแลว มีอันตรายจากการระเบิดมากกวา 
     ก) มีสวนผสมอยูระหวาง ๑.๔ – ๖ %   
     ข) เมื่อใชน้ํามนัเบนซินหมดถังแลว ใหเติมน้ําลงไปใหเตม็ เพื่อไลไอระเหยออกใหหมด 
  น้ํามันเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ  
    - ในอุณหภูมิธรรมดาจะไมระเบิด เพราะมจีุดวาบไฟสงู 
    - จะปลอยไอระเหยเมื่อไดรับความรอนถึง ๑๕๐  ๐ฟ. 
    - ไอระเหยหนกักวาอากาศ และมักจะสะสมอยูตามที่ตํ่า ๆ เชน ใตทองเรือ 
    - การเก็บรักษา เชนเดียวกับน้ํามนัเบนซนิ โดยเฉพาะอยางยิง่สําหรับระบบน้าํมันที่ใชเผา 
เชน น้ํามันเตา ตองระวงัไมใหมีไอระเหยรั่วไหลไปได 
    - ตองระมัดระวังเปนพเิศษสาํหรับน้ํามนัเครื่องบิน JP – ๔ เพราะมีจุดวาบไฟต่าํ เพราะไว
ตอการระเบิดจากประกายไฟฟา 
  คารบอนมอนนอคไซด 
    - นอกจากเปนแกสที่มีอันตรายจากการระเบิดแลวยังมีอันตรายจากการเปนพิษของมนัดวย 
    - เกิดจากการเผาไหมไมหมดจดของเชื้อเพลิงเนื่องจากขาดออกซิเจน เกิดขึ้นแทนที่
คารบอนไดออกไซด ( ที่เกิดจากการเผาไหม ) 
    - มีในไอเสียของเครื่องยนตที่มีการเผาไหมภายใน (INTERNAL COMBUSTION – 
ENGINE ) 
    - เกิดจากไฟทีไ่หมในหองที่มกีารระบายอากาศ หรือหองปดทึบ 
    - เกิดในหองทีท่าสีดวยน้าํมนัลินสีด ( LINSEED – OIL PAINT ) และปดทึบหองนัน้ไว 
    - ชวงระยะการระเบิดกวางมาก ๑๒.๕ – ๗๔ % โดยปริมาตร 
    - อันตรายจากการเปนพิษ 
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     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
ถาหองขางเคยีงขณะนัน้เกดิไฟ ไอระเหยจากการระบายออกที่ร่ัวอาจไปทําใหเกิดการระเบิดและเปน
อันตรายได 
     ค) ใชพัดลมดูด ( EXHAUST   FAN ) ระบายไอระเหยแกสระเบิดออก    ตองเปนพดั
ลมดูดที่ไมมีประกายไฟฟา  (พัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่  -  RED  DEVIL ) 
     ง) ถาเปนการระบายไอระเหยออกจากหองปดทึบ ไมมีระบบระบายอากาศ     ในการ
ติดตั้งทอทางดูดไอระเหยแกสระเบิด จะตองแนใจไมมกีารรั่วไหลระหวางทางจนถงึบรรยากาศภายนอก ถา
เกิดมีการรั่วไหลระหวางทางไปเขายังหองใดหองหนึง่ หองนัน้จะตองถูกปดทึบ แลวจดัการระบายออก
ภายหลงั 
     จ) ใชคารบอนไดออกไซดบรรจุเขาไปยังหองที่มีไอระเหยแกสระเบิดใหเต็ม เปนอีกวิธี
หนึง่เพราะ คารบอนไดออกไซด จะเขาไปลบลางอาํนาจการระเบิดของไอระเหยแกสระเบิด       โดยทําให
ปริมาณแกสระเบิดเจือจางลงจนต่าํกวาปริมาณเกณฑการระเบิดขั้นต่ํา       หลงัจากนัน้ทาํการระบาย
อากาศออก    ซึ่งคารบอน - ไดออกไซดและไอระเหยแกสระเบิดก็จะถกูระบายออกไปพรอมกนั ( เมื่อ
สถานการณอํานวย ) 
 ๒. อันตรายจากไฟฟาสถิตย  การเกิดไฟฟาสถิตยเกิดจากการขัดสี หรือเสียดสีระหวางวัตถุของแข็ง ๒ 
ชนิด หรือระหวางวัตถุของแข็งกับของเหลว  ( เชน  การเสียดสีของน้ํามันที่ไหลผานทอเหลก็เปนเวลานาน )    
การทีว่ัตถุของแข็ง ๒ ชนิด ทีติ่ดกันอยูตลอดเวลา แลวถูกนําใหแยกออกจากกัน      การเกิดไฟฟาสถิตย
บริเวณเสาอากาศวทิยุในขณะรับและสงสัญญาน  หรือเกิดจากการเคลื่อนไหวตาง ๆ ของทัง้คนและสิ่งของ  
( เชน สายพานกับมูเล )   
 โดยสวนใหญแลวไฟฟาสถติยจะสะสมอยูตามผิวหนาของวัตถุทกุชนิด      แตถาผิวหนานั้นมีความชืน้
อยูดวย ไฟฟาสถิตยก็จะถายเทหายไปซึ่งการเกิดไฟฟาสถิตยจะเกิดสะสมขึ้นบนผิวหนาวัตถทุี่แหงเทานัน้         
ฉะนัน้ การทาํงานของบุคคลเกี่ยวกับเครื่องมือทีม่ีประกายไฟฟาในหองที่มีอากาศแหง ปราศจากความชื้น 
และมีไอระเหยแกสระเบิดปรากฏอยูดวย จะเปนอนัตรายอยางมาก 
   



- ๔๕ - 
การปองกันการสะสมของไฟฟาสถิตย 
   ก) โดยการตอเครื่องมือตาง ๆ ลงดิน  เพื่อเปนการปองกนัอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากอํานาจ
ไฟฟาสถิตยกอนใชเครื่องมอืและอุปกรณตาง ๆ ควรตอสายดิน (GROUND) เพื่อลดอํานาจไฟฟาสถิตย     
เชน     การนาํพัดลมระบายอากาศที่ใชไฟฟาเขาไประบายอากาศในหองที่มีไอระเหยแกสระเบิด   จะตอง
ตรวจใหแนใจวาพัดลมระบายอากาศนั้นมีการตอลงดินดวย 
   ข) ในการเติมน้ํามนัลงในถงัเปลาใหแตะหวัจายน้าํมันกบัตัวถังเพื่อลดอํานาจไฟฟาสถิตย  หรือ
ถาไมแตะหวัจายน้าํมนักับตัวถังตองตอสายดินระหวางหวัจายกับดินกอนจายน้าํมันเสมอ เพราะไอระเหย
น้ํามนัที่ไหลออกสูทางออกนั้นจะเสียดสีกบัหัวจาย เกิดเปนไฟฟาสถิตยและอาจเกิดเปนประกายไฟไดใน
ภายหลงั     
   ค) หามใชหนงัสัตว เชน หนงัชารมวั ทําเปนเครื่องกรองน้ํามนั นอกจากจะมีการควบคุมอยาง
ใกลชิด เพราะหนงัสัตวเปนแหลงกําเนิดไฟฟาสถิตยอยางดี 
   ง) ควบคุมรักษาใหความชืน้สัมพทัธในอากาศมีคาระหวาง ๔๐ - ๕๐ %  ซึ่งความชืน้จํานวนนี้จะ
ทําใหไฟฟาสถติยในอากาศและตามเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ถายเทเปนกลางหมด 
  วิธีทาํใหไฟฟาสถิตยเปนกลาง 
   โดยการประดษิฐสาร IONIZE ใหมีอยูในอากาศ     เพราะสารนี้จะเปนตัวดึงดูดไฟฟาสถิตย
จากวัตถุตาง ๆ เอามาเก็บไวที่สารประดิษฐนั้น  (สาร IONIZE ) ซึ่งจะทําใหวัตถุเหลานัน้แปรสภาพ
กลายเปนกลาง 
 ๓. อันตรายจากการลกุติดไฟไดเอง   เชน 
  ก) น้ํามนัและเศษผาชํารุดตาง ๆ ซึ่งโชกดวยสารที่มีอุณหภูมิติดไฟต่ํา ๆ ไดแก น้ํามันเบนซนิ วางทิง้
อยูตามที่ตาง ๆ ในเรือ โดยเฉพาะบริเวณที่อาจเกิดการลุกไหมไดงาย (ในหองเครื่องจักร)     จะทาํใหเรือลํา
นั้นอยูในสภาพอันตราย 
  ข) วัตถุตาง ๆ ที่โชกดวยสารตอไปนี้ มีโอกาสลุกติดไฟไดเอง คือ 
   ๑) น้ํามนัสน       ( TERPENTINE  OIL) 
   ๒) น้ํามันลนิซที  ( LINSEED  OIL) 
   ๓) น้ํามันมะกอก  ( OLIVE  OIL )  
   ๔) น้ํามันถั่ว         ( PEANUT  OIL )  
   ๕) น้ํามันจากสัตว  ( ANIMAL  FAT) 
   ๖) น้ํามนัชนิดอื่นที่ไมไดสกดัจาก ปโตรเลยีม ( PETROLEUM ) 
  ค) ออกซิเจน   มีความสําคญัในการชวยการลุกติดไฟไดเอง แตถาเราสามารถลดปริมาณออกซเิจน
ใหลดลงไดโดยการระบายอากาศออกก็จะสามารถทาํใหวัตถุตาง ๆ ติดไฟไดยากขึ้น    อีกทั้งการระบาย
อากาศยงัเปนตัวชวยลดความรอนของวัตถเุชื้อเพลิงลงไดอีกประการหนึง่ดวย 
   



- ๔๖ - 
  ง) วัตถุที่มีลักษณะเปนเสน เปนฝอย จะมผิีวหนาที่สัมผัสกับออกซิเจนมากกวาวัตถุเปนกอน    เชน  
เศษผาชํารุด ยุตตาง ๆ และจะมีโอกาสติดไฟไดเองมากกวาเสื้อผาที่เปนตัว หรือเปนชิ้น 
  จ) วัตถุบางอยางเมื่อโชกดวยสารอุณหภูมิติดไฟต่ํา ไมมากเกินไปนัก และมีความรอนแรกเริ่ม
จํานวนหนึ่งชวยสะสมตอไปเร่ือย ๆ ก็จะลกุติดไฟไดเอง เมื่ออุณหภูมิทีส่ะสมสูงขึ้นจนถงึอุณหภูมติิดไฟ 
  ฉ) กระสอบเสบียงมีโอกาสลกุติดไฟไดเอง จึงควรเก็บใหถูกตอง  โดยปฏิบัติดังนี ้
   ๑. จัดวางเปนชั้น ๆ  
   ๒. มีระบบระบายอากาศภายในหองเก็บเสบียง 
   ๓. วางบนที่วางสงูจากพืน้ดาดฟา ๑ - ๒ นิ้ว 
   ๔. มีระบบน้ําหยาดในหอง ถาเกิดไฟไหมในหองเก็บเสบียงระบบน้ําหยาดจะทาํใหดาดฟาใน
หองเก็บเสบียงไมรอนจนอาจเปนอันตรายตอกระสอบเสบียงได 
  ช) ไมที่ไดถูกเผามาเปนเวลานานถึงแมจะไมถึงอุณหภูมติิดไฟของมัน   ( ๕๐๐ องศาฟาเรนไฮซ )     
มันจะกลายเปนถาน   และ พรอมที่จะติดไฟได  แมเพยีงไดรับความรอนจากทอไอน้ํา หรือทอแกสเสีย
เทานัน้ 
 วิธีปองกันการลุกติดไฟไดเอง 
   ๑. ผาชาํรุด นาํใสถังโลหะทีม่ีฝาปด 
   ๒. นําไปทิง้หรือเผากอนเลิกงานทกุวนั 
   ๓. มีการระบายอากาศในหองเก็บเสบยีงอยางถูกตอง 
   ๔. หมั่นทาํความสะอาดทอทางระบายอากาศ 
   ๕. เก็บส่ิงของถูกตองตามหลักการ ( GOOD HOUSE KEEPING )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………….. 



บทท่ี ๙ 

เคร่ืองมือดับเพลิงเบื้องตน 

 การดับเพลิงขัน้ตนหรือการดับเพลิงเริ่มเกดิ หมายถึงวิธีการที่จะใชเครื่องมือสามารถใชกําลังดวยคน
เพียงคนเดียวหรือสองคน เพื่อดับเพลิงเสียแตในโอกาสแรกที่เร่ิมเกิดขึ้น ซ่ึงประสิทธิภาพในการดับจะ
เกิดขึ้นก็ตอเมือ่  ผูใชไดเขาไปถึงจุดที่เกดิเพลิง และใชเครื่องมือดับเพลิงใหถูกขอบเขตของเพลิงไหม และ
ประเภทของเพลิงที่เกิดการลุกไหมดวย 
เคร่ืองมือดับเพลิงสําหรับดบัเพลิงขึ้นตน แบงเปนชนดิตาง ๆ ไดดงันี ้
 ๑.  เครื่องมือดับเพลิงชนิดกาซคารบออนไดออกไซด หรือ ซี.โอ.ทู. ( CO2 ) 
 ๒.  เครื่องมือดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ( Dry Chemical Powder ) 
 ๓. เครื่องมือดับเพลิงชนิดฟองเคมี ( Chemical Foam )  
 ๔. เครื่องมือดับเพลิงแบบถังสูบน้ําดับเพลิงดวยมือ 
 ๕. เครื่องมือดับเพลิงแบบถังอัดน้ําดับเพลิง 
 ๖. เครื่องมือดับเพลิงแบบฟองกลอัดลม 
 ๗. พล่ัว - ทรายดับเพลิง 
 ๘. ถังน้ําดับเพลิง 
 ๙. ผาดับไฟ  
        ๑๐. เครื่องมือดับเพลิงชนิดสารดับไฟฮาลอน ( Halon Portable) 
๑. เคร่ืองมือดบัเพลิง ซี.โอ.ทู. ( CO2 ) หรือ คารบอนไดออกไซด (Carbondioxide 
Extinguisher) 
 คุณสมบัติและลักษณะของคารบอนไดออกไซด 
  ซี.โอ.ทู. หรือคารบอนไดออกไซดเปนกาซเฉื่อยย ไมชวยในการลุกไหม เปนสารไมมีสี ไมมีรส 
ไมมีกล่ิน ไมเปนพิษ และไมชวยในการดาํรงชีวิต ถาผสมในอากาศเกิน ๔ % โดยปริมาตร อาจเปน
อันตรายถึงตายได มีความหนาแนนไอ ๑.๕ เทาของอากาศ ไมเปนสื่อไฟฟาเมื่อกาซนี้ถูกปลอยออกมาจาก
ขวดจะขยายตวั ๔๕๐ เทา ปริมาตรของกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศที่สามารถดับไฟใหไดผล
ประมาณ ๑๙ - ๒๙ % เมื่อฉีด ซี.โอ.ทู. ออกมาแลวจะไมเหลือกากไว ไมเปนสนิม ไมทําอันตรายแก
เครื่องมือเครื่องใช ฉีดออกมาจะมีอุณหภูมถึิง -๑๑๐   ํฟ. สามารถเก็บไวไดนาน ไมเสื่อมคุณภาพ 
 การดับไฟ 
      ก. ใชดับไฟเบื้องตนสําหรับไฟธรรมดาไดทุกประเภท 
      ข. เหมาะสําหรับดับไฟประเภท ค. โดยเฉพาะ 
      ค. ประสิทธิภาพในการดับไฟ ใชดับไฟประเภท ข. และ ค. ไดผลในขอบเขตของไฟในพื้นที ่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 )  ทาสีแดงภายนอกเพื่อใหเหน็ไดงาย 
  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 นิ้วเปนทางนาํกาซ
คารบอนไดออกไซดออกจากขวด 
      ค. ล้ินเปดปดหรือล้ินปลอยแกส  
    เปนสวนประกอบรวมเปนชุดเดียวกนัคือ 
   ๑. เปนแบบคนับีบกดชนดิล้ินนอน (PSH Valve) ปกติล้ินนีจ้ะปดอยูดวยกําลังดัน
สปริง คันบีบกดนีใ้ชเปนทีจ่ับเคลื่อนที่ดวย 
   ๒. เกลียวเปนแบบมาตรฐานอเมริกันแบบทางการทหาร MIL.E468 C หรือ OE - 
910 
   ๓. แผนกันอนัตราย (Safety Disc) เปนแผนทองแดงสําหรับปองกันทอแตก ตอง
แตกในระหวางถูกกดดนั ๒,๖๕๐ - ๓,๐๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว 
   ๔. สายฉีดทําดวยยาง เปนทอออนทนกําลังดันน้ํา (Hydrostatic Test) ไดไมต่ํา
กวา ๑,๒๕๐ ปอนด/ตารางนิ้ว กระบอกฉดีทําดวยวัสดทุี่ไมเปนตวันําไฟฟาซึ่งม ี๒ แบบ คือ ชนิดกลมกับ
ชนิดแบน สวนมากทําดวยพลาสติก 
      ง. สลักนิรภัย เปนตวัล็อคไมใหล้ินเปด 
      จ. หวงยดึ ( D-Ring) สําหรับยึดใหล้ินคารบอนไดออกไซดเปดเองตลอดเวลาในโอกาสที่ผูดับ
ไฟไมสามารถอยูที่บริเวณไฟไหมได 
 ขอควรระมัดระวัง 
      ๑.  หิมะของคารบอนไดออกไซดทําใหผิวหนังพอง 
      ๒. อยาใหแกสคารบอนไดออกไซดเขาจมูก เขาตา 
      ๓. อยาใหถูกน้ํามันและจาระบ ี( Oil & Grease) อาจจะระเบิดได 
 วิธีปฏิบัตใินการใชขวด CO2 
      ๑. นําขวด CO2ไปที่บริเวณเพลิงไหม โดยเขาทางเหนือลมใหใกลที่สุด และถือขวดตั้งตรง 
      ๒. ถอดสลักนิรภัย 
      ๓. ถอดกระบอกฉีดโดยจับตรงฉนวน 
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      ๔. ช้ีปลายกระบอกฉีดไปที่ฐานของไฟ ระยะที่ไดผลจะตองหางจากไฟไมเกิน ๕ ฟุต 
      ๕. เปดแกส CO2 โดยบีบคันบีบกดลิ้นปลอยแกส ถาเปดติดตอกันแกสจะหมดขวดภายในเวลา 
๑๒-๑๔ วินาที ( สําหรับ CO2 ขนาด ๑๕ ปอนด) 
       ๖. สายหัวฉีดไปมาเพือ่ใหคลุมไฟไดมากที่สุด 
       ๗. ถาเปนไฟประเภท ค. ตัดวงจรไฟฟาออกเสียกอน 
 การตรวจสภาพทอ 
       ใชงานหนักเชน ตามเรือ ตรวจทุก ๆ ๕ ป  ใชงานปกตบินบก ตรวจทุก ๆ ๑๒ ป ถาถูก
กระทบกระเทอืนอยางแรงหรือถูกไฟไหม สงไปตรวจทนัที 
 การระวังรักษา 
 มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
      ๑. ทุกสัปดาห ทําการตรวจสายแกส กระบอกฉดี สลักนิรภัย แทนยึด 
      ๒. ทุก ๑ เดือน ตรวจชั่งน้ําหนกัและบรรจุใหมถาไมอยูในเกณฑเมื่อติดตั้งบนเรอื 
      ๓. ทุก ๖ เดือน ตรวจชั่งน้ําหนกั และบรรจุใหมถาไมอยูในเกณฑเมื่อติดตั้งบนบก 
      ๔. ในการบรรจุกาซ ถาในบริเวณที่ทาํการบรรจุ (ภายในหองที่มีความรอน) มีอุณหภูมิสูงกวา 
๑๓๕   ํฟ. จะทําการบรรจุไดเพียง ๙๐ % ของการบรรจุจริง ณ ที่ ๆ มีอุณหภูมิธรรมดา หรือเมื่อใชไป
ประมาณ ๑ ๑/๒ ปอนด ตองทําการบรรจุใหม บริเวณที่จะทําการตดิตั้งขวด ควรจะมีอุณหภูมิไมเกิน ๕๐  
 ํซ. และจะตองทําการชั่งน้ําหนักกอนติดตัง้เสมอ 

                                                      
รูปเครื่องมือดับเพลิง CO2 ขนาด ๑๕ ปอนดชนิดทอเหล็ก       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชองใสแผนกันอันตราย ชองใสแผนกันอันตราย 

กระบอกฉีด 

ดามจับกระบอกฉีด 
คันจับสําหรับยก 
คันบีบกดเปดลิ้น 

สายฉีด 
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            ยกเครื่องมือดับเพลิงที่แขวน                                              ฉีดไปที่ฐานของไฟสาย 
ซาย-ขวา 
    ๒.  เคร่ืองดับเพลงิผงเคมีแหง ( Dry Chemical Powder )  
 คุณลักษณะและคุณสมบัติของผงเคมีแหง 
         ตามมาตรฐาน ทร.  ปจจุบนัมีขนาดอยูดวยกัน ๓ ขนาด คือ  ๒-๓ ปอนด  ๕ ปอนด 
และ ๑๐ ปอนด ซ่ึงเครื่องมือดับเพลิงแบบผงเคมีแหงนี ้ผงเคมีดานในจะมีการบรรจอุยูดวยกนั ๓ ชนิด คือ 
   ก. ชนิดแบบผงโซเดียมไบคารบอเนต (Sodium Bicarbonate Base) 
   ข. ชนิดแบบผงโปแตสเซียมไบคารบอเนต (Potassium Bicarbonate Base) 
   ค. ชนิดแบบผงโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (Monoammonium Phosphate) 
  ซ่ึงในการบรรจุผงเคมีนี้จะตองผานกรรมวธีิอบแหงทางกระบวนการทางเคมีโดยมากจะบรรจุผงนี้
ประมาณ ๙๗ % ที่เหลือเปนสารเคมีกันชืน้ผสมอยูดวย ผงเคมีที่บรรจุอยูนี้มีคุณสมบัติแตกตางกนั บาง
ชนิดเปนผงแบบ BC บางชนิดเปนผงแบบ ABC กลาวคือ ถาเปนผงแบบ ABC นั้น จะสามารถ
ดับเพลิงไดทกุประเภท สวนผง BC นั้น ใชดับเพลิงประเภท ข. และ ค. เทานั้น โดยเราสามารถทราบได
วาเปนเครื่องมอืดับเพลิงประเภทใด โดยการอานตัวอักษรขนาดโตที่มีตราหรือปายฉลากบอกไวที่ตัวภาชนะ
นั้น ๆ  
  เครื่องมือดับเพลิงแบบผงเคมีแหงนี ้มีกาซไนโตรเจน หรือกาซคารบอนไดออกไซดที่มีความดันสงู
เปนตัวขับดัน โดยปจจุบนันี ้บริษัทผูผลิตเครื่องมือดับเพลิงแบบผงเคมีแหง โดยสามารถแบงออกไดเปน ๒ 
ชนิด คือ 
  ๑. แบบมีทอกาซเปนตัวขับดัน ถาจะใชตองเปดวาลวหรือบีบไก 
  ๒. แบบสะสมความดัน และมีมาตรวัดใหแลเห็น 
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  การใชผงเคมีแหงในการดับเพลิงนั้น สวนมาจะใชในที่โลงหรือในหองที่ไมมิดชิดนกั เนื่องจากถา
ใชในหองที่ทบึมาก ๆ ผงฝุนที่ฉีดออกมาจะปกคลุมจนทําใหไมสามารถเห็นตนเพลงิไดชัด บางครั้งอาจจะ
กระทบกระเทอืนตอระบบทางเดินหายใจ ทําใหหายใจไมสะดวก และเมื่อเขาตาจะทาํใหระคายเคือง 
      สวนผสมของผงเคมีแหงนี้สวนมากจะผสมสารตาง ๆ เขาไปดวย เพื่อทําใหการไหลของฟงเคมี
ออกมาไดสะดวก และทําใหผงเคมีที่อยูในขวดไมเปยกน้าํดวย ซ่ึงสวนผสมดังกลาวไดแก  
            (๑) แมกนีเซยีมสเดียเรท  ๑.๕ % ( Magnesium Stearate ) 
           (๒) แมกนีเซยีมคารบอเนต 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 
  กลไกของปฏิกิริยาทางเคมทีี่ทําใหไฟดับลงเมื่อใชผงเคมีดับไฟกลาวคือ ผงเคมีจะเปนตวไปกอกวน
ปฏิกิริยาทางเคมีของการเผาไหม โดยอนขูองผงเคมีจะไปแฝงตัวอยูในไฟทําใหเปนฉากในการแยกความรอน  
ออกซิเจนและเชื้อเพลิงออกจากกนั 
 ลักษณะและสวนประกอบของเครื่องมือดบัเพลิงผงเคม ี
       ๑. ตัวทอเครื่องดับเพลิง 
   ๑.๑  เปนรูปทรงกระบอกทําดวยโลหะ  ภายนอกพนดวยสีแดง 
  ๑.๒  ทนกําลังดันได ๖๐๐ ปอนด / ตารางนิ้ว 
  ๒.  ล้ินเปด - ปด 
   ๒.๑ เปนแบบคันบีบกด มีมาตรวัดกําลังดนั 
   ๒.๒  ทางออกของผงเคมีและที่บรรจุกาซรวมอยูเปนชดุเดียวกัน 
   ๒.๓ มาตรวัดกําลังดันเปนชนิดปองกันน้ํา และผลิตจากวัสดุที่ไมเปนสนิม 
   ๒.๔ หัวฉีดมฝีาปดประกอบรวมเปนชุดเดียวกันกับล้ิน 
   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
น้ําหนกัคงที่ใหผูกลวดตราตะกัว่ใหม ถาน้ําหนักต่ํากวาเกณฑใหทําการตรวจสอบและบรรจุใหม 
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  ๓. สถานที่ติดตั้งและเก็บรักษาเห็นไดงาย อยาใหตากแดดตากฝน อุณหภูมิอยูระหวาง ๒๕ - ๖๕ 
ซ. 
  ๔. ถาเครื่องถูกกระทบกระเทือนอยางแรง หรือไฟไหมสงไปให วศ.ทร. ตรวจ                                    

                                                                         
รูปเครื่องดับเพลิงผงเคมี ขนาด ๑๐ ปอนดชนิด ABC 

 
๓. เคร่ืองมือดับเพลิงชนิดฟองทางเคม ี( Chemical Foam ) 
  เปนเครื่องมือดับเพลิงที่ใชความดันจากการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของน้ํายาที่บรรจุอยุภายในเครื่อง 
โดยเมื่อน้ํายาผสมกันจะดันน้าํยาออกมาเปนฟอง โดยจะมีกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากปฏิกริิยาทางเคมี
เปนตัวขับดันฟองออกมา ซ่ึงฟองที่เกิดขึ้นมานี้จะเกิดการขยายตัวไดปริมาตรเพิ่มขึ้นขนาด ๗ - ๑๒ เทา 
ของปริมาตรเดิม 
 ลักษณะของขวดบรรจุ 
       เปนขวดรูปกระบอก ๒ ช้ัน ช้ันนอกทําดวยโลหะทนกําลังดันน้ําไดไมต่ํากวา ๓๕๐ ปอนด / 
ตารางนิ้ว ช้ันใน เปนรูปทรงกระบอกพลาสติก ขนาดความจุ ๑.๒ ลิตร ดานบนฝาปดขวดทําดวยโลหะมี
เกลียว และแปกกิ้งอัดกันร่ัวสําหรับปดตดิกับขวดชั้นนอก 
 สารเคมีท่ีบรรจุ 
  ช้ันนอก จะบรรจุดวยสารละลายโซเดียมไบรคารบอกเนต 
  ช้ันใน จะบรรจุดวยสารละลายอะลูมิเนยีมซัลเฟต 
  บางชนิดตัวน้ํายาชั้นในอาจจะผสมสารคงตัว (Stabilizer) ลงไป เพื่อเมื่อน้ํายาสองชั้นทํา
ปฏิกิริยากันจะทําใหฟองเหนยีวและคงตัวไดนาน 
 การดับไฟ 
      เหมาะสําหรับดับไฟประเภท ข. โดยคลุมพื้นที่ได ๑๖ ตารางฟุต และสามารถดับไฟประเภท ก. 
ไดผลพอใช คลุมพื้นที่ได ๘ ตารางฟุต ผลในการดับไฟคือเปนตัวคลุมไฟ และลดอณุหภูมิเล็กนอย 
 วิธีการใช 
   
 

สายฉีดพรอมหัวฉีด สายฉีดพรอมหัวฉีด 
ลวดตราตะกั่ว 

คันจับสําหรับยกย
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  ใหคว่ําขวดฉีดไปที่พื้นหรือผนังในระยะหางประมาณ ๑๖ - ๒๐ ฟุต ไดผลดีในพื้นทีท่ี่มีขอบเขต
จํากัด เมื่อไฟดับแลวรีบทําความสะอาดอปุกรณเครื่องใชทันทีอยาใหเกิน ๑ ช่ัวโมง เพราะตวัน้ํายาเปน
อันตรายตอโลหะ 
ขอควรระวัง 
       อยาฉีดฟองไปปะทะหนาของเชื้อเพลิง เพราะจะทําใหเพลิงแตกกระจาย 
การระวังรักษา 
       ๑. ทุก ๆ ๑ เดือน คนน้ํายาทั้ง ๒ ชนิด เพื่อไมใหน้ํายาตกตะกอน 
      ๒. ถาไมไดใชงานเลย ทุก ๆ ๒ ป เปลี่ยนน้ํายาใหม 

 

 

 

รูปวิธีการใชเครื่องมือดับเพลิงแบบฟองทางเคมี 
 

๔. เคร่ืองมือดับเพลิงชนิดถังสูบน้ําดับเพลิงดวยมือ 
 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 มีที่เหยยีบยึดตวัถังขณะใชงานประกอบติดอยูที่ขอบถังตอนลาง 
  ๑.๔ มีฝาปดชองเติมน้ําอยูตอนบน 
 ๒. ตัวสูบ 
  ๒.๑ เปนสูบชักดวยมือทํางาน ๒ จังหวะ ฉีดน้ําไดไกลไมต่ํากวา ๓๐ ฟุต 
  ๒.๒ กระบอกสูบติดตั้งอยูกึ่งกลางถัง กระบอกสูบและกานสูบทําดวยทองเหลือง กานสูบตอนบน
เปนหวงสําหรับมือจับเพื่อสูบชักน้ํา 
  ๒.๓ สายฉีดเปนทอออน ประกอบติดอยูที่ตอนบนของกระบอกสูบปลายสายเปนหวัฉีด 
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๓. การดับไฟและวิธีใช  
       ๓.๑ ใชดับไฟประเภท ก. ในขอบเขตพื้นที่ไฟไหม ๘ ตารางฟุต ไดผลในทางลดความรอน ฉีดไป
ไดไกล ๓๐ ฟตุ 
  ๓.๒ วิธีการดบัเพลิง 
        - เขาทางเหนอืลม ตั้งขวดใหตรงหางไฟพอสมควร 
        - ใชเทาเหยยีบที่ยึดถังดานลาง มือหนึ่งจบัหัวฉีดไปทางไฟ อีกมือหนึ่งจับหวงยดึกานจับ 
        - สูบน้ําโดยชักกานสูบ ขึ้น – ลง จนดับเปลวไฟหมด 
        - เมื่อเปลวไฟดับหมดแลวใหปรับแตงใหน้ําฉีดออกไปเปนฝอยโดยใชนิ้วมืออุดที่ปลายหวัฉีด
และฉีดตอไปจนวัตถุเชื้อเพลิงเปยกชุม เพือ่กันไมใหคุลุกไหมขึ้นอกี 
        - เมื่อใชงานเสร็จแลว เติมน้ําใหเต็มเก็บเขาที่ 
        - ถามีสวนประกอบชํารุด แจงใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทราบ 
 ๔. การระวังรักษา 
       ๔.๑ หมั่นตรวจเติมน้ําใหเตม็เสมอ 
       ๔.๒ ทุก ๆ เดือน ทดลองฉีดน้ํา เปลี่ยนน้ํา ขจัดตะกอน 
       ๔.๓ ถาจําเปนตองใชน้ําทะเลดับ ดับแลวตองลางดวยน้าํจืด อยาบรรจุน้ําทะเลทิ้งไว ถังจะผุเร็ว 
       ๔.๔ ติดตั้งตามสถานที่เห็นไดงาย 
 ๕. ขอควรระมัดระวัง 
       ๕.๑ หามใชเครื่องมือนี้ดับไฟประเภท ค.  
       ๕.๒ ถามีกระแสไฟฟาอยู ใหปลดหรือตัดวงจรไฟฟาออกเสียกอน 
       ๕.๓ อยาใชดบัไฟประเภท ข. เพราะไมไดผล 
 
 

                                                           
 

รูปเครื่องดับเพลิงถังสูบน้ําดับเพลิงดวยมอืขนาด ๒.๕ USG 
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๕. เคร่ืองดับเพลิงถังอดัน้ําดับเพลิง 
 ลักษณะของถังและสวนประกอบ 
 1. ตัวถังเครื่องดับเพลิง 
  ๑.๑ เปนรูปกระบอก ทําดวยโลหะไมเปนสนิมผิวมันเงาไมนิยมทาส ี
  ๑.๒ ขนาดความจุ ๒.๕ ยูเอส แกลลอน (๙.๔๖ ลิตร) 
  ๑.๓ ความสูงทั้งหมด (รวมลิ้นเปด - ปด) ๒๔ - ๒๕ นิ้ว เสนผาศูนยกลาง ๗ นิ้ว สวนบนเปน
เกลียวตัวผูสําหรับตอกับล้ินเปด - ปด 
  ๑.๔ ทนกําลังดันน้ํา (Hydrostatic Test) ไดไมต่ํากวา ๒๐๐ ปอนด / ตารางนิ้ว 
  ๑.๕ กําลังดันใชงาน ๑๐๐ ปอนด / ตารางนิ้ว 
 ๒. ล้ิน ปด – เปด ประกอบดวยสวนตาง ๆ รวมเปนชดุเดียวกนั 
  ๒.๑ เปนแบบคันบีบกดมีมาตรวัดกําลังดนัทางออกของน้ํา และหัวเติมลมรวมเปนชุดเดียวกัน มี
เกลียวตัวรับน้าํเปนปลอกหมุนไดสองตัว สําหรับยึดติดกับตัวถัง 
  ๒.๒ มาตรวัดกําลังดันเปนชนิดปองกันน้ํา และผลิตจากวัสดุที่ไมเปนสนิม 
  ๒.๓ หัวเติมลมเปนชนิดเดียวกันกับหวัเตมิลมยางรถยนต 
  ๒.๔ สายฉีดเปนทอออนสามารถทนกําลังดันขณะใชงานได ปลายสายเปนหัวฉีดรูโต ๑/๘ นิ้ว 
 ๓. การขับดันน้ํา 
  ๓.๑ ขับดันน้าํดวยอากาศอดัเปนแบบสะสมความดันภายในเครื่องดบัเพลิง (Store Pressure) 
  ๓.๒ กําลังดันใชงานไมต่ํากวา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว ฉีดน้ําไดไกลไมต่ํากวา ๓๐ ฟุต 
 ๔. การดับไฟ 
  ๔.๑ ใชดับไฟประเภท ก. ใชไดผลในทางลดความรอน 
  ๔.๒ หนึ่งทอใชไดในขอบเขตพื้นที ่๘ ตารางฟุต 
  ๔.๓  ถามีกระแสไฟฟา ใหตัดวงจรไฟฟาเสียกอน 
  ๔.๔ สามารถฉีดไดไกล ๒๐ - ๔๐ ฟุต 
 ๕. การเขาทําการดับไฟ 
  ๕.๑ นําเครื่องดับเพลิงไปทีบ่ริเวณไฟไหมหางจากไฟพอควร 
          ๕.๒ ดึงหวัฉีดออกจากที ่แลวหันหัวฉีดไปทางไฟ มืออีกขางหนึ่งดึงสลักหามคันบีบกดพรอม
กับบีบคันฉีดน้ําจะออกจากหัวฉีดเปนลํา 
  ๕.๓ การฉีดไปที่ฐานของไฟโดยฉีดไปทีฐ่านของไฟสวนที่ใกลที่สุดกอนจนกระทั่งไฟดับหมด 
แลวฉีดตอไปอีกจนวัตถุเชื้อเพลิงเปยกชุมเพื่อกันการจดุติดไฟไดอีก 
  ๕.๔ ระหวางการฉีดน้ําสามารถหยุดไดตามตองการ โดยหยุดการบีบกด 
  ๕.๕ เมื่อใชงานเสร็จแลว ตรวจความเรยีบรอยของเครื่อง เติมน้ําสะอาดตามเกณฑ แลวนําไปอัดลม
ตามเกณฑคือ ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว ผูกลวดตะกั่ว เก็บเขาที่ 
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๖. การระวังรักษา และขอควรระวัง 
  ๖.๑ ทําการตรวจสอบทุกเดือน โดยทําการตรวจสอบ ลวดตราตะกัว่ เกจวัดกําลังดัน กําลังดันถา
ไมไดตามเกณฑใหทําการบรรจุใหม 
  ๖.๒ ติดตั้งตามสถานที่เห็นไดงาย 
  ๖.๓ หามใชเครื่องมือนี้ดับไฟประเภท ค. เพราะน้ําเปนสื่อไฟฟา เมื่อจะดับไฟบริเวณที่มี
กระแสไฟฟา ใหตัดวงจรไฟฟาเสียกอน 
  ๖.๔ อยาใชดบัไฟประเภท ข. เพราะไมไดผล 

                                                                          
 

รูปเครื่องมือดับเพลิงชนิดถังอัดน้ําดับเพลิง 
 

๖. เคร่ืองดับเพลิงชนิดฟองกลอัดลม (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 
เนื่องจากไอระเหยของน้ํามนัเชื้อเพลิงมีนอยลง 
 ๑. ประโยชน 
  ๑.๑ ใชดับไฟประเภท ข. พวกน้ํามนัเชื้อเพลิงตาง ๆ ไดผลดีมาก 
  ๑.๒ ใชดับไฟประเภท ก. พวกไม กระดาษ ผา ฯลฯ ไดผลดี 
 ๒. ลักษณะและสวนประกอบ 
  ๒.๑ ตัวถังเครื่องดับเพลิง 
   ๒.๑.๑ รูปทรงกระบอกทําดวยโลหะไมเปนสนิม (Stainless Steel) ผิวมันเงา ไมนยิม
ทาสี 
   ๒.๑.๒ ตอนบนเปนเกลียวตัวผูสําหรับตอกับล้ินเปด - ปด และเปนที่บรรจุสารดับเพลิง 
   ๒.๑.๓ ขนาดโดยประมาณความสูงทั้งหมด (รวมล้ิน เปด - ปด) ๒๔ - ๒๕ นิ้ว 
เสนผาศูนยกลาง ๗ นิ้ว 
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   ๒.๑.๔ ความจุ ๒.๕ ยูเอส.แกลลอน (๙.๔๖ ลิตร) 
   ๒.๑.๕ ทนกาํลังดันน้ํา (Hydrostatic Test) ไดไมต่ํากวา ๒๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว 
   ๒.๑.๖ น้ําหนกัถังเปลา ๗.๕ ปอนด 
   ๒.๑.๗ บรรจุน้ํายาฟองกลแลวน้ําหนกัรวม ๒๘ ปอนด 
  ๒.๒ ล้ินเปด - ปด ประกอบดวยสวนตาง ๆ รวมเปนชดุเดียวกนัดังนี ้
   ๒.๒.๑ ตัวล้ินเปด - ปด เปนแบบคันบีบกด และเปนที่หยิบยกเคลื่อนที่มีเกลียวตัวเมียเปน
ปลอกหมุนไดรอบตัวสําหรับยึดติดกับตวัถัง 
   ๒.๒.๒ ตัวล้ินทั้งชุด เมื่อคลายเกลียวเปดออกเปนชองเติมสารดับเพลิง 
   ๒.๒.๓ มาตรวัดกําลังดนั ๐ - ๒๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว เปนชนิดปองกันน้ําได 
   ๒.๒.๔ หัวเตมิลมเปนชนิดเดียวกันกับหวัเติมลมยางรถยนต 
   ๒.๒.๕ ทอไซฟอน (Siphon Tube) และกระบอกวัดระดับสารดับเพลิง (Overfill 
Tube) อยูภายในตวัถังเครือ่งดับเพลิง 
   ๒.๒.๖ สายฉีด (Hose) เปนทอออน ทําดวยยางสามารถทนกําลังดันขณะใชงานได ปลาย
สายเปนหวัฉีดฟองกล (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 

                                                                                 
   
 
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) 

รูปเครื่องมือดับเพลิงฟองกลอัดลม 
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  ๓.๔ เมื่อฉีดน้าํยาฟองกลออกมาติดตอกนัจะหมดถังในเวลา 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. เมื่อฉีดน้ํายาฟองกลอัดลมออกจากเครื่องดับเพลิงถูกวัตถุเชือ้เพลิงประเภท 
ก.ที่ไหมไฟ วตัถุเชื้อเพลิงก็จะเย็นลงจนอณุหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิติดไฟตามชนิดของวตัถุเชื้อเพลิงนั้น ๆ วัตถุ
เชื้อเพลิงไมสามารถปลอยไอระเหยออกไดไฟก็จะดับลง เพราะองคประกอบของไฟไมสมบูรณ คือขาด
ความรอนตามหลักการดับไฟที่เรียกวา ลดความรอน (Cooling) 
  ๕.๒ ดับไฟประเภท ข. นอกจากจะใชหลักการลดความรอนเชนเดยีวกับการดับไฟวัตถุเชื้อเพลิง
ประเภท      ก. แลว น้ํายาฟองกลอัดลมที่ออกจากเครือ่งดับเพลิง เมื่อไปปะทะกับพื้นหรือผนังจะเกดิฟอง
ขึ้น ซ่ึงฟองนี้จะแผขยายไปปกคลุมวัตถุเชือ้เพลิงประเภท ข. (น้ํามันตาง ๆ ) ทําใหวัตถุเชื้อเพลิงประเภท 
ข. ไมสามารถปลอยไอระเหยออกมาผสมกับกาซออกซิเจน ซ่ึงเปนตัวชวยใหไฟติด ไฟจะดับลงตาม
หลักการดับไฟที่เรียกวา การคลุมไฟ  ( ฺBlanketing)  
 ๖. วิธีใช  
  ๖.๑ เครื่องดับเพลิงฟองกลอัดลม ขนาด ๒.๕ ยูเอสแกลลอน เหมาะสําหรับ 
   ๖.๑.๑ ดับไฟประเภท ข. ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการดับไฟในขอบเขตพื้นที ่๘๐ ตร.ฟุต 
   ๖.๑.๒ ดับไฟประเภท ก. มีประสิทธิภาพในการดับไฟในขอบเขตพื้นที่ ๑๒ ตร.ฟุต 
  ๖.๒ เมื่อจะดบัไฟในบริเวณที่มีกระแสไฟฟา ใหยกสวทิชตัดวงจรไฟฟากอน 
  ๖.๓ นําเครื่องดับเพลิงไปทีบ่ริวเณไฟไหมโดยเขาทางเหนือลม เพื่อหลบความรอนและควัน 
  ๖.๔ วางเครื่องดับเพลิงในลกัษณะตั้งตรง หรือถือไวเมื่อตองการเคลื่อนที่โดยใหเครือ่งดับเพลิงอยู
หางจากไฟพอควร เครื่องดับเพลิงนี้ ฉีดน้ํายาฟองกลไดไกล ๒๐ ฟุต 
  ๖.๕ มือขางหนึ่งจับที่หวัฉีดหันไปทางไฟ มืออีกขางหนึง่ดึงสลักหามคนับีบกดลวดตราตะกั่วจะ
ขาดออกแลวจบัที่คันบีบกด 
  ๖.๖ ฉีดน้ํายาฟองกล โดยบีบคันบีบกดน้ํายาฟองกลออกจากหวัฉีดเปนลํา ปลายสายน้ํายาแตกเปน
ฝอย เมื่อปะทะกับพืน้  ผนัง หรือส่ิงกีดขวาง ก็จะไดฟองเกิดขึ้น ใหฉีดน้ํายาฟองกล กอนถึงฐานไฟจาก
สวนใกลที่สุดกอนแลวฉีดรุกไลดับไฟตอไป  การฉีดควรฉีดไปที่พืน้ หรือผนัง หามฉีดไปยังฐานไฟ เพราะ
จะทําใหไฟทีเ่กิดจากเชื้อเพลิงประเภท ข. กระจายออกไป 
  ๖.๗ ระหวางฉีดสารดับเพลิงอยูนี ้สามารถหยุดฉีดน้ํายาฟองกลไดตามตองการ โดยหยุดบีบคนับบี
กด 
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  ๖.๘ เมื่อเปลวไฟดับแลวใหฉีดน้ํายาฟองกลตอไปอีกจนฟองปกคลุมวตัถุเชื้อเพลิงนั้น ๆ จนทั่วเพือ่
ปองกันไฟคุลุกไหมขึ้นอกี เนื่องจาการสะสมความรอนไวภายในวตัถุเชื้อเพลิง ทําใหมีไอระเหยมาผสมกับ
กาซออกซิเจนในอากาศขึ้นไดอีก 
  ๖.๙ เมื่อใชงานเสร็จแลวตรวจความเรียบรอยของเครื่องดับเพลิง  เติมน้ํา  เติมน้ํายาฟอง AFFF 
๓ % ตามเกณฑแลวนําไปอัดลม ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว ผูกลวดตราตะกัว่ บันทึกลงบัตรประจําเครื่อง
ดับเพลิงแลวนาํเครื่องดับเพลิงเก็บเขาประจาํที่ หรือสง วศ.ทร. ดําเนินการให 
 ๗. การปรนนบิัติบํารุง 
  ๗.๑ ทุกเดือนตรวจลดตราตะกัว่มาตรวัดกาํลังดัน ถาลวดตราตะกัว่ชํารุด กําลังดันต่าํกวาเกณฑให
ช่ังน้ําหนกั ถาน้ําหนกัคงที่ใหเติมลม ถาน้ําหนักต่ํากวาเกณฑใหฉีดน้ํายาฟองกลทิ้งไป แลวบรรจุน้าํ  น้ํายา
ฟองกล และลมใหมตามเกณฑ (เมื่อช่ังน้ําหนักแลวใหบนัทึกไวในบตัรประจําเครื่องดับเพลิง) 
  ๗.๒ ติดตั้งเครื่องดับเพลิงในที่มองเห็นไดงาย หยิบใชสะดวก หางจากแหลงไฟพอควร ไมควร
ติดตั้งในบริเวณที่มีความรอนมาก หรือเยน็มาก 
  ๗.๓ การติดตัง้เครื่องดับเพลิงนี้เหมาะที่จะติดตั้งในบริเวณที่มีการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตาง ๆ 
รถบรรทุกน้ํามัน 
  ๗.๔ เนื่องจากเครื่องดับเพลิงชนิดนี้ทําดวยโลหะไมเปนสนิม การทาสีมักไมติด จึงไมนิยมทาส ีซ่ึง
ไมสะดุดตา จึงควรมีเครื่องหมายอื่น ๆ สีแดง ที่ชวยใหเห็นไดงาย 
  ๗.๕ การบรรจุน้ํายาฟองกลใหม ซอมทําสิ่งที่ชํารุด ตรวจสภาพกําลังดันใหเสนอเรือ่งไปตามลําดับ
ถึง     วศ.ทร. และนําเครื่องดับเพลิงพรอมสําเนาเรื่องไปสงที่ วศ.ทร.แจงจํานวนของเครื่องดับเพลิงที่
หนวยนัน้ ๆ มาขอรับการบรรจุสารดับเพลิงซอมทํา หรือตรวจสภาพเครื่องดับเพลิง เพื่อใหหนวยนําไปเบิก
เปลี่ยนหมนุเวยีนที่พธ.ทร. 
  ๗.๖ การขอรับเครื่องดับเพลิงที่เขารับการบรรจุสารดับเพลิงใหม ใหหนวยนําใบแนบที่ วศ.ทร. 
แจงจํานวนของเครื่องดับเพลิงของหนวยทีม่าขอรับการบรรจุสารดับเพลิง และตรวจสอบสภาพ ไปขอรับ
เครื่องดับเพลิงไดที ่พธ.ทร. ไดทันท ีเพื่อหนวยจะไดมีเครื่องดับเพลิงไวพรอมใชไดตลอดเวลา 
 ๘. การระวังปองกันอันตราย 
  ๘.๑ หามดับไฟประเภท ค. เชนอุปกรณไฟฟา เพราะน้ําเปนสื่อไฟฟา 
  ๘.๒ เมื่อจะดบัไฟในบริเวณทีมีกระแสไฟฟา ใหยกสวทิชตัดวงจรไฟฟากอน 
  ๘.๓ ในขณะดับไฟประเภท ข. (น้ํามันประเภทตาง ๆ ) หามฉีดไปที่แหลงไฟ เพราะจะทําให
แหลงไฟกระจาย ควรฉีดไปที่พื้นหรือผนังที่ใกลแหลงไฟ ซ่ึงจะทําใหฟองที่เกิดขึ้นไหลมาคลุมวัตถุเชื้อเพลิง
ประเภท ข. 
๗. พล่ัว – ทรายดับเพลิง 
 พล่ัว  เปนเครื่องมือตักทราย 
 ลักษณะและขนาด  ตามมาตรฐาน ทร. 
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  ๑. ใบพลั่วทําดวยเหล็กแผนหนา ๑/๑๖ นิ้ว ทําขึ้นรูปตามภาพ ขนาด ประมาณ ๙ ๑/๒  X  ๑๑ 
นิ้ว 
  ๒. ดามไมเนือ้แข็งกลมโต ๑ ๑/๒ นิ้ว ปลายขางหนึ่งยดึติดกับใบพลัว่ ปลายอีกขางหนึ่งติดกับที่
จับเปนหวงเหล็กประกอบกบัไม 
  ๓. ยาวทั้งหมดประมาณ ๓๘ นิ้ว มีความแข็งแรง เหมาะแกการใชงานหนกั 
  ๔. สวนที่เปนโลหะทาสีแดง สวนที่เปนไมทาน้ํามันขัดเงา 
 ทราย  ภาชนะที่ใสเปนถังไม ถังเหล็ก ถังปูน หรือถังน้ํามันขนาด ๒๐๐ ลิตร ซ่ึงถังจะตองมีฝาปดและมี
พล่ัวตักทรายพรอม  

                                                                     
 
                                                                          รูปถังทรายดับเพลิง 
 
 การดับไฟ ใชดับไฟที่ไหมตามพื้นผิวบาง ๆ โดยอาศัยหลักการคลุมไฟ ไดแก 
       - ใชกลบไฟทีไ่หมน้ํามนัตามพื้นราบไดผลดีมาก 
       -ใชกลบโลหะหลอมเหลว ซ่ึงหกราดตามพื้นไดผลดีมาก 
       - ใชกลบไฟจากการระเบดิของระเบิดเพลิง ไดแก สารจําพวก เทอรไมท ฟอสฟอรัส หรือนาปาลม 
เปนตน   
       -ใชกลบไฟทีไ่หมวัตถุเชื้อเพลิงประเภท ก. ไดช่ัวคราวใหใชน้ําชวยจงึจะไดผลแนนอน 
       - หามดับไฟประเภท ค. เพราะจะเปนอนัตรายตออุปกรณ และทําความสะอาดออกยาก 
 ขอควรระมัดระวังรักษา  เมื่อจะใชทรายดบัไฟ พิจารณาบริเวณใกลเคยีงเสียกอนวาทรายที่สาดไปจะทํา
ความเสียหายตอวัตถุส่ิงของหรือไม 
๘. ถังน้ําดับเพลิง ( Basket Bride ) 
 คุณสมบัติใชตกัน้ําหรือตักทรายในการดับเพลิง 
 ลักษณะและขนาดของถัง 
  ๑. ถังรูปทรงกรวยตดั ทําดวยเหล็กแผน 
  ๒. เสนผาศันยกลาง ปากถัง ๑๐ ๑/๒ นิ้ว กนถัง ๘ นิ้ว 
  ๓. วัดจากปากถังถึงกนถัง วัดภายใน ๑๐ ๑/๒ นิ้ว 
  ๔. มีขนาดบรรจุ  ๒๐ - ๓๐ ลิตร 
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  ๕. สามารถยกเคลื่อนยายไดงาย น้ําหนกัถังทั้งหมดประมาณ ๕ ปอนด 
 การทาสี 
  ๑. ทาสีกันสนิมทั่วถัง ๑ ช้ัน ทาสีแดงทับสีกันสนิม ๑ ช้ัน 
  ๒. เขียนอักษรสีขาว คําวา “ดับเพลิง” สูง ๒ ๑/๒ นิ้ว ที่ขางถัง ๒ แหง ตรงขาม 
 การดับไฟ 
       ใชดับไฟประเภท ก. ไดผลดีที่สุด  หามใชในการดับไฟประเภท ข. 

                                                                             
                                                      รูปเคร่ืองมือดับเพลิง ถังตกัน้ําดับเพลิง 
     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 ซ่ึงหกราดตามพืน้ราบไดผลดมีาก 
       - ใชดับไฟที่ไหมน้ํามัน ในถัง ในกะทะ ไดผลดีมาก 
       -ใชดับไฟประเภท ก. โดยดับเปลวไฟไดช่ัวคราว ตองใชน้ําชวยดับจึงจะไดผลแนนอน 
       - หามใชดับไฟประเภท ค.  

                                                                       
  
                                                                             รูปผาดับเพลิง 
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วิธีใช  
  เตรียมผาใหเพยีงพอเทาปริมาณไฟที่ไหม  
  ๑. นําผาชุบน้ําเขาทางเหนือลม  
  ๒. เอาผานั้นคลุมไปที่ฐานของไฟ สวนที่อยูใกลตวักอน เพื่อปองกันไฟแลบถูกตัว  
  ๓. นําผาผืนตอไปคลุมไฟสวนที่เหลือตอไป 
 ขอควรระวัง 
  - ระวังไฟแลบถูกตัวขณะใชผาคลุม 
 - อยาใชผาฟาดไปจะทําใหไฟกระจายลุกลามมากขึ้น 
๑๐. สารดับไฟฮาลอน (HALON) 
 สารดับไฟฮาลอน หรือสารดับเพลิงชนิดฮาโลจีเนต ไฮโดรคารบอน เปนสารดับเพลงิที่ใชดับเพลงิได
ดีกวา เครื่องมือดับเพลิงชนิดอื่น โดยไมกอใหเกิดความสกปรกทิง้ไว เหมาะสาํหรบัใชดับเพลิงทีไ่มตองการ
ใหเกิดความเสียหายกับวัสดุ หรืออุปกรณที่มีราคาแพง เชน คอมพิวเตอร อากาศยาน อุปกรณ
อิเล็กทรอนกิส เปนตน 
 สารพวกฮาโลจิเนตไฮโดรคารบอน เปนสารประกอบทีเ่กิดจากปฏิกิริยาของหมูธาต ุ ฮาโลเจน 
(HALOGEN) ซึ่งไดแก ธาตุฟลูออรีน (FLUORINE) คลอรีน (CHLORINE) โบรมีน (BROMINE) และ
ไอโอดีน (IODINE) กับสารประกอบไฮโดรคารบอน (HYDROCARBON) ซึ่งสวนมากไดแกพวก มีเทน 
(METHANE) โดยธาตฮุาโลเจนจะเขาไปแทนที่ธาตุโฮโดรเจนทีอ่ยูในสารประกอบไฮโดรคารบอนบางตวั 
หรือหมดทุกตวั แลวแตชนิดของสารฮาโลจีเนตไฮโดรคารบอนที่เกิดขึน้ 
 สารฮาโลจิเนตไฮโดรคารบอน มทีั้งชนิดที่เปนของเหลวและกาซ ชนดิที่เปนของเหลวสามารถระเหย 
หรือสลายตัวไดงาย เมื่อถกูความรอน ซึง่เรารูจักกนัในอีกชื่อหนึ่งวา “น้ํายาเหลวระเหย” สวนชื่อทางการคา
ของสารพวกนีใ้ชเลข ๔ ตัว ตามหลงัคําวาฮาลอน (HALON) 
 โดยเลขตัวแรกบอกจํานวนอะตอมของธาตุคารบอน เลขตัวที่สองบอกจํานวนอะตอมของธาตุ
ฟลูออรีน เลขตัวที่สามบอกจํานวนอะตอมของธาตุคลอรีน เลขตัวที่ส่ีบอกจํานวนอะตอมของธาตุโบรมนี 
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) 
 เครื่องดับเพลงิชนิดฮาโลจีเนตไฮโดรคารบอน ปจจุบัน ทร.กําหนดใหมีใชในมาตรฐานพัสดุปองกัน
ความเสยีหาย ทร. อยู ๒ ชนิด คือ เครื่องมือดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ และ เครื่องมือดับเพลิงฮาลอน ๑๓๐๑ 
ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือดับเพลิงทีท่ันสมัย และมีประสิทธภิาพในการดบัเพลิงมากทีสุ่ดในปจจุบัน 
คุณสมบัติทัว่ไปของสารดับเพลิงฮาลอน 
 ๑. เปนกาซไมมีสี  ไมมกีลิ่น  และไมเปนสือ่ทางไฟฟา 
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 ๒. หนกักวาอากาศ ๕ เทา 
 ๓. สภาพปกตใินธรรมชาติจะเปนกาซ 
 ๔. เมื่อบรรจุอยูในขวดจะเปนของเหลว โดยใชอุณหภูมิตํ่า และความดันสงู (ภายใตกําลังดนัของ
ไนโตรเจน ๖๐๐ PSI ที่อุณหภูมิ ๗๐   ํฟ. 
 ๕. จุดเดือดประมาณ -๗๒   ํฟ. และจุดเยือกแข็งประมาณ -๒๗๐   ํฟ. 
 ๖. สามารถดบัไฟทั้งประเภท ก,ข และ ค สวนการดับไฟประเภทพิเศษ (CLASS “D” ) ไมไดผล 
 ๗. หลังจากใชแลวไมมีกากเหลืออยู 
 ๘. วิธีการดับไฟใชแบบลักษณะเปดทวมหอง และหลงัจากฉีดไปแลว จะตองใหคลุมไฟอยูระยะหนึง่ 
ซึ่งจําเปนตองปดหองทิ้งไวอยางนอย ๑๕ นาท ี
การทาํปฏกิิรยิาทางเคมีของสารฮาลอน (HALON) ในการดับเพลิง 
 สารดับเพลิงฮาลอน เมื่อทําการฉีดออกมายังบริเวณทีเ่กิดไฟไหม จะทําใหบริเวณแหลงไฟนัน้เยน็ลง 
เรียกวาการลดอุณหภูมิ (COOLING) โดยออกมาในลักษณะหมอกสีขาว นอกจากจะทําใหวตัถุเชื้อเพลงิ
เย็นลงแลว ยงัสามารถกัน้ออกซิเจน (SMOTHERING) อีกดวย นอกจากนี ้สารดับไฟฮาลอน ซึง่มธีาตุฮาโล
เจนเปนองคประกอบ เมื่อไดรับความรอนจะทาํใหหมูธาตุฮาโลเจนแยกตัวเปนอิสระ และเขาทําปฏิกิริยากับ
กาซไฮโดรเจนซึ่งเปนตวัติดไฟ และกาซออกซิเจนซึง่เปนตัวชวยใหไฟติด จนทาํใหกาซทั้งสองชนดิมีปริมาณ
นอยลง หรือหมดไปกอนทีก่าซออกซิเจนจะเขาทาํปฏิกิริยากับวัตถุเชื้อเพลิง ซึ่งจะทาํใหองคประกอบของไฟ
ไมสมบูรณ ไฟก็จะดับลงอยางรวดเร็ว 
ปฏิกิรยิาทางเคมีเปนดังนี ้
 
 R   -   H                          O2                               R ํ   +     O  ํH                      ติดไฟ         
       (วัตถุเชื้อเพลิง)              ความรอน 
 
 C   -   Br                                                             C  ํ   +    Br  ํ 
         (สารฮาลอน)               ความรอน 
 โบรมีน ( Br   ํ ) เรดิเคอร เมื่อแยกออกมาจุทาํปฏิกิริยาจับตัวกับออกซิเจนในอากาศหรือไฮโดรเจน
จากวัตถุเชื้อเพลิง ก็จะทําใหเพลงิดับลง 

เครื่องมือดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ 
(HALON 1211  FIRE EXTINGUISHER) 

 เครื่องดับเพลงิฮาลอน ๑๒๑๑ ตามมาตรฐาน ปคส.ทร.  กําหนดมใีช  ๒  ขนาด  คือ   เครื่อง
ดับเพลิง  ฮาลอน ๑๒๑๑ ขนาด ๒ – ๓ ปอนด และขนาด ๕ ปอนด ซึ่งลักษณะของเครื่องดับเพลิงทั้งสอง
ขนาดนี ้มีลักษณะตาง ๆ เหมือนกัน 
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คุณสมบัติในการดับไฟ 
 ๑.  สารดับเพลิง คือโบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน (BROMO CHLORO DIFLUORO METHANE , 
BCF) 
 ๒.  ในสถาวะปกติเปนกาซ ไมมีกลิ่น สี รส และไมเปนตวันาํทางไฟฟา 
 ๓.  จุดเยือกแข็ง  -๑๖๐    ํซ. (-๒๕๖   ํฟ.) จุดเดือด  -๓.๔    ํซ.  (๒๖    ํฟ.)  
 ๔.  เปนกาซทีห่นกักวาอากาศประมาณ ๕ เทา 
 ๕.  เปนกาซทีท่ําใหเกิดอาการวิงเวียน 
  ๖.  เมื่อแปรสภาพจากของเหลวเปนกาซจะขยายตวัประมาณ ๒๖๐ เทา และอุณหภมูิลดลงเปน  
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. ตัวทอเครื่องดับเพลงิ 
         ๑.๑    ตัวทอรูปทรงกระบอกทาํ ดวยโลหะภายนอกพนสีแดง 
  ๑.๒  ขนาดโตโดยประมาณความสูงทัง้หมด ( 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  ทนกําลงัดันน้าํ ( HYDROSTATIC ) ไดไมตํ่ากวา ๓๙๐ ปอนด / ตารางนิว้ 
  ๑.๕  บรรจุสารดับเพลิงแลวน้ําหนกัทัง้หมดประมาณ ๙ ๑ / ๔ ปอนด 
 ๒.  ล้ินเปด - ปด ประกอบดวยสวนตาง ๆ รวมเปนชุดเดยีวกนัอยูที่สวนบนของตัวทอดังนี ้
  ๒.๑  ตัวลิน้เปด - ปด  เปนแบบคันบีบกด และเปนทีห่ยบิยกเคลื่อนที ่
  ๒.๒  ตัวลิ้นเปด - ปด ทัง้ชุดเมื่อคลายเกลยีวเปดออกเปนของเติมสารดับเพลิง 
  ๒.๓  ทอไซฟอน SIPMON TUBE อยูภายในตัวทอตอมายังลิน้เปด - ปด และหัวฉีด 
  ๒.๔  แผนกนัอันตราย SAFETY DISC มแีผนทองแดงสําหรับปองกนัทอเครื่องดับเพลิงฮาลอน 
๑๒๑๑ แตก 
  ๒.๕  หวัฉีดทาํดวยโลหะประกอบติดกับคันบีบกด 
  ๒.๖  มาตรวัดกําลังดนัชนิดกันน้ําได ๐ - ๒๐๐ ปอนด / ตารางนิ้ว 
  ๒.๗  สลักหามคันบีบกดและลวดตราตะกัว่ 
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 ๓.  สวนประกอบอื่น ๆ  
  ๓.๑  หูแขวนเครื่องดับเพลิงอยูขางตัวทอตอนบน   หรือเข็มขัดรัดเครื่องดับเพลงิสําหรับเกี่ยวกับ
ขอแขวนเครื่องดับเพลงิ 
  ๓.๒  ขอแขวนเครื่องดับเพลงิสําหรับติดขางฝาผนัง 
  ๓.๓  บัตรบันทึกประจาํเครื่องดับเพลงิ 
  ๓.๔  แผนปายแสดงรายการ  NAME PLATE รัดอยูรอบตัวทอเครื่องดับเพลิง 

                                                                   
 

                        รูปเครื่องมอืดับเพลิง ฮาลอน 1211 
การขับดันสารดับเพลิง 
 ๑.  การขับดันสารดับเพลิงตองมีกาซเฉื่อย เชน กาซไนโตรเจน บรรจุไปดวยเพื่อชวยเพิ่มกาํลังดนัใน
การขับสารดับเพลิง เนื่องจากกําลงัดันของสารดับเพลิงมไีมเพียงพอที่จะใชงานได 
 ๒.  การขับดันเปนแบบสะสมความดนัภายในเครื่องดับเพลิง ( STORE PRESSURE ) 
 ๓.  กําลงัดันใชงาน ( OPERATING PRESSURE ) ไมตํ่ากวา ๑๐๐ ปอนดตอตารางนิว้ ที่อุณหภูมิ  
๒๑ ซ. ( ๗๐ ฟ. ) 
 ๔.  เมื่อฉีดสารฮาลอน ๑๒๑๑ ออกจากเครื่องดับเพลิง โดยเปดลิน้ติดตอสารดับเพลิงจะหมดใน 
๑๐ วนิาท ี
 ๕.  สามารถฉดีไดไกล ๙ - ๑๔ ฟุต 
วิธีใช 
 ๑. เครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ ขนาด ๕ ปอนด เหมาะสําหรับใชดับไฟประเภท ข.  
( น้ํามันเชื้อเพลิงตาง ๆ )  และไฟประเภท ค. ( ไฟฟา ) โดยเฉพาะเครื่องอิเล็กทรอนกิส 
  ๑.๑  สามารถดับไฟประเภท ข. ไดในขอบเขตพื้นที ่๒๐ ตารางฟุต  
  ๑.๒  สามารดบัไฟประเภท ค. ไดในขอบเขตพื้นที ่๒๐ ตารางฟุต 
 ๒.  ควรใชในบริเวณที่อากาศถายเทไมอับอากาศ 
 ๓.   เมื่อจะดับไฟประเภท ค. ( ไฟฟา ) ใหยกสวิทซตัดวงจรไฟฟากอน 
 ๔.  นําเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ ไปที่บริเวณไฟไหม โดยเขาทาํงานเหนือลมเพือ่หลบความรอน
และควัน 
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 ๕.  จับเครื่องดับเพลิงใหต้ังตรง หางจากแหลงไฟประมาณ ๙ - ๑๕ ฟตุ 
 ๖.  ดึงลวดตราตะกั่วออก 
 ๗.  ดึงสลักหามคันบีบกดออก และหนัหัวฉดีไปที่ฐานของไฟ 
 ๘.  บีบคันกด กาซฮาลอน ๑๒๑๑ จะพน ออกมาจากเครือ่งดับเพลงิ เปนหมอกสีขาวมีเสียงดงั อยา
ตกใจ ไฟบริเวณนั้นจะดับเอง หันหัวฉีดรุกไลดับไฟตอไป 
 ๙.  เมื่อไฟดับแลว หยุดฉดีฮาลอน ๑๒๑๑ โดยการหยุดกดคันบีบกด ล้ินจะปดสนิทกาซฮาลอน 
๑๒๑๑ ที่เหลอืในขวดยังมีคุณภาพใชตอไปไดอีก 
 ๑๐.  เมื่อใชงานเสร็จแลว ใหตรวจความเรียบรอยของเครื่องดับเพลิงแยกเก็บไวตางหาก แจง
เจาหนาที่เพื่อตรวจชั่งน้าํหนกั ถาน้ําหนักกาซลดลงตัง้แต ๕ % ข้ึนไปใหสง วศ.ทร. เพื่อบรรจุกาซฮาลอน 
๑๒๑๑ใหมทนัท ี
การปรนนิบัติบํารุง 
 ๑.  ทุกสัปดาหใหตรวจลวดและตราตะกั่ว ถาลวดขาดชาํรุดใหตรวจชัง่น้าํหนัก ถาน้าํหนักคงที่ใหผูก
ลวดและตราตะกั่วใหม ถาน้าํหนักต่ํากวาเกณฑใหบรรจกุาซฮาลอน ๑๒๑๑ ใหม ใหเต็มหรือตรวจรั่ว 
 ๒.  ทุก ๓ เดือน  ใหตรวจชัง่น้ําหนกัและบนัทกึไวในบัตรประจําเครื่องดับเพลิง 
 ๓.  ทุก ๓ เดือน ตรวจมาตรวัดกําลงัดัน ถาต่ํากวาเกณฑตองอัดกาซไนโตรเจนใหม 
 ๔.  ถาน้ําหนักสารฮาลอน ๑๒๑๑ พรองไปเกินกวา ๕ % ใหบรรจุกาซลงไปใหม 
 ๕.  ถาใชในสถานทีท่ี่มีอุณหภูมิสูงกวา ๑๗๔ ฟ. ( ๔๗ ซ. ) ใหบรรจุฮาลอน ๑๒๑๑ เพียง ๙๐ % 
 ๖.  การตรวจสภาพทนกาํลงัดันของทอเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ สงไปตรวจที่ วศ.ทร. ดังนี ้
  ๖.๑  ทอเครื่องดับเพลงิฮาลอน ๑๒๑๑ ที่ใชงานหนัก เชน ตามเรือตรวจทุก ๕ ป 
  ๖.๒  ทอเครื่องดับเพลงิฮาลอน ๑๒๑๑ ที่ใชงานปกติบนบก ตรวจทุก ๑๒ ป 
  ๖.๓  ทอเครือ่งดับเพลงิฮาลอน ๑๒๑๑  ทีถู่กกระทบกระเทือนอยางแรง ถูกไฟไหมใหสงตรวจ
ทันท ี
 ๗.  การบรรจุกาซฮาลอน ๑๒๑๑ ใหมซอมทําสิง่ที่ชาํรุด ตรวจสภาพทนกําลงัดันใหเสนอเรื่องไป
ตามลําดับถงึ วศ.ทร. และนําเครื่องดับเพลิงพรอมสําเนาเรื่อง สงไปที่ วศ.ทร. เพือ่ให วศ.ทร. ดําเนนิการ
บรรจุและตรวจสอบตอไป พรอมทัง้ให วศ.ทร. แจงจํานวนของเครื่องดับเพลงิทีห่นวยนัน้ ๆ มาขอรับการ
บรรจุสารดับเพลิงซอมทาํหรือตรวจสภาพเครื่องดับเพลงิเพื่อใหหนวยนําไปเบิกเปลีย่นหมุนเวียนที่ พธ.ทร. 
 ๘.  การขอรับเครื่องดับเพลิงที่เขารับการบรรจุสารดับเพลิงของหนวยที่มาขอรับการบรรจุสาร
ดับเพลิงและตรวจสอบสภาพ ไปขอรับเครื่องดับเพลิงไดที่ พธ.ทร. ไดทันท ี เพื่อหนวยจะไดมีเครื่องดับเพลิง
ไวพรอมใชตลอดเวลา 
 ๙.  การติดตั้งเครื่องดับเพลิง ใหติดตั้งในสถานที่ทีม่องเหน็ไดงาย หยิบใชไดสะดวก หางจากแหลง
เชื้อเพลิงพอควร อยาติดตั้งเครื่องดับเพลิงใกลความรอน 
 ๑๐.  เครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ ที่ติดตั้งตามรถและเรือ ใหมีสายรัดกันแกวงดวย 
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 ๑๑. เมื่อยายสถานที ่ทํางาน อยายายเครื่องดับเพลิงไปใหสงมอบใหหนวยทีม่าอยูใหมหรือหนวยที่
มีหนาที่รับผิดชอบอาคารนัน้ 
การปองกันอันตราย 
 ๑.  กาซฮาลอน ๑๒๑๑ ถามีปริมาณนอยไมเปนพษิตอรางกาย แตไมควรสูดดมไอระเหยของ 
กาซฮาลอน ๑๒๑๑ เพราะจะทําใหวงิเวียนและถามีปริมาณมาก อาจเปนอันตรายตอระบบหายใจ 
 ๒.  กาซฮาลอน ๑๒๑๑ จะทําปฏิกิริยากบักาซออกซเิจนโดยเร็ว เมื่ออยูในที่อับอากาศจะทําใหขาด
ออกซิเจน ( กรณีที่ใชดับไฟโดยใชเปนระบบฮาลอน ๑๒๑๑ เมื่อใชกาซฮาลอน ๑๒๑๑ ในหองอบัทึบ ควรมี
หนากากชวยการหายใจ และเมื่อดับไฟแลวอยาเพิง่เขาไป ตองใหอากาศถายเทกอน หรือรอไว ๑๕ นาท ี) 
 ๓.  ระวังหามใชกาซฮาลอน ๑๒๑๑ ดับไฟที่เกิดขึน้กับโลหะโซเดียม โลหะมกันีเซยีมสารพวก
โลหะไฮไดรต สารพวกเซลลโูลสไนเตรท หรือ ดินปน เพราะสารดับเพลิงนี้จะทาํปฏิกริิยาทางเคมีอยางรนุแรง
กับโลหะ และสารดังกลาวทาํใหเกิดความรอนสูงมาก และอาจเกิดการระเบิดขึ้นได 
 ๔.  ควรติดตั้งใหหางจากแหลงความรอนและอยาใหถูกแสงแดด เนื่องจากความรอนจะทาํใหความ
ดันของกาซภายในเครื่องดบัเพลิงสงูขึ้น อาจทาํใหเกิดการรั่วหรือระเบิดได 
 ๕.  แผนกันอนัตราย ( SAFETY DISC ) ของเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ ถามีความดันสงูมากจะ
แตกทะล ุ กาซฮาลอน ๑๒๑๑ จะพนออกมามเีสียงดงั อยาตกใจปลอยใหกาซฮาลอน ๑๒๑๑ ออกไปจน
หมดทอ ไลกาซนี้ออกจากหอง ( กรณีที่เปนหองทึบอับอากาศ ) แลวสงเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ นี้ไป
บรรจุและเปลี่ยนแผนกันอนัตรายใหมที่ วศ.ทร. 
    

เครื่องดับเพลิงฮาลอน  ๑๓๐๑ 
( HALON ๑๓๐๑ FIRE EXTINGUISHER ) 

 เครื่องดับเพลงิฮาลอน ๑๓๐๑ ในปจจุบันถือวาเปนเครื่องมือดับเพลงิที่มีประสิทธภิาพในการดบัไฟ
ไดดีที่สุด และกอใหเกิดอนัตรายตอผูใชนอยที่สุด ดวยมาตรฐาน ปคส. ทร. กําหนดใหมีใชขนาดเดียว คือ 
ขนาด ๓ ปอนด เทานัน้ 
 ๑.  ประโยชน 
  ๑.๑  ใชดับไฟประเภท ค. พวกอุปกรณไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนกิส เปนตน ไดผลดีมาก 
  ๑.๒  ใชดับไฟประเภท ข. พวกน้าํมนัเชื้อเพลิงตาง ๆ รวมทั้งของเหลวระเหยที่ติดไฟ เชน อีเทอร 
แอลกอฮอล เปนตน ไดผลดี 
 ๒.  ลักษณะและสวนประกอบ 
  ๒.๑  ตัวทอเครื่องดับเพลิง 
   ๒.๑.๑  ตัวทอรูปทรงกระบอก ทาํดวยโลหะภายนอกพนสีแดง 
   ๒.๑.๒  ขนาดโตโดยประมาณ ความสงูทั้งหมด ( รวมลิ้นเปด - ปด ) ๑๕ นิว้ 
เสนผาศนูยกลาง ๓.๕ นิว้ 
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   ๒.๑.๓  ภายในบรรจุสารดับเพลิงได ๓ ปอนด ซึง่กาซฮาลอน ๑๓๐๑  จะถูกอัดตัวเปน
ของเหลว ๒ ใน ๓ สวนของเทาสวนที่เหลือจะเปนกาซ 
   ๒.๑.๔  ทนกาํลังดันน้ํา ( HYDROSTATIC TEST ) ไดไมตํ่ากวา ๓๒๐ ปอนด / ตารางนิว้ 
   ๒.๑.๕  บรรจุสารดับเพลิงแลว น้ําหนกัทัง้หมดประมาณ ๔ ปอนด 
  ๒.๒  ล้ินเปด - ปด ประกอบดวยสวนตาง ๆ รวมเปนชุดเดียวกนั อยูที่สวนบนของตัวทอ ดังนี ้
   ๒.๒.๑  ตัวลิ้นเปด - ปด เปนคันแบบบีบกด และเปนที่สําหรับหยิบยกเคลื่อนที่ดับเพลิง 
   ๒.๒.๒  ตัวลิน้เปด - ปด ทั้งชดุเมื่อคลายเกลียวเปดออกเปนชองเติมสารดับเพลิง 
   ๒.๒.๓  ทอไซฟอน ( SIPHON TUBE )  อยูภายในตวัทอตอมายังรูล้ินเปด - ปด ซึ่งจะ
ตอไปยังทอฉีดสารดับเพลิง 
   ๒.๒.๔  แผนปองกนัอันตราย ( SAFETY DISC ) เปนแผนทองแดงสําหรับปองกนัทอเครื่อง
ดับเพลิงฮาลอน ๑๓๐๑ แตก 
   ๒.๒.๕  ทอฉีดกาซเปนทอโลหะหันไดสะดวก มีกระบอกฉีดทําดวยวัสดุที่ไมเปนตัวนาํไฟฟา 
   ๒.๒.๖  มาตรวัดกําลงัดันชนิดปองกนัน้ําได 
   ๒.๒.๗  สลักหามคันบีบกด และลวดตราตะกั่ว 
  ๒.๓  สวนประกอบอื่น ๆ 
   ๒.๓.๑  หูแขวนเครื่องดับเพลิงอยูขางตัวทอตอนบน หรือเข็มขัดรัดเครื่องดับเพลงิ สําหรับ
เกี่ยวกับขอแขวนเครื่องดับเพลิง 
   ๒.๓.๒  ขอแขวนเครื่องดับเพลิงสาํหรับติดขางฝาผนัง 
   ๒.๓.๓  บัตรบนัทกึประจําเครื่องดับเพลิง 
   ๒.๓.๔  แผนปายแสดงรายการ ( MAKE PLATE ) รัดอยูรอบตัวทอเครื่องดับเพลิง 

                                                                  
 

                 รูปเครื่องมือดับเพลิง ฮาลอน 1301 
          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 ) 
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  ๓.๔  เปนกาซที่หนักกวาอากาศประมาณ ๕ เทา 
  ๓.๕  ปริมาณของสารฮาลอน ๑๓๐๑ ในอากาศที่ดับไฟไดผลประมาณ ๕ - ๗ %  
  ๓.๖  ฮาลอน ๑๓๐๑ มีประสิทธิภาพในการดับไฟไดเร็วกวา เครื่องดับเพลิง CO2  ๓ เทา 
  ๓.๗  อุณหภูมใิชงาน ๔๐ ถึง ๑๒๐ ฟ. ( ๔ ซ ถึง ๕๐ ซ ) 
  ๓.๘  ฮาลอน ๑๓๐๑ ไมเปนสื่อไฟฟาและไมทําใหโลหะเกิดสนิม 
  ๓.๙  ฮาลอน ๑๓๐๑ เก็บไวไดนานตลอดไป ไมเสื่อมคุณภาพ 
  ๓.๑๐  สถาบนั UL รับรองวาเปนสารที่มีอันตรายตอมนษุยนอยที่สุด 
        ๔.  การขับสารดับเพลงิ 
  ๔.๑  การขับดันสารดับเพลงิตองมีกาซเฉือ่ย เชน กาซไนโตรเจน บรรจุลงไปดวย เพื่อชวยเพิ่ม
กําลังดนัในการขับดันสารดับเพลิง เนื่องจากกาํลังดนัของสารดับเพลงิมีไมเพียงพอทีจ่ะใชงานได 
  ๔.๒  การขับดันเปนแบบสะสมความดนัภายในเครื่องดบัเพลิง 
  ๔.๓  กําลงัดันใชงาน ( OPERATING PRESSURE ) ไมตํ่ากวา ๓๖๐ ปอนด / ตารางนิ้ว  
ที่อุณหภูมิ ๒๑ ซ ( ๗๐ ฟ )  
  ๔.๔  เมื่อฉีดสารฮาลอน ๑๓๐๑ ออกจากเครื่องดับเพลิง สารดับเพลิงจะหมดในเวลา ๘ - ๑๐ 
วินาท ี
  ๔.๕  สามารถฉีดไดไกล  ๔ - ๖ ฟุต 
วิธีใช 
 ๑.  เครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๓๐๑ ขนาดเหมาะสาํหรับดับไฟประเภท ข. ( น้ํามนัเชื้อเพลิงตาง ๆ )  
และไฟประเภท ค. ( ไฟฟา ) โดยเฉพาะเครื่องอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๑  สามารถดับไฟประเภท ข. ไดในขอบเขตพื้นที ่๘ ตารางฟุต 
  ๑.๒  สามารถดับไฟประเภท ค. ไดในขอบเขตพื้นที ่๙ ตารางฟุต 
 ๒.  เมื่อจะดับไฟประเภท ค. ( ไฟฟา ) ใหยกสวิทซ ตัดวงจรไฟฟากอน 
 ๓.  นําเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๓๐๑ ไปที่บริเวณไฟไหม โดยเขาทางเหนือลมเพื่อหลบความรอน
และควัน 
 ๔.  จับเครื่องดับเพลิงใหต้ังตรง หางจากแหลงไฟประมาณ ๔ - ๖ ฟุต 
 ๕.  ดึงลวดตราตะกั่วออก 
 ๖.  ดึงสลักหามคันบีบกดออก และหนัหัวฉดีไปที่ฐานของไฟ 
 ๗.  บีบคันบีบกด กาซฮาลอน ๑๓๐๑  จะพนออกมาจากเครื่องดับเพลิงเปนหมอกสีขาว มีเสยีงดัง 
อยาตกใจ ไฟบริเวณนัน้จะดับเอง หันหัวฉีดรุกไลดับไฟตอไป 
 ๘.  เมื่อไฟดับแลว หยุดฉดีฮาลอน ๑๓๐๑ โดยการหยุดกดคันบีบกดลิ้นจะปดสนิท กาซฮาลอน
๑๓๐๑ ที่เหลอืในขวดยังมีคุณภาพใชตอไปไดอีก 
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 ๙.  เมื่อใชงานเสร็จแลวใหตรวจความเรียบรอยของเครื่องดับเพลิง แยกเก็บไวตางหาก แจง
เจาหนาที่เพื่อตรวจชั่งน้าํหนกั ถาน้าํหนักกาซลดลงตัง้แต ๕ % ข้ึนไป ใหสง วศ.ทร. เพื่อบรรจุกาซฮาลอน 
๑๓๐๑ ใหมทนัท ี
การปรนนิบัติบํารุง 
 ๑.  ทุกสัปดาหใหตรวจลวดและตราตะกั่ว ถาลวดขาดชาํรุดใหตรวจชัง่น้าํหนัก ถาน้าํหนักคงที่ใหผูก
ลวดและตราตะกั่วใหม ถาน้าํหนักต่ํากวาเกณฑใหบรรจกุาซฮาลอน ๑๓๐๑ ใหม ใหเต็มหรือตราตะกั่ว 
 ๒.  ทุก ๓ เดือน ใหตรวจชั่งน้ําหนกั และบนัทกึไวในบัตรประจําเครื่องดับเพลิง 
 ๓.  ทุก ๓ เดือน ตรวจมาตรวัดกําลงัดัน ถาต่ํากวาเกณฑตองอัดกาซไนโตรเจนใหม 
 ๔.  ถาน้ําหนักสารฮาลอน ๑๓๐๑ พรองไปเกินกวา ๕ % ใหบรรจุกาซลงไปใหม 
 ๕.  ถาใชในสถานทีท่ี่มีอุณหภูมิสูงกวา  ๑๓๔ ฟ ( ๔๗ ซ.) ใหบรรจุกาซฮาลอนน ๑๓๐๑ เพียง 
๙๐% 
 ๖.  การตรวจสถาพทนกาํลงัดันทอเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๓๐๑ สงไปตรวจที่ วศ.ทร. ดังนี ้
  ๖.๑  ทอเครื่องดับเพลงิฮาลอน ๑๓๐๑ ที่ใชงานหนัก เชน ตามเรือตรวจทุก ๕ ป 
  ๖.๒  ทอเครื่องดับเพลงิฮาลอน ๑๓๐๑ ที่ใชงานตามปกติบนบกตรวจทุก ๑๒ ป 
  ๖.๓  ทอเครือ่งดับเพลงิฮาลอน ๑๓๐๑ ที่ถูกกระทบกระเทือนอยางแรง ถกูไฟไหม ใหสงตรวจ
ทันท ี
 ๗.  การบรรจุกาซฮาลอน ๑๓๐๑ ใหม ซอมทําสิง่ที่ชํารุด ตรวจสภาพกาํลังดนัใหเสนอเรื่องไป
ตามลําดับถงึ ยศ.ทร. และนําเครื่องดับเพลิงพรอมสําเนาเรื่องไปสงที่ วศ.ทร. เพื่อให วศ.ทร. ดําเนนิการ
บรรจุและตรวจสอบตอไป พรอมทัง้ให วศ.ทร. แจงจํานวนของเครื่องดับเพลงิทีห่นวยนัน้ ๆ มาขอรับการ
บรรจุสารดับเพลิง ซอมทาํ หรือตรวจสถาพเครื่องดับเพลิง เพื่อใหหนวยนาํไปเบิกเปลี่ยนหมนุเวยีนที่ พธ.ทร. 
 ๘.  การขอรับเครื่องดับเพลิงที่เขารับการบรรจุสารดับเพลิงใหใหม ใหหนวยนําใบแนบที ่วศ.ทร. แจง
จํานวนของเครื่องดับเพลิงของหนวยที่มาขอรับการบรรจุสารดับเพลิงไวพรอมใชตลอดเวลา 
 ๙.  การติดตั้งเครื่อง  ใหติดตั้งในสถานที่มองเหน็ไดงาย หยิบใชไดสะดวก หางจากแหลงเชื้อเพลิง
พอสมควร อยาติดตั้งเครื่องดับเพลิงใกลความรอน 
 ๑๐.  เครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๓๐๑ ที่ติดตั้งตามรถและเรือ ใหมีสายรัดกันแกวงดวย 
 ๑๑.  เมื่อยายสถานทีท่าํงาน อยายายเครื่องดับเพลิงไปใหสงมอบใหหนวยทีม่าอยูใหมหรือหนวยที่
มีหนาที่รับผิดชอบอาคารนัน้ 
การปองกันอันตราย 
 ๑. กาซฮาลอน ๑๓๐๑ ไดรับการยอมรับวาเปนสารดับเพลิงที่มีอันตรายนอยที่สุดเมื่อเทียบกับ 
สารดับเพลิงอืน่ ที่มีใชในปจจุบัน 
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 ๒.  ระวังอยาใชกาซฮาลอน ๑๓๐๑ ดับไฟที่เกิดขึน้กบัโลหะโซเดียม โลหะมักนีเซียม สารพวก
โลหะไฮไดรต สารพวกเซลลูโลสไนเตรท หรือ ดินปน เพราะสารดับเพลิงนี้ จะทําปฏกิิริยาทางเคมีอยาง
รุนแรงกับโลหะและสารดังกลาว ทาํใหเกิดความรอนสงูมาก และอาจเกดิการระเบิดขึ้นได 
 ๓.  ควรติดตั้งใหหางจากแหลงความรอน และอยาใหถูกแสงแดด เนื่องจากความรอนจะทาํใหความ
ดันของกาซภายในเครื่องดบัเพลิงสงูขึ้น อาจทาํใหเกิดเพลิงหรือระเบดิได 
 ๔.  แผนกันอนัตราย  ( SAFETY DISC ) ของเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๓๐๑ กาซฮาลอน ๑๓๐๑ นี้
ไปบรรจุและเปลี่ยนแผนกันอันตรายใหมที่ วศ.ทร. 
อันตรายที่เกดิขึ้นกับบุคคลจากสารฮาลอน  ( HALON ) 
 หลังจากฉีดสารฮาลอนเขาไปดับไฟแลว อาจจะเกิดอนัตรายตอบุคคลได กลาวคอื เกิดจากการ
สลายตัวของสารฮาลอน ( HALON ) เมื่อไดรับความรอนจากการเผาไหมแลว ซึง่จะมผีลดังนี ้
 ๑.  สารฮาลอน จะสลายตวัใหแกสพิษที่อุณหภูมิประมาณ ๙๐๐ ฟ 
 ๒. สารฮาลอนจะเกิดการสลายตัวกอนที่จะเปนตัวไปกอกวนปฏิกิริยาการเผาไหมผลของการ
สลายตัวของสารฮาลอนตามปกติจะมีผลอันตรายนอยกวาการสลายตัวในทางปฏิกิริยา ( ขณะทําการดับไฟ 
) กลาวคือ 
 ๒.๑  ถาเราอยูภายในหองที่มีความเขมขน ๗ % ภายในเวลา ๕ นาที จะมีผลตอระบบของการ
หายใจเล็กนอย 
 ๒.๒  ถาเราอยูภายในหองที่มีความเขมขน ๗ - ๑๐ % ภายใน ๓ นาที จะรูสึกเวยีนศีรษะ 
 ๒.๓  ถาเราอยูภายในหองที่มีความเขมขนเกนิกวา ๑๐ % ข้ึนไป ภายใน ๑ นาที จะทําใหเกิดอาการ 
ไรสมรรถภาพ 
หมายเหต ุ   ตามปกติสารฮาลอน จะกําหนดความเขมขนไวประมาณ ๕ - ๗ % ซึ่งจะไมเปนอนัตรายแตวา
บุคคลก็ควรทีจ่ะหนีออกจากหองนัน้โดยไมควรเกินกวาเวลาที่กําหนดไว 
 ๓.  การสลายตัวของสารฮาลอน จะเปนละออง ( GAS VAPOUR ) กระจายครอบคลุมพื้นที่อยาง
รวดเร็ว ภายในชั่วระยะหนึง่ 
 ๔.  ผลซึ่งเกิดจากการสลายตัวของสารฮาลอน จากปฏกิิริยานั้น ๆ แมภายใน ๑ นาที จะมีสภาพ
เปนไอระเหยของกรด ซึ่งจะรูไดจากกลิ่นที่เกิดขึ้น 
หมายเหต ุ    ในหองที่เตม็ไปดวยการสลายตัวของสารฮาลอน ไมเหมาะสําหรับบุคคลที่จะเขาไปนอกจาก
จะสวมเครื่องชวยในการหายใจเสียกอน 
 

 
 
 

…………………………………. 



บทที่ ๑๐ 
เครื่องมือและอุปกรณในการดับไฟในเรือ 

 สายสูบดับเพลิง  แบงออกเปน ๒ ชนิด คือ แบบที่ใชบนบก และแบบที่ใชในเรือ 
  ๑. สายสูบดับเพลิง (แบบบก) ตามมาตรฐานที่ใชอยูทัว่ไปมีแบบและขนาดเดียว โดยตอกับเครื่อง
สูบน้ําหรือหวัตอน้ําดับเพลงิประจําที ่
   ๑.๑ ลักษณะโดยทัว่ไป  เปนสายสบูชนิดเปลือกชั้นเดยีว สีขาว ทาํดวยฝาย (Cotton) หรือใย
สังเคราะห (Synthetic Fiber) เปลือกนอกผนึกแนนกับทอยางภายใน ขนาดโต ๒ ๑/๒ นิ้ว ยาวเสนละ ๗๕ 
ฟุต สายสูบและหัวตอทั้งเสนทนกาํลังดนัในการตรวจสอบไดไมนอยกวา ๔๐๐ ปอนด/ตารางนิว้ และทน
กําลังดนัแตก ไดไมตํ่ากวา ๗๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว  
   ๑.๒ หัวตอสายสูบ  เปนแบบหัวตอแบบชนิดสวมเรว็ มีแงขัดภายใน ๒ แง สวนนอกหมุนได
รอบตัว มีวงแหวนยางกนัร่ัว ลักษณะเหมอืนกนัทัง้๒ ขาง ไมเปนตัวผูหรือตัวเมีย ทําดวยโลหะไมเปนสนมิ 
สายสูบกับหัวตอ มีปลอกผาใบหุมปลาย สายสูบยาวไมนอยกวา ๑๕ ซม. แลวพนัทบัดวยลวดเหลก็เคลือบ
ปองกนัสนิม ปลายลวดพับเรียบรอย 
   ๑.๓ การตรวจสอบ  โดยการทดลองการทนกําลงัดันน้าํ พรอมกับดูการชํารุดไมร่ัวไหล ปริ และ
แตก โดยทนกาํลังไดไมตํ่ากวา ๔๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว ของสายสูบใหม ถาใชงานแลวทนไดไมตํ่ากวา ๒๕๐ 
ปอนด/ตารางนิ้ว 
 

                                                       
  
                                              สายสูบดับเพลิงทางบกขนาด ๑ ๑/๒ นิว้ 
  ๒. สายสูบดับเพลิง  (แบบเรือ)  ตามมาตรฐานมกีารใชอยูในกองทพัเรอืมีดวยกนั 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 
  ลักษณะโดยทัว่ไป  เปนสายสูบชนิดเปลอืก ๒ ชัน้ สีขาว ทาํดวยฝาย (Cotton) หรือใยสังเคราะห 
(Synthetic Fiber) เชน Polyester เปลือกชั้นในผนึกแนน (Bonded) กับทอยางภายใน สายสูบและหัวตอทั้ง
เสน ทนกําลงัดันตรวจสอบ (Testing Pressure) ไดไมตํ่ากวา ๔๐๐ ปอนด/ตารางนิว้ สายสูบทนกาํลังดัน 
 



- ๗๒ - 
แตก (Bursting Pressure) ไดไมตํ่ากวา ๗๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว หวัตอสายสูบเปนแบบชนิดเกลียว (Rocker 
Lug Coupling Style) ขางหนึง่เปนตัวผู อีกขางหนึง่เปนตัวเมยี ทําดวยทองเหลือง 
  ลักษณะของหัวตอสายสบู มี ๒ แบบ คือ 
  ๑. หวัตอตัวผู  ทาํเปนสวนเดียว 
   ๑.๑ ปลายขางหนึ่งอัดติดแนนอยูกับปลายสายสูบ ดานนอกมีปุม ๒ ปุม อยูตรงขามกัน สําหรับ
ใชกับประแจคลายสายสูบ 
   ๑.๒ ปลายอกีขางหนึง่ทําเปนเกลยีวตัวผูขนาด ๑๑.๕ ฟน/นิ้ว ตามแบบมาตรฐานอเมรกิัน 
(Navy Standard)   
          ๒.  หัวตอตัวเมีย  ทาํเปนสองสวน 
   ๒.๑ สวนในอดัติดแนนอยูกบัปลายสายสบู 
   ๒.๒ สวนนอกเปนปลอกหมุนไดรอบตัว ดานนอกมีปุม ๒ ปุม  อยูตรงขามกนั สําหรับใชกับ
ประแจคลายสายสูบ ดานในทําเปนเกลียวตัวเมียขนาดเดียวกบัเกลียวตัวผู และมีวงแหวนยางกันร่ัว 
(Gasket) 
  การใชงาน เนื่องจากสายสูบมีอยูหลายขนาด จึงเลอืกแบบการใชงานตามขนาดของสายสูบกับ
งานที ่ เหมาะสม คือ 
  ๑. สายสูบขนาด ๑ ๑/๒ นิว้ ปกติใชตลอดลํา สําหรับเรือพิฆาต หรือเรือขนาดเล็กกวา โดยใชตอกบั
หัวตอดับเพลงิ (Fire Plug) และใชในบริเวณใตดาดฟาสาํหรับเรือขนาดใหญ โดยตอกับหวัตอดับเพลิง (Fire 
Plug) เชนกนั 
  ๒. สายสูบขนาด ๒ ๑/๒ นิว้  สวนมากใชสําหรับตอกบัหัวตอดับเพลิงบนดาดฟา สําหรับเรือขนาด
ใหญ และใชประกอบกับเครื่องเปาน้ํา (Eductor) เพื่อสูบน้ําออก 
  ๓. สายสูบขนาด ๔ นิ้ว ใชกบัเครื่องเปาน้าํ (Eductor) เพื่อสูบน้าํออก 
 สถานที่ติดต้ังสายสูบ 
  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  (เพือ่ใชในยามฉกุเฉิน) โดยลิ้นอยูในลักษณะปด 
   ๑.๔ อีกสายหนึง่ไมตองตอกับเกลียวตอแยก โดยลิน้อยูในลักษณะเปด เพื่อสําหรับตรวจการ
ทํางานของลิน้ Fire Plug วาชํารุดหรือไม ถาชํารุดจะมีน้าํไหลออกมาทางเกลยีวตอแยกทอที่เปดนี ้
   ๑.๕ หวัฉีดตองตอไวกับสายสูบทั้ง ๒ 
   ๑.๖ ตองมีหวัฉีดแบบ Applicator  ขนาด ๔ ฟุต ติดตั้งอยูบริเวณใกลเคียง 
   ๑.๗  มีประแจกวดเกลยีวประจําที่อยูบริเวณใกลเคียง 
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  ๒. การติดตั้งสายสูบบนดาดฟา แบบมาตรฐาน 
   ๒.๑ ใชสายสบูขนาด ๒ ๑/๒ นิว้ โดยให ๑ สาย ยาว ๑๐๐ ฟุต 
   ๒.๒ ตอสายสบูเขากับทางออกของเครื่องกรอง พรอมตอหัวฉีดไวกับสายสูบ 
   ๒.๓ มีหัวฉีดแบบ Applicator ขนาด ๑๒ ฟุต อยูบริเวณใกลเคียง 
 การมวนสายสูบ 
  สายสูบที่ไมไดใชงาน ใหมวนเก็บเปนรูปวงกลมอาจจะผกูดวยเชือกก็ได  โดยมวีิธีการปฏิบัติ ดังนี้  
  ๑. คลี่สายวางลงบนพื้นตามยาว 
  ๒. พับสายสบู โดยใหเกลียวตัวสงน้าํอยูดานบน หางจากปลายเกลยีวตวัเมียประมาณ ๒ - ๓ ฟุต  
(ที่ใหเกลยีวตวัสงน้ําอยูดานบน กเ็พื่อใหเกลียวตัวสงน้าํอยูดานใน เปนการปองกนัเกลียวเสีย) 
  ๓. มวนสายสบู โดยเริ่มจากรอยพับ 
  ๔. มวนจนกระทั่งใหปลายสายสูบทั้ง ๒ อยูรอบนอกของมวน 
 กําลงัดันใชงาน 
  ๑. ไมตํ่ากวา ๖๐ ปอนด / ตารางนิ้ว 
  ๒. ปกติควรมีกําลังดนัระหวาง ๖๐ - ๑๐๐ ปอนด / ตารางนิว้ 

                                                          
 
          รูปสายสูบน้ําดับเพลิงขนาด ๑ ๑/๒ นิว้                 รูปสายสูบน้ําดับเพลิงขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว 
การตรวจสอบและระวงัรกัษาสายสูบ 
  ๑. ทุกสัปดาห 
   ก. ตรวจสายสบูที่ติดตั้งตาม Fire Plug 
    ๑) มวนอยูในรนถูกตองหรือไม 
    ๒) จะตองแหงไมชื้น หรือเปยก 
   ข. ตรวจสอบสายสูบที่มวนเก็บวาอยูในที่เก็บที่ดีหรือไม โดยจะตอง 
    ๑) เก็บในหองที่ไมรอนนกั และมีการระบายอากาศถูกตอง 
    ๒) หามนาํไปวางกองรวมบนดาดฟา 
  ๒. ตรวจภายหลังการใช 
   ก. คลี่สายสูบออก ตรวจดูวามีรอยถลอกของผาใบ หรือรอยทะลุหรือเกลียวตอชาํรุดหรือไม 
   ข. สวนตาง ๆ ที่เปนยาง เชน ยางหุมภายนอก หรือทอยางภายในอยาใหเปรอะคราบน้ํามนั 
ตองชําระลางใหสะอาด ทิง้ใหแหง 
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  ๓. ตรวจทุก ๆ เดือน 
   ก.  นําสายสบูขนาดตาง ๆ ทั้งหมด ที่ติดตั้งประจําที ่ทีไ่มเคยนําออกมาใชงานเลยเปนเวลานาน
กวา ๓๐ วนั เมื่อตรวจสอบแลวนํากลับคืนเขาที่ ระวังอยาใหรอยพบัอยูตรงที่เดิม เพื่อปองกนัการหกัหรือ
แตกของสายสบู 
   ข. สายทางดดูขนาด ๒ นิว้ และ ๔ นิว้ ของเครื่องสูบน้าํ P - 60   P - 500 ตองไดรับการตรวจ
โดยละเอียด 
  ๔. การตรวจสอบสายสูบทุก ๆ ๖ เดือน 
   โดยการตรวจสอบกําลังดนั (Hydrostatic Test) โดยใชกาํลังดันน้าํ ๒๕๐ ปอนด / ตารางนิ้ว 
 หัวฉีดน้ําดับเพลิง  (Nozzle)  แบงออกไดเปน ๒ แบบ ตามการใชงาน 
  ๑. หวัฉีดน้ําดบัเพลิงแบบบก 
  ๒. หวัฉีดน้ําดบัเพลิงแบบเรอื 
 หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบบก 
  เปนแบบหวัฉดีกรวยชนิดปรับแตงได (Multipurpose Nozzle) ขนาด ๒ ๑/๒ นิว้ ใชฉีดน้ําดับเพลิง 
โดยตอกับสายสูบดับเพลงิขนาด ๒ ๑/๒ นิ้วแบบบก 
 ลักษณะโดยทั่วไป 
  ๑. ทาํดวยอะลูมิเนียมผสมขนาดโดยประมาณ ยาว ๕๐๐ มม. หนัก ๒.๘ กก. 
  ๒. หัวตอ เปนแบบสวมเร็วแบบบก (Nenorm Standard) ขนาด ๒ ๑/๒ นิว้ 
  ๓. ล้ิน ปด - เปด แบบทรงกลม (Ball Valve) มีคันโยก ๓ ตําแหนง คือ ฉีดน้ําเปนลํา ฉีดน้ําเปนฝอย 
และปด 
  ๔. ตอนปลายหัวฉีดมทีี่ปรับแตงฉีดเปนฉากกันความรอนรูปกรวย ทาํมุมไดต้ังแต ๐ - ๑๖๐ องศา 
  ๕.  ชองฉีดน้าํเปนลํา ขนาดโต เสนผาศูนยกลาง ๑๖ มม. 
  ๖. สามารถทนกําลงัดันน้าํได ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว 
   

                                                   
 
                                                   รูปหวัฉดีน้ําดับเพลิงทางบก 
 
 หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบเรือ  แบงออกได  ๒ แบบ คือ 



- ๗๕ - 
  ๑. หวัฉีดน้ําดบัเพลิงความเร็วสูง หัวฉีดรวม (All Purpose Nozzle) 
  ๒. หัวฉีดน้ําดบัเพลิงความเร็วต่ํา หัวฉีดฝกบัว (Applicator) 
 หัวฉีดน้ําดับเพลิงความเรว็สูง หรือหัวฉีดรวม (All Purpose Nozzle) 
 ลักษณะโดยทัว่ไป 
  ๑. ทาํดวยทองเหลือง 
  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 หนกั ๙ ปอนด หัวตอขนาด ๑ ๑/๒ นิว้ 
เกลียวตวัเมีย ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว ใชตอกับสายสูบดับเพลิงขนาด ๑ ๑/๒ นิว้ แบบเรือ 
   ๒.๒ ขนาด ๒ ๑/๒ นิว้ โดยประมาณ ยาว ๑๐ ๓/๔ นิว้ หนกั ๑๔ ๓/๔ ปอนด หัวตอขนาด ๒ ๑/
๒ นิว้ เกลียวตวัเมีย ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว ใชตอกับสายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ 
  ๓. ล้ินเปด - 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 ของหวัฉีดขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว โต ๑ นิ้ว 
โดยฉีดน้ําเปนลํา 
  ๕. รูฉีดน้ําตอนลาง ของหัวฉีดขนาด ๑ ๑/๒ นิว้ โต ๑ นิว้ ของหวัฉีดขนาด ๒ ๑/๒ นิว้ โต ๑ ๑/๒ นิว้ 
ประกอบดวยปลายหัวฉีดฝอยน้ําความเร็วสูง (Nozzle Tip หรือ Fog Tip) และเปนที่ตอของหวัฉีดฝกบัว 
(Applicator) ขนาดโต ๑ ๑/๒ นิว้ และ ๒ ๑/๒ นิว้ 
 

                                              
 
                                                     รูปหวัฉีดน้ําแบบรวม 
 
 คุณสมบัติของหัวฉีดรวม 
  ๑. ตําแหนงการใชล้ิน เปด-ปด มี ๓ ตําแหนง คือ 
   ๑.๑ หนาสุด “ปด” 
   ๑.๒ กึ่งกลางตั้งฉาก “ฝอยน้ํา” 
   ๑.๓ หลงัสุด “เปนลํา” 
  บางหวัฉีดจะมีกระเดื่องบงัคับไว เวลาเปลี่ยนตําแหนงตองกดกระเดือ่งนี้กอน 
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  ๒. หัวทําฝอยน้ํา ( Fog Tip ) 
   ๒.๑ เปนตวัทาํฝอยน้าํกาํลังสูง 
   ๒.๒ สามารถถอดออกได 
   ๒.๓ มียางกนัร่ัวรูปตัว “U” 
   ๒.๔ มีโซตอกนัหาย 
  ๓.  ระยะและกําลังดนัน้าํ 
   ๓.๑ หวัฉีดขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ขณะเปดใช 
    ก) ถาฉีดน้ําเปนลําไปไดไกล ๖๕ ฟุต เมื่อกาํลังดัน ๑๐๐ ปอนด / ตารางนิว้ 
    ข) ถาฉีดน้าํเปนฝอยไปไดไกล  ๒๕ ฟุต เมือ่กําลังดนั ๑๐๐ ปอนด / ตารางนิว้ 
   ๓.๒ ขนาด ๒ ๑/๒ นิว้ ขณะเปดใช 
    ก) ถาฉีดน้ําเปนลําไปไดไกล ๗๕ ฟุต เมื่อกาํลังดัน ๑๐๐ ปอนด / ตร.นิ้ว 
    ข) ถาฉีดน้าํเปนฝอยไปไดไกล ๓๕ ฟุต เมื่อกําลังดนั ๑๐๐ ปอนด / ตร.นิ้ว 
 หัวฉีดน้ําดับเพลิงความเรว็ตํ่าหรือหวัฉีดฝกบัว (Applicator)  
 ลักษณะโดยทั่วไป 
  ๑. ขนาดของหัวฉีดฝกบวัมอียู 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 ทาํดวยทอเหล็กอาบสังกะสี ทาสีแดง 
   ๒.๒ โคนทอเปนขอตอสําหรับสวมติดกับหัวฉีดรวม ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว และ ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ 
   ๒.๓  ปลายทอเปนขอตอเกลียวตวัเมยี สําหรับตอกับหวัฉีดทําฝอยน้ํา ความเร็วต่ํา (Fog 
Head) ขนาด  ๑ ๑/๒ นิ้ว และ ๒ ๑/๒ นิว้ 
  ๓. หัวฉีดทําฝอยน้ําความเร็วต่ํา (Fog Head)  
   ๓.๑ ทาํดวยทองเหลือง 
   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 หนกั 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. หวัฉีดฝกบวัขนาด ๔ ฟุต และ ๑๐ ฟุต 
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   ๑.๑  ทีก่ําลงัดันน้าํ ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว จะเกิดฝอยน้ํารูปกรวยเสนผานศูนยกลาง ๑๒ ฟุต 
หางจากหวัฉีด ๓ ฟุต 
   ๑.๒ ปริมาณน้ําที่ออกมา ๕๑  ยูเอสแกลลอน/นาท ี
  ๒. หัวฉีดฝกบวัขนาด ๑๒ ฟตุ 
   ๒.๑  ที่กําลงัดันน้าํ ๑๐ ๐ ปอนด/ตารางนิ้ว จะเกิดฝอยน้ํารูปกรวยเสนผานศูนยกลาง ๑๔ ฟุต 
หางจากหวัฉีด ๔ ฟุต 
   ๒.๒ ปริมาณน้ําที่ออกมา ๙๕ ยูเอสแกลลอน/นาท ี
  ๓. น้ําหนกัรวมทั้งหมดของหัวฉีดฝกบวั 
   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 หวัฉีดขนาด ๔ ฟุต ใชใตดาดฟาเรือขนาดเล็กและเรือขนาดใหญ 
   ๔.๒ หัวฉีดขนาด ๑๐ ฟุต ใชบนดาดฟาเรือขนาดเล็ก 
   ๔.๓ หัวฉีดขนาด ๑๒ ฟุต ใชบนดาดฟาเรือขนาดใหญ 
  ๕. ประสิทธิภาพของหัวฉีดน้ําฝกบัว ชวยในการลดอุณหภูมิไดมาก และยังเปนฉากในการกัน้ความ
รอนไดอีก อีกทั้งยังชวยใหนกัดับไฟอยูหางจากไฟไดมากขึ้น 

                                 
 
                                       รูปหัวฉีดทําฝอยน้ําความเร็วต่ํา 
 
 ขอตอทอน้ําดับเพลิง (Couplings) แบงออกตามลักษณะของการใชงานไดหลายแบบ คือ 
  ๑. เกลียวตอรับน้ําคู (Double Female Coupling) 
  ๒. เกลียวตอสงน้าํคู (Double Male Coupling) 
  ๓. เกลียวตอลด (Reducer Coupling) 
  ๔. เกลียวตอเพิ่ม (Increasing Coupling) 
  ๕. หัวตอแยกสองทาง (Wye Gate) 
  ๖. หวัตอแยกสามทาง (Tri Gate) 
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 เกลียวตอรับน้ําคู ( Double Female Coupling) แบงออกเปน ๒ ขนาด คือ ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว และ
ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว โดยใชประกอบกับสายสบูน้ําดับเพลิงในเรือ 
 ลักษณะทัว่ไป 
  ๑. ทาํดวยทองเหลือง ดานในโต ๑ ๑/๒ นิว้ และ ๒ ๑/๒ นิ้ว ตามขนาดที่ใช 
  ๒. ปลายทัง้สองขางเปนปลอกหมนุไดรอบตัว ดานในทําเปนเกลยีวตัวเมียขนาด ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว 
และขนาด ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว ตามลําดับ 
  ๓. มีวงแหวนยางกันร่ัวทัง้ ๒ ดาน 
  ๔. ใชตอกับเกลียวตัวสงน้าํสองตัวเขาดวยกัน 
  ๕.  ดานนอกมีปุม ๒ ปุม อยูตรงขามกนั (Rocker Lug Coupling Style) 
 การใชงาน 
  สามารถใชงานตามปกติโดยทํากําลงัดันได ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว และที่ตองการเปลี่ยนเกลียวตัว
สงน้าํเปนเกลยีวตัวรับน้ํา 
 เกลียวตอสงน้ําคู (Double Male Coupling) แบงออกไดเปน ๒ ขนาด คือ ขนาด  ๑ ๑/๒ นิ้ว และ
ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว โดยใชประกอบกับสายสบูน้ําดับเพลิงในเรือ 
 ลักษณะทัว่ไป 
  ๑. ทาํดวยทองเหลือง ดานในโต ๑ ๑/๒ นิว้ และ ๒ ๑/๒ นิ้ว 
  ๒. ปลายทั้งสองขางเปนเกลยีวตัวผู ขนาด ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว และขนาด ๗ ๑/๒ ฟน/นิว้ ตามลาํดับ 
  ๓. ตอนกลางหัวตอ ดานนอกมีปุม ๒ ปุม  อยูตรงขามกนั (Rocker Lug Coupling Style) 
  ๔. ใชในโอกาสที่ตองการเปลี่ยนเกลียวตวัรับน้ําเปนเกลยีวตัวสงน้าํ 
 การใชงาน 
  ๑. สามารถใชงานตามปกติ โดยทนกําลงัดนัน้าํ ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว 
  ๒. ใชตอกับเกลียวตัวรับน้ําเขาดวยกนั 
  ๓. หรืออาจจะใชตอหัวฉีดเขากับเกลยีวตวัรับน้ําของสายสูบ 
 เกลียวตอลด ( Reducer Coupling) 
  หรือเรียกวา หัวตอสายสูบลด ตัวเมีย - ตัวผู (Reducer Adapter) ใชในโอกาสที่ตองการเปลีย่น
ขนาดของทางน้ํา จาก ๒ ๑/๒ นิว้ ลดลงเปน ๑ ๑/๒ นิว้ 
 คุณลักษณะทั่วไป 
  ๑. หวัตอทําดวยทองเหลือง 
  ๒. ทางดาน ๒ ๑/๒ นิ้ว เปนเกลียวตวัรับน้าํ ดาน ๑ ๑/๒ นิว้ เปนเกลยีวตัวผู 
  ๓. ดานเกลยีวตัวรับน้ําเปนขนาด ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว มีวงแหวนยางกนัร่ัว 
  ๔. ดานนอกมปุีม ๒ ปุม อยูตรงขามกนั (Rocker Lug Coupling Style)  
  ๕. ทางน้าํเขา คือดานเกลยีวตัวรับน้ํา ทางน้ําออกคือดานเกลยีวตัวสงน้ํา 
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  ๖. เกลียวตัวสงน้าํเปนขนาด ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว 
 การใชงาน 
  ทางดานเกลียวตัวสงน้ําใชตอกับสายสูบขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว โดยตอเขากับ Fire Plug  ขนาด ๒ ๑/๒ 
นิ้ว บางครั้งใชตอกับสายสูบขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว เขากับเครื่องทาํฟอง โดยใชทางดานเกลียวตวัรับน้าํ ซึง่เกลยีว
ตอนี้สามารถทนกําลงัดันน้าํได ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว 
 
 

                                               
 
                                                     รูปเกลยีวตอลด 
 เกลียวตอเพิม่ ( Increaser Coupling ) 
  เกลียวตอเพิ่ม หรือเรียกวา หัวตอสายสูบเพิ่ม ตัวรับน้าํ - ตัวสงน้ําขนาด ๑ ๑/๒ นิว้ - ๒ ๑/๒ นิว้ 
แบบเรือ 
 คุณสมบัติทัว่ไป 
  ๑. หวัตอทําดวยทองเหลือง 
  ๒. ทางน้าํเขาโต ๑ ๑/๒ นิว้ ดานในเปนเกลียวตวัเมียขนาด ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว มวีงแหวนยางกนัร่ัว 
ดานนอกมีปุม ๒ ปุม อยูตรงขามกัน (Rocker Lug Coupling Style) 
  ๓. ทางน้าํออกโต ๒ ๑/๒ นิว้ เปนเกลยีวตวัผูขนาด ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว 
 การใชงาน 
  ๑. เพื่อตองการเปลี่ยนทางน้าํจากขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว เพิม่ข้ึนเปนขนาด  ๒ ๑/๒ นิ้ว 
  ๒. ใชตอกับสายสูบขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว เขากบั Fire Plug ขนาด ๑ ๑/๒ นิว้      
  ๓.  ใชกับเครือ่งทาํฟอง Duplex  Proportioner 
  ๔. เกลียวตอสามารถทนกําลังดันน้ําได ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิว้ 

                                                
                                                                 รูปเกลยีวตอเพิ่ม 
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 เกลียวตอแยกสองทาง ( Wye Gate ) 
  เปนหวัตอแยกสองทางขนาด 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. เกลียวตอแยกทาํดวยทองเหลือง 
  ๒. หัวตอทางน้ําเขาขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว เปนเกลยีวตัวรับน้ํา ขนาด ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว 
  ๓. หัวตอทางน้ําออกขนาด ๑ ๑/๒ นิว้ เปนเกลยีวตัวสงน้ําขนาด ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว จาํนวน ๒ ทาง 
  ๔. มีล้ิน ปด - เปด ๒ ล้ิน 
 การใชงาน 
  เพื่อตอเขากับ Fire Plug ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว หรือตอเขากับสายสูบขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว การทาํงาน
ตามปกติสามารถทนกาํลังดนัน้าํได ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว 
 

                             
 
             รูปเกลียวตอแยกสองทางแนวตั้ง              รูปเกลียวตอแยกสองทางแนวนอน(WYE GATE)        
                                                                       
เกลียวตอแยกสามทาง (Tri Gate) 
  เปนหวัตอแยกสามทางขนาด 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 
 คุณสมบัติทัว่ไป 
  ๑.  หัวตอทาํดวยทองเหลือง 
  ๒. หัวตอทางน้ําเขาเกลียวตัวรับน้ําขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว จํานวน ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว 
  ๓. หัวตอทางน้ําออกเปนเกลียวตัวสงน้าํขนาด ๑ ๑/๒ นิว้ จํานวน ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว โดยม ี ๓ 
ชองทาง 
  ๔. ทางออกของน้าํมีล้ิน เปด - ปด แยกกนัแตละตัว 
 การใชงาน 
  เพื่อตอเขากับเครื่องสูบน้ํา หรือตอกับ Fire Plug ขนาด ๒ ๑/๒ นิว้ หรือใชตอกับสายสูบขนาด ๒ ๑/
๒ นิว้ การทาํงานตามปกติสามารถทนกําลังดันน้ํา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว 
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                                               รูปเกลยีวตอแยกสามทาง( TRI GATE) 
 การตรวจสอบและการบํารุงรักษา 
  ๑. ตรวจสอบเกลียวตอตาง ๆ วาชาํรุดหรือไม 
  ๒. ทําความสะอาดดวยแปรงลวดชนิดละเอียด 
  ๓. เกลียวที่สกปรกลางดวยน้ําสบูออน ๆ ทางดานเกลียวตัวเมยี หลอล่ืนดวยการแชในน้าํสบูแลวทิ้ง
ไวใหแหง 
  ๔. หามใชสบูชนิดแรง น้ํายาเคมี น้ํามันเบนซิน น้ํามนัหลอล่ืน จารบ ีบางหรือหลอล่ืนเกลียวตาง ๆ 
เพราะอาจจะทําใหผาใบหุมหรือทอยางในสายสูบชาํรุดได 
  ๕. ตรวจสอบยางกันร่ัว (Gasker) ถาชาํรุดจัดการเปลี่ยนใหม 
  ๖. สายสูบหรือเกลียวตอตาง ๆ ถาพบวาชํารุดหรือขัดของใหหาเปลีย่นใหมหรือสงซอมทําในโอกาส
แรก 

 
ฟองดับไฟและเครื่องประกอบ 

      คุณลักษณะของฟองดับไฟ   ฟองสําหรับการดับไฟ จะมีน้ําหนักเบา ซ่ึงเมื่อฉีดออกมาแลว จะลอยบน
ผิวหนาของเชือ้เพลิง และเปนตัวปดกั้น ในลักษณะคลุมไฟ เพื่อทําใหบริเวณดังกลาว    มีปริมาณออกซิเจน
ลดลง  ต่ํากวา ๑๖ %  ซ่ึงก็จะทําใหเพลิงที่เกิดลุกไหมดับลง 
  
ชนิดของฟองดับไฟมีอยู 2 ชนิด   คือ 
  1. ฟองทางกล ( Mechanical Foam ) 
  2. ฟองทางเคมี ( Chemical Foam ) 
 ฟองทางกล ( Mechanical Foam )  
  เปนฟองที่ตองผานเครื่องผสมฟองกอนแลวผสมกับน้ําและอากาศ    ตามอัตราสวนทีเ่หมาะสมของ
ฟองแตละชนดิ     โดยใชหลักการรวมตัว    ระหวางน้ํายาฟองขนและน้ํา  เปนตวัหอหุมอากาศไวภายใน       
โดยอาศัยแรงยึดเหนีย่ว ระหวางฟองขนและน้ํา 
  ฟองดับไฟไดผลิตขึ้นใชมาเปนเวลานานแลว แตเดิมคณุภาพอาจจะยังไมดี ทุกวันนีผ้ลิตภัณฑที่เกดิ
จากปโตรเลียมไดพัฒนากาวหนาไปมาก ดังนั้นจึงตองพัฒนาฟองที่จะใชดับไฟใหทันสมัยตามไปดวย 
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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 เพื่อไมใหเกดิการบูดเนาเสีย 
  -  มีสีดําหรือสีน้ําตาลเขม มีกล่ินเหม็น 
  -  อายุการใชงาน ๓ - ๕ ป 
 คุณสมบัตขิองโฟมโปรตนี 
  ๑.  ความเขมขนใชงาน ๕ - ๖ % 
  ๒.  อัตราการขยายตวั ๘ - ๑๒ เทา 
  ๓.  ๒๕ % ของเวลาการสลายตัว (Drainage Time) เทากับ ๑๑ นาท ี
 ขอด ี
  - ราคาถูก 
  - มีความตานทาน การกลับมาลุกไหมอีก (Burn Back )สูง 
  - ๒๕ % ของการสลายตัว ๑๑ นาท ี
  - เปนโฟมมาตรฐานที่มีใชกันทุกประเทศ 
  - สามารถออนตัวได จะใชเหลวหรือขนโดยปรับที่เครื่องผสมโฟม 
  - มีอายุการใชงานนาน 
 ขอเสีย 
  - ถาฟองโฟมจมผานชั้นของน้ํามันเชื้อเพลิงจะมีคาความตานทาน Burn Back ต่ํามาก  
  - ไมสามารถใชรวมกับผงเคมีแหงบางชนดิได 
  - ดับเพลิงน้ํามันไดชา 
  - ไมมีช้ันฟลมปกคลุม 
  Fluoroprotein Foams (FPF) 
  - ฟลูโอโรโปรตีนโฟม เปนการพัฒนาโปรตีนโฟมใหมปีระสิทธิภาพดีขึ้น 
  - มีอายุการเกบ็ยาวนานขึ้นประมาณ ๕ - ๗ ป 
  - ใสสารประเภท Surfactant 
  - แตก็ยังมีคณุสมบัติคลายโปรตีนโฟม 
 คุณสมบัตขิองฟลูโอโรโปรตนีโฟม 
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  ๑. ดับเพลิงที่ลุกไหมนํามนัเชื้อเพลิงขนาดใหญไดดีมาก 
  ๒. มีความเขมขนใชงาน  ๖ % 
  ๓. อัตราการขยายตวั ๘ - ๑๐ เทา 
  ๔. ๒๕ % ของเวลาการสลายตัว ๖ นาที (ใชงานจริงอาจถึง ๑๐ นาที) 
 ขอด ี
  - สามารถใชไดกับเครื่องผสมโฟมทุกชนิด 
  - สามารถใชกับโฟมชนิดอืน่ได 
  - 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 
 ขอด ี
  - เหมาะสําหรับปดกั้นอากาศ เชน อุโมงคในเหมืองถานหิน 
  -  เหมาะทีจ่ะใชบริเวณที่อับทึบ 
 ขอเสีย 
  - ฟองโฟมเบามาก 
  - ถาใชในที่โลงแจง ลมจะพัดทําลายฟองโฟม 
  - ไมเหมาะทีจ่ะใชดับไฟ 
 Alcohol Foams ( ATC) 
  - แอลกอฮอลโฟม คือโฟมที่ใชดับไฟทีเ่กดิจากสารไวไฟประเภทที่ละลายน้ําได (Polar 
Solvent) 
 คุณสมบัติ  มีลักษณะการทํางานเปน๒ ขัน้ตอนคือ 
  ๑. จะสรางชั้นฟลมที่เรียกวา “Polymeric Layer” เพื่อปองกันการละลายผสมกันระหวางน้ํา
กับสารไวไฟ 
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  ๒. หลังจากนัน้จึงสรางชั้นฟลมของน้ําที่เรียกวา “Aqueous Film” เพื่อปกคลุมผิวหนาสาร
ไวไฟ ไมใหกลายเปนไอ (Vapour) 
 ขอด ี
  -  เหมาะทีจ่ะใชดับไฟจากเชื้อเพลิงระเหยไวและละลายน้ําได 
  - ดีกวาโฟมชนิดอื่น ๆ ตรงที่โฟมอื่น ๆ ไมสามารถดับไฟจากสาร Polar Solvent ได 
Aqueoue Film Forming Foams ( AFFF) 
  - AFFF เปนสารประเภท Fluorochemical Surfactant ซ่ึงมีคุณสมบัติทําใหเกิดฟอง
โฟมและการแพรกระจาย (Wetting Power) ไดดียิ่ง 
 คุณสมบัต ิ
  ๑. สามารถควบคุมสาเหตุของการเกิดไฟไดทั้ง ๓ ทางคือ 
  ๑.๑ น้ําที่เปนสวนประกอบทําหนาที่ลดความรอน 
  ๑.๒ ฟองโฟมทําหนาที่ปดกัน้ออกซิเจนในอากาศ 
  ๑.๓  ช้ันฟลม (Aqueous Film) ทําหนาที่ปดกั้นไอระเหยของน้ํามัน 
  ๒. ใชควบคุมปองกันการลุกติดไฟของน้ํามันที่อาจรั่วไหลหก (Oil Spill) ในบริเวณที่มกีารขน
ถายน้ํามัน 
  ๓. เปนโฟมสังเคราะห มีสีอําพัน 
  ๔. ความเขมขนใชงาน ๓ - ๖ %   
  ๕. อัตราขยายตัวไมนอยกวา ๖ เทา หรือ ๖ ตอ ๑ 
  ๖. ๒๕ % ของเวลาการสลายตัว ๕ นาท ี
 ขอด ี
  - ใชดับเพลิงที่ลุกไหมสารไฮโดรคารบอนดีที่สุด 
  - เปนโฟมที่มีการไหลตัวดีทีสุ่ด 
  -  โฟมที่สลายตัวแลวจะเคลือบอยูบนผิวหนาเชื้อเพลิงชวยปองกนัการระเหยตวัของสารเชื้อเพลิง
รวมตัวกับอากาศ 
  - ในการเคลือบผิวหนานี้จะเคลือบรวมไปถึงบริเวณที่ยังไมถูกเพลิงไหมดวย 
  - ไมเสื่อมคุณภาพ สามารถเก็บรักษาไวไดนาน 
  - สามารถใชกับหัวฉีดดับเพลิงทุกชนิด 
  - สามารถใชดับเพลิงรวมกบัโฟมชนิดอื่น ๆ ไดด ี
  - สามารถใชรวมกับเครื่องดบัเพลิงผงเคมีแหงไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
 ขอเสีย 
  - มีความตานทานในการ Burn Back ต่ํา 
  - ฟองโฟมสลายตัวเร็ว 
  - ราคาแพง 
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                                                                           โฟมดับไฟชนิด AFFF 
 
หมายเหตุ  แตเนื่องจากประสทิธิภาพในการดับเพลิงไดอยางรวดเร็วจึงกลาวไดวา AFFF มีประสิทธิภาพ
เหนือกวาโฟมชนิดอื่น ๆ ๒๕ - ๓๐ % แตแรงลมก็ทําใหเกิดผลเสียแกโฟมไดงายเชนกัน 
ฟองทางกล เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชกับโฟม 
 ๑. ฟองทางกล 
       ก.) น้ํายาฟองขันบรรจุอยูในถังขนาด ๕ ยูเอสแกลลอน หนัก ๕๐ ปอนด หรืออาจจะบรรจุอยูในถัง
ขนาดใหญกวา เชน ๕๕ ยเูอสแกลลอน 
       ข.) ระยะเวลาการใชงานประมาณ ๙๐ วินาทีเมื่อใชกําลังดันน้ําผานเครื่องผสม ๗๕ - ๑๐๐ ปอนด/
ตารางนิ้ว 
  ค.) ฟองขนหนึ่งถังขนาด ๕ ยูเอสแกลลอน เมื่อผสมกับน้ําและอากาศออกมาเปนฟองเหลวได
ประมาณ ๖๖๐ ยูเอสแกลลอน 
          ง.) ดับไฟประเภท ก. ไดผลดีพอใช ดับไฟประเภท ข.ดีมาก 
 ๒. เครื่องมือและอุปกรณทีต่องใชกับโฟม 
  ก.) น้ํา  เปนน้ําสะอาดพอสมควร จะไดน้ําจากทอน้ําดบัเพลิงหรือจากแหลงอื่น ๆ ก็ได แรงดันน้าํ
และปริมาณน้าํจะตองเหมาะสมกับอุปกรณตาง ๆ ที่จะตองใชรวมกนั โดยทัว่ไปกําลังดันน้ําอยูระหวาง ๗๕ - 
๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว (๕.๕ - ๗ Bar) 
  ข.) สายสูบดับเพลิง (Hose) เปนสายสูบดับเพลิงชนิดมาตรฐานทนแรงดันไดตามเกณฑคือ ๒๐๐ 
ปอนด/ตารางนิ้ว 
  ค.) อุปกรณดดูน้ํายาโฟมผสมกับน้ํา (Eductor ; Pick Up Tube) หรือ FP - 180 ทํา
หนาที่ดดูน้ํายาโฟมใหไดสัดสวนผสม ๓ % หรือ ๖ % ตามตงอการโดยอาศัยแรงดันของน้ําทาํใหแรงดูด 
(Suction Force) น้ํายาโฟมขึ้นมาผสมกับน้ํามี ๓ ชนิด 
  ๑) Pick Up Tube 
   - ประกอบกับหัวฉีดโฟม 
   - เมื่อน้ําไหลผานหัวฉีดทําใหเกิดแรงดูด ดดูฟองขนจากถังผสมกับน้ํา 
   - อัตราสวนโฟม ๖ % น้ํา ๙๔ % 
  ๒) Eductor 
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   - การทําใหเกดิแรงดูดโดยการใหน้ําไหลผาน Eductor ทําใหโฟมเขาผสมกับน้ําที่ไหล
ผานไปออกยังหัวฉีดโฟม 
   - สามารถประกอบ Eductor ใกล ๆ กบัถังโฟม ทําใหหมดความจาํเปนที่จะตองยก
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 อีกชดุหนึ่งเปนเฟองขนาดเล็กมีหนาที่ดูดโฟมขนจากถังมาผสมกับน้ําตรงทางออก ที่ทางออกมี
หลอดแกวเพื่อดู 
ฟองวาไหลหรือไม 
   - ทอดูดฟอง (Pick Up Tube) ของ FP - 180  มี ๒ ทอ 
   - เวลาใชงานใชสลับกันครั้งละ ๑ ทอ 
   - คันโยกเปลี่ยนทอดดูโฟม มี ๕ ตําแหนง คือ Off     Prime 1    Hose 1   
Prime 2 และ  Hose 2 
 ง.) หัวฉีดโฟม (Foam Nozzle)  
   ทําหนาที่เปนหัวฉีดโฟมโดยมีชองใหอากาศจากภายนอกเขาไปผสมกบัน้ําและโฟมได จะทําให
เกิดฟองโฟมขึน้เมื่อผานหวัฉีดโฟม 
 หัวฉีดโฟม มี ๒ ประเภท  คือ 
  ๑. หัวฉีดแบบอากาศเขาผสมไมได (Non - Air Aspirating Nozzle) เชนหัวฉดีแบบ 
Varry - Nozzle Fog หัวฉีดชนดินี้ใชกับโฟมชนิดอื่น ๆ ไมไดนอกจากน้ํายาโฟมประเภท AFFF 
เทานั้น 
  ๒. หัวฉีดแบบอากาศเขาผสมได (Air Aspirating Nozzle) หัวฉีดประเภทนี้จะมีชอง
อากาศที่อยูรอบหัวฉีด จะพบเห็นไดในเรือรบและรถดับเพลิง เมื่อโฟมและน้ําไหลผานอากาศจะเขาตามชอง
ไปผสมกับโฟมและน้ําทําใหเกิดการขยายตวั 
                                                   

  
 
                                                                      หัวฉีดทําฟองกลทางเรือ 
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  หัวฉีดที่ ทร.ใชอยูสวนมากจะเปนแบบ Air Aspirating Nozzle มีรายละเอียดดังนี ้
 ลักษณะ 
  - ใชประกอบกับสายสูบดับเพลิง ขนาด ๑ ๑/๒ นิว้ 
  - หัวฉีดยาว ๒๑ นิว้ 
  - ทําดวยยางแข็งประกอบลวดโลหะโคงไปมาได 
  - สวนประกอบหัวฉีดทําดวยโลหะทองเหลือ 
  - สวนหัวฉีดที่ตอสายสูบเปนโลหะทองเหลือเชนเดียวกนั ประกอบดวยเกลียวตวัเมียสําหรับตอสาย
สูบ ชองตอทอดูดโฟม (Pick Up Tube) และมีชองอากาศเขาอยูโดยรอบ 
  - ถาไมประกอบ Pick Up Tube กส็ามารถใชได แตตองปดชองตอทอดูดฟองกอนจะใชกับ 
In - Line Eductor หรือ FP - 180 ก็ได 
  เครื่องมือและอุปกรณที่ตองใชกับโฟมทั้งหมดนี้  จะตองพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสมในการใชงาน
รวมกัน เชน อัตราการไหลของน้ํา กําลังดนัของน้ํา และขนาดชนิดขอตอตาง ๆ เปนตน 
 วิธีดับไฟดวยฟองทางกล 
  ๑. เมื่อเกิดไฟไหมขึ้น ณ ที่ใดก็ตาม  ผูรับผิดชอบที่จะสั่งใชโฟมดับไฟ ส่ิงที่ตองพิจารณาประกอบ ก็
คือ 
   ๑.๑ โฟมเหมาะที่จะดับไฟประเภท ข. 
   ๑.๒ น้ํามันเชือ้เพลิงที่ละกไหมเปนน้ํามนัเชื้อเพลิงชนิดไหน 
   ๑.๓ เลือกหาโฟมที่เหมาะสมกับเชื้อเพลิงนั้น ๆ  
   ๑.๔ เครื่องมือและอุปกรณมพีรอมหรือไม 
  ๒. เมื่อใชหวัฉีดฟองกลประกอบทอดดูโฟม 
   ๒.๑ ตอหัวฉีดฟองกลกับสายสูบน้ําดับเพลิง 
   ๒.๒ ประกอบทอทางดูดโฟม (Pick Up Tube) เขากับหัวฉดี 
   ๒.๓ เปดน้ําดบัเพลิงเขาหัวฉีดดวยกําลังดนั ๗๕ - ๑๐๐ ปอนด / ตารางนิ้ว  
   ๒.๔ ถือหัวฉีดทําฟองกลและใชโซคลองไหลไว 
   ๒.๕ ใสปลายทางดูดโฟมลงในถังโฟมขน 
   ๒.๖ ถาดับไฟในหองควรฉีดไปปะทะผนงัดานตรงขามเพื่อใหฟองไหลมาคลุมเชื้อเพลิง 
   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 จํานวนสายสูบทางสงขึ้นอยูกับระยะทางไปถึงที่เกดิเพลิงไหม 
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   ๓.๔ ดานปลายสายทางสงตอหัวฉีดโฟมจะเปนแบบอากาศเขาผสมไดหรืออากาศเขาผสมไมได
ขึ้นอยูกับชนดิของโฟมที่ใช 
   ๓.๕ เปดน้ําดบัเพลิงเขาระบบเมื่อกําลังดันไดตามเกณฑแลว (๗๕ - ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว) 
ใหสอดทอดดูฟอง (Pick Up Tube) ลงในถังโฟมขน 
   ๓.๖ ระยะเวลาการใช ๑ ถัง ขนาด ๕ ยเูอสแกลลอน ประมาณ ๙๐ วนิาที 

                                                                  
                                                                            IN LINE EDUCTOR 
  ๔. เมื่อใช FP - 180 
   ๔.๑ ทางน้ําเขาเปนเกลียวตวัเมียขนาด 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 สวนปลายสายตอกับหวัฉีดโฟมจะเปนชนิดไหนขึน้อยูกับชนิดของโฟมที่ใช 
   ๔.๖ กดคันโยกปดเปดไปไวตําแหนง OFF 
   ๔.๗ ทอดูดโฟม (Pick Up Tube) มี ๒ ทอ เลือกใชไดทีละทอโดยโยกทีค่ันบังคับ 
   ๔.๘ เมื่อตอสายและหัวฉีดตลอดจนเตรียมถังโฟมเรียบรอยแลว เปดน้ําดับเพลิงเขาเครื่องผสม
โฟมดวยกําลังดันไมต่ํากวา ๗๕ ปอนด/ตารางนิ้ว 
   ๔.๙ เมื่อเครื่องผสมโฟมหมุนแลว ใหสอดทอดูดโฟมลงถัง แลงโยกคันบังคับไปที่ตาํแหนง 
Prime 1 (ช่ัวระยะเวลา ๑ - ๒ วินาท)ี แลวโยกตอไปในตําแหนง Hose 1 โฟมจะถูกดดูเขาโฟม
สงออกทางสงผานผลอดแกวเขาผสมกับน้าํดวยอัตราสวนน้ํา ๙๔ % โฟม ๖ % 
   ๔.๑๐ เมื่อโฟมถังที่ ๑ หมด ใหโยกคันบังคับไปตําแหนง Prime 1 และตอตําแหนง Hose 
2 เพื่อดูดโฟมถังที่ ๒ ในขณะนี้ก็สามารถเตรียมถังโฟมมาแทนถังที่ ๑ ซ่ึงหมดแลว พอถังที่๒ หมด ก็กลับไป
ใชถังที่ ๑ ไดอีก สลับกันเชนนี้ตลอดเวลา 
หมายเหต ุ ตําแหนงคนับังคับมี 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 - 
 Hose 1  หมายถึง ตําแหนงดดูฟองทอที่ ๑ กําลังดูดฟองเขาผสมกับน้ํา 
 Prime 2   หมายถึง ตําแหนงไลอากาศของทอดูดฟองทอที่ ๒  
 Hose 2  หมายถึง ตําแหนงดดูฟองทอที่ ๒ กําลังดดูฟองเขาผสมกับน้ํา 
 การระวังรักษา 
  ๑.  เนื่องจากโฟมดับไฟทุกชนิด เปนอนัตรายตอโลหะ ดังนั้นเมื่อใชแลวควรทําความสะอาด
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชงานทั้งหมด 
  ๒. หลังไฟดบัแลวใหดําเนนิการระบายโฟมออกจากหองที่เกิดเพลิงไหมในโอกาสแรก แตตอง
แนใจวาอณุหภูมิของเชื้อเพลิงลดต่ําลงกวาอุณหภูมิติดไฟแลว 
 ลักษณะของโฟม  (Foam Profile) 
  องคประกอบของโฟม (Foam Composition) ประกอบดวย 
  ๑. กาซหรืออากาศ 
  ๒. ผนังของฟองโฟมซึ่งประกอบดวย 
   - น้ําประมาณ ๙๕ - ๙๙ %  
   - สารเคมีประมาณ ๑ - ๕ % 
 ปริมาณการใช 
  ตองใชตามมาตรฐานสากล  (NFPA)  เปนอยางนอย เชนในกรณ ี
  - Spill Fire กําหนดใหใช  Protein Foam    ๖.๕ ลิตร/นาที/ตารางเมตร 
         กําหนดใหใช AFFF   ใชเพยีง ๔.๑ ลิตร/นาที/ตารางเมตร 
  - แตในกรณีไฟไหมรุนแรงใช Protein Foam Fluoro  ๘.๒ ลิตร/นาท/ีตารางเมตร 
              AFFF                          ๕.๕ ลิตร/นาที/ตารางเมตร 
 ฟองทางเคมี   เปนการทําปฏกิิริยาทางเคมี  ระหวางน้ํายาสองชนิด ที่รวมกันแลวเกดิปฏิกิริยาเคมี 
(รายละเอียดดใูนเครื่องมือดบัเพลิงขั้นตน ในหวัขอเครื่องมือดับเพลิงชนิดฟองเคม)ี  
 

พัดลมระบายอากาศเคลื่อนท่ี ( Portable Ventilating Blowers ) 
 หลังจากทําการดับไฟเรียบรอยแลว และดาํเนนิการปองกันไมใหไฟคุข้ึนไดอีกแลว อีกอยางหนึ่งที่
จําเปนคือการดูดควันออกจากหอง ซึง้กระทําไดโดยใชระบบระบายอากาศธรรมดาหรือโดยการใชเครื่อง
ระบายอากาศอยางอืน่ อยางไรก็ตามกอนจะทาํการระบายอากาศจะตองคํานงึถงึขอควรระมัดระวงัตอไปนี ้
 ๑.  จะตองแนใจวาไฟไดดับลงเรียบรอยแลว 
 ๒.  ตรวจดูบริเวณทีท่ําการระบายอากาศ ไมใหวัตถทุี่ไหมไฟ หรือถานขี้เถาอยูใกลบริเวณนัน้ 
 ๓.  จัดชุดดับไฟและเครื่องมอืดับไฟ เฝาบริเวณพัดลม ( Blowers ) และเครื่องควบคมุการระบาย
อากาศ 
 ๔.  กอนทําการเปดระบบอากาศและใชพดัลม ( Blowers ) เพื่อทาํการระบายควนั จะตองไดรับ
อนุญาตจากตนกลเรือกอนเสมอ 
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 วิธีที่ดีที่สุดในการดูดควันออก ควรใชระบบการดูดอากาศออกมามากกวาการเปาอากาศเขาไปเพือ่
ทําการระบายอากาศภายในหองนั้น จะทําใหควันและไอระเหยซมึเขาไปในหองที่ติดตอกันได สําหรับหองที่
เปดออกสูอากาศภายนอกโดยตรงได สามารถที่จะใชระบายอากาศโดยการเปาอากาศเขาไป โดยไมมี
ปญหาดังกลาวขางตน 
 เครื่องระบายอากาศแบบเคลื่อนที่ได ( Portable Ventilating Blowers )       ซึ่งมักจะเรียกกนัวา 
“ปศาจสีแดง” ( Red Devils )  สามารถใชในการดูดควนัได แมวาจะมีประสิทธิภาพหรอืใหความสะดวกได
ไมเทาเทียมกบัการระบายอากาศถาวรก็ตาม อยงไรก็ดี หากทาํการระบายควนัหรือไอระเหยระเบิดดวย
ระบบระบายอากาศประจาํที ่อาจเกิดอนัตรายขึ้นได ในลกัษณะเชนนี ้ควรใชระบบระบายอากาศแบบชนิด
เคลื่อนที่ได ทีใ่ชอยูในเรือมี ๒ แบบ คือ 
 ๑.  แบบ 01 / 2 ( A หรือ D ) 1 X 5 ชนิดลมเดินตามแนวแกนเพลา ใชทอลมชนิดแข็งขนาด
เสนผาศนูยกลาง 8 นิว้ สามารถดูดอากาศดวยอัตรา 500 ลูกบาศกฟตุตอ 1 นาที เมื่อใชทอขนาด
เสนผาศนูยกลาง 200 ฟุต พัดลมดูดนี้ขับโดยมอเตอรไฟฟา ซึง่ปองกนัการระเบิดได ( Explosion – Proof 
Electric Motor ) เมื่อประกอบเสร็จจากโรงงานใหม ๆ แตหลังจากที่ไดทาํการปรับซอมทํา ( Overhauled ) 
แลวอาจจะกันการระเบิดหรอือาจจะไมสามารถกนัการระเบิดได ฉะนัน้สําหรับพัดลมดูดที่ไดทําการปรับซอม
ทําแลว ไมควรจะนําไปทําการดูดกาซระเบิด  
 ๒.  แบบ A 3 / 4 T ชนิดขับโดยกังหันอากาศ ( Air – Turbine ) แบบแรงเหวี่ยง ใชทอลมแข็งขนาด
เสนผาศนูยกลาง 8 นิว้ พัดลมแบบนี้ไดออกแบบไวสําหรับดูดกาซระเบิดโดยตรง มคีวามจ ุ750 ลูกบาศกฟุต
ตอ 1 นาท ีเมือ่ใชทอโต 8 นิว้ ยาว 100 ฟตุ อากาศอัดทีใ่ชขับพัดลมไมควรมีกําลงัดนัสูงกวา 80 ปอนดตอ
ตารางนิ้ว ใชอากาศอัดประมาณ 55 ลูกบาศกฟุตตอนาที ในความกดบรรยากาศปกติ หัวตอของสายอากาศ
อัดเขาเครื่อง เปนหวัตอเกลยีว ฝ  นิ้ว ( ไมมีสายตอมากบัเครื่อง ) ใชตอเขากับทอลมใชงานทัว่ไปของเรือ 

           
 
เครื่องพัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่ชนิดขับดวยไฟฟา       ทอลมสําหรับประกอบกบัพัดลมระบายอากาศ 
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          เครื่องพัดลมระบายอากาศเคลือ่นที่แบบ 01 / 2  ( A หรือ D ) “ Red  Devils” 
 
 

   
 
          เครื่องพัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่                หวัตอทอลมกับเครื่องพัดลมระบายอากาศเคลื่อนที ่
                ชนดิขับโดยกังหนัอากาศ                                            ชนดิขับโดยกังหนัอากาศ 
 
เครื่องพัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่แบบ  A  3 / 4  T  ชนิดขับโดยกังหันอากาศ ( AIR TURBINE ) 
 ปจจุบันเครื่องระบายอากาศแบบเคลื่อนที่ในเรือรบสหรัฐ ฯ ไดรับการปรับปรุง ออกแบบเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการทํางานใหสะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งเรียกวา RAM FAN 2000 เพื่อมีไวใช
ทดแทนของเดมิซึ่งเรียกวา ปศาจสีแดง “ Red Devils “  
 เครื่องระบายอากาศแบบเคลื่อนที ่RAM FAN 2000 เปนเครื่องดูดควันโดยใชน้ําไฟรเมน ( จาก
ระบบน้ําดับเพลิง เปนตน ) เปนกําลงัขับ เพื่อปองกันการระเบิดจากไอระเหยกาซระเบิดขณะทําการระบาย
ควัน ใชแหลงน้ําจากไฟรปล๊ัก หรือเครื่องสบูน้ําเคลื่อนที ่ใชกําลังดนัดันน้ําจากไฟรเมน ประมาณ 40 - 180 
ปอนดตอตารางนิ้ว เครื่องระบายอากาศชนิดนี ้น้าํหนกั 35 ปอนด ( ไมรวมทอสงอากาศ ) ประสิทธิภาพใน
การดูดควัน 2000 CFM ปองกนัการระเบดิ ขอตอทางดดู - ทางสงของเครื่องใชสายสูบขนาด 1 ฝ  นิว้ สวน
ทอสงควนัใชทอลมชนิดแข็งขนาดเสนผาศนูยกลาง 8 นิ้ว ยาว 15 ฟุต 
  ขอควรระมัดระวังอันตราย 
 ๑.  ตรวจสอบสายไฟฟาและปลั๊กเสียบ หากพบวามีรอยแตก ฉีกขาด หรือสายทองแดงหลุดออกมาจาก
ฉนวน หามใชพัดลมระบายอากาศแบบใชไฟฟานัน้ 
 ๒.  เฉพาะเจาหนาที่ชางไฟฟาที่สวมถุงมอืและรองเทายางเทานัน้ที่ไดรับอนุญาตใหเสียบปลัก๊ และเปด-
ปดสวิทซพัดลมระบายอากาศ และควรยืนอยูบนแผนยางรองพืน้ 
 ๓.  ใหยนืหางจากพัดลมระบายอากาศ สายไฟ และทอยางระบายอากาศในขณะทีก่ําลังทําการระบาย 
อากาศหรือควนัไฟ 
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 ๔.  หามใชพัดลมระบายอากาศแบบใชไฟฟา ในการระบายอากาศหรือควันในหองที่มีไอระเหยของกาซ
ระเบิด 
 ๕.  ตรวจสอบสายลมที่จะนาํมาตอกับพัดลมระบายอากาศแบบกังหันอากาศ ไมใหมีรอยแตก หรือ ร่ัว  
 ๖.  เพื่อปองกนัไฟฟาสถิตย ควรวางพัดลมระบายอากาศไวบนแผนยางรองพื้น หรือทาํการตอสายดิน
ใหกับพัดลมกอนใชงาน 
 ๗.  หามใชกาํลังดันลมเกินกวา  ๘๐ ปอนดตอตารางนิว้ กับพัดลมระบายอากาศแบบกังหันอากาศ 
 ๘.  ทาํการปองกนัสายทอลมในการวางสายผานฝากั้นน้ํา และ ประตู เพื่อไมใหเกิดความเสยีหายกับทอ
ลม จากการปดฝากั้นน้ําหรอืประตูโดยไมไดต้ังใจ 
 ๙.  ไมควรวางทอยางสําหรับระบายอากาศหรือควันไวบนขั้นบันได ชองทางเดิน หรือ ชองทางผานประตู 
เพราะอาจมีบุคคลสะดุดลมได โดยใหผูกติดไวดานบนเหนือศีรษะ 

 
เคร่ืองสูบน้ําเคลื่อนท่ี ( Portable Pumps ) 

ก. เคร่ืองสูบน้ํา พี. ๒๕๐ 
 ๑. เครื่องสูบน้ํา พี. ๒๕๐ เปนเครื่องสูบน้ําขับดวยเครื่องยนตน้ํามันใส 
 ๒. สามารถดูดน้ําดวยตัวเองโดยไมตองลอน้ํา ( Self Priming ) 
 ๓. อัตราการสูบน้ํา ๒๕๐ แกลลอนตอนาท ี
 ๔. ออกแบบเพื่อ 
  ก.  สูบน้ําดับไฟ  ( Fire Fighting ) 
  ข.  สูบน้ําออกนอกเรือ  ( Dewatering ) 
 ๕. สวนประกอบของเครื่องสูบน้ํา 
  ก.  เครื่องยนตขับเคลื่อนน้ํามันใส 
  ข.  Pump สูบน้ําแบบอาศัยการเหวีย่งตวัออกนอกศูนยกลางของน้ํา 
  ค.  Pump ชวย ( Primer Pump ) เพื่อชวยดดูโดยไมตองลอน้ํา 
  ง.  ทางสงน้ําออก 
  จ.  เครื่องปรับความดันน้ํา และมาตรวดั ( Pressure Regulator and Gages) 
  ฉ.  เชือกสตารทเครื่อง หมุนกลับไดเอง 
  ช.  ถังน้ํามันขนาด ๖ แกลลอน 
 ๖. เครื่องประกอบอื่น ๆ ที่ใชกบัเครื่องสูบน้ํา 
  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 ฟตุ และ ๒๐ ฟตุ ขนาด ๓ นิว้ 
  ง.  ล้ินปลายทางดูดและที่กรอง ( Foot Valve and Strainer ) 
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  จ.  ทอไอเสียยาว ๒๐ ฟุต ขนาด ๒ นิ้ว 
 ๗. ลักษณะของเครื่อง 
  ก. น้ําหนกัของเครื่องไมรวมถังน้ํามัน ๑๔๗ ปอนด 
  ข.  เครื่องยนต ๒ สูบ ๒ จังหวะ ๒๕ แรงมาที่ ๔๕๐๐ รอบ ตอนาที 
  ค. ใชน้ํามันหลอล่ืนผสมกับน้ํามันเบนซิน เพื่อหลอล่ืนสวนตาง ๆ  
  ง.  หลอความรอนดวยน้ําทีสู่บออกจํานวนหนึ่ง 
  จ.  เมื่อเครื่องสตารท Pump ชวยซ่ึงทําดวยแผนไดอะแฟรม จะสูบอากาศออกเปนการไลอากาศ 
เพื่อชวยในการดูดน้ําดวยตวัเองในความสงูจากระดับน้ําถึงเครื่องไมเกิน ๑๖ - ๒๐ ฟตุ 
 ๘. กอนเดนิเครื่อง พี. ๒๕๐ 
  ก.  ตรวจสอบสายทางดูด ตองกวดใหแนน 
  ข.  ล้ินปลายทางดูดและที่กรอง ตองจมมิดอยูในน้ําสะอาดตลอดเวลาการเดินเครื่องไมใชจนอยูใน
โคลน หรือทราย ซ่ึงถาดูดเขาเครื่องไปแลว จะเปนอนัตรายตอการทํางานของเครื่องได 
  ค.  ใชยางอัดกันร่ัวขนาดพอดีทุก ๆ สวนตอสายทางดูด 
   ๑)  ถาสายทางดูดกวดไมแนน มีอากาศเขาได จะทําใหเครื่องไมสามารถสูบน้ําขึ้นได หรือสูบ
ขึ้น แตมีน้ําออกไมสม่ําเสมอ 
  ง.  รองรับน้ําหนักของสายทางดูด ชวยรับแรงกดอันเกดิจากน้าํหนกัของสายทางดดู 
  จ.  หามเดนิเครื่องในหองปดทึบ นอกจากจะไดตอทอไอเสียออกสูอากาศเปดภายนอก 
   ๑) ไอเสียเปนพิษ เพราะมีกาซคารบอนมอนอกไซดอยูดวย 
 ๙. วิธีใชเครื่อง พ.ี ๒๕๐ 
  ก.  ตอทางดูด , ทอไอเสีย , ทอทางสง 
  ข.  เติมน้ํามันเครื่องเบอร  S.A.E. ๓๐ ( U.S.N. NO ๓๐๖๕ )  สวนผสม ๑/๒ ไพนตอทุก 
ๆ แกลลอนของน้ํามันเบนซนิ ซ่ึงมีออกเทนระหวาง ๘๐ - ๑๐๐ เขยาสวนผสมใหเขากัน 
  ค.  ยกถังน้ํามนัวางบนทีว่างบนเครื่อง พี. ๒๕๐ และยึดใหแนน 
  ง.  ตอสายน้ํามันจากถังเขาเครื่อง 
  จ.  กดปมน้ํามันบนสวนบนของถังน้ํามันหลาย ๆ คร้ัง จนรูสึกมีแรงตาน เพื่อสงน้ํามันเขา
คารบูเรเตอร 
   ๑)  อยากดปมตอไปเมื่อรูสึกมีแรงตานแลว เพราะจะทําใหตวัปมซึ่งทําดวยแผนไดอะแฟรม
เสียหายได 
  ฉ.  โยกคันปด - เปดล้ินทางสงของน้ําอยูในต่ําแหนงปด และกวดเกลยีวหางปลาคันโยกเพื่อดดูน้ํา
ไดเอง โดยไมตองลอ ( Hand Priming ) ใหแนน 
  ช.  ดึงปุม Choke ออกใหสุด หมุนปุมแตงความเรว็สูงและต่ํา จากตําแหนงปดไปทางซาย ๓/๔ 
รอบ 
  ซ.  ดึงเชือกสตารท ระวังอยาใหกระตุกกระชาก เมื่อเครือ่งติดแลว รอใหเครื่องเดนิประมาณ 
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๒ - ๓ วินาที จึงกดปุม Choke เขาที่ เชอืกสตารทจะมวนกลับเขาทีเ่องเมื่อปลอยมือ 
  ฌ.  ตรวจสอบดูเกจความดนัน้ํา ความดันน้ําจะแสดงที่เกจ หลังจากสตารทเครื่องแลว ประมาณ 
 ๒๐ วนิาที  ณ ระดับความสงูจากระดับน้ํา ๑๖ ฟุต 
   ๑)  ถากําลังดันน้ําไมแสดงที่มาตรวัด ( Gage ) ภายใน ๔๕ วินาที ใหดับเครื่องแลว
ตรวจสอบทอทางดูดตลอดจนรอยตอเสียใหม 
  ญ.  เมื่อมีกําลังดันน้ําขึ้นที่มาตรวัดแลว เปดล้ินทางสงของน้ําชา ๆ  
  ฎ.  แตงปุมความเร็วสูงเพื่อใหเครื่องเดนิไดดีที่สุด สําหรับการแตงปุมความเร็วต่ําในการเดินเบา  
ทําไดเมื่อเบาเครื่อง โดยแตงที่ปุมหยุดเครื่อง ( Stop ) ใหล้ินเปดแตเพียงเล็กนอย เครื่องก็จะเดินเบา 
  ฏ.  ใชไขควงแตงกําลังดันน้าํออกไดตามตองการ 
   ๑)  ขณะเดินเครื่องตลอดเวลา ตรวจสอบดูบอย ๆ วา กําลังดันน้ําที่ออกถูกตองหรือไม 
  ด.  เมื่อตองการหยุดเครื่อง ใหกดปุมหยุดเครื่อง ( Stop ) กดไวตลอดเวลาจนเครื่องดับ 
  ต.  ถาเครื่องเดินโดยที่ล้ินทางสงน้ําออกปดอยูเปนเวลานานมากกวา ๑๕ - ๒๐ วินาที เครื่องจะเดนิ
แรงขึ้น เนื่องจากมีอากาศสะสมอยูในปม ใหเปดล้ินทางสงน้ําออกเปนคราว เพื่อไลอากาศออก 
  ถ.  หลังจากเลิกเดินเครื่องแลว 
   ๑)  ระบายน้ําในปมของเครือ่งทิ้ง โดยการพลิกใหดานทีม่ีมูเล อยูดานบน และเขยาไปมา 
หลาย ๆ คร้ัง แตละครั้งแชทิง้ไวประมาณ ๑๐ วินาท ี
   ๒)  ลางเครื่องดวยน้ําจดืกอนเก็บเขาที ่
   ๓)  เดินเครื่องทุกสัปดาห ประมาณครั้งละ ๕ นาท ี
ข. เคร่ืองสูบน้ํา SUBMERSIBLE PUMP 
 ๑. สูบน้ําโดยอาการเหวีย่งตัวออกนอกศูนยกลางของน้ํา 
 ๒. ขับดวยมอเตอรไฟฟา AC. หรือ DC. 
 ๓. ชนิดปจจุบนัออกแบบใหสูบน้ําออกได 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. ระยะที่ลําน้ําพุงออกไดไกลประมาณ ๓๐ - ๕๐ ฟุต 
 ๗. เมื่อตองการสูบน้ําในที่มีความสูงของระดับน้ํามาก ๆ ทําไดโดยการใช ๒ เครื่องตอเปนอันดับกนั
โดยใหตัวลางจมอยูในน้ํา ทางสงของตัวลางตอเขากับทางดูดของตัวบน มีหีบสวิตซหลายปลั๊กสําหรับ 
ทําความสะดวกในการตอหลาย ๆ เครื่อง 
 ๘. หามใชเครื่องสูบน้ํา Sumersible Pump สูบน้ํามันเบนซิน หรือน้ํามันเครื่อง 
  ก. ของเหลวที่เขาไปใน Pump จะเขาไปหลอความเย็นมอเตอรดวย 
  ข. ไอระเหยน้ํามนัเบนซินอาจรัว่ไหลเขาไปในมอเตอร ซ่ึงทําใหเกิดระเบดิได 
  ค. น้ํามันหลอล่ืนที่มีความหนดืสูง อาจทําใหมอเตอรไหมได เพราะ Overload 
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  ง. แตหากสถานการรณจําเปนตองทํา ก็ใหสูบน้ํามันไดโดยตอเปนอันดบักัน ๒ เครื่อง 
 ๙. ในการใช Submersible Pump เมื่อจะหยอนหรือดึงเครื่องหามจับตรงสายไฟฟา ใหใชเชือก
ผูกดึงหรือหยอน เพราะอาจจะทําใหยางอดักันน้ําชาํรุดได 
 ๑๐. ควรจัดเตรยีมสายไฟฟาฉุกเฉินยาว ๗๕ ฟตุ ไว กรณีไฟฟาบริเวณที่เกดิเหตุขัดของ 
 ๑๑. ขอควรระมัดระวัง 
  ก. อยาใหสายทางสงงอหรือพับ 
  ข. ใชที่กรองประกอบดวยเสมอ และตองเปนที่กรองที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก 
  ค. ใหตวัเครื่อง หรือทางดูดจมอยูในน้ําตลอดเวลาที่เครื่องเดนิ 
  ง. หามใช Submersible Pump ในบริเวณที่มไีอระเหยแกสระเบดิอยูดวย 

 

         

 
 
                      สวนประกอบของเครื่องสูบน้ําใตน้ํา                                การตอพวงของเครื่องสูบน้าํใตน้ําสอง
เคร่ือง 
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 ค. เคร่ืองสูบน้ําเคล่ือนท่ี  พ.ีอี. - ๒๕๐ 
 สวนประกอบของเครื่องสูบน้ํา 
 เปนเครื่องยนตน้ํามันใสชนดิ  ๒ สูบ ๒ จงัหวะ  ขนาด  ๔๒ H. P.  ๕,๑๐๐  RPM    หลอล่ืนโดย
ใชน้ํามันผสม 
ดับความรอนดวยอากาศ   ทอแกสเสียดับความรอนดวยน้าํ    เร่ิมเดินดวย Battery ขนาด ๑๒ V.  
สามารถไลอากาศไดเองถาทางดูดสูงไมเกนิ   ๒๐  ฟุต     แตถาสูงถึง   ๕๐   ฟุต    ดวยการตอ   Speacial  
Tri-gate  และ   Eductor 
แบบมาตรฐาน “S”  ใหสวทิซ  OFF - Start - RUN อยูในตาํแหนง  Start เมื่อตองการ Start   
ใหสวิทซ  OFF - Start - RUN อยูในตําแหนง  Run เมื่อเครื่องเดินเรียบรอยแลว  ปุมไลอากาศ
และมีกําลังดนัเกินกวา ๔๐  PSI คอย ๆ เปดล้ินทางสง  หามเดิน Pump เกินกวา ๒ นาที ถาน้ําไมขึ้น   
Automatic Shutdown Pressure Switch  จะหยดุเครื่องถากําลังดันต่ํากวา ๒๐ PSI  
สวิทซ OFF - Start - RUN ตองอยูในตําแหนง RUN           อุปกรณจะตองลางดวยน้ําจืด
หลังจากใชกับน้ําทะเลทุกครัง้   หามเดิน Pump นานเกนิกวา  ๒๐ วนิาที เมื่อล้ินทางสงปดจะทําใหเกิด
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
สุดแลวหมนุกลับมา ๑/๒ ขณะ  Start  เปด  Choke  เต็มที่เมื่อเครื่องเดิน 
   ๖.  ล้ินทางสงตองอยูในตําแหนงปด 
   ๗.  กดปุม Start จนกวาเครื่องจะทํางาน ( ปรับแตง Choke and Speed Control   
ถาตองการ ) 
   ๘.  กดปุม  Prime  และคอยเปดล้ินทางสงอยางชา  จนกระทั่งกําลังดันขึ้นถึง  ๔๐  PSI 
   ๙.  ตั้งสวิทซ  OFF - START - RUN  ไวในตําแหนง  “RUN” 
   ๑๐.  ถาเครื่องหยุด ใหตั้ง  OFF - START - RUN ไวตําแหนง  “START” เร่ิม  
Prime ใหม ( ตรวจสอบ Automatic Shutdown Pressure ถากําลังดัน ๒๐ PSI หรือสูง
กวา เมื่อเล่ือนสวิทซ OFF - Start - RUN จาก  START  ไปไว  RUN  แลวดับเครื่องเปลี่ยน
ใหม ) 
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  การเลิกเครื่อง พี.อี.  ๒๕๐ 
   ๑.  เล่ือน  OFF - Start - RUN ไวในตาํแหนง OFF  ( ลดความเร็วของเครื่องลง
กอนและเพื่อใหน้ํามันคางอยูในระบบ ) 
   ๒.  ลาง Pump  และสวนประกอบดวยน้ําจดื 
   ๓.  เปดกอกเดรนน้ําของ  Pump  ( อยูดานลางของ Pump ) 
   ๔.  ถอดสายตาง ๆ ออก 
 ง.  เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที ่ชนิด โตฮัตส ุ(TOHATSU) 
 เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ชนิดโตฮัตสุ มีหลายรุนหลายขนาดที่ใชงานอยู  คุณลักษณะทัว่ไป ไดแก เปน
เครื่องยนตชนดิ ๒ สูบ ๒ จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา  การติดเครื่องยนตใชการจุดติดดวยระบบไฟฟา 
และเชือกดึงจดุติด  การหลอล่ืน ใชน้ํามนัเบนซนิผสม  (เบนซนิ ๓๐ สวนตอน้าํมนัเครื่อง ๑ สวน   ใช
แบตเตอรี่สตารท ขนาด  ๑๒ โวลท  ๒๖ แอมแปร   ปมสูบน้ํา เปนแบบ ปมหอยโขง กงัหนัชัน้เดียว ๔ ใบพัด  
ทางสูบน้าํทางเดียว แบบ Rotary Vacuum Pump  รอบการหมนุประมาณ  ๔,๘๐๐ - ๕,๒๐๐ รอบตอนาท ี
แลวแตรุนของเครื่องสูบน้ํา 
 เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ชนิดโตฮัตสุที่มีใชในกองทพัเรือไดแกรุน  V - 75 - CS , รุน V - 50 - CS , 
และรุน V - 38 - BS 
 วิธีการใชงาน 
 ขอควรปฏิบัติกอนจะสตารทเครื่อง 
 ๑.  น้ํามนัเชื้อเพลิง โปรดเติมน้ํามนัเชื้อเพลิงกอนและหลงัการใชเครื่อง อัตราผสมน้ํามัน เบนซนิ ๓๐ 
ลิตรตอน้ํามันเครื่อง (ขนาด ๒ ไซเคิล)  ๑ สวน 
 ๒.  ตรวจดูระดับน้ํามนัทีห่องเก็บน้ํามนั และหองที่เก็บน้าํมันของเครื่องปมสูญญากาศ ทัง้นี้หองน้าํมัน
สูญญากาศตองมีน้าํมนั อยูประมาณ ระหวาง  ๗๐ - ๘๐ %  อยูเสมอ (ใชน้ํามันเกรด SAE. No . 20   ใน
ภาวะปกต ิหากน้ํามันขนเกนิไป ใหใชน้ํามันเบนซินผสมใหจาง) 
 ๓.  กอกน้ํา ตรวจดูใหดีวากอกทุกอนัตองอยูในสภาพปด  คือ 
  ๓.๑  กอกระบายน้าํของปมน้ํา 
  ๓.๒  กอกทางอากาศเขาที่สวนบนของกระบอกสูบ 
  ๓.๓  วาลวของทางจายน้ําออกของเครื่องสูบน้ํา 
 การติดเครื่องยนต 
 ๑.  เปดวาลวน้ํามนัโดยหมนุสกร ู
 ๒.  ดึงคันโยกเรียกน้าํมนัเพือ่ใหเขาคารบูเรเตอร และใหแนใจวาน้ํามันเขาเต็มคารบูเรเตอร 
 ๓.  ต้ังที่ควบคมุความเรว็ทีห่นาปทมใหอยูในตําแหนง “Start” 
 ๔.  ดึงปุมโชค หากเครื่องยนตรอนดีแลว กไ็มจําเปนตองใช 
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 ๕.  หมนุสวทิชใหญไปที่ตําแหนง “Day Time” แลวจึงกดปุมสตารทเครื่อง (ถาเปนกลางคืนใหหมนุ
สวิทช ไปที่ตําแหนง “Night Time” )  หลงัจากเครื่องติดแลวใหปลอยปุมกด ในกรณีสตารทเครื่องดวยมือให
ดึงเชือกสตารททีก่านดึง 
 ๖.  ในทนัททีี่เครื่องเดินติดแลว ใหดันปุมโชคคืนสูที่เดิม (หากเปนเวลาที่อากาศเยน็จดั ใหคอย ๆ ดันโช
คกลับเขาที่ชา ๆ เพื่อเลีย้งใหเครื่องติดโดยราบรื่น ) 
 การสูบน้าํและการฉีดน้ํา  
 ๑. ดึงปุมโยกของเครื่องปมสูญญากาศลงเพื่อรับกาํลังฉุดของสายพาน V เครื่องปนสูญญากาศจะเริ่ม
ทํางานเมื่ออากาศถูกไลออกหมดแลวก็จะเกิดกําลงัดูดน้าํเขาเครื่องปม น้าํก็จะไหลออกจากทอถายของปม
สูญญากาศ จากนัน้ใหรีบดันกลับปุมโยกของเครื่องปมสูญญากาศคนืสูที่เดิม 
 ๒.  คอย ๆ เปดวาลวปลอยน้ําเพื่อเร่ิมปลอยน้ํา 
 ๓.  หมนุที่ควบคุมความเรว็ทีละนอย ๆ ไปสูตําแหนงความเรว็สูงหลงัจากกดปุมควบคุมความเรว็แลว  
( เมื่อปลอยปุมควบคุมความเร็วแลวเข็มหนาปทมจะแสดงอยู ณ ตําแหนงความเร็วนัน้ ) 
 การดับเครื่องยนต 
 ๑.  ปดวาลวน้าํมันแลวตั้งทีค่วบคุมความเร็วมาอยูในตําแหนงความเร็วต่ํา 
 ๒.  ปดสวิทซประธานมาทีตํ่าแหนง “ STOP “ 
 ๓.  หลงัจากเครื่องหยุดเดินแลว ใหเปดกอกตาง ๆ เพื่อใหน้าํไหลออกจากเครื่องใหหมด หลังจากถายน้ํา
ออกจากเครื่องหมดแลว ใหปดกอกทุกอนัรวมทัง้วาลวปลอยน้ําดวย 
 ขอควรระวังระหวางใชเครื่อง 
 ๑.  ถาสตารทเครื่องไมติดทันท ีอยาใชปุมสตารทครั้งหนึง่เกิด ๓ วนิาท ีและใหคอยประมาณ ๕ วนิาท ี
เพื่อใหแบตเตอรี่เกิดพลังตามเดิม และจงึสตารททดลองดูใหม หากเครื่องติดใหรีบปลอยปุมกดสตารททนัท ี
หากมีการกดปุมอยูนาน ๆ จะทาํใหตัวมอเตอรหรือแบตเตอรี่เสีย ขัดของได 
 ๒.  ตรวจดูใหแนใจวามีน้าํไหลออกจากทอถาย ซึ่งอยูสวนลางของเครื่องสูบ อยาใชเครื่องเกิน ๑ นาท ี
หากปรากฎวาไมมีน้ําปลอยออกมา ( ในสภาพเชนนี้เข็มควบคุมความเร็วตองอยูในตาํแหนง “ความเร็วต่ํา “ 
 ๓.  อยาใชเครือ่งปมสูญญากาศนานเกนิกวา ๑ ๑/๒  นาที ในกรณีทีท่ําการสูบน้าํจากแหลงน้ําซึง่อยูลึก
มาก ตองระวงัอยาใหจงัหวะการทาํงานของปมสูญญากาศเปลี่ยนไป จนกวาจะแนใจวาทําการสูบน้ําขึ้นได
แลว 
 ๔.  อยาไดแตะตองสปริงปรับคุมแรงดึงเปนอันขาด 
 ๕.  ในกรณีทีท่ําการสูบน้าํจากแหลงน้าํสกปรก ตองใชตะแกรงหรือวตัถุพวกหวักรองที่ปลายทอดูดทุก
คร้ัง 
 ขอควรระวังหลังจากการใชเครื่อง 
 ๑.  หลังจากใชเครื่องสูบน้ําสูบน้ําทะเลแลว ใหใชน้ําจืดชะลางเครื่องใหทัว่และลางสวนในของเครื่อง
ดวย 
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 ๒. หลังจากใชงานแลว ใหเปดกอกระบายน้ําทิ้งทุกตวัสาํเร็จแลวจึงปดกลับที่เดิมทกุตัว กอนที่จะเก็บ
เครื่อง   
 ๓. กอนเก็บเครื่องสูบน้ํา กอกทุกตวัตลอดทั้งฝาปดทอดูดจะตองอยูในตําแหนงปดหมด คันโยกทาํ 
สูญญากาศก็เชนกนั ตองปดกลับไปอยูในตําแหนง “ O” เสมอ 
  เครื่องขัดของเมื่อใชงานและการบํารุงรักษา 
 เครื่องยนตติดยาก 
 ๑.  หากกดปุมสตารทเครื่องแลวไมเดิน ใหตรวจดูดังนี ้
  -  ฟวส หากขาดใหตอใหม 
  -  สายไฟ หากหลวมหรือสายที่ตอกนัไวสกปรก ใหทาํความสะอาดและตอใหแนน 
  -  แบตเตอรี่ หากไมประจุไฟ ใหทาํการประจุไฟ ( ชารจ ) ใหมหรือเปลีย่นแบตเตอรี่ใหม เมื่อตรวจแก
แลว เครื่องยงัไมเดิน ใหปรึกษารานจําหนายผลิตภัณฑโตฮัทสุที่อยูใกล 
 ๒.  หากกดปุมสตารทแลวเครื่องเดินแตไมติด ใหปฏิบัติดังนี ้
  อุปกรณเกี่ยวกับไฟฟา 
  ก.  ใหตรวจดูหัวเทียน หากขั้วไหม สกปรก หรือชาํรุด หรือมีผงคารบอนติดอยูมาก ใหทาํความ
สะอาดหรือต้ังเขี้ยวใหม หรือมิฉะนัน้ก็เปลีย่นหัวเทียนชดุใหมเลย 
  ข.  ใหตรวจดูตัวแมกนิโตวาสปารคและทํางานปกติหรือไม 
  ค.  ใหตรวจตวัเครื่อง C.D.I. วาทาํงานไดเปนปกตหิรือไม 
  ง.  ใหตรวจคอยลทําหนาที่จดุเครื่องวาอยูในสภาพดหีรือไม 
  จ.  ใหตรวจสายที่ตอกับจุดเครื่องวาอยูในสภาพดีและตอไวถูกตองหรือไม 
        ขอปฏิบัติที่กลาวขางตน ใชในกรณีที่ไมไดปรึกษากบัรานจาํหนาย 
 ระบบน้ํามัน 
 ก.  ตรวจถังน้าํมันวามีน้าํมนัเชื้อเพลิงอยูเต็มหรือไม 
 ข.  ตรวจดูวาน้ํามนัไหลสงในทอน้ํามันสะดวกหรือไม 
  หากจําเปนใหทําความสะอาดทอ ปุมโยกและคาบูเรเตอร และตรวจดวยวารูระบายอากาศฝาถงั
น้ํามนัมีสภาพปกติหรือไม 
 ค.  หากน้าํมนัทวมใหปดทอสงน้าํมนัและเอาหวัเทยีนออกกอน ทาํการหมุนเครื่องไปหลาย ๆ คร้ัง 
เพื่อใหน้ํามนัทีท่วมอยูหมดไป 
 ง.  ถาน้าํมนัไหลไมทนั ( ไหลไมพอ ) ใหเปดโชคในกรณีที่อากาศเยน็ 
 การตรวจสอบกําลังอัด 
  ในกรณีที่ความดันเปนปกติ ใหตรวจดูวาหวัเทยีนใสเขาที่สนทิ และอยูในสภาพดหีรือไม และตรวจ
ดวยวาฝาสูบใสเขาที่แนนหรือไม 
 การดูดน้ําไมข้ึน 
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 ใหตรววจดูดังนี ้
  -  ถาอากาศรั่วเขาปมไดใหตรวจดูวาขอตอทางดูดน้ําขนัแนนหรือไม ปะเกนมีหรือไม และดูวาปด
แนนหรือเปลา รวมทั้งตรวจวาลวทอจายน้าํตองปดสนิทดวย 
  - ปุมโยกถายน้ําออกและวาลวปลอยน้าํอยูในสภาพปดหรือไม 
  -  ถาปมสูญญากาศไมทํางาน ตรวจดนู้ํามนัเครื่องในอุณหภูมิตํ่าใชน้าํมันคอนขางใส ตรวจกอก
และสปริงวาหลวมหรือไม 
  -  ตรวจตาง ๆ วามีรอยแตกราวหรือหลวมหรือไม และตรวจสายทอวัดแรงดัน และสญูญากาศ 
วาตอกนัในสภาพแนนสนทิหรือไมประการใด 
  -  ตรวจซีลของเครื่องวาอยูในสภาพดหีรือไม หากรั่วใหดําเนนิการปรึกษากับรานจาํหนาย 
 แรงฉีดออน 
  -  สายสูบ ตรวจดูตะแกรงกรองวาไมมีส่ิงใดไปอุดตันอยู และตรวจดูวามีลมร่ัวออกสวนใด อัน
เนื่องจากตอแลวขันไมแนน 
  -  ตัวเครื่องสูบ ตรวจวามีส่ิงสกปรกติดอยูกับใบพัดหรือไม ใหทําความสะอาดเสียถาจําเปน 
 การดูแลรักษาอุปกรณไฟฟา 
 แมกนิโต ( คอยลจุดเชื้อเพลงิเครื่องยนต ) 
 ๑.  C.D.I. แมกนิโต 
  หากปกติแมกนิโตแบบทัว่ไป กระแสไฟจะเกิดขึ้นและเดินไปยังคอยลกระตุนกระแสไฟใหเปน
แมเหล็ก เมื่อแผนคอนแทกซเปด กระแสไฟแรงสูงจะเกิดขึ้นในตัวคอยล จุดประกายไฟ แลวผานไปยังหัว
เทียน สวนระบบ C.D.I. แมกนิโตนั้นตางกนัทีเดยีว เนื่องจากไมใชแผนคอนแทกซ แตใชเครื่องเปลี่ยน
กระแสไฟแบบวัตถุแข็งแทน ดังนัน้การบาํรุงรักษาจึงสะดวกขึ้น ไมตองทําความสะอาดหรือใสแผนคอน
แทกซอีกตอไป 
 ๒.  กดสวทิซไปที่ตําแหนง “ STOP “ แตสายดินของคอยลกระตุนกระแสไฟฟาเพื่อใหเกิดสปารค เปน
วิธีการดับเครื่อง 
 ๓.  หวัเทยีนขอแนะนาํใหใช NGK B 7HS ของแตละแบบรุน และชวงหางมาตรฐานของแผนธาตกุลาง
เขี้ยวหวัเทียนใหอยูในระหวาง ๐.๖ - ๐.๗ ม.ม. 
 ๔.  ไดติดคอยลสําหรับไฟแสงสวางและระบบกระแสไฟ A.C. ไวตางหากเปนอิสระ ใชเปนกาํลังในการ
ชารจแบตเตอรี่โดยผานเรคติไฟเออร และจายกระแสไฟสัญญาณเครื่องทาํงาน และไฟแสงสวางอื่น ๆ อีก
ดวย 
 ๕.  รักษาหัวเทียนใหสะอาดและใสใหเขาที ่
 ๖.  ตรวจผังการเดินสายไฟวาอยูในสภาพปกติหรือไม 
 ๗.  ทดสอบโดยการติดเครื่องใหเดนิอยางนอยเดือนละ ๑ คร้ัง 
 การบํารุงรักษาและดูแลอุปกรณสวนประกอบตาง ๆ 



- ๑๐๑ - 
  เพื่อใหไดประโยชนในการใชเครื่องอุปกรณนี้ในการดับเพลิงอยางเต็มที่ จึงจําเปนที่จะตองดูแล
รักษาเปนอยางดี  เกี่ยวกับอุปกรณสวนประกอบ ดังนี ้
 สายสงน้ํา 
  จะตองผึ่งใหแหงหลังจากใชงานแลว ถาสายเปยกและสกปรกจะทําใหอายุการใชงานสั้นลงใน
ขณะที่ใชฉีดน้าํควรระวงัไมใหสายงอหรือหักได และในขณะดึงสายไปควรจะยกขึน้อยาลากไป เพราะจะทาํ
ใหขอตอบุบเสียหายได 
 ทอสูบน้าํ 
  จะตองขันสกรตูรงขอตอใหแนน ถาขันไมแนนอากาศจะเขาสูปมได เปนเหตุใหประสิทธิภาพของ 
ปมลดลง ปะเก็นของทอดูดก็เชนเดยีวกนั ถาชํารุดก็จะทาํใหอากาศเขาได จะเปนเหตุใหดูดน้ําเขายาก 
ดังนัน้ตองหมัน่ตรวจเสมอ ถาพบวาชํารุดตองเปลี่ยนใหมทันท ี
 ทอแยกและหวัฉีด 
  ขอแนะนําใหใชลวดพนัทอแยกเพื่อใหปลอดภัยและสะดวกในการจับฉวย ทั้งนี้แบบหวัฉีดขนาดตาง 
ๆ ใหพิจารณาใชใหเหมาะสมกับขนาดหัวสูบน้ํา ขนาดยาวของสายสูบ ขนาดมวนของสายสงและ
สภาวการณ  ดังนัน้การจัดเตรียมหัวฉีดขนาดตาง ๆ ใหพิจารณาใหเหมาะสมเพื่อผลในการฉีดตาม
สถานการณ 
  ขอสังเกต การใชสายสูบขนาดสั้นเทาใดยิ่งเปนผลดี ทําใหเครื่องสูบน้าํมีอายุการใชงานไดยนืยาว
ถาวร หวัสูบควรจะหางในระยะไมเกนิ ๓ เมตร 
 การบํารุงรักษาและปรับเครื่องอยูเปนประจํา 
 ๑.  ขจัดเขมาควันที่จับอยูทีเ่ครื่อง หลงัจากใชงานแลว ๑๐๐ ชัว่โมง 
 ๒.  เมื่อเครื่องยนตใชเดินครบ ๕๐๐ ชัว่โมง ใหดําเนินการยกเครื่องโอเวอรฮอล ( ถอดชิ้นสวนตาง ๆ 
ออกทําความสะอาด ) 
 ๓.  ตรวจสภาพแบตเตอรี่ไวเปนประจําเดือนละ ๑ คร้ัง 
จ.  วิธีใชเครือ่งสูบน้ําดับเพลิงแบบซีเกลอร ทีเอส (Ziegler - TS) 
 ๑.  ลักษณะทัว่ไป 
  เปนเครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที ่น้าํหนกัเบาใชเครื่องยนตเบนซิน ๒ จังหวะขับเครือ่งสูบน้าํซึ่งทํา
ดวยโลหะผสมเบาไมเปนสนิม มีอุปกรณดับเพลิงครบถวน 
 ๒.  เครื่องยนตตนกําลงั 
  ๒.๑  ชนิดเครื่องยนต   เบนซนิ ๒ จังหวะ ๒ กระบอกสูบ ระบายความรอนดวย
        อากาศ 
  ๒.๒  กําลงัแรงมา   ๒๘ แรงมา ท ี๔๕๐๐ รอบ / นาท ี
  ๒.๓  ระบบจดุติดเครื่องยนต  แมกนีโต 
  ๒.๔  อัลเทอเนเตอร   ๑๐๐ วัตต 
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  ๒.๕  ชนิดน้ํามันเชื้อเพลิง เบนซนิ + น้ํามันเครื่องเกรด ๓๐ 
  ๒.๖  อัตราสวนผสมน้าํมนัเชื้อเพลิง ๑ / ๒๕ ( น้ํามนัเครื่อง ๑ สวนตอเบนซนิ ๒๕ สวน ) 
  ๒.๗  ระบบหลอล่ืน    ใชน้ํามนัผสม ๑ / ๒๕ 
  ๒.๘  ขนาดความจถุังน้ํามนัเชื้อเพลิง ประมาณ ๑๕ ลิตร 
 ๓.  เครื่องสูบน้ําดับเพลิง 
  ๓.๑  ชนิดเครื่องสูบ   แบบแรงเหวีย่งหนีศูนย ระหดัหรือกังหันชัน้เดียว 
  ๓.๒  ชนิดโลหะเครื่องสูบ   เรือนสูบและสวนตาง ๆ ที่สัมผัสน้ําทําดวยโลหะผสมเบา
       เพลาทําดวยเหล็กสะแตนเลส 
  ๓.๓  ชนิดคลทัซ    แบบอัตโนมัติ เมื่อเดินเครื่องเบา ( รอบตํ่า ) เฟองจะจาก 
       เมื่อเรงเครื่องเฟองจะจับโดยอัตโนมัติ 
  ๓.๔  เครื่องทาํสูญญากาศ  แบบอัตโนมัติสมบูรณ ไมตองเติมน้าํมนัหลอล่ืน ไมตอง 
       ใชน้ําลอไมตองปรนนิบัติบํารุง สามารถทํางานและเลิก 
       ทํางานไดเองโดยตลอด    
 ๔.  วิธีติดเครือ่งยนตสูบน้ํา 
  ๔.๑  ปดลิ้นสงน้าํและกอกระบายน้ําที่ใตปม 
  ๔.๒  ตอทอทางดูด ตอสายสงน้าํดับเพลงิ ( ปลายทอทางดูดตองจมน้าํอยางนอย ๑๖ นิ้ว และตอง        
อยูเหนือพืน้ดนิโคลนอยางนอย ๑๒ นิว้ 
  ๔.๓  เปดกอกน้ํามนัเชื้อเพลิง 
  ๔.๔  ปรับคันเรงไปประมาณ ๑ / ๔ 
  ๔.๕  ติดเครื่องยนต โดยกดปุม หรือใชเชือกกระตุก 
 ๕.  วิธีติดเครือ่งยนตเมื่ออากาศเยน็ 
  ๕.๑  ปดโชค 
  ๕.๒  ปรับคันเรงไปประมาณ ๑ / ๔ 
  ๕.๓  ติดเครื่องยนต ( เมื่อใชเชือกกระตุกตดิ ใหดึงเชือก ๒-๓ คร้ัง เพื่อเรียกน้าํมนักอนกระตุกติด ) 
  ๕.๔  เปดโชคทันทีเมื่อเครื่องยนตติด 
 ๖.  วิธีติดเครื่องยนตเมื่อเครื่องรอนหรืออากาศรอน 
  ๖.๑  เปดโชค 
  ๖.๒  ปรับคันเรงไปประมาณ ๑ / ๔ 
  ๖.๓  ติดเครื่องยนต 
 ๗.  วิธีใชเครื่องสูบน้าํดับเพลิง 
  ๗.๑  ปดลิ้นสงน้าํและกอกระบายน้ําทิ้งที่ใตปม 
  ๗.๒  ตอทอทางดูดและสายสงน้าํดับเพลงิ 
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  ๗.๓  เปดกอกน้ํามนัเชื้อเพลิง 
  ๗.๔  ปรับคันเรงไปที่ประมาณ ๑ / ๔ 
  ๗.๕  ติดเครื่องยนต 
  ๗.๖  ปรับคันเรงไปที่ประมาณ ๑ / ๓ - ๑ / ๒ ( เครื่องทําสูญญากาศจะเริ่มทาํงานเองที ่๑ / ๓ -  
๑ / ๒ หรือที่รอบ ๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐   รอบตอนาท ี  และจะเลิกทํางานทันทีเมื่อสูบน้าํขึ้นแรงดันประมาณ  
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  เรงเครื่องใหระบบทําสญูญากาศทํางานนานประมาณ ๒๐ วนิาท ีเพื่อใหระบายน้ําทิ้งไดหมด 
  ๘.๕  ผอนคนัเรงเบาสุด แลวดับเครื่องโดยกดปุมดับ 
  ๘.๖  ปดกอกน้ํามนัเชื้อเพลิงและกอกระบายน้าํทิ้งที่ใตปม 
 ๙.  วิธทีดสอบปมโดยการสูบแหง 
  เพื่อใหเครื่องสบูอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานไดทกุโอกาส ดังนัน้ หลงัใชงานแลวทุกครั้งควรทดลอง
สูบแหงดู เพื่อตรวจหารองรอยอากาศรั่วซมึเขาปม การทดสอบใหกระทําภายหลังจากระบายน้ําคางปม
ทั้งหมด แลวโดยใหปฏิบัติดังนี ้
  ๙.๑  ปดฝาทอทางดูดน้ําใหแนน 
  ๙.๒  ปดชองทางสงน้ําและกอกระบายน้าํทิ้งใหแนน 
  ๙.๓  ติดเครื่องยนต แลวเดนิเครื่องรอบปานกลาง ( ๑๕๐๐ รอบ / นาที ) นานประมาณ ๒๐ วนิาท ี
  ๙.๔  เฝาดทูี่มาตรวัดสูญญากาศ เข็มจะช้ีตกไปทางตัวเลขสีแดงอยางนอย ๘ เมตร 
  ๙.๕  ดับเครื่องยนตแลวเฝาดูมาตรวัดสูญญากาศ เข็มจะคอย ๆ เลื่อนกลับที่เดิมอยางเชื่องชาใน
อัตราประมาณ ๑ เมตร / นาท ี( ถาเข็มตกเร็วกวานี้แสดงวาปมหลวมอากาศรั่วเขาได ) 
  ๙.๖  เปดกอกระบายน้ําทิ้ง เมื่อเลิกทดสอบและปดกลับที่เดิมทกุครั้ง หลังเปดแลว 
 ๑๐.  วิธีระวังรักษาเครื่องสูบน้ํา 
  ๑๐.๑  ลางเครื่องสูบ ทอทางดูด หวักรองผงและอุปกรณอ่ืน ๆ ดวยน้าํจืดทุกครั้งหลังจากใชสูบน้าํ           
ทะเลหรือน้ําสกปรก 
  ๑๐.๒  ใช เครือ่งสูบน้าํ สูบน้าํจืดเพื่อลางภายในปมทกุครั้ง เมื่อใชสูบน้าํทะเลหรือน้าํสกปรก 
  ๑๐.๓  เปลี่ยนน้าํมนัหลอล่ืนเฟองปมทุก ๕๐ ชัว่โมง ของการใชงาน หรือ อยางนอยปละครั้ง โดย           
ใชน้ํามนัหลอล่ืนเกรด ๘๐ หรือเกรด ๙๐ ประมาณ ๐.๖ ลิตร 
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  ๑๐.๔  อัดจารบีที่จุดอัดจารบีหลังปมทกุ ๒๐ ชัว่โมงของการใชงาน ( อัดครั้งละประมาณ ๕ นาท ี) 
  ๑๐.๕  ถาเครื่องสูบไมไดใชงานเปนเวลานาน ๆ ใหทาํการทดสอบแหงตามขอ   ๙    
ทุก ๆ ๔ สัปดาห / คร้ัง 
 ๑๑.  วิธีระวังรักษาเครื่องยนตตนกําลงั 
  ๑๑.๑  ชะโลมน้ํามนัไสกรองอากาศทุก ๓๐ ชัว่โมง ของการใชงาน เมือ่ใชในภาวะอากาศสกปรก            
และทุก ๕๐ ชัว่โมง ของการใชงาน เมื่อใชในภาวะปกติ ลางไสกรองอากาศอยางนอยปละครั้ง  
  ๑๑.๒  น้าํมนัเชื้อเพลิง ตองมีเต็มถังอยูตลอดเวลา 
  ๑๑.๓  ลางทาํความสะอาดหัวเทียนเปนประจํา 
  ๑๑.๔  ดูคําแนะนําวิธีใชและวิธีบํารุงรักษาเครื่องยนตใหละเอียด 
  ๑๑.๕  ทดสอบแบตเตอรี่ทุก  ๆ ๔ สัปดาหตอคร้ัง ถาไฟออนใหประจุไปใหเต็ม 
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บทที่ ๑๑ 
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมติั 

(Automatic Firefighting System and Semi Automatic Firefighting System) 
ระบบสารดับไฟ HALON ๑๓๐๑ แบบอัตโนมัติ 
  ระบบที่ฉีดสาร HALON เขาไปภายในหองซึ่งเกิดไฟไหมดวยความเขมขนอนัเหมาะสม การ
จัดระบบนี้ทาง NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION  หรือเรียกยอ ๆ วา NFPA ซึ่งเปน
สมาคมทีม่ีชื่อเสียงและไดรับความเชื่อถือกันเปนอยางยิง่ในทั่วโลก เกี่ยวกับการดบัเพลิงทั้งปวง ไดกําหนด
มาตรฐานไวอยางละเอียดตามขอ NFPA  ๑๒ A เกี่ยวกับ HALONEMATED EXTINGUISHING AGENT 
SYSTEM HALON ๑๓๐๑ ในมาตรฐานนีไ้ดกําหนดใช HALON ๑๓๐๑ ไมเกนิ ๗ % ของปริมาตรอากาศ
ภายในหอง ซึง่เปนสถานทีม่คีนทาํงานอยูและอาจสูงถงึ ๑๐ % สําหรบัหองเก็บเอกสาร  หองเก็บของตาง ๆ 
และหองที่ไมมเีจาหนาที่อยูประจํา 
 การทาํงานของระบบนีโ้ดยทัว่ ๆ ไป ไดแบงภาคการทาํงานของอุปกรณไวดังนี ้
 ๑.  ภาคตรวจจับ ( DETECTOR ) จะทาํหนาทีเ่พื่อตรวจดูวาไดมีไฟไหมเกิดขึน้ก็จะสงสัญญาณแจง
ไปยังภาคแผงควบคุม ( CONTROL PANEL ) ทันที และตัว DETECTOR มี ๒ แบบ คือ 
  ๑.๑  แบบ HEAT DETECTOR จะทาํงานโดยการตรวจจับความรอนหรืออุณหภมูิในบริเวณนัน้ 
ซึ่งสูงผิดปกตแิละยังแบงออกไดอีก ๒ ชนดิ ที่ไดต้ังเอาไว 
   ๑.๑.๑  ชนิดตัง้อุณหภูมิคงที ่ ( ๑๓๕ - ๑๙๐ ฟ ) จะทาํงานตามอุณหภูมิ 
   ๑.๑.๒   ชนิดเปลี่ยนคาของอุณหภูมิตอวนิาที ( ๔ F / SEC ) 
  ๑.๒  แบบ SMOKE DETECTOR จะทาํงานโดยการตรวจจับควันหรือกาซซึง่เกดิจากการเผา
ไหมในบริเวณนั้นที่เพิ่มข้ึนเปนเปอรเซ็นต / วินาท ีตอปริมาตรของอากาศภายในหองหรือบริเวณนัน้ ๆ  
หมายเหต ุ  ภาคตรวจจับ( DETECTOR ) ควรจดัทําเปนชนิด CROSSED ZONE หรือชนิด DAUL 
CIRCUITคือตองมีตัว DETECTOR จํานวน ๒ ตัว  ซึ่งทาํงานอยูคนละวงจร เพื่อปองกนัการทํางานผิดพลาด
ของตัว DETECTOR  เอง 
 ๒.  ภาคแผงควบคุม  ( CONTROL PANEL ) ทําหนาที่ควบคมุการทํางานของระบบทัง้หมด เร่ิม
ต้ังแตรับสัญญาณเพลงิไหม , สงสัญญาณเตือนภัย , สงสัญญาณไปยังภาคอุปกรณ เปดลิ้นปลอย ซึง่
จะตองผานภาคถวงเวลา ( TIME - DELAY ) กอน 
 ๓.  ภาคแหลงจายพลังงานไฟ  ( D.C. POWER SOURCE ) ทําหนาทีจ่ายไฟฟากระแสตรง ( 
D.C ) เพื่อใชในการทํางานของระบบแหลงจายพลังงานไฟฟานี้ม ี๒ ระบบ 
  ๓.๑  ระบบแบตเตอรี่ จะจายพลงังานไฟฟากระแสตรง ( DC.) ใหกบัการทาํงานของระบบเมื่อ
ไฟฟากระแสสลับ ( AC. ๒๒๐ V. ) ขัดของ 
  ๓.๒  ระบบไฟฟากระแสสลับ ( AC. ๒๒๐ V. ) จะแปลงไฟฟากระแสสลับ ( AC. ) เปนไฟฟา
กระแสตรง ( DC.) เทากับแบตเตอรี่เพื่อจายไฟฟากระแสตรง  ( DC. ) ใหกับการทาํงานของระบบและยังทํา
การประจุแบตเตอรี่ไวใช เมื่อไฟฟากระแสสลับ ( AC. ๒๒๐ V. ) ขัดของดวย 



- ๑๐๖ - 
 ๔.  ภาคสงสญัญาณเตือนภัย ( WARNING ALARM ) จะทํางานภายใตการควบคุมของภาคแผง
ควบคุม ( CONTROL PANEL ) หลังจากไดรับสัญญาณเพลิงไหมจากตัว DETECTOR ทั้ง ๒ ตัว สัญญาณ
เตือนภัยนีย้ังแยกออกไดหลายทาง เชน เสียงการพูด  เสียไซเรน  เสียงกระดิง่ไฟฟา  สัญญาณแสง และ
สัญญาณรีโมท 
 ๕.  ภาคถวงเวลา  ( TIME - DELAY ) การทาํงานของภาคนี้จะถวงเวลาไวประมาณ ๒๐ - ๕๐ 
วินาท ี ( แลวแตจะตั้งเอาไว ) ไมใหภาคอุปกรณเปดลิ้นปลอย ทาํงานเพื่อใหภาคสัญญาณเตือนภัย  
( WARNING ALARM )  ทํางานเตือนใหบุคคลที่อยูในหองนัน้ไดหนีออกมาเสยีกอน กอนที่สาร HALON จะ
ฉีดเขาไป 
 ๖.  ภาคอุปกรณเปดลิน้ปลอย  ( HALON SOLINOID VALVE ) ภาคนี้จะทํางานตอจากภาคถวง
เวลา ( TIME - DELAY ) โดยใชระบบแมเหล็กไฟฟา ( SOLINOID ) เปนตัวเปดลิน้ที่ขวด ( HALON ) สาร 
HALON ก็จะไหลไปตามทอจนถงึหวัฉีด HALON 
 ๗.  ภาคขวด HALON  เปนขวดทาํดวยเหลก็กลา บรรจุสาร HALON ภายใตกําลังดนัของ
ไนโตรเจน ๑๐๐ ปอนด / ตารางนิ้ว ที่อุณหภูมิประมาณ ๗๐ ฟ เมือ่สาร HALON อยูในขวดเปนของเหลว 
และจะตองมีจาํนวนเพียงพอที่ดับไฟในพื้นที่นัน้ไดตามทีส่มาคม N F P A ไดกําหนดไวคือ 
 สาร HALON ๑๓๐๑  จะตองฉีดออกมาครอบคลุมบริเวณพืน้ที ่ๆ ตองการดับไฟ ภายในระยะเวลา 
๑๐ วนิาที ดวยความเขมขนตามมาตรฐานของสมาคมขอ N F P A  ๑๒ A 
 ฉะนัน้ ในการติดตั้งระบบสารดับไฟ HALON ๑๓๐๑ นี้ จึงตองมกีารคํานวณขนาดของพื้นทีห่อง
ขนาดของหวัฉดี  ขนาดทอนํากาซ  ปริมาณของสาร HALON ภายในขวด  ระยะเวลาการฉีด และความ
เขมขนตามทีก่ําหนด 
 หลังจากติดตัง้ระบบเรียบรอยแลวจะตองมีการทดลองทําการฉีด HALON เพื่อดูการทํางานดงันี ้
  -  ระยะเวลาการฉีดสาร HALON   เปนไปตามกําหนดเวลาหรือเปลา คือ ๑๐ วนิาท ี
  -  หลังการฉีดครอบคลุมพื้นที่แลว มีความเขมขนถูกตองตามมาตรฐานหรือไม 
  -  การกระจายครอบคลุมพื้นที่สม่ําเสมอเทากันหรือไม 
  - ระยะเวลาการสลายตัวหลงัจากมีความเขมขนเพียงพอแลว ก็จะตองคงตัวอยูในระยะเวลาอนั
สมควร เพื่อใหดับไฟไดอยางสงบราบคาบจริง ๆ  
 ๘.  ภาคหัวฉดี  ( DISCHARGE  NOZZLE )  หัวฉีดจะตองมีจาํนวนเพยีงพอและครอบคลุมพื้นที่ 
ซึ่งตองดับไฟไดหมดสามารถรับอัตราการไหลของกาซ HALON ไดตามที่ตองการ และติดตั้งอยูในตําแหนงที่
เหมาะสม 
ระบบสารดับไฟ HALON ๑๓๐๑ แบบเปดทวมหอง 
 การทาํงานภายในระบบ ไดแบงแยกออกเปนสวนประกอบดังนี ้
 ๑.  ขวด CO2 ( CO2 ACTUATOR CYLINDERS ) 
  ๑.๑  เปน CO2  ขนาดบรรจุ ๕ ปอนด น้าํหนักรวมทัง้ขวดประมาณ ๑๔ - ๑๕ ปอนด 



- ๑๐๗ - 
  ๑.๒  กาํลังดนัของ CO2 ภายในขวด จะเปนตัวไปขับดันใหล้ิน ACTUATOR VALVE ที่ขวด 
HALON เปด พรอมกันนั้นก็จะเปนตัวขับดัน PRESSURE  SWITCH ของสัญญาณเตือน ( WARNING 
ALARMS ) สัญญาณไฟแสงสวาง ( LIGHT ) และตัดระบบระบายอากาศ ( VENTELATION SHUT - 
DOWN ) 
  ๑.๓  คันกระเดื่องบังคับล้ิน CO2 ( MANUAL CONTROL HEAD LEVER OPERATED )  
มี ๒ ตําแหนง คือ 
   ๑.๓.๑  ตําแหนง “ปด” คันกระเดื่องบังคับ ฯ อยูดานบน 
  ๑.๔  แผนปองกนัอันตราย ( RUPTURE DISC ) แผนนีจ้ะแตกออกเมือ่กําลังดนัภายในขวดเกนิ 
( ระหวาง ๒,๖๕๐ - ๓,๐๐๐ PSI. )  
  ๑.๕  สลักนิรภัย ( LOCKING PIN ) จะหามคนักระเดือ่งบังคับ ฯ ทัง้ตําแหนงเปดและปด จะมี
ลวดกับตราตะกั่วผกูไวอีกครั้งหนึ่ง 
  ๑.๖  ปกติ CO2 จํานวน ๑ ขวด จะมกีําลงัขับดันระบบตาง ๆ ของ HALON  นี้ไดอยางเพียงพอ 
 ๒.  ทอจาย CO2   ( ๑ / ๔ นิว้ FLEX DISCHARGE LOOP ) 
  ๒.๑   เปนทอโลหะออนขนาด ๑ / ๔ นิว้ ทนกําลงัดันไดสูง 
  ๒.๒   ปลายทอดานที่ตอขวด CO2 เปนเกลียวตัวแบบ SWIVEL - FEMALE 
  ๒.๓  ปลายทอดานที่ตอกับล้ินกนักลับ  CO2 ( ๑ / ๔ นิว้ CHECK VALVE ) เปนเกลียวตวัเมีย
แบบ ( SOCDET - WELDED ) 
 ๓.  ล้ินกนักลบั CO2 ( ๑ / ๔ นิว้ CHECK VALVE ) 
  ๓.๑  เปนตัวบงัคับให CO2 ไหลไปไดทางเดียวเทานั้น 
  ๓.๒  ปลายทางดานที่ CO2 ออกตอกับทอรวม  CO2 ( ACTUATION MANIFOLD ) 
 ๔.  ทอรวม CO2 ( ACTUATION MANIFOLD ) 
  ๔.๑  เปนทออยูระหวางลิ้นกนักลับ  CO2 กบั ชุดถวงเวลา ( TIME DELAY ASSEMBLY ) 
 ๕.  เพรสเซอร สวทิซ ( PRESSURE  SWITCH ) 
  ๕.๑   สวทิซนีจ้ะทาํงานโดยไดรับแรงขับดันจาก CO2 
  ๕.๒  สวิทซตัวที ่๑ จะตอวงจรไฟฟาสําหรับสัญญาณเตือนภายในหองและสัญญาณไฟภายใน
และภายนอกหอง 
  ๕.๓  สวทิซตัวที ่๒ จะตัดวงจรไฟฟาในระบบระบายอากาศ 
  ๕.๔  สวทิซตัวที ่๓ จะตอวงจรไฟฟาสําหรับสัญญาณแสดงการทํางานของ HALON  
( เปนไฟสีเหลอืง ) 
 ๖.  ชุดถวงเวลา  ( TIME DELAY ASSEMBLY )  และชุด BY - PASS  
  ๖.๑  ชุดถวงเวลา ( TIME  DELAY ASSEMBLY ) จะถวงเวลา CO2ไว ๖๐ วินาท ีกอนที่ CO2 
จะไปถึงขวด HALON เพื่อให 



- ๑๐๘ - 
   -  บุคคลที่อยูภายในหองนัน้หนีออกมาไดทัน 
   -  ระบบพัดลมระบายอากาศหยุดใหเรียบรอย 
  ๖.๒  ชุด BY - PASS มีอยู ๒ แบบ คือ 
   ๖.๒.๑ แบบคันกระเดื่องบังคับล้ิน BY - PASS ( BY - PASS CONTROL DELAY LEVER 
) 
    -  คันกระเดื่องบังคับ ฯ นี้จะอยูดานบนของชุดถวงเวลา 
( TIME DELAY ASSEMBLY ) 
    -  คันกระเดื่องบังคับ ฯ มีลักษณะการทํางานเหมือนกับคันกระเดื่องบงัคับ ฯ 
ที่ขวด ( CO2 )  
    -  เมื่อไมตองการถวงเวลา ก็ใหยกคันกระเดื่องบังคับข้ึนก็จะทาํให CO2 ผานไปยงั
ขวด HALON ทันท ี
   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 จะใชล้ิน BY - PASS 
แบบนี้มากกวาแบบคันกระเดื่องบังคับ ฯ 
 คําเตือน  ไมวาจะใชล้ิน BY - PASS แบบปด ตองคาํนงึถงึบุคคลที่อยูในหองนัน้ ๆ ดวยวามเีวลา
พอที่จะหนีออกมาไดทนัหรอืไม 
 ๗.  ล้ินระบาย CO2 ( ACTUATION VENT FIFING ) 
  ๗.๑  เมื่อ CO2 มาขับดันลิน้ที่ขวด HALON แลว ยังมกีําลังดนัเหลืออยูก็จะมาระบายออกทาง
ล้ินนี ้
 ๘.  ทอ CO2 ขับ ( ๑ / ๔ นิ้ว FLEX ACTUATION LOOP ) 
  ๘.๑  เปนทอโลหะออน ขนาด ๑ / ๔ นิว้ ทนกําลงัดันไดสูง 
  ๘.๒  ปลายทอดานที่ตอกับทอรวม CO2 ( ACTUATION NANIFOLD ) เปนเกลียวตัวเมยีแบบ 
SOCKET WELDED  
  ๘.๓  ปลายทอดานที่ตอกับล้ินของขวด 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. ที่อุณหภูมิ  
๗๐ ฟ ( ๒๑.๑ ซ ) 
  ๙.๔  แตละขวดจะมีเกซวัดกาํลังดันติดอยู 



- ๑๐๙ - 
  ๙.๕  แผนปองกนัอันตราย ( RUPTURE DISC )  ที่ขวดจะแตกออกเมื่อกําลงัดันภายในขวดสูง
ระหวาง ๒,๖๕๐ - ๓,๐๐๐ PSI. 
 ๑๐.  ทอจาย HALON ( HALON DISCHARGE HOSE ) 
  ๑๐.๑  เปนทอโลหะออน ขนาด ๑ ๑ / ๒ นิว้ ทนกําลงัดันสูง 
  ๑๐.๒  ปลายทอดานที่ติดกบัขวด HALON เปนเกลียวตัวเมียแบบ SWIVEL FEMALE 
  ๑๐.๓  ปลายทอดานที่ติดกบัล้ินกนักลับ HALON ๑ ๑ / ๒ CHECK VALVE ) เปนเกลยีวตัว
เมียแบบ SOCKET - WELDED 
 ๑๑.  ล้ินกนักลับ HALON ( ๑ ๑ / ๒ CHECK VALVE ) 
  ๑๑.๑  เปนตัวบังคับให HALON ไหลไปไดทางเดียว 
  ๑๑.๒  ปลายทางดาน HALON ออกตอกบัทอรวม HALON 
 ๑๒.  ทอรวม HALON ( DISCHARGE MANIFOLE ) 
  ๑๒.๑  เปนทออยูระหวางลิน้กนักลับ HALON กับหวัฉดี HALON 
 ๑๓.  หัวฉีด HALON ( DISCHARGE NOZZLE ) 
  ๑๓.๑  เมื่อ HALON ถูกจายออกมาจากขวดผานทอทางตาง ๆ มาถงึหวัฉีดก็จะแผกระจายเปน
ละออง ( GAS VAPOR ) ครอบคลุมพื้นทีท่ี่เกิดไฟไหม 
  ๑๓.๒  หัวฉีดจะมีฝาครอบหัวฉีด ( NOZZLE CAP ) ทาํดวยพลาสตดิครอบอยูเพื่อปองกนัการ
อุดตันและเปนสิ่งแสดงใหรูวา HALON ไดฉีดออกมาแลว 
 ๑๔.  ทอระบาย HALON ( ๓ / ๘ นิ้ว RUTTURE  DISC  LOOP )  
  ๑๔.๑  เปนทอโลหะออน ขนาด ๓ / ๘ นิว้ ทนกําลงัดันสูง 
  ๑๔.๒  ปลายทอที่ตอกับขวด HALON ทางแผนปองกันอันตรายเปนเกลียวตวัเมียแบบ  
SWIVEL - FEMALE  
  ๑๔.๓  ปลายทอดานที่ตอกบัทอระบายรวม ( BURST  DISC MANIFOLD )  เปนเกลียวตัวเมีย 
แบบ SOCKET - FEMALE 
 ๑๕.  ทอระบายรวม ( BURST  DISC  MANIFOLD ) 
  ๑๕.๑  ตอกับทอระบาย HALON และทอระบาย CO2 
  ๑๕.๒  สําหรับระบาย HALON และ CO2 เมื่อมกีําลงัดันสูงเกินกวาอตัราที่กําหนดไว ซึง่จะทํา
ใหแผนปองกนัอันตรายแตกออก 
  ๑๕.๓  ทอนี้ตอออกไปยังพืน้ที ่ที่ไมมบุีคคลอาศัยอยู 
วิธีใช 
 ๑.  ดึงสลักนิรภัย ( LOCKING PIN ) ออกจากขวด CO2 
๒.   ผลักคันกระเดื่องบังคับฯ ที่ขวด CO2ก็จะบังคับล้ินที่ขวด CO2 ใหเปด CO2 กจ็ะไหลไปตามทอเขาระบบ 

PRESSURE SWITCH ตาง ๆ แผนชุดถวงเวลา ( TIME - DELAY ASSEMBLY ) ไปจนถงึลิ้นที ่



- ๑๑๐ - 
ขวด HALON ดวยแรงขับดันของ CO2 ก็จะบังคับล้ินที่ขวด HALON ใหเปด HALON ก็จะไหลไปตามทอเขา
หัวฉีด 
 ๓.  ตรวจดูใหแนใจวา PRESSURE SWITCH ตาง ๆ ทํางานหรอืไมโดยสังเกตดูจากสัญญาณที่
แสดงดังนี ้
  ๓.๑  สัญญาณเตือนภัย ( WARNING ALARM ) และสัญญานไฟแสงสวาง ( LIGHT ) 
  ๓.๒  ระบบพดัลมระบายอากาศถูกปด 
การบาํรุงรกัษาระบบสารดับไฟ HALON ๑๓๐๑ ( PMS ) 
 ๑. ทุก ๆ ๑ เดอืน จะตองตรวจระบบทัง้หมด 
 ๒.  ทุก ๆ ๓ เดือน จะตองทดลองการทาํงานของ PRESSURE  SWITCH ตาง ๆ ทดสอบระบบ
ทางเดินของ HALON 
 ๓.  ทุก ๆ  ๖ เดือน 
  -  ตรวจระดับของสาร HALON ในขวด ถานอยกวาระดบัใหทาํการเปลี่ยนขวดใหมแทน 
  -  ทดลองการทํางานของชุดถวงเวลา ( TIME - DELAY ASSEMBLY )  
  -  ชั่งน้ําหนักของ CO2 ทัง้หมด 
 ๔.  งานตามความตองการ   
  -  ชั่งน้ําหนักหรือเปลี่ยนขวด HALON ที่ติดตั้งอยู 
  -  ตรวจการรั่วที่ขวด HALON ที่ติดตั้งอยู 
  -  ตรวจการรั่วที่ขวด 
  -  เอาขวด HALON ที่ใชแลวออกไป นําขวดใหมมาเปลีย่นแทน 
 
 
คําเตือน 
  -  กอนทําการบํารุงรักษาหรือซอมในระบบ จะตองตรวจดูใหแนใจวาไมมีกําลงัดันเหลือตกคาง
อยูในระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ตัวจบัความรอน 
  (HEAT DETECTOR) 

          ตัวจบัควัน 
(SMOKE DETECTOR) 

    ๑. ภาคตรวจจับ 
        (DETECTOR) 

      ๓. ภาคจายไฟ 
(DC.POWER SOURCE) 

      ๒. ภาคควบคุม 
   (CONTROL PANEL) 

 ๔. ภาคสัญญานเตือน 
    (WARNING ALARM) 

   ไซเรน 
  (SIREN) 

    เสียงเทปพูด 
  (SOUND TAPE) 

     ไฟแสงสวาง 
  (VISUAL/LIGHT) 

 ไฟฟากาํลัง 
 (POWER  ELECTRIC 

              ๕. ภาคถวงเวลา 
        20 - 50 SEC. TIME - DELAY 

๖. ภาคอุปกรณเปดลิ้นปลอย 
 (HALON SOLINOID VALVE) 

     ๗. ภาคขวด 
    (HALON 1301) 

           ๘. ภาคหัวฉีด 
   (DISCHARGE NOZZLE) 

           รีโมท 
       (REMOTE) 



- ๑๑๒ - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบระบบฮาลอนทวมหอง (Typical Halon 1301 System) 



- ๑๑๓ - 
ระบบสารดับไฟผสม 

( Twinned Agent Fire Extinguishing System of TAFEK ) 
ก. ชนิดและคุณสมบัติของสารดับไฟผสม แบงออกได ๒ ชนิด 
 ๑.  ฟองทางกล (Mechanical Foam) คือ น้ํายาฟองขนที่ตองอาศัยกลจกัรในการผลิตเพื่อทาํใหเกิด
ฟอง ซึ่งน้ํายาฟองกลนี้มีอยูดวยกนั๔ ชนดิ คือ  
  ๑.๑ โปรตีนโฟม (Protein Foam) 
  ๑.๒ ซินเทซททิคโฟม (Synthetic Foam) 
  ๑.๓ เอเควียสฟลมฟอรมมิ่งโฟม (Aqueous Film Forming Foam) 
  ๑.๔ ฟลูออโรโปรตีนโฟม (Fluoro Protein Foam) 
 ในทีน่ี้จะขอกลาวเฉพาะเอเควียสฟลมฟอรมมิ่งโฟม (Aqueous Film Forming Foam) มีชื่อยอวา AFFF 
เพราะเปนโฟมที่ใชอยูในระบบนี ้
  เอเควียสฟลมฟอรมมิ่งโฟม (Aqueous Film Forming Foam) เปนโฟมที่ไดจากสารประกอบ
ประเภท ฟลูออริเนตเตท คอมเปาด (Fluorinated Compound) ซึ่งไดผลิตใชในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อป 
ค.ศ. ๑๙๖๒ ไดพัฒนามาจากซนิเทซททคิโฟมนัน่เอง การพัฒนาเนนหนักในดานทําใหสามารถลอยตัวเปน
ฝาบนผวิหนาของเชื้อเพลงิเหลวไดนาน ถงึแมโฟมจะเกดิการสลายตวัแลวก็ตามที กย็ังคงลอยตัวบนผิวหนา
ของเชื้อเพลงิไดโดยไมจมลงทันท ี ถึงแมวาโฟมนี้จะมีความหนาแนนและหนกักวาน้ําก็ตาม ซึ่งคุณลักษณะ
ดังกลาวของโฟมนี ้โรางงานผูผลิตแหงแรกจึงใชชื่อทางการคาวา Light Water 
  คุณสมบัติการดับไฟของโฟมแบบ AFFF 
   เอเควียสฟลมฟอรมมิ่งโฟม (AFFF) เมื่อผสมกับน้าํฉีดไฟบริเวณผิงหนาเชื้อเพลิงจะแผกระจาย
คลุม (Smothering) ผิวหนาเชื้อเพลงิเชนเดียวกับโฟม (Foam) ชนิดอืน่ คือ เมื่อฟองอากาศสลายตัวลง น้ํา
ซึ่งเปนสวนผสมของน้าํยาโฟม จะออกมารวมตัวกับออกซิเจนภายนอกได ทาํใหสามารถดับเพลิงไดเร็วขึ้น
และยังปองกันการกลับลุกตดิไฟของเชื้อเพลิงอีกครั้งหนึ่งไดดี โฟม (Foam) ชนิดนีใ้ชดับไฟที่ลุกไหมจากวัตถุ
เชื้อเพลิงประเภทน้ํามันไดเร็วกวาชนิดโปรตีนโฟมถึง ๓ เทา จึงเหมาะสําหรับใชดับเพลิงที่เกิดลกุไหมวัตถุ
เชื้อเพลิงประเภทน้ํามัน (ประเภท ข.) ไดดีมาก 
  การเก็บรักษา 
   ๑. ใหเก็บในทีอ่บอุน มีอากาศถายเท โดยอยาใหถูกแสงแดด และเก็บในที่มีอุณหภูมสูิง 
   ๒. ปดฝาถังบรรจุใหแนน 
   ๓. ขนาดบรรจุ ในถงั ๕ แกลลอน และ ๒๐๐ ลิตร (๕๒.๘๔แกลลอน) 
 ๒. ผงเคมีแหง (Dry Chemical) มีหลายชนิดที่ใชในการดับเพลิง แตในกองทพัเรือไทย อนมุัติใหใชมีอยู 
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 โมโนแอมโมเนยีมฟอสเฟต (Mono Ammonium Phosphate) ใช
ดับไฟประเภท ก.,ข.,และ ค. ไดผลดี 
  ในทีน่ี้ผงเคมทีีใ่ชควบคูกับฟองทางกลนัน้ได ผงเคมีแหงแบบผง PKP ฉะนัน้จะขอกลาวเฉพาะผง
เคมีแบบนี้คือ 
  ผงเคมีแหงชนดิผง PKP ลักษณะเปนผงสชีมพูอมมวง ขับดันโดยใชคารบอนไดออกไซด (CO2) แกส
หรือ ไนโตรเจน (N2)  แกสเปนตัวขับดัน ขนาดบรรจุ ๒ , ๓ และ ๑๐ ปอนด แบบเคลื่อนที่และแบบประจําที ่
ขนาด ๑๒๕ ปอนด กลไกในการดับไฟ สารชนิดนี้ไมไปครอบคลุมไฟ หรือไมไปทําใหเปนลงแตจะเปนตัวไป
กอกวนหรือไปสอดแทรกปฏิกิริยาทางเคมขีองการเผาไหม โดยจะแฝงอยูในไฟซึง่จะเปนฉากกัน้ชั่วคราว
ระหวางความรอน ออกซิเจน และเชื้อเพลิงไวในเวลานานพอที่จะทาํใหไฟดับลงได ผงเคมีแหงชนิด PKP นี ้
จะดับไฟไดผลดีสําหรับไฟประเภท ข. และ ค. แตอยางไรก็ตาม สารชนิดนีเ้ปนตวัทาํใหส่ิงของเครื่องมือ
เครื่องใชตาง ๆ ที่เกิดไฟไหมข้ึนเปนสนิม และผุกรอนไดงาย ฉะนัน้จึงควรใชดับไฟประเภท 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  ถงับรรจโุฟมทําดวยโลหะผสม ทองแดง ๙๐ % นิเกิ้ล ๑๐ % ( ๙๐ - ๑๐ Copper - Nickel ) 
  ๑.๔  ดานนอกถังบรรจุโฟม มีหลอดแกวดูดโฟมและมีล้ินเปด - ปด ดาน บน - ลาง เครื่องหมาย X 
  ๑.๕  ชองบรรจุดานบนถงัเปนรูปกรวย 
   -  เสนผาศูนยกลางดานบน ๘ นิว้ 
   -  เสนผาศูนยกลางดานลาง ๓ นิ้ว และมีตะแกรงกรองหางจากกนถงัประมาณ ๓ นิว้ 
  ๑.๖  ฝาครอบชองบรรจุ มีเกลียวไมเก ิน ๓ รอบ และมียางกนัร่ัว ( Gasket ) อยูดานใน 
  ๑.๗  ฝาครอบทอระบาย สําหรับระบายอากาศภายใจถัง  ( ๑/๒ Qunce / SQI Pressure , ๑/๒ 
Qunce / SQI  Vacuum ) 
  ๑.๘  ระยะการติดตั้งถังบรรจุ 
   -  ดานลางหางจากพืน้ดาดฟาอยางนอย 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  ล้ินปด - เปด ทอดูดโฟม เครื่องหมาย W จะลอคใหอยูในตาํแหนงเปด 
 ๓.  ทอโฟมไหลกลับ  ( AFFF Recirculation Line ) 
  ๓.๑  มีไวเพื่อการบํารุงรักษา ( PMS ) 
  ๓.๒  มีล้ินเปด - ปด จะถูกลอคใหอยูในตําแหนงปด เครื่องหมาย X 
 ๔.  ตัวกรอง ( Strainer ) สําหรับกรองสิง่สกปรก 
 ๕.  ล้ินเปด - ปด โฟม ( Powertrol Valve ) 
  ๕.๑  ควบคุมโฟมใหไหลเขาเครื่องผสมโฟม ( FP - 180 ) 
  ๕.๒  จะม ี ๒ ตําแหนง 
   -  ปด ( Closed ) จะถูกดนัดวยสปริงภายในตัวดวยแรงดันประมาณ ๑๕ ปอนด ดันดานบน
แผนไดอะแฟรม  
   -  เปด ( Open )  แผนไดอะแฟรมถูกดันกลับดวยกาํลังดันของน้าํไฟรเมนควบคุมซึ่งมีกําลงัดัน
สูงกวา ชนิดกาํลังดันของสปริง 
  สังเกตไดจากกานลิน้ที่อยูในครอบแกวดานบนของลิน้ควบคุมโฟม ( Powertrol Valve ) 
   -  ดานลิ้นสงูขึ้น จะอยูในตาํแหนง เปด 
   -  ดานลิ้นต่ําลง จะอยูในตําแหนง ปด 
 ๖.  ทอน้าํไฟรเมน ( Firemain Supply Line ) 
  ๖.๑  ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว 
 ๗.  ล้ินเปด - ปด น้ําไฟรเมน ( Firemain Root Valve) เครื่องหมาย W ปดไวตลอด 
 ๘.  ตัวกรอง ( Marine Strainer ) กรองสิ่งสกปรกจากน้าํไฟรเมน 
 ๙.  ล้ินควบคมุน้ําไฟรเมน ( Hytrol Valve ) 
  ๙.๑  ควบคุมน้ําไฟรเมนใหไหลไปยังเครื่องผสมโฟม ( FP - 180 ) 
  ๙.๒  ควบคุมน้ําไฟรเมนไปควบคุมล้ินควบคุมโฟม ( Powertrol Valve ) 
  ๙.๓  มี   ๒  ตําแหนง 
   -  ปด ( Closed ) โดยกําลงัดันน้าํไฟรเมน ควบคุมทีม่าจากลิ้นควบคุมดวยมือ (Manual 
Control Valve ) 
   -  เปด ( Open ) เมื่อกาํลังดันน้าํไฟรเมน ควบคุมทีม่าจากลิ้นควบคุมดวยมือ ( Manual 
Control Valve )  ลดกําลังดนัลง 



- ๑๑๖ - 
 ๑๐.  ทอกาํลังดันน้าํไฟรเมน ควบคุม ( Hydraulic Control Line ) 
  -  ทอขนาด ๓/๘ นิว้ ตอแยกมาจากทอน้ําไฟรเมน 
  -  ทอนี้จะตอจากดาดฟาลงไปถึงที่ติดตั้งผงเคมีทัง้หมด ( PKP. Station ) ในหองเครื่องโดยจะผาน
ล้ิน ๓ ทาง ( ๓ - Way Interlock Valve ) เพื่อใหใชระบบโฟม และผงเคมีไดรวมกัน 
 ๑๑.  ล้ินเปด - ปด  กําลงัดันน้ําควบคมุ  ( Control Line Cut - out Valve ) 
  -  ติดตั้งอยูบนดาดฟาปองกนัความเสียหาย เครื่องหมาย  W  
 ๑๒.  ตัวกรอง ( Strainer ) สําหรับกรองสิง่สกปรกของน้าํทะเล 
 ๑๓.  ล้ินควบคุมกําลังดนั  ( ๘๑ M Check Valve ) 
  -  การทํางานของลิ้นน้าํถากําลังดนัน้าํทางเขาต่าํกวาทางออก ล้ินนีจ้ะปด 
  -  ควบคุมกําลงัดันน้ําไฟรเมนใหไหลไปไดทางเดียว 
  -  ปองกันในระบบไมใหทาํงานเมื่อกําลงัดนัของน้าํไฟรเมนลดลงต่าํหรือระบบน้ําไฟรเมนขัดของ 
 ๑๔.  ล้ินควบคุมดวยมือ ( Manual Control Valve ) 
  ๑๔.๑  ติดตั้งอยูบนดาดฟาปองกนัความเสียหาย 
  ๑๔.๒  ตอทอกําลังดนัน้าํไฟรเมนควบคุม ขนาด ๓/๘ นิว้ เขาดานบนของลิ้นควบคมุน้ําไฟรเมน  
( Hytrol Valve ) 
  ๑๔.๓  ตอทอกําลังดนัน้าํไฟรเมนควบคุม ขนาด ๓/๘ นิว้ มาจากลิ้น ๓ ทาง ( ๓ - Way Interlock 
Valve ) ซึ่งอยูในหองเครื่อง  มี  ๒ ตําแหนง 
    ๑.  ปด ( Closed ) กําลังดนัน้ําไฟรเมนควบคุมจะไหลผานลิน้ควบคุมดวยมือ 
( Manual Control Valve ) ไปเขาลิ้นควบคุมน้ําไฟรเมน ( Hytrol Valve ) เพื่อปดลิน้ควบคุมน้าํไฟรเมน 
    ๒.  เปด ( Open )  
     -  จะหยุดกาํลงัดันน้ําไฟรเมนควบคุมที่ไปเขาลิ้นควบคุมน้ําไฟรเมน ( Hytrol Valve )  
     -  กําลังดันน้าํไฟรเมนควบคมุที่ล้ินควบคุมไฟรเมนจะลดลงและไหลออกทางทอระบาย
ของลิ้นควบคมุดวยมือ ( Manual Control Valve ) 
     -  ล้ินควบคุมน้ําไฟรเมน ( Hytrol Valve ) ก็จะเปด 
     -  น้ําไฟรเมนก็จะไหลผานเขาเครื่องผสมฟอง ( FP - 180 ) 
     -  ปกติจะอยูในตําแหนงปด 
 ๑๕.  เครื่องผสมฟอง ( FP - 180  Foam Proportioner ) 
  -  เปนเครื่องผสมฟองในแนวตั้ง จายฟองที่ผสมแลวทางดานลาง 
  -  มีจุดระบายอากาศอยูดานบน 
  -  ทอน้ําไฟรเมนเขา และทอจายฟองที่ผสมออกของเครื่องผสมฟอง ( FP - 180 ) เปนยางออนตัวได  
ขนาดของ ๒ ๑/๒ นิว้ 
 



- ๑๑๗ - 
  -  กอกระบายฟอง ( Pet Cock ) ขนาด ๑/๔ นิว้ เครื่องหมาย W เพื่อตรวจดูวายามปกติล้ิน 
ควบคุมน้าํไฟรเมน ( Hytrol Valve ) ร่ัวหรือไม และเมื่อขณะใชงานระบบเครื่องผสมฟองทาํงานถูกตอง
หรือไม 
  -  ล้ินเปด - ปด ฟองทางกลไปยังหองเครื่อง เครื่องหมาย W  อยูในตําแหนงเปดตลอดเวลา 
  -  อัตราการผสมฟอง  น้ํา ๙๔ % ฟอง ๖ % 
  -  อัตราการผลิตฟอง ข้ึนอยูกับกําลงัดันของน้าํไฟรเมน เชน  
      กาํลังดนั  ๗๕ - ๑๗๕ PSI. 
      ผลิตได    ๖๐ - ๑๘๐  GPM. 
      อัตราการหมุน  ๔๐๐ - ๑,๓๐๐ RPM. 
  -  ฟองที่ผสมแลวจะจายไปตามสายสูบ และหัวฉีด ดังนี ้
  สายสูบเดี่ยว  ( Single Hose Reel ) 
   ขนาดเสนผาศนูยกลาง ๑  ๑/๒ นิ้ว ยาว ๑๒๕ ฟุต จะติดตั้งอยูบนดาดฟา 
    -  เปนสายยางแข็งสีดํา จะมีล้ินเปด - ปด เครื่องหมาย X สายสูบเปนแบบลอหมุนดวยมือ 
( Handwheel Brake on Reel ) 
    -  มีสลักหามลอ ขนาด ๕/๘ นิว้ 
  หัวฉีด ( Nozzle ) 
   -  แบบดามปน 
   -  ปรับน้ําเปนลํา และเปนฝอยในมุมกวาง 
   -  หัวฉีดจะตองตั้งไวที่ ๙๕ GPM.  หามตั้งไวที ่๑๒๕ GPM. ( ELKHART Only ) 
   -  การบีบไก ตองบีบใหสุด 
  สายสูบคู   ( Dual Hose Reel ) ติดตั้งอยูภายในหองเครื่องใกล ๆ ทางขึ้น - ลง หรือทางหน ี
ฉุกเฉิน ประกอบดวยสายสบู ๒ ชนิด ซึง่ผกูมัดติดกัน 
   ๑.  สายสูบฟองทางกล ( AFFF Hose )  
    -  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๑ ๑/๒ นิว้ ยาว ๕๐ ฟุต 
    -  เปนสายยางแข็งสีดํา 
    -  มีล้ินเปด - ปด ฟองทางกล ในหองเครื่อง 
    -  เครื่องหมาย W ถูกลอคใหเปดไวตลอด 
   ๒.  สายสูบผงเคมี ( PKP Hose ) 
    -  ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๓/๔ นิ้ว ยาว ๕๐ ฟุต 
    -  เปนสายยางแข็งสีดํา 
    -  ที่เก็บสายสบู เปนแบบลอหมุนดวยมือ  ( Handwheel Brake on Reel ) 
    -  มีสลักหามลอ  ขนาด ๕/๘ นิว้ 
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  จํานวนสายสบูตอระบบ  ( 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  ( ต้ังไวคงที ่) แตเมื่อฉีดฟองจะกระจายออกไปที่ปลายหัวฉีดจะเปน
ตะแกรงครอบ 
    -  อัตราการไหล  ๙๐ - ๙๕ GPM 
    -  หามใชอัตราการไหล ๖๐ GPM 
   ๒.  หวัฉีดผงเคมี  ( PKP  Nozzle ) 
    -  เปนแบบดามปน ( Pistol Grip ) 
    -  ปรับแตงไมได ปลายหัวฉีดเปนกระบอกกลม 
    -  จายผงเคมปีระมาณ ๒ ปอนด / วินาที + ๑๐ % 
 ๑๖.  ไนโตรเจน ( Nitrogen Cylinder ) 
  -  ใชสําหรับขับผงเคมี ( PKP ) 
  -  บรรจุขวด ขนาด ๑๑๐ CU.FT 
  -  กําลังดันในการใชงาน ตํ่าสุด ๑๕๐๐ ปอนด สูงสุด ๒๒๐๐ ปอนด 
  -  เกจวัดกําลงัดันอานแลวคูณดวย ๑๐๐ 
  -  สลักนิรภัย ผูกติดไวดวยลวดตะกั่วที่ขวดไนโตรเจน 
  -  คันกระเดื่องเปดเร็ว ( Quick Acting Pull Lever ) เมื่อตองการผงเคมี และฟองทางกลมาดับไฟใน 
หองเครื่อง 
  -  ล้ินเปด - ปด ขวด แบบมอืหมุน ( Valve Handwheel )  ใชเมื่อคันกระเดื่อง ฯ ไมทํางาน จะตอง
เปดลิ้นนี้ดวยมือ 
  -  แผนปองกนัอันตราย ( Rupture Disc ) ปองกนักําลงัดันเกนิแผนนีจ้ะแตกเมื่อกาํลังดัน 
ระหวาง ๓,๖๐๐ - ๔,๐๐๐ ปอนด / ตร. นิว้ ( PSI. ) 
  -  ทอตอขวดไนโตรเจน ( Nitrogen  Discharge Line )  เปนทอยางตอเขาตัวปรับกําลงัดัน ( 
Regulator ) 
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 ๑๗.  ตัวปรับกําลังดนั ( Regulator ) 
  -  กําลังดันไนโตรเจนที่มาจากขวดใหอยูระหวาง ๒๑๐ - ๒๓๐ ปอนด / ตร. นิ้ว PSI. 
  -  ล้ินผอนกาํลงัดัน ( Safety  Relief  Valve ) จะระบายไนโตรเจนออกเมื่อกําลงัดัน ๗๒๕  ปอนด / 
ตร. นิว้ ( PSI. ) 
 ๑๘.  หัวตอแยกตัว “ท”ี  ( TEE Connection ) 
  -  ตอจากตัวปรับ กําลงัดัน ( Regulator ) 
  -  ตอไปเขาถังผงเคมี ( PKP ) 
  -  ตอไปเขาลิ้น ๓ ทาง ( ๓ - Way Interlock Valve ) 
 ๑๙.  ผงเคมี  ( PKP Cylinder ) 
  -  ขวดขนาดความจ ุ๑๒๕ ปอนด 
  -  ใชกําลังขับจากไนโตรเจน ๒๑๐ - ๒๓๐ ปอนด / ตร. นิว้ ( PSI.) 
  -  ฝาปดขวดผงเคมี ( PKP Fill Cap ) มีรูระบาย เมื่อมีกาํลังดันภายในขวด 
  -  ผงเคมี จะถกูขับออกทางทอดานลางผานลิ้นเปด - ปด ( Black Ball Valve ) ทาสีดํา 
เครื่องหมาย W ( ถูกปดไว ) 
  -  ล้ินเปด - ปด ( Blue Ball Valve ) ทาสีน้าํเงนิ เครื่องหมาย X ( ถูกปดไว ) อยูดานบน ใชสําหรับ
ระบายผงเคมทีี่ตกคางตามทอตาง ๆ และสายสูบออกหลังจากเลิกใชทุกครั้ง 
 ๒๐.  การจายไนโตรเจนเขาลิ้น ๓ ทาง ( Nitrogen Discharge Line to ๓ - Way Interlock Valve ) 
จะตองผานลิน้ควบคุม ( ๘๑ M.Check Valve ) เพื่อปองกันน้าํทะเลเขามาสูขวดผงเคม ี
  -  ล้ินระบายไนโตรเจน ( Nitrogen Bleed Valve ) ทาสีเขียว ( Green Ball Valve ) 
เครื่องหมาย X  ( ถูกปดไว )  ระบายไนโตรเจนระหวางขวดผงเคมีกับล้ิน ๓ ทาง ทาํใหล้ินควบคุมน้าํไฟรเมน
ปด ( Nitrogen Valve to Close ) 
 ๒๑.  ล้ิน ๓ ทาง ( ๓ - Way Interlock Valve ) 
  -  มีหนาที่เปด - ปด กําลังดนัน้าํไฟรเมนทีไ่ปควบคุมการทํางานของลิน้ควบคุมน้าํไฟรเมน  
( Hytrol  Valve )  
  -  ติดตั้งอยูภายในหองเครื่อง 
  -  อาการทาํงานดังนี ้
   ๑.  กําลังดนัของไนโตรเจน ( ๒๑๐ - ๒๓๐ PSI.) จะสูงกวากําลงัดันของน้ําไฟรเมนควบคุม  
( ๑๕๐ PSI.) 
   ๒.  กําลงัดันน้าํไฟรเมนควบคุม ที่จะไปเขาลิ้นควบคุมน้ําไฟรเมน ( Hytrol Valve ) 
จะถูกปด 
   ๓.  กําลงัดันน้าํไฟรเมนควบคุม ระหวางลิน้ควบคุมน้ําไฟรเมนกับล้ิน ๓ ทาง ( ๓ - Way 
Interlock Valve ) จะไหลออกทางทอระบายของลิน้ ๓ ทาง 
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   ๔.  ล้ินควบคมุน้ําไฟรเมน ( Hytrol Valve ) ก็จะเปด จายฟอง ( AFFF ) ที่ผสมแลวไปตามสาย
สูบเดี่ยว และสายสูบคูทัง้หมด 
    -  ผงเคมี ( PKP ) ก็จะจายไปตามสายสบูคูเชนเดียวกนั 
ค.  การทํางานของระบบสารผสมดับไฟ  ( Twinned Agent Fire Extinguishing System of TAFEK ) 
แบงการทํางานออกได ๒ วธิี 
 ๑.  แบบใชฟองดับไฟอยางเดียว 
 ๒.  แบบใชฟองดับไฟผสมกบัผงเคม ี
 วิธีที ่๑ 
  เราโยกคนับังคับล้ินควบคุมดวยมือ ( Manual Control  Valve  or  MCV ) ไปอยูในตําแหนงเปด ( 
Open ) กําลังดันน้าํไฟรเมนควบคุมที่ไหลมาตามทอ ๓/๘ นิว้ ผานลิน้ ๓ ทาง ( ๓ - Way  Interlock Valve ) 
มาที่ล้ินควบคมุน้ําไฟรเมน ( MCV. ) ก็ถูกปดกั้นไวและกําลังดนัไฟรเมนควบคุมชวงระหวางลิ้นควบคุมดวย ( 
MCV.) ทําใหล้ินควบคุมน้ําไฟรเมนเปด น้าํไฟรเมนก็จะไปเขาเครื่องผสมฟอง  
( FP - 180 ) และกําลังดนัน้ําไฟรเมนอีกสวนหนึง่ก็จะไหลแยกผานไปตามทอขนาด ๓/๘ นิว้ ไปเปดลิ้น เปด 
- ปด โฟม ( Powertrol Valve ) โฟมก็จะไหลเขาเครื่องผสมฟอง ( FP - 180 )  เมื่อน้ําไฟรเมน
และโฟมไหลมาเขาเครื่องผสมฟอง ( FP - 180 ) จะผสมกันในอัตราสวน น้าํ ๙๔ % โดย ๖ % และจายไป
ตามสายสูบเดี่ยว และสายสบูคูเพื่อพรอมใหใชไดทันท ี
 วิธีที ่๒ 
  เมื่อเกิดเหตกุารณไฟไหมในหองเครื่องเราไมจําเปนตองไปโยกคันบงัคบัล้ินควบคุมดวยมือ  
( MCV. )  ซึ่งติดตั้งอยูบนดาดฟาใหอยูในตําแหนง “เปด” ( Open ) เหมือนแบบที ่๑ สําหรับแบบที่ ๒ นี ้ใช
วิธีดึงคนักระเดื่องเปดเร็ว ( Quick Acting Pull Lever ) หรือจะใชวิธเีปดดวยลิ้น เปด - ปด ขวดแบบมือหมนุ 
( Valve Handwheel ) ก็ไดถาหากดึงคนักระเดื่องเปดเร็ว ( Quick Acting Pull Lever ) แลวไมทํางานเมื่อ
เปดไนโตรเจน  
( Nitrogen ) จากขวดไดก็จะไหลผานตัวปรับกําลังดนัเพื่อลดกําลงัดันที่มาจากขวด ๑,๕๐๐ - ๒,๒๐๐ PSI. 
ใหอยูระหวาง ๒๑๐ - ๒๓๐ PSI. ผานไปเขาหัวตอแยกตัว “ท”ี ( TEE Connection ) แลวแยกออกไปอีก ๒ 
ทางดังนี ้           
   ๑.   เขาขวดผงเคมี ( PKP Cylinder ) เพือ่ขับผงเคมีใหไหลไปตามสายสูบจนถึงหัวฉีด 
   ๒.  เขาลิ้นควบคุม ( ๘๑ M. Check Valve ) เพื่อปองกนัน้าํทะเลเขามาสูขวดผงเคมี 
(เพราะการทาํงานของลิ้นนี้จะบังคับการไหลใหผานไปไดทางเดียว ) เมื่อไนโตรเจน ( Nitrogen ) ผานลิน้
ควบคุม  
( ๘๑ M. Check Valve ) แลวก็ไปเขาลิน้ ๓ ทาง ( ๓ - Way Interlock Valve ) ซึ่งมีกําลงัดันระหวาง ๒๑๐ - 
๒๓๐ PSI. สูงกวากําลงัดันน้าํไฟรเมนควบคุม ( ๑๕๐ PSI.) กําลังดนัน้ําดังกลาวก็จะถูกปดกัน้และกําลงัดัน
น้ําไฟรเมนควบคุมระหวางลิน้ควบคุมน้ําไฟรเมน ( Hytrol Valve ) กับล้ิน ๓ ทาง ( ๓ - Way Interlock  
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Valve ) ก็ถูกระบายออกทางทอระบายของลิ้น ๓ ทาง ( ๓ - Way Interlock Valve ) ทําใหล้ินควบคุมน้ําไฟร
เมน ( Hytrol Valve ) เปดน้ําไฟรเมนก็จะไหลเขาไปยงัเครื่องผสมฟอง ( FP - 180 ) และกําลังดนัของน้าํไฟร
เมนอีกสวนหนึ่งก็จะไหลผาน 
ทอ ๓/๘ นิ้ว ไปเขาลิ้นเปด - ปด โฟม ( Powertrol Valve ) เพื่อเปดโฟมใหไหลมาเขาเครื่องผสมฟอง ( FP - 
180 ) 
เมื่อน้ําไฟรเมนและโฟมไหลเขาเครื่องผสมฟอง ( FP - 180 ) จะผสมกนัในอัตราสวน น้ํา ๙๔ % โฟม ๖ %  
และจายไปตามสายสูบเดี่ยว และสายสูบคูเพื่อพรอมใชไดทันที สําหรับในหองเครื่องนั้นจะติดตั้งแบบ 
สายสูบคู และหัวฉีดทั้งสองคูติดคูกันยดึดวยแผนเหลก็ ฉะนั้นเวลาใชในหองเครื่องจึงสามารถใชทั้งสอง
อยางรวมกนั โดยบีบไกทีห่ัวฉีดแตละตัว ฟองทางกล ( AFFF ) และผงเคมี ( PKP ) กจ็ะออกมาดับไฟ 

         
 
เครื่องมือดับไฟ  CO2   ชนิดติดต้ังประจําที่  (Installed  CO2  Extinguishers) 
 เครื่องมือดับไฟ  CO2  ที่ติดตั้งประจําที่ในเรือทั่วไป  มีความมุงหมายที่จะให  CO2  สาดลงมาคลมุ
พื้นที่เฉพาะแหง  ซึง่เกิดไฟไหมข้ึน อาการกระทําของระบบเชนนี้ จะเปนไปอยางรวดเร็วและไดผล ระบบ  
CO2  ติดตั้งประจําที ่  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 ชนิดเคลื่อนที่ไดทกุประการ  นอกจากจะมีขนาดใหญกวา  และ
ระบบกลไก  ในการเปดลิน้ไมเหมือนกนัเทานัน้ 

       ภาพแสดงการทํางานของระบบสารดับไฟผสม 
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 CO2 ชนิดระบบติดตั้งประจําที่ม ี๒ แบบ  คือ  แบบสายกาซพนัอยูในรน  (Hose - and - Reel 
Installatiom) และระบบเปดกาซทวม  (Flooding System) 
 ระบบติดตั้งแบบสายกาซพนัอยูในรน  ประกอบดวยขวด CO2 สองขวด  สายกาซ  CO2  ชนิดพิเศษ
พันอยูรอบวงลอ และกระบอกฉีดที่เปนฉนวนไฟฟาพรอมดวยลิ้นควบคุมการเปด - ปด ติดอยู ถาสายกาซ 
และวงลออยูใกลกับขวด  CO2 ที่ขวด  CO2 แตละขวดจะมีที่ควคุมการเปด - ปด แยกจากกัน ถาขวด CO2 
อยูไกลจากสายกาซและวงลอ จะมหีีบควบคุมการเปด - ปด จากระยะไกล ติดอยูที่วงลอสายกาซ เพื่อทํา
การเปด CO2 จากขวดใดขวดหนึ่งได ระบบนี้มักจะพบในหองเครื่องจักรใหญและหองเครื่องจกัรชวย สวน
จํานวนขวด  CO2 ข้ึนอยูกับขนาดของหองนั้น ๆ  

                                      
                                                ภาพ ซ.ีโอ.ทู ชนิสายกาซพันอยูในรนโดยใชควบคุมที่ตัวขวด 
วิธีการใช 
 ๑. ตรวจลิ้นปดที่กระบอกฉดีใหอยูในตําแหนง  “  OFF  “ 
 ๒. ถอดสลักนิรภัย  หรือเปดลิ้นทีห่ัวตอขวด  CO2 หรือดึงสลักนิรภัยปลอยที่อยูไกลออกไป 
(Remmote Release) ซึ่งแลวแตบริษัทผูผลิตจะออกแบบมาให 

 ๓. นํากระบอกฉีดและสายฉีดไปที่บริเวณไฟ 

 ๔.  เปดลิ้นปดที่กระบอกฉีดและทําการดับไฟ 

             ๕. ปดลิ้นปด  เมื่อทําการดับไฟเรียบรอยแลว 
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                               ภาพ ซ.ีโอ.ทู ชนิดสายกาซพนัอยูในรนโดยใชควบคุมทีห่บีควบคุม 

วิธีการเก็บหลังจากเลิกใชแลว 

 ๑. มวนสายกาซเขาที่เดิม 

 ๒. ใสสลักนิรภัย หรือเครื่องกลไกการเปด - ปด CO2 เขาที่เดิม 

 ๓. ปลดสายกาซออกจากหวัตอขวด 

 ๔. นําขวด  CO2   ออกจากแทน  เพื่อไปทาํการบรรจุใหม  หรือเปลี่ยนใหม 

การทดลองและตรวจตรา 

 ๑. ในทุกสัปดาหใหมีการตรวจสายกาซ  และกระบอกฉดี  สลักนิรภัย  และแทนยึด  ดวยเหตุที่แทน
ยึดมักจะคลอน   อันเนื่องจากอากาโคลง   หรืออาการสั่นของเรือ   จึงตองทําการกวดใหแนน   เพื่อไมให
ขวด CO2  เสียหาย 

 ๒. ทุกหกเดือน  ทาํการชัง่น้าํหนักและบรรจุใหม  ถาลดลงไป  ๑๐ % ใหบรรจุใหม 

 ๓. ตองทาํการชั่งขวด  CO2 ทุกครั้งกอนที่จะทําการติดตั้ง (๑๕ ปอนด  เหลือนอยกวา  ๑๓.๕)  
ระบบ CO2  เปดกาซทวม  (CO2 Flooding System) ระบบนี ้  ปกตจิะตั้งอยูในกระซับสี  หรือหองเก็บถงั
น้ํามนัเชื้อเพลิงทีน่ํามาไวรวมกัน ซึ่งหองตาง ๆ เหลานี้ มกัจะไมคอยมีเจาหนาที่ประจํา จาํนวนขวด CO2  ที ่



- ๑๒๕ - 

ใชข้ึนอยูกับขนาดของหองนั้น ๆ CO2 ระบบนี้ ประกอบดวยขวด CO2 หนึ่งขวด หรือมากกวา  มีทอตอถึงกัน 
(Manifold) ดวยขอตอ และมีทอจายไปยังหองที่ตองการ    โดยแยกออกไปจากทอนี ้  ดานนอกหอง   ซึง่เปน
ที่ติดตั้งขวด CO2จะมหีีบควบคุมการปด - เปด (Pull Boxes) โดยมีสายเคเบิลควบคุมไปยังลิ้นเปด - ปด ที่
ขวด CO2 การเปด CO2 กระทําไดโดยการทุบกระจกดานหนาหบีใหแตก แลงจึงดงึสลักขึ้นมา นอกจากนั้น 
บางชนิดยงัติดตั้งระบบสัญญาณภัย (Alarm System) แบบแสงและเสียง ซึง่ติดตั้งสวทิซอัตโนมติั โดยการ
กระตุนดวยกําลังดันของ CO2 ที่ผานมาตามทอจาย สัญญาณไฟที่ติดตั้งอยูขางชองทางเขาไปยังหองที่เปด 
CO2 เขาไป ปกติมี สามส ี สีขาว และสเีขียว แสดงถงึสภาพปกติ เมื่อยังไมไดใช  CO2 (Normal)  สีแดง  
แสดงถึงเมื่อไดเปด CO2 เขาไปในหองนัน้แลว สวทิซไฟฟาทัง้สามสีเหลานี ้  เปดไดโดยอาการกระตุนจาก
การทีก่ําลงัดันเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกนัสญัญาณกริ่งจะดังขึ้น เปนการชวยเตอืนใหทราบอกีระบบหนึ่ง 
นอกจากนัน้ ยงัไดติดตั้งสวิทซตัวที่สอง ซึง่มีลักษณะการทํางานเชนเดยีวกับสวิทซตัวแรก  เมื่อเปด CO2 เขา
ไป สวิทซตัวที่สองนี้จะตัดทางระบายอากาศไปยังหองนั้นทันที สวทิซตัวที่สองนี้  เมื่อไดเปดอัตโนมัติแลว 
จะตองใชเจาหนาที่ไปต้ังใหมดวยตนเอง 

                                    

                                    
วิธีการใช 

 ๑. ดึงสายเคเบิลที่สถานีควบคุมการเปด - ปด จากระยะไกล  สถานีควบคุมชนิดนี้อาจมหีนึ่งหรือ
หลายสถานี  แลวแตชนิดของเรือนัน้ ๆ  

 ๒. ปดหองที่จะปลอย CO2 เขาไปโดยทาํการปดชองทางเขา - ออก และชองทางระบายอากาศทุก
ดาน 

                            ภาพแสดง ซี.โอ.ทู ระบบเปดทวมหอง 
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 ๓. หลังจากปลอย  CO2  เขาไปแลว    ใหเวลาไว  ๑๕ นาที   เพื่อปลอยใหสารไหมไฟเย็นลงต่ํากวา
จุดติดไฟเอง  (Ignition Temperture)   

 ๔. ทําการสํารวจความเสียหายภายในหอง  โดยการสวมหนากาก  OBA. หรือ เครื่องชวยหายใจ
อยางอืน่ ๆ ในระหวางนี้  หามทําการระบายอากาศอยางเด็ดขาด 

การทดลองและตรวจสอบ 

 ๑. ทุกสัปดาห  ทาํการตรวจลิ้นปด - เปด ที่ขวด  CO2 หวัตอ  สลักนิรภัย  และซีลผนึกขวดทุกแหง 

 ๒. ทําการชั่งขวด  CO2  ขนาด ๕๐ ปอนด  ทกุ  ๆ  ๖  เดอืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………. 
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บทท่ี ๑๒ 

เคร่ืองมือและอุปกรณในการปองกันอันตรายสวนบุคคล 
๑. ชุดและอุปกรณในการดับไฟ 
   ในการเขาผจญเพลิงนั้นชุดและอุปกรณทีใ่ชนั้นก็มีความสําคัญ เพราะจะทําใหการ ปฏิบัติงานตาง 
ๆ นั้นมีประสิทธิภาพ และสามารถปองกันอุบัติเหตุตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได อุปกรณตาง ๆ ไดแก  
  ๑. ชุดดับเพลงิ  ตามมาตรฐานแบงออกเปน ๒ ชนิด คือ แบบที่ใชบนบก  และแบบที่ใชในเรือ 
  ๒. อุปกรณตาง ๆ ในการดบัเพลิงไดแก 
   ๒.๑ สายสูบดบัเพลิง 
   ๒.๒ หัวฉีดน้าํดับเพลิง 
   ๒.๓ ขอตอน้ําดับเพลิง 
   ๒.๔ เครื่องชวยการหายใจ  
   ๒.๕ ไฟฉายพรอมอุปกรณการชวยชีวิต 
 ชุดดบัเพลิง  ตามมาตรฐานของ ทร.นั้น แบงชุดดับเพลิงเปน ๒ ชนดิ ตามลักษณะของการปฏิบัติงาน 
ดังนี ้
 ก. ชุดดับเพลงิ  (แบบบก)  ใชประกอบกับการดับเพลงิตามอาคารหรือส่ิงปลูกสรางตาง ๆ ซ่ึงสวนใหญ
จะใชประกอบกับรถดับเพลิง 
 ลักษณะทั่ว ๆ ไป  ของชุดดับเพลิงมีดวยการหลายแบบ และหลายชนดิตามการผลิตของผูผลิต มีหลายส ี
เนื้อผามีหลายชนิด สวนใหญจะเปนผาปาน หรือผาฝายชั้นเดียว หรือสองชั้น พรอมอาบน้ํายากนัความรอน 
 สวนประกอบทั่วไปประกอบดวย  
  ๑. เสื้อดับเพลิง  มีความยาวจากคอเสื้อถึงชายเสื้อไมนอยกวา ๘๐ ซ.ม. อาจจะมีหมวกผาคลุม
ศีรษะ โดยเยบ็ติดกับคอเสือ้ประกอบอยูดวย หรือไมก็แลวแตชนิด มีกระดุมติดดานหนา หรือตะขอเกีย่ว
จํานวน ๕ อัน        พรอมกระเปาทั้ง ๒ ใบ ดานละ ๑ ใบ 
  ๒. กางเกง  บางชนิดหรือบางแบบมีเฉพาะเสื้ออยางเดยีว บางแบบมีกางเกงดวยโดยลักษณะกางเกง
เปนกางเกงยาวคลุมถึงขอเทาที่รอบเอวอาจจะมีตนีตุกแกหรือใชเชือกรอยสําหรับผูกรัดได 
  ๓. รองเทา  เปนรองเทาบูทยางภายในบุผาสักหลาดสูงไมนอยกวา ๓๕ ซม. พื้นรองเทาเสริมเหล็ก
สปริงกันตาปู หัวรองเทาเสรมิเหล็กภายในสีดํา คาดสีเหลือง หรือสีดําสลับสีเหลือง ขนาดตามมาตรฐาน 
  ๔. ถุงมือ  เปนผาฝาย ๒ ช้ัน ภายนอกอาบน้ํายากนัความรอน สีเปนสีน้ําตาล อาจมีแถบสีสะทอน
แสงคาดไวทีห่ลังมือขางละ ๑ แถบ 
  ๕. หมวก  เพื่อปองกันการกระทบกระทั่ง หรือส่ิงของที่จะกระทบถูกศีรษะได ทําดวยไฟ
เบอรกลาสผสมน้ํายา สามารถปองกันการกระทบกระแทก และกนัความรอนที่อุณหภูมิสูง ๆ ได สามารถทํา
ความสะอาดไดงาย เพียงใชน้ําสบูหรือน้ํายาทําความสะอาด ภายในบดุวยโฟมเพื่อปองกันการกระแทก และ
เปนฉนวนกนัความรอนไดดวย 
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 ข.) ชุดดับเพลิง (แบบเรือ) ใชเพื่อปองกนัความรอน และเปลวไฟในระยะใกลไฟ มีอยูดวยกนั ๓ ขนาด 
คือขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ 
 ลักษณะโดยทั่วไป 
  ๑. ทําดวยผาทนความรอนไดไมต่ํากวา ๙๐๐ ซ. 
  ๒. สีเขียวคล้าํ 
  ๓. เสื้อและกางเกงเปนชดุไมติดกัน ทําดวยผาฝายอาบน้าํยา เปนผา ๒ ช้ัน 
  ๔. ถุงมือ เปนถุงมือผา หรือหนัง แลวแตความเหมาะสม 
  ๕. รองเทาบูท ทําดวยยางกันความรอน 
 สวนประกอบของชดุดับไฟ 
  ๑.  เสื้อดับเพลิง  เปนเสื้อคอปด แขนยาว เอวปลอย ระยะจากคอเสื้อถึงชายเสื้อยาวไมนอยกวา ๘๐ 
ซม. มีหมวกผา ซ่ึงเปนเนือ้ผาชนิดเดียวกันคลุมศีรษะเย็บติดกับคอเสื้อ พรอมมีเชือกรอย สําหรับผูกรัดใต
คาง ตัวเสื้อดานหนาและแขนเสื้อใชผา ๒ ช้ัน 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
เสริมเหล็กสปริงกันตะป ู หัวรองเทาเสรมิเหล็กภายใน สีดําคาดดวยสีเหลืองที่หวัรองเทาขอบลาง และ
สวนกลางของรองเทา 
  ๔. ถุงมือ  ทําดวยผาฝาย หรือสักหลาด สีกาก ีหรือสีดํา มีแถบสีสะทอนแสงสีสม หรือสีเหลือง 
ภายในบุดวยผาสําลี สามารถกันความรอนได 

              
 
            ชุดดับเพลิง                           หมวกดับเพลิง                รองเทาดับเพลิง              
ถุงมือดับเพลิง 
 
๒. หนากากชวยในการหายใจ  (Oxygen Breathing Apparatus = O.B.A. ) 
ก. คุณลักษณะและความมุงหมายในการใช  O.B.A. รุน A - 4 
 ๑. เปนระบบที่ไมตองใชบรรยากาศภายนอก 
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  ก)  ผลิตออกซิเจนไดเอง 
  ข)  กรองอากาศที่หายในออกใหบริสุทธิ ์เพื่อใชหายใจไดตอไปโดยการผานสารเคมี 
  ค)  ระบายความรอนใหอากาศที่บริสุทธิ์นั้นเย็นลงโดยการผานทอและถุงพักอากาศ 
  ง)  เก็บออกซิเจนไวในถุงพักอากาศ เพื่อพรอมที่จะหายใจไดใหม 
  จ)  ออกซิเจนที่ผลิตขึ้นมีจํานวนมากหรือนอยข้ึนอยูกับ คารบอนไดออกไซด  และความชื้นจาก
อากาศหายใจออก 
   ๑)   ผูใช O.B.A. เหนื่อยมากกจ็ะทําใหผลิตออกซิเจนไดจํานวนมาก 
 ๒. ออกแบบเพื่อใชในบรรยากาศที่เปนอันตราย 
  ก)  ในขณะทาํการดับไฟ เพื่อปองกัน 
   ๑)  ควัน 
   ๒)  คารบอนโมนอกไซด 
   ๓)  ไอน้ํารอน 
   ๔)  ไอระเหย 
   ๕)  แกสที่มคีวามรอน 
  ข)  ในการตรวจหองกั้นน้ํา เชน ถังน้ํา , ถังน้ํามัน , ถังวาง ( Void ) หองทึบซึ่งใชคูกับตะเกยีง
นิรภัย  ( Flame Safety Lamp ) และเครื่องตรวจแกสระเบดิ ( Explosimeter ) 
   ๑)  ออกซิเจนไมเพยีงพอในการหายใจ 
   ๒)  มีแกสพษิ 
   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)  ลักษณะรปูรางคลายแบบ A แตมีถุงพักอากาศเปนถุงเดียว 
  ข)  ดัดแปลงใหดีขึ้นจากแบบ  A 
 ๓.  แบบ A - 2 
  ก)  ดัดแปลงใหดีขึ้นจากแบบ A - 1  
  ข)  สามารถถอดเปลี่ยนกระปองยาเคม ี ( Canister )  ไดในหองที่มีอากาศเปนพิษ 
 ๔.  แบบ A - 3 
  ก)  เปนแบบลาสุดที่กําลังใชอยู ดัดแปลงใหดีขึ้นจากแบบ A - 2 
  ข)  ตัดระบบการถอดเปลี่ยนกระปองยาาเคมีในหองที่มอีากาศเปนพษิออก 
  ค)  ลักษณะรปูรางคลายแบบ A - 1 แตกตางกันที ่



- ๑๓๓ - 
   ๑)  เพิ่มสวนประกอบในถงุพักอากาศเพือ่ระบายอากาสที่กรองบริสุทธิ์แลวใหเย็นขึ้นกวา 
แบบ A - 1 
   ๒)  แยกทอหายใจเขาหางจากโครงประกอบสวนกลาง ( Central Casting ) ซ่ึงรอน 
เพื่อทําใหอากาศบริสุทธิ์ที่กรองแลวไมรอนตามไปดวย 
   ๓)  เปลี่ยนยางรัดหนากาก  เพื่อใหจัดแตงกระชับกับใบหนาไดรวดเร็วข้ึน 
 ๕.  แบบ B 
  ก)  มีใชในเรอืบรรทุกเครื่องบิน เพื่อชวยการหายใจของพลประจําเรอืในกรณีฉุกเฉินไมสามารถ
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. โดยมีสารเคมีเปนตัวดดู คารบอนไดออกไซด  และความชื้นออกจากอากาศที่หายใจออก 
 ๒.  ทําปฏิกิริยาเคมีผลิต  O2  
  แตกตางกันทีก่ารออกแบบรปูราง และวิธีการเปลี่ยนกระปองยาเคมีขณะกําลังใชงานอยูเทานัน้ 
   ก)  แบบ A - 2 และ B สามารถเปลี่ยนกระปองยาเคมีในหองที่มอีากาศเปนพษิได 
    ๑)  เมื่อถอดกระปองยาเคมอีอกแลว อากาศภายนอกเขามาภายในหนากาก O.B.A. 
ไมได 
    ๒)  จะหายใจเอาอากาศที่เพิ่งหายใจออกกลับเขาไปใหม 
    ๓)  คารบอนไดออกไซด  ที่หายใจเขาไปขณะถอดเปลี่ยนกระปองยาเคมีซ่ึงใชเวลา
ประมาณ  
๑๕ - ๓๐ วินาที ไมเปนอนัตรายตอรางกาย 
   ข)  แบบ A , A - 1 , A - 3 
    ๑)  เมื่อถอดกระปองยาเคมอีอกแลว อากาศภายนอกจะเขาไปภายใน O.B.A. ได 
    ๒)  หามถอดเปลี่ยนกระปองยาเคมีในหองที่มีอากาศเปนพิษ 
    ๓)  ตองรีบออกไปถอดเปลี่ยนภายนอกหอง หรือในที่ทีม่ีอากาศบริสุทธิ์ 
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 แยกจากกนั 
  ค)  มีกระบอกพูดสําหรับพดูติดตอกนัไดเมื่อสวม O.B.A. 
  ง)  ยางรัดศีรษะ ๖ เสน 



- ๑๓๔ - 
 ๒.  ล้ินเริ่มตน  ( Starter Valve ) 
  ก)  ใชเมื่อตองการอากาศภายนอกเขาไปกระตุนกระปองยาเคมีเพื่อเร่ิมทํางาน 
  ข)  เมื่อกดล้ินอากาศจากภายนอกอาจเขาไปภายใน หรืออากาศจากภายในอาจออกไปสูภายนอกได 
  ค)  อาจใชเมือ่รูสึกหายใจไมออก 
 ๓.  ล้ินสําหรับหายใจ เขา - ออก 
 ๔.  ทอสําหรับหายใจ เขา - ออก 
 ๕.  โครงประกอบสวนกลาง  ( Central Casting ) 
  ก)  เปนสวนยึดที่แข็งแรงทีสุ่ด 
  ข)  จับสวนกลางนี้เสมอเมื่อนํา O.B.A. เคลื่อนที่ 
 ๖.  นาฬกิา 
  ก)  ตั้งเวลาไดถึง ๖๐ นาที แตควรตั้งไวที่ ๓๐ นาท ี
  ข)  ตองตั้งเวลาใหมากวา ๑๐ นาทีขึ้นไปเพื่อใหลานมคีวามตึงพอที่จะสั่งกริ่งสัญญาณได 
  ค)  กร่ิงสัญญาณเตือนใหทราบถึงเวลาที่ตั้ง 
 ๗.  ชองใสกระปองยาเคม ี ( Canister Guard ) 
 ๘.  เตือนหยดุกระปองยาเคมี  ( Canister Stop ) 
  ก)  เพื่อใหกระปองยาเคมหียุดอยูในตําแหนงพรอมใชงาน 
  ข)  กดใหหลบตัว และดันกระปองยาเคมีเขาที่ เมื่อถึงเวลาใชงาน 
 ๙.  เหล็กรองรับกนกระปองยาเคมีและเกลียวกวดกระปองยาเคมีเขาที ่ ( Ball and 
Handwheel ) 
 ๑๐.  มีถุงพักอากาศ 
  ก)  เปนที่เกบ็อากาศที่กรองบริสุทธิ์ สํารองไวเพื่อใชหายใจ 
  ข)  เปนที่ที่ทําใหอากาศเย็นลงโดยอากาศจะแผรังสีความรอนออก 
  ค)  มีทอทางภายใน สรางขึ้นเพื่อกันถุงพกัอากาศแฟบตวั 
 ๑๑.  สายรัดไหล 
  ก)  มีหวงรูปตัว D ติดอยูขางหลัง ใชประกอบกับสายชวยชีวิต ขนาด ๓/๑๖ นิ้ว  ยาว ๒๐ ฟุต 
   ๑)  เชือกชวยชีวิตหามใชเมือ่มีผูใช O.B.A. ตั้งแต ๒ คนขึ้นไป 
   ๒)  สัญญาณที่ใชสําหรับเชอืกชวยชีวิต ใชไดทั้งผูใช O.B.A. ไปยังผูชวยเหลือภายนอก
และจากผูชวยเหลือภายนอกไปยังผูใช 
   สัญญาณ   ดึง   ความหมาย 
    O    ๑  คร้ัง   ไมมีอะไรผิดปกต ิ
    A   ๒  คร้ัง   เดินหนา 
    T    ๓  คร้ัง   ถอยหลัง 
    H   ๔  คร้ัง   รีบออกโดยเรว็หรือขอความชวยเหลือ 



- ๑๓๕ - 
 ๑๒.  สายรัดเอว 
 ๑๓.  กระปองยาเคม ีมี ๒ ชนิด คือ 
  ก)  ชนิดมาตรฐาน  ( Standard Canister ) 
   ๑)  กระปองสีเทา เร่ิมทํางานโดยการกระตุนอากาศหายใจ เขา - ออก หลาย ๆ คร้ัง 
   ๒)  ใชไดกับ O.B.A. ทุกแบบ นอกจากแบบ B 
  ข)  ชนิดให O2  เร็ว ( Quick Starting Canister ) 
   ๑)  กระปองสีเขียวม ีChlorate Candle  ๒  แหงที่กนกระปอง 
    ก)  เปนตวัจุดเพื่อผลิต  O2  เร่ิมแรก 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)  มีไอน้ําจบัอยูที่กระบอกตาพลาสติก เมื่อหายใจเขา 
จ. การใช  O.B.A. 
  ๑)  สวม O.B.A. 
   ก)  กอนสวมใหคลายสายรดัหนากากออกจนหางจากปลายสายประมาณ ๓ นิ้ว 
   ข)  สายรัดไหลขางหนึ่งคลองเขากับหวงรูปตัว D โดยโครงประกอบสวนกลางดานบนบริเวณ
หนาออก เมื่อคลองแลวจะเปนหวงสอดแขน 
   ค)  มือหนึ่งจบัที่โครงประกอบสวนกลาง ปลายใหหนากากหอยอยู อีกมือหนึ่งสอดเขากับหวง
รัดไหลที่ทําขึน้ตอนแรกกับยกสายรัดไหลคลองคอ 
   ง)  เปลี่ยนมือมาจับโครงประกอบสวนกลางแทนมือที่จบัอยู แลวคลองปลายสายรัดไหลที่เหลือ
เขากับหวงรูปตัว D  อีกขางหนึ่ง 
   จ)  แตงสายรดัไหลใหกระชับเขาที่แนใจวาเมื่อสวมหนากากแลว เวลาหนาหรือเงยหนาจะไม
ไปกระทบกบันาฬิกา หรือบริเวณลิ้นหายใจเขา - ออก 
   ฉ)  คลองสายรัดเองเขากับหวงและแตงใหกระชับ 
   ช)  ใสกระปองยาเคม ีโดยครั้งแรกเปดฝาครอบกระปองยาเคมีเสียกอน 
          ๑)  เมือ่เปดฝาครอบแลวจะเหลือแตแผนตะกั่วบาง ๆ เทานั้น 
    ๒)   ตองแนใจวาไมมีแผนเหล็ก หรือ แผนกระดาษอืน่ปดอยูอีกชั้นหนึ่ง 
 



- ๑๓๖ - 
                      ๓)  ถาเปน  Quick  Starting Canister  ใหเปดฝาครอบ     
Chlorate Candle         ใตกระปองตัวใด 
                                   ตัวหนึ่งออก 
    ๔)  โยกเหล็กกรองรับกนกระปองยาเคมีขึ้น เพื่อเปดชองทางใสกระปองเคมีโดยคลาย 
                                  เกลียวออกใหสุด     
    ๕)  ใสกระปองยาเคมีเขาชอง โดยเอาดานคอกระปองเขาใสตามความโคงพอดีของชอง 
    ๖)  โยกเหล็กรองรับกนกระปองลงเขาที่ แลวกวดเกลียวจนกระทั่งกระปองยาเคมีชนปุม           
                                 หยุดกระปอง 
    ๗)  ขณะนี ้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  ไมร่ัว - หนากากยางจะบุมตามขณะหายใจเขา 
 ๓. กระตุนกระปองยาเคม ี
  ก)  กระปองยาเคมีชนิดมาตรฐาน 
   ๑)  รวบทอหายใจเขา - ออก เขาดวยกันดวยมือหนึ่ง 
   ๒)  อีกมือหนึ่งกดลิ้นเริ่มตนแลวหายใจเขา 
   ๓)  ปลอยมือที่รวบทอหายใจเขา - ออก ปลอยล้ินเริ่มตนพรอมกับหายใจออก 
   ๔)  ทําอยางนี้มีอีกจนกวาถุงพักอากาศจะพอเต็ม ( ประมาณ ๓ - ๔ คร้ัง ) 
   ๕)  กดลิ้นเริม่ตน กดถุงพกัอากาศ ปลอยใหอากาศออก 
   ๖)  แลวเร่ิมตนทําตั้งแต ๑ - ๕ ใหม จนกระทั่งกระปองยาเคมีเร่ิมรอน 
   ๗)  ถาอุณหภูมิของอากาสต่ํากวา  ๕๐ องศาฟาเรนไฮต อาจจะตองหายใจเขา - ออก หลาย
คร้ังมาก         กวาธรรมดา 
        ข)  Quick  Starting  Canister 
   ๑)  ดึงสายตอสลัก Chlorate Candle ออกในทางตรงใหหลุด 
   ๒)  ในระยะเริ่มแรกอาจจะมีควันที่ไมมีอันตราย เนื่องจากปฏิกิริยาเคมี 
   ๓)  อาจจะตองถาย  O2 ออกทางลิ้นเริ่มตนบางถามี  O2 ในถุงพักอากาศมากเกนิไปจนรูสึก 
อึดอัด ระหวางที่ Chlorate Candle  กําลังเผาไหมประมาณ  ๒ - ๔ นาท ี
   ๔)  ถาอุณหภมูิของอากาสต่ํากวา ๔๐ องศาฟาเรนไฮต Chlorate Candle  ตัวแรกไม
ทํางานใหใช Chlorate Candle  ที่เหลืออีกตัวหนึ่ง 
 ๔. ตั้งนาฬกิา 
  ก.  ระยะเวลาการใชงานของกระปองยาเคมี ขึ้นอยูกับงานที่ทํา 
   ๑)  ปกติตั้งไว ๓๐ นาที สําหรับงานหนกั 
   ๒)  ๔๕ นาที สําหรับงานเบา 
   ๓)   ถาไมแนใจวาจะใชสําหรับงานหนกัหรืองานเบา ใหตั้ง ๓๐ นาทีไวกอนเพื่อความ
ปลอดภัย 
             ๔)   ถาครั้งแรกตั้งไว  ๓๐ นาที เมื่อกร่ิงสัญญาณดังขึ้นแลวยังไมมีอาการบงบอกวา O2 จะ
หมด 
    ก)  หายใจอึดอัด 
    ข)  มีไอน้ําจบที่กระบอกตาพลาสติก ใหตั้งตอไปอีก ๑๕ นาทีได 
  ข.  เมื่อกร่ิงสัญญาณดังแลว และแนใจวา  O2 จะหมด 
   ๑)  ใหรีบออกไปเปลี่ยนกระปองยาเคมใีหมภายนอกหองสําหรับ O.B.A. แบบ A , A - 
1 , A - 3 
   ๒)  เปลี่ยนกระปองยาเคมีใหมในหองนั้นได สําหรับ  O.B.A. แบบ A - 2 และ B 



- ๑๓๙ - 
 

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



- ๑๔๐ - 
  ก)  อยาใหน้ําเขาไปในกระปองยาเคม ีซ่ึงยังไมไดใชจะทําใหเกิดปฏิกริิยายาผลิต O2 อยางรุนแรง 
  ข)  อยาโยนทิ้งกระปองยาเคมีที่ใชไปบางแลวลงในน้ําใตทองเรือ หรือที่อ่ืนที่มีน้ํามนั หรือ น้ําปน
น้ํามันอยู เพราะอาจทําใหระเบิดได 
   ๑)  O2  ผสมกับน้ํามันจะเกิดการระเบิด 
  ค)  สารเคมีในกระปองยาเคมีเปนอันตรายตอผิวหนัง 
 ๗. การทิ้งกระปองยาเคมีที่ใชแลว 
  ก)  ในทาเรือ 
   ๑)  เจาะรูที่กนกระปอง ๓ - ๔ รู 
   ๒)  แชในภาชนะที่ใสดวยน้ําจืด หรือ น้ําทะเลที่ไมมีคราบน้ํามัน 
   ๓)  ทิ้งไว  ๒๔ ช่ัวโมง 
  ข)  ในทะเล 
   ๑)  เจาะรูที่กนกระปอง ๓ - ๔ รู 
   ๒)  โยนทิ้งทายเรือสุดซึ่งผิวหนาน้ํา ไมมีคราบน้ํามัน 
เคร่ืองชวยหายใจ O.B.A.  แบบ A - 4  
 เครื่องชวยหายใจ เปนอุปกรณที่มีไวใชในเรือในเมื่อเกดิเหตุฉุกเฉินซึ่งจะสามารถปองกันกับบุคคลใน
เมื่อสถานที่เกดิเหตุไมมีออกซิเจนเพยีงพอตอการหายใจ อีกทั้งตองมีการฝกใหสามารถในงานไดอยาง
ชํานาญ กอนที่จะเกิดเหตุการณจริง ตลอดจนการบํารุงรักษาก็ตองกระทําเพื่อใหเครือ่งชวยหายใจสามารถใช
งานไดตลอดเวลา 
 รายละเอียดของเครื่องชวยหายใจ  O.B.A แบบA- 4 
 ๑. สวนหนากาก 
  ประกอบดวยเลนสเพียงชิ้นเดียว และสวนที่สัมผัสกับใบหนาจะมียางเพื่อผนึกไมใหออกซิเจนใน
หนากากรั่วออกมาได สายรัดศีรษะม ี๕ เสน กระบอกพูดมีแผนไดอะแฟรม สามารถพูดติดตอกนัได 
 ๒. ทออากาศหายใจ 
  ทออากาศหายใจม ี๒ ทอ ขนาดตางกนั ความยาวของทอจะเพยีงพอทีจ่ะใหศีรษะเคลื่อนไหวได
สะดวก ที่ปลายทอดานชดิกบัถุงพักอากาศเปนชนิดตอเร็ว ที่ขอตอสีน้ําเงินทอหายใจเขาสีดําทอหายใจออก 
  ๓. ทออากาศ  ที่ตอระหวางถุงพักอากาศ ๒ ถุง เปนทออลูมิเนียมและเปนสวนที่แข็งแรง 
  ๔. สายรัดลําตัว  เปนสายรัดชนดิปรับแตงเร็ว และมหีวงรูปตัว “D” ติดอยูเพื่อตอกับลวดชวยชีวิต 
  ๕. ถุงพักอากาศหายใจ  เปนถุงที่เก็บออกซิเจนซึ่งเกิดจากการผลิตของกระปองน้ํายาเคมี ถุงพัก
อากาศนี้จะทําหนาที่คลาย ๆ กับปอด และถุงนี้จะเปนสวนที่ทําใหอากาศเย็นดวย กอนที่จะหายใจเขารางกาย 
ที่ถุงพักอากาศจะมีล้ินผอนกาํลังดัน เพื่อดงึแผนยางดานหนาจะปลอยอากาศที่เกินออกทิ้ง 
  นอกจากนี ้ ยงัมีชุดสวนกลาง ซ่ึงจะทําใหออกซิเจนจากกระปองน้ํายาเคมีเขาสูถุงพักอากาศ และ
สวนที่เจาะกระปองน้ํายาเคมีก็มีซีลยางเพือ่ปองกันอากาศรั่ว และปองกันน้ําเขากระปองน้ํายาเคม ี
  ๖. แผนรองรับ  เปนสวนติดกับหนาอกของผูสวม 
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  ๗. สายรัดเอว  เปนสวนที่ทําให O.B.A. ติดกับลําตัวเมือ่ผูสวมกมลงทํางานและไมแกวง 

 
              ภาพแสดงเสนทางการไหลเวยีนของอากาศภายในเครื่องชวยในการหายใจ O.B.A แบบ A-
4 
  ๘. ชองใสกระปองน้ํายาเคม ี
   ประกอบดวยชองเปนรูปโคงเขาหาตัว และยังมีคันยกสําหรับใหกระปองน้ํายาเคมีเขาที่ จะม ี 
๒ ตําแหนง  เมื่อคันยกอยูลางจะเปนตําแหนง  “STANDBY”  หลังจากใสกระปองน้ํายาเคมี และที่
คันยกกระปองน้ํายาเคมีนี้มแีผนโลหะสําหรับปลดเหลก็ยึดทั้งตําแหนง บนและลาง 
  ๙. นาฬิกา  
   อยูในตําแหนงที่สามารถมองเห็นไดตลอดเวลา เมื่อหมดเวลาที่ตั้งไวจะมีสัญญาณดังติดตอกัน
นาน ๑๐ วินาที ตั้งไดสูงสุด ๖๐ นาที ปกติจะตั้งไวที ่๓๐ นาท ี( การตั้งเวลา หมุนไปที่ ๖๐ นาที กอนแลว
หมุนกลับมาที ่๓๐ นาท ี) 
  ๑๐. กระปองน้ํายาเคมี 
   เปนชนิดเริ่มตนเร็ว ( กระปองสีเขียว ) มี Candle อันเดียวภายในกระปองบรรจดุวย  
Potassium Superoxide และมี Candle สําหรับผลิตออกซิเจน ( Chlorate ) ในเวลา ๑ 
นาที ถึง ๔ นาที จะผลิต O2 ได ประมาณ ๑๐ ลิตร และจะผลิต O2 จนกวา กระปองน้ํายาเคมีจะทํางาน
กระปองน้ํายาเคมีจะผลิตออกซิเจนเมื่อความชื้นและคารบอนไดออกไซดจากลมหายใจออกทําปฏกิิริยากับ 
Potassium Superoxide 
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๑๑. เชือกชวยชีวิต 
   มีความยาว ๕๐ ฟุต ขนาด ๓ / ๑๖ นิ้ว  เปนโลหะหุมดวย Nylon มีขอเกี่ยวทัง้ ๒ ดาน 
เมื่อเกี่ยวกับ  
D - RING และมีสัญญาณดังนี.้- 
   (๑)   O -  กระตกุหนึ่งครั้ง   หมายถึง  “ปกต”ิ  
   (๒)   A -  กระตกุสองครั้ง    หมายถึง  “เคลื่อนที่ไปขางหนา” 
   (๓)   T -  กระตกุสามครั้ง     หมายถึง  “ถอยหลังกลับ” 
   (๔)   H -  กระตกุสี่คร้ังหรือมากกวา  หมายถึง  “ขอความชวยเหลือ” 
   ปลายลวดชวยชีวิตที่เหลืออีกดานหนึ่งใหตอ GROUNDS เพื่อปองกัน SHOCK 
  การใช O.B.A. แบบ A - 4 
   ๑.  ตรวจคันยกกระปองน้าํยาเคมีใหอยูตําแหนง Standby ( ลาง ) 
   ๒.  คลายสายรัดทุกเสนใหสุด 
    สายรัดศีรษะคลายออกใหสุดแลวพลิกกลับมาไวดานหนากาก 
   ๓.  วิธีสวม 
    ๓.๑  มือหนึ่งจับที่สายรัดศีรษะ และทอตอเชื่อมถุงพักอากาศสวนอีกมอืหนึ่งจับที่สายรัด
ไหล 
    ๓.๒  ยกสายรัดไหล สวมหัว และให O.B.A. อยูบริเวณหนาอก 
   ๔.  พยายามใหสายรัดไหลหอยอยูดานหลัง และเกีย่วขอเกี่ยวกับหวงที่ตัว O.B.A. 
   ๕.  ตําแหนงของแผนรองรับตอองอยูที่หนาอก 
    ๕.๑  ขอตอทออากาศหายใจ ตองอยูใตหวัไหลเล็กนอยและเมื่อตอทอแลว จะตองไมติดขัด
เมื่อสวมหนากาก 
   ๖.  เมื่อ O.B.A.   อยูในตําแหนงที่ถูกตองใหปรับสายรัดใตไหลกอนเสร็จแลวปรับดานบน
จนกระทั่งมีความสะดวกพอ 
หมายเหต ุ
   จุดรวมของสายรัดจะตองอยูตรงกลางดานหลังต่ํากวาคอเล็กนอย 
   ๗.  เอาหนากากไวดานหลังโดยใหทออากาศครอมศีรษะ 
   ๘.  ใสสายรัดเอว และปรับแตงใหพอด ี
   ๙.  นํากระปองน้ํายาเคมีสีเขียวเพื่อเตรียมใช 
   ๑๐.  เปดฝากระปองน้ํายาเคมี ใหเหลือแตแผนทองแดง 
   ๑๑.  เปดฝาครอบ Candle ออก ปลอยฝาครอบหอยลง 
   ๑๒.  การใสกระปองน้ํายาเคมี ( Canister ) 
    (ก)  หันดานคอกระปองขึ้น หันดานเวนเขาหาลําตัว 
    (ข)  ใสกระปองเขาในชอง และจะถูกยดึโดยคันยก 



- ๑๔๓ - 

 
  ภาพแสดงเมื่อสวมใสเครื่องชวยหายใจเรียบรอยแลว พรอมสวนประกอบตางๆของเครื่องชวยหายใจ 
   ๑๓.  ใสหนากาก 
    (ก)  สวมหนากากโดยเอาคางเขากอน 
    (ข)  ดึงสายรัดศีรษะกลับมาไวดานหลัง เสร็จแลวดึงสายรัดดานลางกอน ตอไปดึงดานขาง 
เสร็จแลวดึงสายบนศีรษะที่เหลือ 
    (ค)  ทดลองรั่วหนากาก โดยบีบทออากาศหายใจใหแนน แลวหายใจเขาเบา ๆ แลวกล้ัน
หายใจ ถาหนากากแนน แผนหนาจะยุบเขาติดกับใบหนา ถาร่ัวใหปรับแตงใหมจนไมร่ัว 
   ๑๔.  ปลดคันยกโดยใชมือทัง้กดแผนปลดลอก  แลวดึงคันยกขึ้นจนถงึตัวลอกดานบนสุดตรวจ
ใหแนใจวาคันยกถูกลอกดานบนแนนแลว  แลวดึงฝาครอบซึ่งมีสายติดอยูดานลาง การดึงใหดึงออกนอก 
ลําตัว และตองแนใจวาสลักบนหลุดติดตามเชือกออกมาหลังจากถุงพักอากาศพองแลวแสดงวาม ีออกซิเจน
อยูในถุงก็สามารถเริ่มตั้งเวลาได โดยหมนุไปที่ตําแหนง ๖๐ นาท ีกอนแลวหมนุกลับมาไวที ่๓๐ นาที 
   ๑๕.  การถอดกระปองน้ํายาเคมี 
    ก.  ยืนกางขา และกมตัวไปขางหนาเล็กนอย 
    ข.  ปลดลอกคันยกโดยกดที่แผนปลดลอก 
    ค.  กดคันยกลงมาตําแหนงต่ําสุด ( Standby ) 
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    ง.  ดึงแถบผาเพื่อปลดกระปองน้ํายาเคม ี
    จ.  กระปองน้าํยาเคมีจะหลุดออกมาจาก O.B.A. 
     ( อันตรายจากกระปองน้าํยาเคมีเหมือนกบัแบบ A- 3 ) 
๓. เคร่ืองชวยการหายใจแบบอากาศอัด ( 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. ใชในอุณหภูมิที่ไมต่าํกวา – ๒๕ ฟ. ( - ๓๑ ซ. ) 
 ๔. สะดวกในการใชและซอมบํารุง 
 ๕. ปลอดภัยตอการหายใจและการใชงาน 
สวนประกอบ 
 ๑. ทอบรรจุอากาศ    ( CYLINDER )         เปนแบบชนดิทอเดี่ยว ทําดวยอะลูมินั่มทน
กําลังดันน้ํา 
( HYDROSTATIC TEST ) ไดไมต่ํากวา ๑ ๒/๓ เทา ของกําลังดันใชการสูงสุดตามที่
บริษัทผูผลิตกําหนด 
 ๒. สวนประกอบของทอบรรจุอากาศมีล้ินเปด – ปด แผนรองหลังและสายรัดตัว 
 ๓. ปริมาตรอากาศใชงานไมนอยกวา ๔๒ ลูกบาศกฟตุ 
 ๔. สายยางสงอากาศครบวงจร 
 ๕. ล้ินบังคับอากาศ ( REGULATOR ) 
 ๖. มีมาตรวัดกําลังดัน 
 ๗. อากาศสํารองไมนอยกวา ๑๐ % และมีสัญญาณเตือน 
 ๘. หนากากเปนแบบชนดิชองกระจกกวาง 
 ๙. น้ําหนักทัง้ชุดเมื่อบรรจุอากาศเต็มที่ไมเกิน ๓๕ ปอนด ( ไมรวมหบี ) 
 ๑๐. มีหีบหรือกระเปาบรรจุเรียบรอย 
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ระยะเวลาการใชอากาศภายในขวด  ( SERVICE LIFE ) 
 เครื่องชวยการหายใจแบบนี้ใชกับงานขนาดปานกลางถึงงานขนาดหนกั ๆ ได ผูที่ใชไมควรคิดวา
จะตองหมดพอดี ๓๐ นาทีเสมอไป อาจจะมากหรือนอยกวาเวลาที่กําหนดได  ขึ้นอยูกับองคประกอบ
ตอไปนี ้
      ๑. ชนิดของงานที่จะตองกระทํา 
      ๒. สภาพทางรางกายของผูใช เชน รางกายเหนื่อยออน , ปอดใหญ ฯลฯ จะใชอากาศมากกวา
ปกต ิ
      ๓. ความชํานาญในการฝก และความคุนเคย  ความตื่นเตน  ความกลัว ฯลฯ 
      ๔. อากาศอัดเต็มขวดหรือไม 
      ๕. เปนไปไดในการอดัอากาศเขาขวดอาจจะมีคารบอนไดออกไซด ( 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 นาท ีถาสภาพแวดลอมมีกําลังดันเทากบั ๒ กําลังดันบรรยากาศ 
ขวดอากาศมกีาํลังอัดขนาด ๑๕ ปอนด / ตารางนิ้ว ( PSI ) จะใชใน ๑๕ นาที และถาสภาพแวดลอมมี
กําลังดันเทากบั ๓ กําลังดันบรรยากาศขวดอากาศมีกําลังอัดขนาด ๑๕ ปอนด / ตารางนิ้ว ( PSI ) จะใช
ใน ๑๐ นาท ี
การตรวจสภาพการทํางานโดยทั่วไป ( REGULAR OPARATIONAL 
INSPECTION)   

โดยปกตแิลวจะตองตรวจทกุวัน แตเนื่องจากเราไมไดใชเปนประจําวัน อยางนอยจะตองตรวจเดือน
ละครั้งและ หลังจากการใชในแตละครั้ง 
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วิธีตรวจสอบ 

๑. ทําการตรวจสอบสวนประกอบตาง ๆ ใหพรอมใชอยูเสมอไมใหเกดิการชํารุด 
 ๒. ตรวจสอบขวดอากาศดวยกําลังดัน ( HYDROSTATIC TEST ) ตามกําหนดเวลา
คือ 
      ๒.๑ ขวดอากาศที่เปนเหล็ก  อลูมิเนยีมภายใน ๕ ป 
      ๒.๒ ขวดอากาศที่เปนโลหะผสมภายใน ๓ ป 
 ๓. ตรวจขวดอากาศวามีรอบบุบขนาดใหญ ๆ หรือยนเปนรองหรือไม อาจเกิดการระเบิดขึ้น ได
เมื่อไดรับความรอนสูง ๆ หรือเปลวไฟ และอีกประการหนึ่งถาขวดอากาศไดรับความรอนสูง ๆ หรือเปลว
ไฟจนสีขวดอากาศไหมเกรียมเปนสีน้ําตาลหรือดําควรตรวจอุปกรณวดักําลังดันของอากาศภายในดวย เชน 
สวนที่เปนยางและเปนพลาสติกอาจจะชํารุดได 
 ๔. ตรวจเข็มวดักําลังดันที่ขวดอากาศใหอยูในตําแหนง FULL ถานอยกวาตองบรรจุใหม 
 ๕. ตรวจใหแนใจวาเกลยีวตอที่อากาศ ( REGULARTOR HOSE COUPLING 
) ตอกับขวดอากาศแนนหรือไม 
 
ขอควรจํา     ใหใชมือกวด หามใชประแจกวด เพราะจะทําใหเปกกิ้งชาํรุด 
 ๖. ปดล้ินสงผาน ( BY- PASS VALVE ) ปุมสีแดงที่ตัวควบคุมอากาศโดยหมนุตามเข็ม
นาฬิกา 
 ๗. ปดล้ินปด- เปดอากาศ ( MAINLINE VALVE ) ปุมสีเหลืองที่ตัวควบคุมอากาศ  
( REGULATOR ) โดยกดแผนลอก ( LOCK TAB )  แลวหมนุตามเข็มนาฬกิา 
 ๘. ตรวจความเรียบรอยทั่ว ๆ ไปของตวัควบคุมอากาศ ( REGULATOR ) ถามีสวนใด
ชํารุดใหจดัการแกไขหรือสงซอม 
 ๙. ตรวจเกลยีวตอทอหายใจวาชํารุดหรือไม 
 ๑๐. ตรวจการทํางานของไดอะแฟรม ( DIAPHRAGM ) ตอไปนี ้
      ๑๐.๑ ใชปากเปาที่ทางออกของตัวควบคุมอากาศ ( REGULATOR OUTLET ) 
อากาศจะไมร่ัวออกหรือไหลผานตัวควบคุมอากาศ ( REGULARTOR )  
      ๑๐.๒ ใชปากดูดที่ทางออกของตัวควบคุมอากาศ ( REGULATOR OUTLET ) 
อากาศจะไมร่ัวเขาหรือไหลผานตัวควบคมุอากาศ ( REGULATOR )  
คําเตือน   ถาเกิดการรั่วไหลตรวจลิ้นสงผาน ( BY – PALL VAVLE ) และล้ินปด – เปดอากาศ  
( MAINLINE VALVE )  วาปดสนิทหรือไม  เสร็จแลวตรวจขอ ๑๐.๑ และ ๑๐.๒ ซํ้าอีกครั้ง 
และถายังร่ัวอีกใหกวดตัวควบคุมอากาศ ( REGULATOR ) สงซอม 
 ๑๑. เปดล้ินปด – เปดอากาศ ( MAINLINE )  ปุมสีเหลือง โดยหมนุทวนเข็มนาฬกิาจนได
ยินเสียงดัง “กร๊ิก” แสดงวาแผนยึด ( LOCK TAB ) ทํางาน ( ปองกัน MAINLINE 
KNOB เคลื่อนตัว ) 
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 ๑๒. เปดล้ินขวดอากาศโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาประมาณ ๑/๒ - ๑ รอบ ( ๒ - ๓ กร๊ิก ) จะได
ยินสัญญาณดังชั่วครู ตรวจเข็มชี้วัดกําลังดนัที่ REGULATOR GAUGE ใหอยูในตําแหนง 
FULL และตรวจการรั่วตามจุดตาง ๆ  
 ๑๓. สวมหนากาก ( FACE PIECE ) เขากับใบหนาใหเรียบรอย เอาฝามือปดปลายทอ
หายใจแลวหายใจเขาทิ้งไว ๕ - ๑๐ วินาที ทดลองขยบัหนากากดวูามีแรงดูดกับใบหนาหรือไม ถาหากไมมี
แรงดูดแสดงวาหนากากอาจรั่วตามรอยตอหรือสวมไมแนน 
 ๑๔. เอาฝามือปดปลายทอหายใจแลวหายใจออกอากาศจะตองไมออกทางทอนี้ 
 ๑๕. ตอทอหายใจเขากับทางออกของตัวควบคุมอากาศ ( REGULATOR OUTLET ) 
และหายใจเขาอากาศจากขวดจะไหลผานตัวควบคุมอากาศ ( REGULATOR ) เขามาอยางเบา ๆ  
 ๑๖.ตั้ง SELECTOR LEVER ตําแหนง ON จะมีอากาศไหลเขามาในหนากากเล็กนอย
หายใจเขาหลายๆ คร้ัง ตั้ง SELECTOR LEVER ตําแหนง OFF ถอดทอหายใจออกทางอากาศ
ออก ( REGULATOR OUTLET ) ถอดหนากากออก 
 ๑๗. ปดล้ินขวดอากาศ ( โดยการกดแลวหมุนตามเข็มนาฬิกา ) 
 ๑๘. ระบายกาํลังดันของที่คางอยูโดยคอย ๆ ตั้ง  SELECTOR LEVER  ไปที่ตําแหนง  
ON ( จะไดยินเสยีงสัญญาณชั่วครู ) หลังจากอากาศออกหมดแลวใหตั้ง  SELECTOR 
LEVER ไวตําแหนง OFF 
คําเตือน   ถาสัญญาณไมดังใหถอด REGULATOR สงซอม 
ขอควรระวัง 
 - ถาพบขอบกพรองจะตองตรวจแลวสงไปซอม 
 - ในกรณีที่ให REGULATOR ทํางานตองแนใจวาล้ิน BY – PASS  ปดสนิทและลิ้น 
MAINLINE เปดหมด 
การสวมและการใชงาน  ( DONNING AND NORMAL OPERATE ) 
     ผูใชทุกคนจําเปนตองผานการฝกใชมาอยางด ีโดยมขีั้นตอนการปฏิบัติดังนี ้
 ๑. ตรวจอากาศภายในขวดอากาศ โดยดูจากเข็มชี้ที่เกชวดักําลังดันใหอยูในตําแหนง FULL 
 ๒. เอาหนากากและทอหายใจประกอบเขาดวยกันนําออกมาวางไวขางนอกกลองระวังอยาใหเลนซ
ถลอก  ขูด   ขีดเปนรอย 
 ๓. ปรับเข็มขัดรัดเอวและสายรัดขางใหยาวสุด เข็มขัดรัดเอวยังไมตองตอเขากับหวัเข็มขัด 
 ๔. สองมือจับแผนรองหลัง ( BACK PLATE ) ใหแนนยกออกจากกลอง 
 ๕. ยกขวดอากาศตั้งตรง โดยใหเกชวัดกาํลังดันของขวดอากาศ ( CYLINDER VALVE 
PRESSURE GAUGE ) อยูดานบนแลวยกขามศีรษะใหขอศอกทั้งสองขางแนบลําตัวกมหลัง
เล็กนอยตอหัวเข็มขัดรัดเอวปรับสายรัดทางขางใหพอดกีบัลําตัว 
 ๖. ตอเข็มขัดรัดเอวและปรับแตง 
 ๗. ตั้ง SELECTOR LEVER ไวตําแหนง OFF 
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 ๘. ตรวจลิ้น BY- PASS ( ปุมสีแดง ) ใหปดสนิทโดยหมุนตามเข็มนาฬกิา และ ตรวจลิน้ 
MAINLINE  ( ปุมสีเหลือง ) ใหเปดหมด โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา 
  

                                        
ขั้นท่ี ๑  คลายสายรัดใหหลวม มือทั้งสองสอดจับกึ่งกลางขวด พรอมยกขามศีรษะ เหมือนสวมเสือ้ โดยสาย
รัดไหลอยูใตศอก 

                                                                    
ขั้นท่ี ๒   ปรับแตงสายรัดไหล โดยมือทั้งสองจับที่ปลายสายรัด คอยๆดึงลงพรอมกับขยมตวัเล็กนอย 

                                           

 
ขั้นท่ี ๓ ปรับสายรัดเอว โดยเกีย่วขอเขากบัหวง 
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ขั้นท่ี ๔  สวมหนากาก  พรอมดึงสายรัดคูลาง-คูกลาง-บน ใหกระชบั 

                                                                         
ขั้นท่ี ๕ ตรวจสอบรอยรั่วของตัวหนากากในขั้นสุดทาย(โดยปดทางเขาอากาศ พรอมหายใจเขาแรงๆถา
หนากากยุบแสดงวาไมมีรอยร่ัว) 
คําเตือน ระวังอยาใหทางออกของ REGULATOR อุดตันโดยลิ้น BY – PASS เปดอาจจะทําให
แผนไดอะแฟรมชํารุดเสียหายได 
 ๙. เปดล้ินขวดอากาศ ๑/๒ - ๑ รอบ สัญญาณจะดังชัว่ครูตรวจ  REGULATOR 
PRESSURE GAUGE ใหเข็มชีอ้ยูในตําแหนง FULL และสวมหนากาก 
      ๙.๑ ปรับสายรัดศีรษะทกุเสนออกสุด 
      ๙.๒ จับสายรัดดึงออก หรือจะดึงขึ้นไวบนหนากากก็ได 
      ๙.๓ สวมหนากากเขากับใบหนา โดยใหคางเขาไปอยูในตําแหนงรองคางที่หนากากกอน 
      ๙.๔ ดึงสายรัดศีรษะทั้งสองใหแนนพอสมควร 
      ๙.๕ สายรัดอันบนอยาใหแนนหรือหลวมเกนิไป 
      ๙.๖ ใชฝามืออุดปลายทอหายใจแลวหายใจเขาชา ๆ ถาหากไมร่ัวจะสังเกตเห็นไดโดยหนากาก
จะยุบลง 
 ๑๐. ตอทอหายใจเขากับทางออกของ REGULATOR ( ตรวจดูใหแนน ) 
 ๑๑. ตั้ง  SELECTOR LEVER ในตําแหนง ON จะไมไดยนิเสียงไหลของอากาศผาน 
REGULATOR หรืออากาศจะไมไหลผานเขาหนากาก ถาหากมีการไหลไดบางแสดงวาเกดิการรั่ว 
หามนําไปใช    ตั้ง SELECTOR LEVER ในตําแหนง OFF จะใชเวลาสวมหรือถอดหนากาก
เทานั้น 
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 ๑๒. ตรวจกําลังดันของอากาศที่ REGULATOR PRESSURE GAUGE ระหวาง
การใชวายังคงมีเพียงพอทีจ่ะออกมาหรือไม 
คําเตือน 
 - จะตองออกจากพื้นทีน่ั้นทนัทีเมื่อไดยินสัญญาณ เพราะอากาศจะเหลือภายในขวดประมาณ 
 ๒๐– ๒๕ %        
 - ถาหากในพืน้ที่นั้นมีเสยีงดังมาก ๆ หรือใชเครื่องชวยหายใจมากกวา ๑ เครื่องจะตองใชมือสัมผัส 
REGULATOR ในเมื่อไดยนิเสียงสัญญาณดัง 
 ๑๓. หลังจากออกมายังที่ปลอดภัยตั้ง SELECTOR LEVER ในตําแหนง OFF ถอด
ทอหายใจออกจาก REGULATOR แลวถอดหนากากออกปดล้ินขวดอากาศ ( โดยการกดและหมุน
ตามเข็มนาฬกิา ) 
 ๑๔. ระบายอากาศที่คางอยูออก โดยตั้ง SELECTOR LEVER ไปตําแหนง ON อยาง
ชา ๆ หลังจากอากาศออกหมดแลวใหตั้งไวตําแหนง OFF 
วิธีฉุกเฉิน 
        ในขณะที่กําลังปฏิบัติงานอยู REGULATOR อาจจะเกิดการขัดของหรือเสียหายขึ้นได เรา
จะตองปฏิบัตดิังนี ้
 ๑. เปดล้ิน BY – PASS ( ปุมสีแดง ) โดยหมนุทวนเข็มนาฬิกาปรับแตงอากาศใหไหลตาม
ความตองการ 
คําเตือน 
 - อยาเปดล้ิน BY-PASS  มากเกนิไปจะทําใหอากาศหมดเรว็ ( อาจจะออกมายังที่ปลอดภยัไม
ทัน ) 
 ๒. กดแผนยดึ ( LOCK TAB ) ลง  ปดล้ิน MAINLINE ( ปุมสีเหลือง ) โดยหมุน
ตามเข็มนาฬกิาจนสุด 
 ๓. ทันทีที่ใชวิธีฉุกเฉิน ( EMERGENCY OPERATE )  จะตองรีบออกมาสูพื้นที่
ปลอดภัย 
คําเตือน 
 - ในขณะเปดล้ิน BY-PASS  อยาใหส่ิงหนึ่งสิง่ใดอุดทางออกของ REGURATOR 
เพราะจะทําใหแผนไดอะแฟรม ( DIAPHRAGM )  ชํารุดเสียหาย 
 - การใชแบบวิธีฉุกเฉิน ( EMERGENCY OPERATE ) นี้จะใชเฉพาะเวลาฉุกเฉนิ
เทานั้น อยาใชในกรณีอ่ืน ๆ  
 ๔. เขียนปายบอกแสดงการชํารุดและถอดสงซอม 
วิธีการเปล่ียนขวดอากาศ  ( CYLINDER REPLACEMENT PROCEDURE ) 
 ๑. ตั้ง  SELECTOR LEVER  ในตําแหนง OFF ถอดทอหายใจออกจาก 
REGULATOR 
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 ๒. ปดล้ินขวดอากาศโดยการกดปุมล้ินปด – 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. ยกขวดอากาศเกาออกนาํขวดใหมที่บรรจุเต็มสวมแทนใหอยูในตาํแหนงพอเหมาะ 
 ๗. กดดันลอกสายรัดขวด ( CYLINDER CLAMPING LEVER ) ขึ้น โดยให
ขวดอากาศและแผนรองหลัง ( BACK PLATE ) ยึดเขาที่ใหเรียบรอย 
 ๘. ตอทออากาศ ( REGULATOR HOSE ) ที่ถอดออกเขากับขวดอากาศตามเดิม 
คําเตือน    อยาใชประแจกวดเพราะจะทําใหแปกกิ้ง ( GASKET ) ในเกลยีวตอชํารุด 
 ๙. เปดล้ินขวดอากาศ ๑/๒ - ๑ รอบ โดยหมนุทวนเข็มนาฬิกา ( ประมาณ ๒ - ๓ กร๊ิก ) แลว
ตรวจการรั่วไหลที่ขวดอากาศ 
 ๑๐. เมื่อทุกอยางเรียบรอยแลวก็พรอมที่จะนําไปใชงานตอไป 
การทําความสะอาดและการเก็บรักษา ( STAND BY CLEANING AND 
STORAGE ) 
ขอควรจํา 
     การปฏิบัติตอไปนี้รวมถึงการตรวจสอบตามปกต ิและหลังจากการใชในแตละครั้งดวย 
 ๑. ตรวจสอบสวนประกอบตาง ๆ และสวนที่เปนยางวาชํารุดหรือไม 
 ๒. ทางที่ดีแลววิธีการลางหนากากใหใชน้าํสบูอุน ๆ หรือผงซักฟอกออน ๆ และใชแปรงออน ๆ ถู
เฉพาะสวนที่เปนยาง สวนทีเ่ปนเลนซ ( LENS ) หามใชแปรงถูเด็ดขาดเพราะจะทําใหเกดิเปนรอย 
 ๓. ลางหนากากกับทอหายใจทั้งภายในและภายนอก โดยใชน้ํากรอกเขาทางเกลียวตอทอหายใจให
น้ําออกทางหนากาก 
 ๔. ฆาเชื้อโรคหนากากโดยการแชลงในสารละลายตอไปนี้ 
คําเตือน   อยาผสมสารละลายหลาย ๆ ชนิดรวม  ใหใชอยางใดอยางหนึ่งเทานัน้ 
      ๔.๑ ใช ETHYL; METRYL OR ISOPROPYL ALCOHOL  ๗๐ 
% 
      ๔.๒ CHLORINE ๒ ชอนโตะผสมกบัน้ํา ๑ แกลลอน ( จะไดสารละลาย 
HYPOCHLORITE ) 
      ๔.๓ TINCTURE OF IODINE  ๑ ชอนชาผสมกับน้ํา ๑ แกลลอน 
ขอควรจํา   อุณหภูมิของสารละลายที่ใชฆาเชื้อโรคจะตองไมเกิน ๑๒๐ ฟ. 
 ๕. ลางหนากากใหทัว่ ๆ แลวนําไปตากใหแหง 
 ๖. ใชฟองน้ําหมาด ๆ ทําความสะอาดสวนประกอบอื่น ๆ ที่เหลือ 
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 ๗. ใหปฏิบัติตามหัวขอการตรวจสภาพการทํางานโดยทัว่ไป 
 ๘. การเก็บเครื่องชวยหายใจลงกลองจะตองแนใจวา 
      ๘.๑ สวนประกอบตาง ๆ แหงสนิท 
      ๘.๒ ขวดอากาศตองบรรจุเต็ม 
      ๘.๓ ล้ินขวดอากาศตองปดสนิท 
      ๘.๔ ล้ิน BY-PASS จะตองปดสนิท 
      ๘.๕ ล้ิน MAIN LINE จะตองเปดเต็มที ่
      ๘.๖ SELECTOR LEVER จะตองอยูในตําแหนง OFF 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

………………………………………. 



บทที่ ๑๓ 
การตรวจและการรายงานความเสียหาย 

  ก. การสํารวจความเสียหาย นั้น จุดมุงหมายหลักเพื่อที่จะคนหาความเสยีหายที่เกิดขึ้นเพื่อให
นายทหารปองกันความเสยีหาย/หน.ศูนยปองกันความเสยีหาย หรือ หัวหนาหนวยซอม ไดทราบถึงความ
เสียหายที่ไดเกิดขึ้น ณ ที่ตาง ๆ ภายในเรอื พรอมทัง้นาํขอมูลที่ไดรับ มาทาํการประเมินคาของความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น แลวหาหนทางแกไขหรือชวยซอมทํา  อยางมีประสิทธิภาพ และตอจากนัน้จะไดรายงานผลของ
ความเสยีหาย และการแกไขตอไปยัง ผบ.เรือ เพื่อใหทราบถึงสถานภาพของเรือในขณะนั้น รวมทัง้การขอรับ
การสนับสนุนที่เกีย่วกับการจํากัดทางสถานภาพของเรือบางอยางเชน   การแลนเลีย้วไปมา  เพื่อสะดวกใน
การตรวจและควบคุมความเสียหายในขัน้แรก 
       เมื่อเรือไดรับความเสยีหายขั้นแรก จะตองจัดเจาหนาที่ทาํการสํารวจความเสยีหายทนัท ี ซึง่
ชนิดของความเสียหายที่เกดิขึ้นนั้น จะใหญหรือเล็กขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ อันไดแก 
                 ๑. ขนาด และชนิดของอาวธุทีท่ําใหเกิดความเสียหาย 
                   ๒. ตําบลที่ที่ไดรับความเสยีหาย 
                   ๓. ความเสียหายที่เกิดขึ้นนัน้ เกิดขึ้นภายนอกเรือหรือภายในเรือ 
  ข. หลักในการสํารวจความเสียหายเบือ้งตน มีอยู ๔ ประการ คือ 
               ๑. ความละเอียดถีถ่วน การที่จะทําใหเกิดการละเอียดถี่ถวนนั้น ผูสํารวจความเสยีหายจะตอง
มีคุณสมบัติอยูหลายประการคือ 
            ก. เปนผูรอบรูและคุนเคยตอตัวเรือเปนอยางดี  ซึ่งจะทาํใหผูสํารวจความเสียหาย ม ี
คุณสมบัติดังนี้ได จะตองหมั่นฝกอบรมอยูบอย ๆ เพื่อใหเกิดความแมนยําและคุนเคยตอเรือของตน 
            ข. จัดสํารวจความเสยีหายเปนคู ๆ ซึ่งจะเปนการปลอดภัยและสามารถประมาณ
สถานการณไดดีกวาคน ๆ  เดียว   เพราะ ๒ คน ไดถงึ ๔ ตา สองคนยอมเหน็อะไร ๆ  แตกตางกนัเสมอ 
รวมทัง้ยงัสามารถชวยกนัในเรื่องของการปองกันอนัตรายที่อาจจะเกิดขึน้ได           ในระหวางการสาํรวจ
ความเสยีหาย 
            ค. ตองดําเนินการสาํรวจใหทั่วทุกพื้นที ่ทกุหองในพืน้ทีท่ี่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนทุกครั้งที่
ไดรับคําสั่งใหสํารวจความเสียหาย    
             ง. จงพยายามมองหา รอยแผลหรือรอยเสียหายเล็ก ๆ  ที่มกัจะหลงตาได  จะตองคิดเสมอ
วารอยรั่วเลก็ ๆ มีสิทธทิี่จะทําใหเรือจมได เชนเดียวกนัผูฝกการตรวจมาแลวจะมปีระสบการณและ หาวิธี
ตรวจไดเองโดยอัตโนมัติจากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ คือ ฟงดวยห ู ดูดวยตา , ดมดวยจมูก ชิมดวยลิ้น และมือ
สัมผัส 
  ๒. ความรอบคอบและระมัดระวัง เปนสิง่ที่สําคัญ ที่ผูสํารวจความเสยีหาย พึงจะตองระลึกถงึ
เพราะการสํารวจความเสียหาย ของผูสํารวจความเสยีหายนัน้ เปนดานแรกที่เปนบุคคลคนแรกที่จะพบเห็น 
ความเสยีหายที่จะเกิดขึ้น ซึง่อาจจะใหญหรือเล็ก ก็แลวแต ฉะนัน้ผูสํารวจความเสยีหาย จงึตองมีความ
รอบคอบ เพื่อความปลอดภยัของตนเอง และของเรือดวย นัน้ก็คือ อุปกรณที่ควรจะตองนําติดตัวไปประกอบ 
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กับการสํารวจความเสยีหาย คือ เครื่องชวยการหายใจ ไฟฉาย เครื่องตรวจแกสพิษแก็สระเบิด ลวดชวยชวีิต 
เปนตน  ซึง่วธิกีารดําเนินการสํารวจความเสียหาย เพื่อความรอบคอบ ควรมีวิธีการดังนี ้
                   ก. จะตองมีการปองกนัตนเองโดยการสวมเครื่องชวยในการหายใจเสมอ เมื่อจะเขาไปใน
หองที่เกิดความเสียหาย ที่คิดวาไมมีความปลอดภัยตอตนเอง หรือมีปริมาณออกซิเจนต่ํา มีแกสพษิสูงที่อาจ
เปนอันตรายตอตนเองได 
                 ข. การทํางานควรทํางานเปนคู ๆ เพื่อความปลอดภัยเพราะถาเกิดอบัุติเหตุจะไดชวยไดทนั
สําหรับอันตรายและควรระวงัคือ เมื่อคนแรกเขาไปแลวหายเงยีบไปผูที่คอยเชวยเหลืออยาไดผลีผลามเขาไป
เพราะอาจเกิดอันตรายได 
                   ค. ควรระวังความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นโดยไมจําเปน        เพราะความสะเพราของผูสํารวจ
ความเสยีหาย เชนการเปดประตูล้ินกั้นน้าํเขาในหองที่รูวาน้าํทวมอยูแลวและไมสามารถปดผนึกได
เหมือนเดิม ทาํใหน้ําทวมหองอื่นอีก 
                  ง. ควรพกเครื่องตรวจแกสระเบิด และเครื่องตรวจหาปริมาณออกซิเจน  รวมทัง้สวมชุดกัน
ความรอนดวยเสมอถาทําได  
                  จ. เครื่องปดกั้นตาง ๆ ที่ปดผนึกไวแลวใหพยายามระวงัอยาไปเกี่ยวของใหมากนักเพราะเปด
แลวถาไมสามารถปดผนึกไดดีเหมือนเดิมแลวจะเกิดความเสียหายขึน้ได 
         ๓. รีบรายงาน         เมื่อผูสํารวจความเสียหาย ไดดําเนินการสาํรวจความเสยีหายแลวในที่ใด  
ที่หนึ่ง จะตองรายงานใหหวัหนาหนวยซอมของตนทราบในทนัท ี โดยทั่ว ๆ ไปแลว หัวหนาหนวยซอม จะ  
ตองการทราบผลการสํารวจความเสยีหายในบริเวณที่ตาง ๆ ตามหวัขอดังตอไปนี้ 
                    ก. ลักษณะของความเสยีหาย 
                    ข. ตําบลทีเ่กิดความเสยีหาย 
                    ค. มาตรการที่ไดดําเนินการแกไขขั้นตน ตอความเสยีหายที่เกิดขึ้น 
                    ง. ตองการความชวยเหลืออยางไรและมากนอยเพียงไร 
                    จ. ผลสําเร็จที่สามารถควบคุมความเสยีหายของเรือไวไดและสิ่งที่จะตองทาํตอไป 
                       ข้ันตอนของการรายงาน จะตองการรายงานไปตามลาํดับข้ันคือ 
                    ๑) รายงานทนัท ีไปยังหัวหนาหนวยซอมของตน 
                    ๒) หัวหนาหนวยซอมรายงานตอไปยังศูนยปองกนัความเสียหาย 
                    ๓) การรายงานตองรายงานใหถูกตองตามความเปนจริง 
                      โดยปกติกอนที่จะมกีารสํารวจความเสียหาย  และรายงานผลของความเสียหายนั้น ๆ   
เมื่อความเสียหาย   เร่ิมเกิดขึ้นใหม ๆ   จะตองมีการรายงานผลของความเสียหายทีเ่กิดขึ้นเริ่มแรกกอน   
โดยทัว่ ๆ ไปการรายงานเริ่มแรกประกอบดวย 
                    ๑. ลักษณะของความเสยีหาย 
                    ๒. ตําบลที่ของความเสยีหาย 
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                    ตนตอของการรายงานความเสียหายเริ่มแรก มาจากทหารทุกคนที่อยูในเรือนัน้  ใครเปน
ผูเห็นเหตุการณ หรือส่ิงผิดปกติคนแรก กต็องรายงานให   หัวหนาศูนยปองกนัความเสียหายทราบโดยทนัท ี
ทางศูนยปองกันความเสยีหาย จะสั่งหนวยซอมตาง ๆ  หรือหนวยซอม      ที่รับผิดชอบในพืน้ทีท่ีเ่กิดความ
เสียหาย ดําเนนิการแกไขความเสียหายทีเ่กิดขึ้น หลังจากนัน้ทางศนูยปองกนัความเสียหาย    จะตองแจง
ขาวสารนั้นตอไปยัง ผบ. เรือ   เพื่อให  ผบ. เรือไดทราบเหตุการณที่เกดิขึ้น พรอมทั้งการแกไขในหวัขอของ
ความเสยีหายที่เกิดขึ้นดงัตอไปนี้ 
                  ๑. เกี่ยวกับไฟ 
                  ๒. เกี่ยวกับน้าํเขาเรือ 
                  ๓. สถานภาพการทรงตัว และการลอยตัวของเรือ 
                  ๔. มาตรการแกไขที่กําลงักระทาํอยู 
                  ๕. ผลของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอีก 
                  ๖. ความเสยีหายที่มีตอบุคคลในเรือ 
                  ๗. ความเสยีหายที่จะทําใหจํากดัสถานภาพของเรือเกี่ยวกับความเร็วอาการแลนเลี้ยวไป
มา 
        ๔. ตรวจทานซ้าํ  เปนวิธกีาร เพื่อใหเกดิความแนใจและมั่นใจ ตอความเสยีหายทีเ่กิดขึ้น ของ
ผูสํารวจความเสียหาย ที่ไดดําเนนิการสํารวจมาแลว การตรวจทานซ้าํ จุดประสงคหลัก ก็เพื่อที่จะใหหวัหนา
หนวยซอม/  และ หน.ศูนยปองกันความเสยีหาย     ทราบถึงสถานการณความเสียหายทีเ่ปนอยูในปจจุบัน
ตลอดเวลาวาความเสยีหายนั้น   ไดเพิ่มข้ึนลุกลามหรือหยุดอยูแคไหนเพยีงไร ดังนัน้ผูสํารวจความเสียหาย
จะตองคอยตดิตามผลงานของความเสยีหาย  ณ   บริเวณที่เกิดเหตุและในพืน้ที่ใกลเคียงกนัโดยรอบ
ตลอดเวลาอีกดวย 
  ค. การจัดผูสาํรวจความเสียหายและการฝก 
       ๑. ในการคัดเลือกบุคคลที่จะทําหนาที่เปนผูสํารวจความเสยีหายที่ดีนัน้    จะตองประกอบดวย
คุณสมบัติดังนี ้
                    ก. เปนคนมีไหวพริบฉลาด และขยันเอาจริงเอาจงัตองาน 
                    ข. เปนคนขี้สงสยัมักจะไมคอยใหอะไรผานทางไปโดยงาย 
                    ค. เปนคนรูจักเรือดีอยางละเอียด 
         ๒. การจดัทีม 
                     ก. ควรจัดแบงผูสํารวจความเสียหายแตละหนวยซอมใหรับผิดชอบเปนเขต ๆ โดยจัดไว 
เขตละ ๒ คน 
                     ข. ในแตละหนวยซอมควรรูจักวิธถีายของเหลวในถงัและวิธหียิบของเหลวในถังดวย 
                     ค. เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของทุก ๆ คนเปนไปโดยความเรียบรอย หวัหนาศนูยปองกนั
ความเสยีหาย ควรจะกาํหนดหนาที่ของแตละบุคคลไวในสถานีบัตรใหเปนการประจําแนนอนลงไป 
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                     ง. ขอควรระวังอันตราย ในการสํารวจความเสียหาย 
                  ๑. ตองทํางานเปนคูเสมอ 
                  ๒. ตองสวมหนากากเพื่อชวยในการหายใจ 
                  ๓. มีเชือกชวยชีวติ 
                  ๔. มีความระมัดระวังตวัอยูเสมอตลอดเวลา 
                  ๕. การทาํงานทุกครั้งจงระงับความตืน่เตน 
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บทที ่๑๔ 
การเตรียมพรอมทางวัตถ ุ

  เปนวธิีการกําหนดการผานเขาออกของเครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรือตาง ๆ 
ภายในเรือ   อันไดแก   ประตูกั้นนํ้า ( Water tight door ) , ฝากั้นนํ้า ( Water tight  
hatch) , ฝาปด - เปดเร็ว (Water tight scuttle) , ลิ้นตาง ๆ (Valves)   โดยการกําหนด
ตัวอักษรตาง ๆ ใหประจําตามเครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตวัเรือตาง ๆ  
  วัตถุประสงคในการกําหนดขั้นการเตรยีมพรอมทางวตัถ ุ เพ่ือ 
    ๑.  จํากัดขอบเขตของความเสียหายที่เกดิขึ้นในเรือ ใหอยูในบริเวณจํากัดเพื่อ
งายตอการแกไขปญหา 
    ๒.  คงไวซ่ึงระดับสูงสุดแหงการผนึกน้ํา     ขณะเดียวกันก็ใหมีความ
สะดวกสบายในการปฏิบัติงาน และสขุภาพของพลประจําเรือ  
                      ๓.  คงไวซ่ึงความพรอมรบอยางสูงสุด ซ่ึงเหมาะสมกับสถานะการณทาง
ยุทธการในขณะนั้น 
                      ๔. ใหเรือสามารถกลับเขาทําการรบไดอีกอยางรวดเร็วหลังจากไดรับความ
เสียหาย โดยไมทําใหเสียผลทางดานยุทธการ 
 วิธีการกําหนดตัวอักษรใหกับเครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตวัเรอืซ่ึงมีการแบงขั้นของ
เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรือตาง ๆ โดยสวนใหญอักษรดังกลาว จะกําหนดมาไวในหนังสือ
ปองกันความเสียหาย (D.C. Book) รวมทั้งยงัสามารถตรวจสอบหาไดจาก ตนฉบับใบรายการ
ตรวจสอบประจําหอง (Master Compartment Check - off List)  
   หลักการพิจารณาเพื่อกําหนดตัวอักษรของการแบงขั้นของเครื่องปดกั้น     เครื่อง
ประกอบ ตัวเรืออ่ืนๆ 
   ๑. การผานเขา - ออก มากหรือนอยรวมทั้งการใชงานของลิ้นตาง ๆ มากนอย
อยางไร 
   ๒. ระดับความตองการของการแบงหองกั้นน้ํา 
 การกําหนดการเตรียมพรอมทางวัตถ ุ
   ๑. ในเรือรบโดยทั่วไปกําหนดขั้นการเตรยีมพรอมทางวัตถุได ๓ ขั้น     
แตกตางกันทีร่ะดับความตองการการผนึกน้ํา และการปองกันตาง ๆ ดังน้ี  
      ก. ขั้น  X - RAY 
   ๑)  มีระดับการปองกันโดยเฉพาะในเรื่องของการผนึกน้ํานอยที่สุด 
   ๒) กําหนดขั้นเม่ือเรืออยูในสถานที่ปลอดภัยจากการถูกโจมตี 
   ๓) กําหนดขั้นเม่ือเรือทอดสมออยูในเขตทาเรือ     ที่มีการปองกันเปน
อยางดี 
      ๔) กําหนดขั้นเม่ือเรือเทียบทาในฐานทัพเรือของตนเองระหวางเวลางาน
ปกต ิ
 
 



- ๑๕๘ - 
   ๕) เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตวัเรอือ่ืน ๆ ที่มีเครื่องหมาย X และ

   จะถูกปด   นอกจากจะใชงานจริง ๆ  เครื่องประกอบตวัเรือที่มีเครื่องหมายอ่ืนยังคงเปดอยู 
   ๖) การตรวจสอบดูแลใหเปนไปตามขั้นน้ี     อยูในความรับผิดชอบของแต
ละแผนก ( Division Responsible ) เพ่ือใหเรือสามารถปฏิบัติการได 
  ข) ขั้น  YOKE 
   ๑) มีระดับการปองกันโดยเฉพาะในเรื่องของการผนึกน้ําสูงขึ้น 
   ๒) กําหนดขั้นเม่ือเรืออยูในทะเล  โดยเฉพาะในขณะลาดตระเวนยาม
สงคราม 
   ๓) กําหนดขั้นเม่ือเรืออยูในเมืองทา ที่ไมมีการปองกันที่ดี 
   ๔) กําหนดขั้นในขณะเขาหรือออกเมืองทาในเวลาสงบ 
   ๕) กําหนดขั้นทุกวันตั้งแตดวงอาทิตยตก ถึงดวงอาทติยขึ้นวันรุงขึน้ 
   ๖) เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตวัเรอือ่ืน ๆ ที่มีเครื่องหมาย  X , Y 

, และ  จะตองถูกปด นอกจากในกรณีที่เปนสวนสําคัญของระบบขณะใชงานของเรอื 
   ๗) การตรวจสอบดูแล โดยเฉพาะในเรื่องของการทําความสะอาดและการ
บํารุงรักษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ที่มีเครือ่งหมายประกอบตัวเรือตาง ๆ ที่ติดตั้งอยู เปนหนาที่รับผิดชอบ
ของแตละแผนก 
  ค) ขั้น  ZEBRA 
   ๑) มีระดับการปองกัน โดยเฉพาะในเรื่องการผนึกน้ําสูงที่สุด 
   ๒) กําหนดขั้นกอนที่เรือจะออกปฏิบัตริาชการทะเล     หรือกลับเขา
ทาเรือในยามสงคราม 
   ๓) กําหนดขั้นทันท ีโดยไมตองรอคําสั่ง เม่ือประจําสถานีรบ 
   ๔) ถาไมมีการประจําสถานีรบ    ก็อาจกําหนดขั้นไดเม่ือตองการควบคุม
การลุกลามของไฟและน้ําเขาเรือ 
   ๕) เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตวัเรอือ่ืน ๆ ที่มีเครื่องหมาย  X , Y 

, Z และ  , , ,  จะตองถูกปด 
   ๖) การเปด - ปด และการตรวจสอบดูแล เปนหนาที่ของแตละหนวยซอม 
  ๒. เม่ือไดกําหนดขั้นการเตรียมพรอมทางวัตถุขึ้นแลว เครื่องปดกั้นและเครือ่ง
ประกอบตวัเรอือ่ืน ๆ    ที่มีเครื่องหมาย   X , Y , Z   จะตองถูกปดอยูตลอดเวลา   นอกจากจะ

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



- ๑๕๙ - 
   ก. ผานนายทหารปองกันความเสียหายของเรือ , หน.ศูนยปองกนัความเสียหาย   
(ผูชวยนายทหารปองกันความเสียหายของเรือ = DCA.) หรือ นายทหารยามประจําวัน 
   ข. หัวหนาหนวยซอมเปนผูควบคุมการเปด - ปด เครื่องปดกั้นและเครื่อง
ประกอบตวัเรอือ่ืน ๆ ในเขตรับผิดชอบของตน เม่ือประจําสถานีรบ 
 ๓. การกําหนดตัวอักษรสําหรับแบงขั้นเครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรืออ่ืน ๆ  
   ก. ตัวอักษร  X  สีดํา กําหนดใหกับ 
    ๑) เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตวัเรอือ่ืน ๆ ที่มีเครื่องหมายนี้  จะตองถูก
ปดเม่ือกําหนดขั้นการเตรียมพรอมทางวัตถ ุ X  -  RAY ,  YOKE  และ  ZEBRA 
    ๒) สวนใหญจะกําหนดใหกับ 
     ก) ประตูและชองทางลงใตดาดฟาของหองเก็บของตาง ๆ   รวมทัง้ระวาง
เก็บอมภัณฑ 
     ข) ชองทางลงใตดาดฟา   ไปยังหองคลังเก็บกระสุนและหองที่เดินเครื่อง 
ควบคุมดวยมือ ซ่ึงชองทางลงนั้นมีฝา  SCUTTLES  ประกอบอยูดวย โดยชองทางลง    กําหนด

เปน    X SCUTTELS  กําหนดเปน    ,  
     ค) ทอทางที่ใชเชื่อมตอทอไดหลาย ๆ ทอ ( MANIFOLDS ) ซ่ึง
เปนแบบมีฝาปดและกวดดวยเกลียวและนัต 
     ง) SCUTTELS ที่ใชเปนทางหนีอันตรายที่ไมไดกําหนดเปนอยางอ่ืน 
     จ) ประตูและชองทางลงใตดาดฟา   ที่อยูบนและใตดาดฟาเปด  เพ่ือลงไป
ยังหองเก็บของและหองเก็บอมภัณฑ 
     ฉ) บริเวณชองทางหรือลิ้นที่ใชเปนที่เติมนํ้ามันเครื่องบิน 
     ช) ประตูไปยงัชองทางหนีอันตรายของหองเครื่องจักรใหญ, หองเครื่อง
ไฟฟาตาง ๆ หองเครื่องสูบนํ้า  EDUCTOR  หองกวานสมอ หองควบคุมเคร่ืองจักรสําหรับสง
เครื่องบินขึ้นหองพัดลม    ลิฟทขนของตาง ๆ        
    ข. ตวัอักษร  X  สีดํา  ในวงกลมสีดํา    X กําหนดใหกับ 
     ๑. เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตวัเรอือ่ืน ๆ ที่มีเครื่องหมายนี้ จะตอง
ถูกปด เม่ือกําหนดขั้นการเตรียมพรอมทางวัตถขุั้น  X - RAY, YOKE  และ ZEBRA  
     ๒. อาจจะเปดไดโดยไมตองไดรับอนุญาต จากผูบังคับการเรือ เม่ือ 
      ก) จะผานไปเพื่อเขาประจาํหรือเลิกประจําสถานีรบ 
      ข) ขนถายอมภัณฑ 
      ค) ตองการเดินระบบที่สําคัญของเรือ ขณะประจําสถานีรบ 
     ๓. เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตวัเรอือ่ืน ๆ จะตองถูกปดเสมอ ไมมี
การใช ปกติจะกําหนดใหกับ 
      ก) ประตูไปยงัหองคลังอาวุธ และหองเดินเครื่องหรือควบคุมดวยมือ 
 



- ๑๖๐ - 
      ข) ชองทางลงใตดาดฟาที่ไมมี SCUTTLES ไปยงัหองคลังอาวุธ
และหองเครื่อง หรือควบคมุดวยมือ 
      ค) หองเดินเครื่อง หรือควบคุมจรวด 
      ง) SCUTTLES ตามชองทางลงใตดาดฟาไปยังหองเพลา หองสูบ
นํ้า หองคลังอาวุธและหองเครื่อง หรือควบคุมดวยมือ 
      จ) บริเวณที่เติมแก็ส  หรือนํ้ามัน และหองเครื่องกรอง 
      ฉ) หองเครื่อง ผลิตออกซิเจน ไนโตรเจน 
      ช) ลิฟทสําหรับขนอมภัณฑ 
      ซ) หองเครื่องวัดระยะทางดวยลอค 
      ฌ) SCUTTLES สําหรับขนถายอมภัณฑ 
        ญ) หองเก็บของปราบเรอืดําน้ํา 
                    ฎ) หองเครื่องมือตาง ๆ ที่ไมมีคนประจํา 
     ค. ตัวอักษร  Y  สีดํา  กําหนดใหกับ 
      ๑. เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตวัเรอือ่ืน ๆ เครื่องหมายนี้ จะตอง
ถูกปด เม่ือกําหนดขั้นการเตรียมพรอมทางวัตถขุั้น  YOKE  และ  ZEBRA   
      ๒. กําหนดใหกับ 
      ก) ชองทางลงใตดาดฟาที่มี SCUTTLES ไปยงัหองเพลาและ

หองเครื่องสูบนํ้า โดย SCUTTLES ที่มีอยูน้ัน กําหนดเปน       
       ข) ทางเขาทีไ่มใชทางเขาหลักของหองเครื่องจักรกลตาง  ๆ  
      ค) ชองทางลงใตดาดฟาบนดาดฟาเปด ซ่ึงไมไดกําหนดเปน  X
      ง) ทางเขาทีมี่ทางเขาอ่ืนอีกหลายทางบนดาดฟาปองกันความ
เสียหายและดาดฟาชั้นสูงกวา ประตูกั้นน้าํ หรือฝากั้นนํ้าของ หองเครื่องไฟฟา หองเครื่องปรับอากาศ 
หองเครื่องอัดอากาศ หองเครื่องทําความเย็น หองเครื่องลิฟท หองเครื่องควบคุมจรวด ยุงโซ 
         ง. ตัวอักษร  Y  สีดํา ในวงกลมสีดํา    Y    กําหนดใหกับ 
      ๑. เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตวัเรอือ่ืน ๆ  ที่มีเครื่องหมายนี้ 
จะตองถูกปด เม่ือกําหนดขั้นการเตรียมพรอมทางวัตถขุั้น  YOKE  และ  ZEBRA 
      ๒. อาจจะเปดไดโดยไมตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับการเรือ เม่ือ                     
      ก)  ทําการขนถายอมภัณฑ 
      ข)  เดินเครื่องในระบบที่สําคัญระหวางประจําสถานีรบ 
      ๓. จะตองถูกเปดไวเสมอถาไมมีการใช  
      ๔ ปกติกําหนดใหกับ 
 
 
 



- ๑๖๑ - 
       ก) ชองทางลงใตดาดฟาที่ไมมี SCUTTLES ไปยงัหองเพลา,
หองสูบนํ้า             
       ข) SCUTTLES     บนพ้ืนดาดฟาชั้นที่ลงไปสูหองเพลาและ
หองเครื่องสูบนํ้า 
    จ. ตวัอักษร  Z  สีแดง กําหนดใหกับ 
.      ๑. เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตวัเรอือ่ืน ๆ  ที่มีเครื่องหมายนี้ 
จะตองถูกปดเม่ือกําหนดขั้นการเตรียมพรอมทางวัตถุขัน้  ZEBRA 
      ๒. ปกติกําหนดใหกับ 
       ก) ประตูและชองทางลงใตดาดฟาที่เหลือทั้งหมด 
       ข) หองโรงงาน หองทดลอง หองเครื่องอํานวยความสะอาด และ
หองพยาบาลตาง ๆ หองทํางานตาง ๆ หองเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่มีคนประจํา     หองเครื่อง
หางเสือหองเก็บสิ่งของที่ไมใชแลว เตรยีมทิ้ง รวมทั้งขยะมูลฝอย  
         ค) ทางเขาหลักไปยังหองเครื่องจักรกลตาง ๆ 
            ง) ที่ควบคุมดาดฟาบิน และดาดฟาเก็บเครื่องบิน    
      ฉ. ตัวอักษร  Z  สีแดง ในวงกลมสีแดง   Z     กําหนดใหกับ  
       ๑. เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตวัเรอือ่ืนๆ ที่มีเครือ่งหมายนี้ 
จะตองถูกปดเม่ือกําหนดขั้นการเตรียมพรอมขั้น ZEBRA  
       ๒. อาจจะเปดไดระหวางการประจําสถานีรบนาน ๆ โดยไมตอง
ไดรับอนุญาตจากผูบังคับการเรือ เม่ือจะปฏิบัติงานดังน้ี 
           ก) เตรียมและแจกจายอาหารขณะประจําสถานีรบ 
        ข) ปฏิบัติกิจสวนตวัในหองนํ้า 
        ค) ใหมีการระบายอากาศตามสถานทีต่าง ๆ 
        ง) เปดทางผานระหวางหองพักนักบินกับดาดฟาบิน 
       ๓. เม่ือเปดจะตองจัดยามเฝา เพ่ือใหปดไดทันทีเม่ือไมใชงาน โดย
ปกต ิเครื่องปดกั้น ที่มีเครื่องหมายนี้ จะเปนแบบเปด - ปดเร็ว 
       ๔. ปกติกําหนดใหกับ 
        ก) ประต ูและ SCUTTLES จากดาดฟาเปดสูหองเมสท
หาร 
        ข) ประตูจากหองพักนักบินไปสูดาดฟาบิน 
      ช. ตัวอักษร  Z  สีแดง  ในรูปตัว  D  สีดํา    Z   กําหนดใหกับ 
       ๑. เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตวัเรอือ่ืน ๆ  ที่มีเครื่องหมายนี้ 
จะตองถูกปดเม่ือกําหนดขั้นการเตรียมพรอมทางวัตถุขัน้  ZEBRA  
       ๒. ปกติกําหนดใหกับทางเขาบนดาดฟา ซ่ึงไมไดประกอบสวิตช
ควบคุมแสงสวาง หรือการควบคุมการพลางไฟมืด 
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       ๓. อาจจะถูกปดไดเพ่ือการพลางไฟมืด โดยไมตองมีการประจํา 
สถานีรบ 
      ซ. ตัวอักษร  W  สีดํา กําหนดใหกับ 
       ๑. สําหรับเครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรืออ่ืน ๆ ยกเวนที่
กลาวมา สวนใหญเปนชองระบายอากาศเสียออกภายนอกตัวเรือ และลิ้นตาง ๆ  
       ๒. จะตองถูกเปดตลอดเวลาทุกขั้นการเตรียมพรอมทางวัตถ ุ
        ก) การปดลิ้นที่สําคัญบางตวัที่มีอักษรนี ้อาจจะทําใหหยุดการ
เคลื่อนที่ของเรือ หรือไมสามารถปองกันไฟได 
        ข) ลิ้นที่สําคญัจะปดได เม่ือจําเปนเทานั้น เพ่ือควบคมุความ 
เสียหาย  หรือการซอมทําสวนที่สําคญัของเรือ                     
       ๓. ปกติกําหนดใหกับ 
        ก) ลิ้นทางดูดน้ําทะเลที่สําคญัไปยังเครื่องดับความรอน 
 ( CONDENSER )  หลักและรอง 
        ข) หองตาง ๆ ที่มีคนประจําทุกขั้นการเตรียมพรอมทางวัตถ ุ
      ฌ. อักษร  W  สีดํา ในวงกลมสีดํา    W   กําหนดใหกับ 
       ๑. เครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตวัเรอือ่ืน ๆ  ยกเวนที่กลาวมา 
 สวนใหญเปนชองระบายอากาศดีเขาสูตวัเรือ และลิ้นตาง ๆ   
       ๒. จะตองเปดอยูตลอดเวลาทุกขั้นการเตรียมพรอมทางวัตถ ุ
       ๓. จะปดเฉพาะเมื่อถูกโจมตีดวย  NBC. 
       ๔. กําหนดใหกับการระบายอากาศเปนสําคัญ 
       ๕. กําหนดใหกับลิ้นทางดูดน้ําทะเล ที่ไมสําคัญเปนอันดับรอง 
        ก) สามารถปดไดโดยไมทําใหเรือตองหยุดการเคลื่อนที ่
        ข) สามารถปดไดโดยไมทําใหการปองกันไฟเสีย 
       ๖. นอกจากนั้น ยังกําหนดใหกับ 
        ก) หองนําเรือบนสะพานเดินเรือ 
        ข) ประตตูาง ๆ บนสะพานเดินเรือและดาดฟาสัญญาณ 
      ญ. ปูมการ เปด - ปด สําหรับเครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตวัเรอื
อ่ืน ๆ   ( CLOSURE LOG ) 
       ๑. เพ่ือบันทึกการเปดและปดเครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตวัเรือ 
อ่ืน ๆ ในขณะกําหนดขั้นการเตรียมพรอมทางวัตถ ุ
       ๒. สถานที่เกบ็ปูม 
        ก) เรือเล็ก 
          ๑) ขณะเรือจอด เก็บไวทีโ่ตะนายยาม 
          ๒) ขณะเรือเดิน เก็บไวบนสะพานเดินเรอื 
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                      ๓) ขณะประจําสถานีรบ เก็บไวทีศู่นยปองกันความเสียหาย
        ข) เรือใหญ จะเก็บไวที่ศูนยปองกันความเสียหายตลอดเวลา
                 ๓. ความสําคญัของปูม เพ่ือชวยใหนายทหารปองกันความเสียหาย
ของเรือ หัวหนาศูนยปองกันความเสียหาย (DCA.) จะไดทราบถงึสถานะการเปด - ปด  เครื่องปด
กั้นและเครื่องประกอบตวัเรอือ่ืน ๆ  และระบบตาง ๆ ไดตลอดเวลา    
       ๔. รายละเอียดที่ตองเขียนลงในปูม 
        ก)  ชื่อ, ยศ, แผนก ของผูขออนุญาตเปดเครื่องปดกั้นและเครื่อง
ประกอบตวัเรอือ่ืน ๆ 
        ข)  หมายเลข, ชนิด และอักษรการแบงขั้นการเตรียมพรอมทาง
วัตถุของเครื่องปดกั้นและเครื่องประกอบตัวเรืออ่ืน ๆ 
        ค)  วันที,่ เวลาที่ทําการเปดและปดเครื่องปดกั้นและเครื่อง
ประกอบตวัเรอือ่ืน ๆ 
        ง)  ลายเซ็น และยศ ผูอนุญาตใหเปดเครื่องปดกั้นและเครื่อง
ประกอบตวัเรอือ่ืน ๆ    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………. 
 



บทที่  ๑๕ 
การแบงหองกั้นน้ํา 

( COMPARTMENTATION ) 
 ในการเตรียมเรือเพื่อตอตานความเสยีหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นตอตัวเรือ เมื่อไดรับความเสียหาย ส่ิง
ที่สําคัญก็คือ การแบงหรือการซอยพืน้ที่ใชสอยภายในเรอื เพื่อทําใหเกดิความแข็งแรงของตัวเรือเพิม่มากขึน้ 
รวมทัง้ลดขอบเขตของความเสียหายใหอยูในขอบเขตจํากัด พรอมทัง้กอใหเกิดความสะดวกสบายสําหรับผู
ที่อยูในเรือ เพือ่เพิ่มประสทิธภิาพในการทาํงานของกาํลังพลภายในเรือ 
ความสาํคัญของการแบงหองกั้นน้ํา 
 ๑. เพื่อผลในการผนึกน้ําเปนการปองกนัการลุกลามของน้าํเขาเรือ 
  ก) ลดการสูญเสียการลอยตวั  ( Bouyancy ) 
  ข) ลดการสูญเสียการทรงตวั  (   Satability  ) 
  ค) รักษาอุปกรณสําคัญของเรือ 
 ๒. ยิ่งแบงหองกัน้น้าํออกไดมากสวนขึน้เทาใด    ยิ่งทําใหเรือมีความตานทานตอความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นไดมากเทานั้น 
 ๓. ลดการลุกลามและแผกระจายของควัน, ไฟ, ไอระเหย และสารที่เกิดจาก 
 ๔. เพื่อความแข็งแรงใหกับโครงสรางของเรือ โดยมีสวนค้ําจุนโครงสรางของตวัเรือใหมากขึ้น 
 ๕. แบงหองเปนสัดสวนระหวางที่อยูกับทีป่ฏิบัติงาน เพือ่ผลการทาํงานที่มปีระสิทธภิาพ 
ขอจํากัดในการแบงหองกัน้น้ํา 
 ๑. ความเหมาะสมสําหรับหองพักอาศัย 
  ก) ถาแบงหองมากเกินไป กจ็ะทาํใหที่พกัอาศัยคับแคบไมสะดวกสบาย 
 ๒. ขนาดเครื่องมืออุปกรณทีติ่ดตั้ง 
  ก) ถาแบงหองมากเกินไป อุปกรณใหม ๆ ก็จะติดตั้งไมได 
 ๓. น้ําหนกัเพิม่ข้ึน เมื่อแบงหองกัน้น้ํามากขึ้น ทําใหลด 
  ก) อาการทรงตัว 
  ข) ความเร็ว 
  ค) รัศมีทําการ 
ชั้นของดาดฟาเรือและการเรียกชื่อของชั้นดาดฟาเรือ 
 ๑. MAIN DECK  หมายถงึ  ชั้นดาดฟาของเรือที่มีความสมบูรณ และเปนชั้นที่อยูบนสุด 
     ก) ดาดฟาสมบูรณ หมายถงึ  ดาดฟาของเรือที่มีความกวางจดสองกราบของเรือ และมีความ
ยาม ต้ังแตหวัเรือจดทายเรอื โดยมีชองทางเดนิที่สามารถเดินจากหวัเรือถึงทายเรือได โดยไมมีสวนใดสวน
หนึง่ขาดหายไป 
  ข) ดาดฟาไมสมบูรณ หมายถึง  ดาดฟาของเรือที่อาจจะมีความกวางจดสองกราบของเรือ
หรือไมก็ได และมีความยาวไมตลอดลําเรือ กลาวคือ มสีวนใดสวนหนึ่งขาดหายไป ทาํใหไมสามารถที่จะเดิน
จากหัวเรือถงึทายเรือได 
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 ๒. POOP  DECK  หมายถงึ 
  ก) ดาดฟายอยไมสมบูรณอยูบริเวณทายเรือ 
  ข) อยูเหนือชั้นดาดฟา  Main  Deck 
  ค) ความกวางสุดกราบ ทัง้  ๒  ขาง  โดยตอกับแผนเหลก็กราบเรือ ทั้ง  ๒  ขางขึ้นมา 
  ง) ถา   POOP  DECK   ยาวเลยไปถึงบริเวณกลางลาํเรือ  เรียก Upper  Deck 
 ๓. FORE  CASTLE  DECK  หมายถึง  
  ก) ดาดฟายอยไมสมบูรณบริเวณหัวเรือ 
  ข) อยูเหนือชั้นดาดฟา  Main  Deck  และมีลักษณะเชนเดียวกับ  Poop  Deck 
  ค) ถา  Forecastle  Deck   ยาวเลยไปถึงบริเวณกลางลาํเรือ เรียก  Upper  Deck 
 ๔. UPPER  DECK  หมายถงึ 
  ก) ดาดฟายอยไมสมบูรณบริเวณกลางลํา 
  ข) อยูเหนือชั้นดาดฟา  Main  Deck 
  ค) ความกวางสุดกราบ ทัง้  ๒  ขาง  โดยตอกับแผนเหลก็กราบเรือ ทั้ง  ๒  ขางขึ้นมา 
  ง) อาจจะเปนดาดฟาทีม่ีความยาวตั้งแตทายเรือสุด ผานกึง่กลางลาํ ก็เรียกวา  Upper  
Deck 
 ๕. SUPERSTRUCTURE  DECK  หมายถึง 
  ก) ดาดฟายอยไมสมบูรณทีอ่ยูเหนือชั้นดาดฟา  Main  Deck  หรือ Upper  Deck  
  ข) อาจมีความกวางสุดกราบ ทัง้  ๒  หรือไมก็ได  แตไมไดตอกับแผนเหล็กกราบเรือ ทั้ง ๒  
                            ขางขึ้นมา    
 ๖. HALF  DECK  หมายถงึ 
  ก) ดาดฟายอยไมสมบูรณทีซ่ึ่งอยูกลางระหวางดาดฟาที่สมบูรณ  ๒  ชั้น 
 ๗. PLATFORM  DECK  หมายถงึ 
  ก) ดาดฟายอยไมสมบูรณ  ซึ่งอยูใตดาดฟาสมบูรณที่ตํ่าที่สุดลงมา 
 ๘. FLIGHT  DECK  หมายถึง 
  ก) ดาดฟาซึ่งใชเปนดาดฟาสําหรับการขึ้นลงของเครื่องบิน 
 ๙. HANGER  DECK  หมายถึง 
  ก) ดาดฟาซึ่งใชเก็บเครื่องบนิ / เฮลิคอปเตอร และบํารุงรักษาเครื่องบิน / เฮลิคอปเตอร  
                 ๑๐. GALLERY  DECK  หมายถึง 
  ก) ดาดฟาทีม่คีวามยาวตัง้แตบริเวณหัวเรอืถึงบริเวณทายเรือ 
  ข) อยูระหวาง  Flight  Deck  หรือ  Hanger  Deck 
                 ๑๑. FLAT  หมายถงึ 
  ก) พื้นรองสําหรับเดิน  โดยเฉพาะในหองเครื่องเหนือใตทองเรือ 
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                ๑๒. DAMAGECONTROL  DECK  หมายถึง 
   ก) ดาดฟาสมบูรณที่ตํ่าที่สุด ที่มทีางผานทะลุออกไดต้ังแตหัวเรือถงึทายเรือ 
   ข) เปนดาดฟาที่เก็บของเครือ่งมือปองกันความเสยีหาย   เครื่องมือซอม      เครื่องมอื
อํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน 
   ๑) เปนดาดฟาควบคุมการลุกลามของน้าํเขาเรือ 
          ๒) มีระบบควบคุมการสูบน้ํา  การหยาดน้าํ  ฯลฯ  อยูในดาดฟาชั้นนี ้
การใหหมายเลขหองกั้นน้าํ   วัตถุประสงคของการใหหมายเลขหองกั้นน้ําเพื่อ  
   ๑. เพื่อใหคนหาหองกั้นน้ําไดโดยงายและรวดเร็ว 
   ๒. เมื่อเกิดความเสียหาย  ควบคุมความเสยีหายไดโดยงาย เพราะรูตําแหนงที่เกิดเหตุ
ไดรวดเร็ว     
   ๓. ชวยใหพลประจําเรือใหม ๆ รูจักคุนเคยกับเรือไดเร็วขึ้น 
   ๔. หองกัน้น้ําทุกหอง จะเขยีนหมายเลขติดไวใหเหน็เดนชัดบนผนังบริเวณทางเขา 
นอกหอง  ยกเวน  หองโถงนายทหาร  หองพักนายทหาร  และหองเมส 
             ปจจุบันการใหหมายเลขหองกั้นน้าํ มีดวยกัน ๒ ระบบโดยพิจารณาการสรางเรือกอนเดือน  
มี.ค.๑๙๔๙         และหลัง เดือน ม.ีค.๑๙๔๙        ซึ่งถากอนเดือน ม.ีค.๑๙๔๙ จะเปนระบบเกา สวนหลัง
เดือน  ม.ีค.๑๙๔๙  จะเปนระบบใหม 
การใหหมายเลขหองกั้นน้าํระบบเกา   ( เรือที่สรางกอนเดือน ม.ีค.๑๙๔๙) จะมวีิธีการใหดังนี ้
         ๑. ประกอบดวยตัวอักษร  ตัวเลข  ๓  หมู  ดังนี ้
        ก) ตัวอักษรตัวแรกหมายถึง  ภาคใดของเรือ 
       ข) กลุมตัวเลขลําดับตอไปหมายถงึชั้นดาดฟา และตําแหนงทีห่รือลําดับของหอง
นั้นในแตละภาค  
      ค) อักษรตวัเดียวหรือมากกวากลุมตอไป หมายถงึประโยชนของการใชหองนัน้
เพื่ออะไร 
     ๒. ภาคของเรือใหอักษร โดยกําหนดเปนอักษรภาษาองักฤษพิมพใหญ อักษร A, B, 
C  ดังนี้คือ 
        ก) A -  หมายถงึ  สวนทีอ่ยูต้ังแตหัวเรอืสุดจนถึงผนงัหองสุดของหองเครื่องจักร
เครื่องกลตาง ๆ     
        ข) B -  หมายถงึ    สวนที่อยูต้ังแตผนังหนาสดุจนถึงผนงัหลังสุดของหอง
เครื่องจักรเครื่องกลตาง ๆ     
                       ค) C  - หมายถึง     สวนที่อยูต้ังแตผนังหลังสุดของหองเครื่องจักรเครื่องกล - 
ตาง ๆ ไปทางทายเรือจนถงึทายเรือสุด 
    ๓. ชั้นของดาดฟาและตําแหนงที่ของหอง 
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         ก) ถาประกอบดวยตัวเลข  ๓  ตัว      ตัวแรกหมายถึงชัน้ดาดฟา 
        ข) ถาประกอบดวยตัวเลข  ๔  ตัว  ๒ ตัวแรกหมายถึงชัน้ดาดฟา   
           ค) ดาดฟา  Main  Deck  จะมหีมายเลขตั้งแต  101 - 199   
        ง) ดาดฟา  Second  Deck  ซึ่งอยูถัด Main  Deck  ลงไป  ๑  ชั้น  จะมี
หมายเลขตั้งแต  201 - 299 
        จ) ดาดฟาชั้นตอ ๆ ไป กใ็หหมายเลขลกัษณะเชนเดยีวกนั      คือ   301 - 399,  
401 - 499   เปนตน 
                           ฉ) ชั้นใตทองเรือตํ่าสุดใหหมายเลขเปน    901 - 999   ชั้น     เหนอืข้ึนมาเปน  
801 - 899   
                     ช) ดาดฟาที่อยูในเรือ   Main  Deck   ข้ึนไป จะใหหมายเลข     0101 - 0199,  
0201 - 0299, 0301 - 0399  ตามลําดับ 
                             ซ) หองใดก็ตามที่ความลึกหลายชัน้ดาดฟา เชน หองเครื่องจักรตาง ๆ ให 
หมายเลข ต้ังแต 1 - 100  โดยไมคํานงึถึงชั้นดาดฟา เชน A - 1 - W     ยกเวนชองทางลงทางตัง้ลกึ ๆ ซึ่งผาน
ดาดฟาหลายชั้น  ( Trunk  )   ใหหมายเลขตามดาดฟาชั้นต่าํสุดของชองทางลงนัน้ เชน   หองทีอ่ยูดาดฟา    
Half  Deck    ใหหมายเลขตามดาดฟาสมบูรณชั้นที่อยูตํ่ากวาหองนัน้  และนําหนาดวยอักษร    “  H  ”   
เชน  A - H201 - A 
        ฌ) การใหหมายเลขตําแหนงทีห่อง หรือลําดับทีห่อง นับจากหวัเรอืไปทางทาย
เรือของแตละภา ค และแตละชั้นดาดฟา คือ 
   ๑) ตัวเลข  ๒  ตัวหลัง 
   ๒) บอกตําแหนงสัมพนัธกับแนวกึง่กลางลาํเรือ ซึง่ลากจากหวัเรือไป ทาย
เรือ 
   ๓) หองทีอ่ยูแนวกึ่งกลางลําเรืออาจจะเปนเลขคูหรือเลขคี่ก็ไดแลวแต
จํานวนหอง 
   ๔) เลขคี่อยูทางกราบขวาของแนวกึ่งกลางลําเรือ 
                                                  ๕) เลขคูอยูทางกราบซายของแนวกึง่กลางลาํเรือ 
   ๖) ถาภายในหองกัน้น้ําหองใดหองหนึ่ง  หองกัน้น้ําถูกสรางขึ้นใหม   ก็ให
ใชหมายเลขหองนัน้ตามดวย เศษสวน  ๑/๒, ๑/๔  ตามลําดับ  เชน  A - 201 - ฝ  L,  A - 204 - ผ  L 
   ๗) ถาหองกั้นน้ําใตดาดฟาเปด     หองใดถูกแบงเปน  ๒  หอง หรือ   
มากกวาโดยเฉพาะทีห่องเหลานัน้เปนหองที่กัน้เฉพาะอากาศ หรือกัน้เฉพาะควันแลว  จะใหหมายเลขตาม
หองนั้นแตตามดวยหมายเลข ๑   สําหรับหองทางขวาของผนงั และหมายเลข ๒   สําหรับหองทางซายของ
ผนัง   เชน     A - 312 - I L,  A - 312 - 2 L, 
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     ๔. ประโยชนของหอง  หมายถึง  ภายในหองนั้น ๆ มีการใชประโยชนอยางไร หรือ
ใชสอยอยางไร โดยกําหนดดังนี ้
           ก) แสดงดวยอักษรตัวเดียว หรือมากกวา 
     ๑) อักษรตัวเดียวหมายถึงจดุประสงคที่ใชหองนั้นเพียงอยางเดียว เชน     
                                                                 B - BATTERY          ( หมูปนใหญ ) 
                                               L - LIVING SPACE  (  ที่อยูอาศัย   ) 
                 ๒) อักษรหลายตัวหมายถงึจุดประสงคหลายอยาง เชน B - 115 - BL 
                หมายถึงที่อยูอาศัย ซึ่งมีอุปกรณเกี่ยวกับปนใหญดวย  
                 ๓) ตัวอักษรเหลานัน้  ไดแก 
                                                A -    หองเก็บของ  หองเสบียง      
                    B     -     หมูปนใหญ  
                                                 C     -     หองควบคุมเรือและควบคุมการยิง 
                         E      -     หองเครือ่งจักรกลตาง ๆ  
                   F      -      ถังน้าํมนั  
                   L      -      ที่อยูอาศัย, หองพยาบาล และทางเดิน 
                   M     -      หองเกบ็อมภัณฑ   
                   T      -       ชองทางลงทางตั้งลึก ๆ   
                   V      -       ถังวาง 
                  W      -       ถังน้าํ 
                LUB    -       ถังน้ํามนัหลอ   
                GAS    -      ถังน้ํามนัเบนซิน 
     ๔) ตัวอยางเชน หมายเลขหองกั้นน้าํที่ไดเปน  C - 217 - A  หมายถึง 
         ๑) หองอยูภาคทาย  (ไดเปนอักษร C ) 
        ๒) ดาดฟาชั้นที่ ๒ เปนหองที ่ ๑๗ นับจากผนังทายหองเครื่อง   
จักรกลตาง ๆ และอยูทางกราบขวา (หมายเลข ๒๑๗)            
    ๓) หองนี้เปนหองเก็บของ  (ไดอักษร A) 
 การใหหมายเลขหองกั้นน้ําแบบใหม (เรือที่สรางภายหลังเดือน มี.ค.๑๙๔๙)   มีวิธกีารกําหนดให
โดยการใหหมายเลขประกอบดวย ตัวเลข ๓ หมู และตัวอักษร ๑ หมู  แยกดวยขีด ระหวางกลุมเปนดังนี ้
  ๑. ตัวเลขกลุมแรกบอกถึงชัน้ดาดฟา โดย 
       ก. ชั้น  Main  Deck   ใหเปนหมายเลข  ๑ 
       ข. ชั้นดาดฟาต่ําลงไป  เปนหมายเลข  ๒,๓,๔  ตามลาํดับ 
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       ค. ชั้น ดาดฟาสูงกวาชัน้  Main  Deck ข้ึนไป  ใหหมายเลขเปน  ๐๑, ๐๒, ๐๓  
ตามลําดับ 
       ง.  หองกัน้น้ําที่มีความลกึของหองหลายชั้นดาดฟา ใหใชหมายเลขชั้นดาดฟาของหองนัน้
ที่ตํ่าที่สุด   ทีห่องนั้นตัง้อยู 
       จ. หองกั้นน้ําที่อยูบน  Half  Deck  ใหหมายเลขเปนเศษสวนตามความเปนจริง  เชน  
Half  Deck  อยูระหวางชั้นดาดฟา ที ่ ๑  และ  ๒  ใหหมายเลขเปน  ๑  ๑/๒ 
  ๒. ตัวเลขกลุมที่  ๒  บอกถงึตําแหนง  หรือหมายเลข  กง  ของหองนั้นที่ต้ังอยู โดยคดิจาก
ผนังดานหนาของหองนัน้เปนหลกั โดยถือหลักดังนี ้
       ก. เสนตัง้ฉากที่ลากจากจุดตัดระหวางแนวน้ํากับเสนหวัเรือ ถือวาเปนกง ที่  ๑ 
       ข. กงตอไป นับจาก กงที่  ๑ ไปทายเรอื ใหหมายเลข  ๒,๓,๔ จนถึงทายเรือสุด 
       ค. ต้ังแต กงที ่ ๑  ไปจนถึงหัวเรือสุด ใหชื่อเปนอกัษร A,B,C,D ......... ตามลําดับ   
       ง. จะใชหมายเลข  กง  ซึ่งตั้งอยูตรงพอดีกับผนังกั้นหองทางดานหัวเรือของหองนัน้เปน
หลัก แตถาผนงัหองไมพอดีกบักง คืออยูระหวาง  กง  ๒  กง ก็ใหใชกงอนัแรกที่อยูในหองนั้น และอยูใกล
ผนังหองดานหัวเรือมากที่สุด 
  ๓. ตัวเลขกลุมที่ ๓   บอกถงึตําแหนงที่ของหองสัมพนัธกบัแนวกึง่กลางลําเรือ 
       ก. เลขคี่ หมายถงึ หองทีอ่ยูทางกราบขวาของแนวกึง่กลางลาํเรือ   ออกไปยังกราบเรือ 
ตามลําดับ 
       ข. เลขคู หมายถงึ หองทีอ่ยูทางกราบซายของแนวกึง่กลางลาํเรือ   ออกไปยังกราบเรือ 
ตามลําดับ 
   ค. หองทีม่ีแนวกึ่งกลางหองทับแนวกึ่งกลางลาํเรือ ใหเปนหมายเลข ๐  
 แตถาหองนี้แบงออกไดอีกหลายหอง โดยทุกหองมีแนวกึ่งกลางหองทับแนวกึ่งกลางลาํเรือ
เหมือนกนั และมีผนงัหองดานหัวเรือเปนผนังเดียวกนั จะใหหมายเลขหองใหญเปน ๐ หองเลก็รองลงมาเปน 
๐๑,๐๒,๐๓ ตามลําดับ 
  ๔. ตัวอักษร กลุมที่ ๔ บอกถงึประโยชนที่ใชในหองนัน้ ๆ  
                              ก. ปกติเปนอักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญตัวเดยีว 
      ข. สําหรับการบรรทุก ซึง่มไิดใชเอง จะใชอักษรภาษาองักฤษพิมพใหญ ๒ ตัวคู  
     ค. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญ  เหลานัน้คือ 
     A - หองเก็บของ, เสบียง  ของเรือใชเอง 
     AA  - หองเก็บของ ซึ่งบรรทกุมากับเรือ 
     C  - หองควบคุมเรือและควบคุมการยงิ 
       E - หองเครื่องจกัรกลตาง ๆ 
     F  - ถังน้ํามนัของเรือใชเอง 
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     FF - ถังน้ํามนั ซึ่งบรรทุกมากับเรือ 
     G - ถังน้ํามนัเบนซินของเรือใชเอง 
     GG - ถังน้ํามนัเบนซินบรรทุกมากับเรือ 
     H - ถังน้ํามนัเครือ่งบินเรือใชเอง 
     HH -  ถังน้าํมนัเครื่องบินบรรทุกมากับเรือ 
     J - ถังน้ํามนั JP 5  เรือใชเอง 
     JJ - ถังน้ํามนั JP 5  บรรทุกมากับเรือ 
     K - ที่เก็บสารเคมี, สารกึ่งอนัตราย และสารอันตราย 
     M -  หองเก็บอมภัณฑเรือใชเอง 
     MM - หองเก็บอมภัณฑที่บรรทกุมากบัเรือ 
     L - ที่อยูอาศัย, หองพยาบาล, ชองทางเดิน 
     Q - เบ็ดเตล็ด เชน รานคา ทีท่าํงาน เปนตน 
     T - ชองทางลงทางตั้งลกึ ๆ  
     V - ถังวาง 
     W - ถังน้ํา 
    ๕. ตัวอยางการใหหมายเลขหองกัน้น้ําแบบระบบใหม เชน ๓ - ๗๕ - ๔ - M  
หมายความวา 
     ก. หองนี้ต้ังอยูบนดาดฟาชัน้ที ่๓      
     ข. ผนังดานหนาของหองทางหวัเรือต้ังอยูบน กง ที่ ๗๕ 
     ค. เปนหองที ่๒ จากแนวกึ่งกลางลาํเรือไปทางกราบซาย 
     ง. เปนหองเกบ็อมภัณฑที่ใชกับเรือเอง 
การใหหมายเลขเครื่องประกอบตัวเรือ อันไดแก ประตู, ชองทางลง ลิ้นบังคับปด - เปด  กําหนด
ดังนี ้
 ๑. ใหหมายเลขเหมือนกันหมดทุกลาํ   ไมวาจะเปนเรือทีส่รางหลงั ม.ีค.๑๙๔๙ หรือเรือที่สราง
กอน ม.ีค.๑๙๔๙  
 ๒. ประกอบดวยตัวเลข ๓ กลุม  โดยในแตละกลุมเปนดังนี ้
       ก. กลุมแรกบอกถงึชั้นดาดฟาที่ต้ังของเครื่องประกอบนั้น ๆ  
  ข. กลุมที่ ๒ บอกถึง  กง  ที่อยูตรงพอดี หรือใกลที่สุดไปทางหวัเรือของเครื่องประกอบ 
เหลานั้น   
  ค. กลุมที่ ๓ บอกถึงตําแหนงที่อันสัมพนัธกบัแนวกึง่กลางลําเรือ  โดย 
       ๑) เลขคี่อยูทางกราบขวาของกึง่กลางแนวลําเรือ 
      ๒) เลขคูอยูทางกราบซายของกึ่งกลางแนวลาํเรือ  
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         ๓) เครื่องประกอบตั้งแต ๒ ชนิดขึ้นไปอยูขางเดียวกันจากแนวกึง่กลางลาํเรือ  และอยูตรง 
กง  เดียวกนั  ใหหมายเลขดงันี ้
            ก) ใหหมายเลขจากแนวกึง่กลางลาํเรือออกไปยังกราบทัง้ ๒ ตามลําดับ 
            ข) ใหหมายเลขจากบนลงลาง 
            ค) ใหหมายเลขจากหวัเรือไปทายเรือ 
  ง. ถาเครื่องประกอบอยูตรงแนวกึง่กลางลาํเรือพอดี    ใหหมายเลขเปน ๐ 
 ๓. สําหรับล้ินบังคับปด - เปด ที่อยูใกลกัน อาจมีหลายเลขเหมือนกันก็ได เพราะเปนลิน้ตาง
ระบบกัน 
 ๔. ถาเครื่องประกอบตัวเรือใดก็ตาม   มกีลไกสามารถบังคับการทํางานไดในที่อีกแหงหนึง่ไกล
ออกไป ( REMOTE CONTROL )  
  ก. โดยมีการบังคับนัน้ กระทําไดทัง้ที่ตัวเครื่องประกอบตัวเรือเอง และที่บังคับระยะไกลแลว 
การใหหมายเลขเครื่อง บังคับระยะไกล ( REMOTE CONTROL )  เหมือนกันกบัหมายเลขเครื่องประกอบ
ตัวเรือนั้น ๆ  
  ข. ถาการบังคบักระทาํไดเฉพาะที่เครื่องบงัคับในระยะไกล  ( REMOTE CONTROL ) เพียง
แหงเดียวแลว การใหหมายเลขจะถือตามตําบลที่ของเครื่องบังคับระยะไกลนัน้ สวนเครื่องประกอบตัวเรือที่
บังคับ ณ ตําบลที่ตัวมนัเองไมไดนั้น จะใหหมายเลขตามเครื่องมือบังคบัระยะไกลนัน้ ๆ  
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บทที่ ๑๖ 
การสื่อสารในการปองกันความเสียหาย 

การติดตอส่ือสารเกี่ยวกับการปองกนัความเสียหาย ภายในเรือ  (Damage Control 
Communication)              ทั่ว ๆ ไป  จะมรีะบบของการติดตอส่ือสาร ดังนี ้
 ๑. ระบบวงจรโทรศัพทกําลงัเสียง (Sound - powered Battle Telephone Circuit) 
 ๒. ระบบขายการสื่อสารภายใน (Interstation Two - way Intercoms) ในหนวยงานปกติใช
สัญญลักษณของวงจร คือ  ๔ MC 
 ๓. ระบบโทรศพัทของเรือ (Ship service telephones) 
 ๔. ระบบประกาศในเรือ (Ship sound speaker or general announcing system) 
 ๕. ทอพูด (Voice tubes) 
 ๖. ทอลม 
 ๗. พลนาํสาร (Messengers) 
 ๘. โทรทัศนวงจรปด 
 เรือบางลําอาจมีทุกระบบหรือบางลําอาจมีเพียงระบบเดียว    ทัง้นี้ตองขึ้นอยูกบัชนิดและขนาด
ของเรือ โดยทัว่ไปแลว เรือรบจะมีระบบโทรศัพทกําลงัเสียงที่ใชควบคูกับการรบ และเปนระบบทีน่ําพามาซึง่
งานของการปองกันความเสยีหายดวย  
  ระบบโทรศพัทกําลงัเสยีง  (Sound - powered battle telephone circuit) เปนวงจรสื่อสารหลัก 
(Primary Circuit)     ที่ใชในการติดตอส่ือสารภายในสถานีปองกนัความเสียหาย จาํนวนวงจรมมีากหรือ
นอยขึ้นอยูกับขนาดและชนดิของเรือ 
 ขอดีของวงจรโทรศัพทกําลงัเสียง  ไมตองอาศัยพลงังานใด ๆ จากภายนอกเลย 
  - เครื่องสง (กระบอกพูด) จะเปลี่ยนคลืน่เสียงเปนพลงังานไฟฟา 
  - เครื่องรับ (หฟูง) จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟามาเปนคลื่นเสยีง 
  - ในยามฉุกเฉนิ เครื่องรับ (หฟูง) สามารถใชเปนเครื่องสงได 
 การใหสัญญาลักษณของวงจร  โดยทั่วไปวงจรโทรศัพทกาํลังเสียงที่ใชหนวยงานปองกันความ
เสียหายทั้งหมด ใชสัญญาลักษณของวงจร คือ JZ และมีตัวเลขใสไวขางหนาของตวัอักษรทัง้หมด ตัวเลขจะ
แสดงใหทราบวาเปนสถานหีรือหนวยซอมใด 
  ๑. กําหนดใหวงจร 2JZ เปนวงจรทัว่ไปที่ใชติดตอจากศูนยปองกันความเสยีหาย (DC. 
Central) ไปยังหนวยซอมตางๆ หองเครื่อง,หองพยาบาล และศูนยควบคุมอาวุธทุกชนิด 
  ๒. กําหนดใหวงจร 3JZ เปนวงจรที่ออกจากหนวยซอม ๑ ไปยงัศูนยปองกันความเสยีหาย 
นอกจากนัน้ยงัติดตอไปยังหองพยาบาลหรือหนวยซอมยอยที่แยกออกไปจากหนวยซอม ๑ 
  ๓. กําหนดใหวงจร 4JZ เปนวงจรที่ออกจากหนวยซอม ๒ ไปยังศนูยปองกันความเสยีหาย และ
ติดตอไปยังหองพยาบาล หรือหนวยซอมยอยที่แยกออกไปจากหนวยซอม ๒ เชนเดียวกนั 
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  ๔. เรือบางลําอาจจะมหีนวยซอมมากกวานี้กก็ําหนดให 5JZ เปนวงจรของหนวยซอม ๓ , 6JZ 
เปนวงจรหนวยซอม ๔ ฯลฯ 
  ๕. นอกจากนีย้ังมวีงจรอืน่ ๆ ที่ควรทราบ คือ 
   ๕.๑ วงจร JA เปนวงจรที ่ผบ.เรือใชติดตอจากสะพานเดนิเรือไปยังหองนาํเรือ,หองพลอต,
หอง IC,การปน,ศูนยปองกนัความเสียหายหลัก และศูนยปองกนัความเสียหายรอง 
        ๕.๒ วงจร 1 JV เปนวงจรที่ใชเกี่ยวกับการแปรขบวน และการนาํเรอืเขาสูวงจรนี้ใชติดตอ
ระหวางสะพานเดินเรือ,หองเครื่อง,ศูนยปองกันความเสยีหายหลกั,   หองหางเสือ,หองไยโร,     ศูนยปองกัน
ความเสยีหายรอง และพลตดิตอประจําเชอืกทุกเสนในการรับสงสิ่งของกลางทะเล 
         ๕.๓ วงจร 2 JV เปนวงจรที่ใชสําหรับเครื่องจักรใหญกับศูนยปองกนัความเสียหายหลัก,
หองเครื่องจกัรชวย,หองเครือ่งทาํความเยน็,หองเพลา,และหนวยซอมที่ ๕ 
         ๕.๔ วงจร 3 JV เปนวงจรที่ติดตอระหวางหองหมอน้ํา,หองสูบน้าํเลีย้ง,ศูนยปองกนัความ
เสียหายหลัก,หองควบคุมเครื่องจักร และหนวยซอมที่ ๕ 
         ๕.๕ วงจร JL เปนวงจรที่ใชสําหรับยามตรวจการณทัง้ทางผวิน้าํ และบนดาดฟาติดตอไป
ยังผบ.เรือ,ตนปน,และหอง IC และเนือ่งจากตาํแหนงของยามตรวจการณอยูเหนือดาดฟาใหญจึงชวยใน
การหาตําบลที่เกิดความเสยีหายขึ้นอนัเนือ่งจากลกูปน,ลูกระเบิดไดงาย 
 วงจรชวย (Auxiliary Circuits)    
   ในเรือรบขนาดใหญที่มวีงจรมาก ๆ สวนมากจะมวีงจรชวยติดตั้งไวดวย เพื่อที่จะใชแทนวงจร
หลัก ในขณะที่วงจรหลักไดรับความเสียหาย วงจรชวยมีลักษณะเหมอืนวงจรหลักทกุประการนับต้ังแตการ
เดินสาย และการติดตั้งวงจร แตการติดตั้งวงจรชวยจะตองติดตั้งใหหางจากวงจรหลักใหมากที่สุดเทาที่จะ
มากได เพื่อวา วงจรทั้งสองจะไดไมเกิดความเสยีหายขึ้นพรอม ๆ กันในเวลารบ,และการใชสัญลักษณของ
วงจรก็เปนเชนเดียวกนักับวงจรหลักเพียงแตมีอักษร “X” 2 JZ นําอยูขางหนาเทานั้น เชน X 2 JZ หรือ X 1 
JV 
 วงจรฉุกเฉนิ (Emergency Circuits) 
  วงจรฉุกเฉนิทีใ่ชเกี่ยวของกบัหนวยปองกนัความเสียหาย มีเพยีงวงจรเดียวภายในเรือใช
สัญลักษณของวงจรคือ X 40 J 
  - สวนมากใชติดตอกับสถานีใหญ ๆ เชน ศูนยปองกนัความเสยีหายหลัก,หองหมอ,หองเครื่อง,
หองถือทาย,และสะพานเดนิเรือ ลักษณะเปนสายลวดออนตัวไดมีปล๊ักเสียบที่หวัและทาย 
  - วงจรฉุกเฉนินี้จะใชในกรณีที่เกิดความเสียหายใหญ ใตดาดฟา และทําใหวงจรชวยและวงจร
หลักเกิดการขดัของขึ้น 
 วิธีใชโทรศัพทกําลังเสียง 
  - เมี่อจะใชโทรศัพทกาํลังเสียง ตองทําการเสียบปลั๊กสวมหูฟง ถือกระบอกพูดใหหางจากปาก
ประมาณครึ่งนิ้ว 
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  - ที่กระบอกพดูมีสวิตชเปลีย่นทางใหกดปุมสวิตชในเวลาพูดและปลอยปุมสวิตชเวลาตองการ
ฟง 
  - ในเวลาฉุกเฉนิหฟูงสามารถใชเปนเครื่องสงได 
 เครื่องมือส่ือสารอื่น ๆ 
  ๑. ระบบสื่อสารภายใน  (Intercom Units) 
       - เปนเครื่องมอืส่ือสาร 2 ทาง (TWO-WAY Transmission) สวนมากใชติดตอระหวาง 
ศูนยปองกันความเสยีหายหลัก และหนวยซอมตาง ๆ ใชสัญลักษณของวงจรคือ 4 MC 
       - ในบางแหงใชติดตอทางเดยีว (ONE-WAY Communication) เชน จากหนวยซอมไปยัง
หนวยซอมยอย ซึ่งสามารถทําไดโดยใชลําโพงไปติดตั้งไวตามที่ตาง ๆ  
       - ขอดี สามารถใชติดตอไดรวดเร็วและโตตอบกันได 
       - ขอเสีย ตองพึ่งกาํลังงานไฟฟา และเสยีงายเมื่อถูกกระทบกระเทือนแรง ๆ 
  ๒. โทรศัพทภายในเรือ (Ship’s Service Telephone)  
        - ใชในการติดตอส่ือสารได แตมีขอเสียคือ ใหความไววางใจไดไมมากนักเพราะจะเกิดการ 
ขัดของขึ้นในระยะแรกทีเ่รือไดรับความเสียหาย 
  ๓. ระบบประกาศภายในเรอื (Ship’s General Announcing System) 
       - ใชสัญลักษณของวงจรคอื 1MC ปกติใชในการประกาศขาวสารของทางเรือ เชน เตือนภัย
เปนตน  
       - ไมควรใชเปนเครื่องมือส่ือสารในการปองกนัความเสียหาย ถาหากวายังมีวิธกีารสือ่สาร
อยางอืน่ใชไดอยู ใหใชเปนกรณีสุดทาย เทานัน้ 
        - มีขอเสียหลายอยาง เชน เสยีงดังไปทั่วลาํ ฟงไมชัดเจน และขอสําคัญก็คือ ไมสามารถ
โตตอบไดเพราะเปนเครื่องมือส่ือสารทางเดียว 
  ๔. ทอพูด (Voice Tubes) 
        - สวนมากใชติดตอส่ือสารกับสถานที่ใกล ๆ เชน สะพานเดนิเรือ,หองถือทาย,สะพาน
เดินเรือกับหองเครื่อง,และหองเครื่องกับหองหมอ เปนตน 
        - ขอเสียคือ เปนอันตรายตอการผนกึน้าํ,และควัน 
  ๕. พลนาํสาร (Messenger Service) 
        - เปนการสงขาวที่ชา แตขาวที่ไดรับถูกตองแนนอนกวาวธิีการสื่อสารอืน่ ๆ ที่กลาวมา 
         - ควรฝกใหเจาหนาที่หนวยซอมทุกคนสามารถเปนพลนําสารที่ชาํนาญเพื่อที่จะถายทอด
คําสั่งและขาวสารไดดี เพราะการสงขาวดวยการเขียนมกัจะเชื่อถือไดมากกวาขาวสารที่ไดจากการบอก
กลาว 
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 การฝกพนักงานพูดโทรศัพทสําหรับการสงขาวสาร 
  - เจาหนาที ่ทีม่ีหนาที่ในหนวยงานปองกนัความเสยีหายทุกคน จะตองสามารถใชเครือ่งมือ
ส่ือสารที่มีอยูในเรือใหไดทุกชนิด เพื่อที่จะทําแทนกนัได แลวเลือกเอาคนทีพู่ดดีที่สุด เปนเจาหนาที่
ติดตอส่ือสาร ผูที่มีคุณสมบติัเหมาะที่จะเปนเจาหนาทีติ่ดตอส่ือสารคือ คนพูดเสียงดังชัดเจน , พูดไมชาหรือ
เร็วจนเกินไป ( ปกติควรพูดใหเร็วเทากับอัตราการเขียน ) 
  - จงจําไววาคนพูดไมดี เลวรายเสียกวาไมมีเครื่องมือส่ือสารเสียอีก 
  - ขณะที่พูด หรือรับขาวสารก็ดี จะตองบนัทึกไวเปนหลักฐานในสมุดจดคําสั่งดวยทกุครั้ง 
โดยเฉพาะในเวลาทําการรับขาวสารจะตองจดขาวสารทีไ่ดรับจากศูนยปองกนัความเสียหายหลกั  ลงใน
สมุดจดคําสั่งดวยทกุครั้ง ถงึแมวาขาวสารนั้นจะไมเกี่ยวของกับหนวยซอมของตัวเองหรือไม   เพราะถา
มิฉะนัน้หากศนูย ปองกนัความเสียหายหลกั  เกิดไดรับความเสยีหายแลว    หนวยซอมที่ไดรับหนาที่แทน
แลว หนวยซอมที่ไดรับหนาที่แทนศูนย ปองกันความเสยีหายหลกั   จะไมทราบเลยวาหนวยซอมอ่ืน ๆ เขา
กําลังทําอะไรอยู 
  - โดยทัว่ ๆไปขาวสารจะแบงออกไดเปน ๓ สวนคือ ชื่อสถานทีี่เราตองการติดตอ , ชื่อสถานีเรา  
และขาวสาร 
  - การสงขาวสารใหอานขาวสารทั้ง ๓ สวนรวดเดียวเลย   ไมตองหยุดรอวาสถานทีี่เราเรียกจะ
รับรูวาใครเรียกเขา เมื่อเขาไดรับขาวจนจบแลวเขาก็จะทราบเอง 
  - ผูรับขาวสาร เมื่อไดรับขาวและบันทกึขาวสารลงในคําสั่งแลว จะตองอานทวนขาวสารที่ไดรับ
ทราบนั้นใหผูสงขาวทราบอกีครั้งหนึ่งวาถกูตองหรือไม 
  - ตัวอยางวธิีการสงขาว และรับขาวสาร  
        ก. สง ศูนยปองกนัความเสียหาย   หนวยซอม ๑ ขณะนีป้ระตูล้ินกั้นน้าํหมายเลข 2-130-2 
รอนและเปดยาก 
        ข. รับ หนวยซอม ๑ ศูนยปองกนัความเสียหายทราบ ขณะนี้ประตูล้ินกั้นน้ําหมายเลข 
 2-130-2 รอนและเปดยาก 
 การรักษาการติดตอส่ือสารใหครบไวไมขาดตอน  
       - ในบางกรณทีี่ศูนยปองกนัความเสยีหาย   อาจจะไดรับความเสยีหายจนไมสามารถจะควบคุม
บังคับบัญชาหนวยซอมตอไปไดเพื่อไมใหการติดตอส่ือสารตองขาดตอนลง จึงจาํเปนจะตองมีหนวยซอม
อาวุโสรองลงไป ข้ึนมารับหนาที่แทนศนูยปองกันความเสยีหาย    ฉะนั้นดวยเหตุนีก้ารจัดสถานหีนวยซอม
สายการควบคมุและสายการบังคับบัญชาจะตองมีความสัมพันธกนัตลอดเวลา 
       - ทําไดโดยกําหนดไวในแผนลวงหนาวาเมือ่ศูนยปองกันความเสยีหาย         ไดรับความ
เสียหายแลวหนวยซอมใดจะเปนผูควบคุมแทน 
       - วิธนีี้ตองกระทําอยูเสมอ ๆ ในเวลาฝก เพือ่ใหเกิดความชํานาญ ทําไดโดยให ศูนย ปองกัน
ความเสยีหาย  ทําเงียบเสยีงเสียแสดงวาไดรับความเสียหายแลว  หนวยซอมที่มีอาวุโสถัดไปจะตองทาํ 



- ๑๗๖ - 
หนาที่แทนศนูย ปองกันความเสียหายทันที แตตองแจงใหหนวยซอมอ่ืน ๆ รวมทัง้หองเครื่องจักร , สะพาน
เดินเรือ  และ ผบ. เรือทราบกอนเสมอ  
 วิธีการสงขาวสาร 
       - โดยทัว่ไป วธิกีารสงขาวไมถูกตองแลว การปองกนัความเสียหายก็จะไมเกิดผล 
       - การรายงานครั้งแรก ณ ทีค่วามเสยีหายเกิดขึ้น ควรเริม่ดวย ตําบลที ่ๆ เกิดความเสียหาย 
(Location  Damage) และลักษณะของความเสยีหาย  (Mature Of Damage) 
       - การรายงานอันดับตอไปคือ ขนาดของความเสยีหาย และวิธีแกไขรวมทัง้การขอความ
ชวยเหลือ 
  - การรายงานฉบับตอไปก็คือ ผลของการแกไขและเหตุการณที่เกิดขึ้นอีกดังนี ้
  - ซึ่งการรายงานขาวสาร หรือการรับขาวสาร ของที่ตาง ๆ ไมวาจะเปนที่ศูนยปองกนัความ
เสียหาย หนวยซอม หรือแมกระทัง่ที่เกิดเหตุ รวมทั้งพลนําสารก็จะตองบันทึกขาวสารลงในกระดาษเขียน
ขาว (Message Blank) โดยรูปแบบหนาตาของกระดาษเขียนขาวเปนดังนี ้

 

 
 
 

…………………………… 
 



บทที่  ๑๗ 
เครื่องหมายและสัญญลักษณในการปองกันความเสียหาย 

 ในการสูรบหรือแมในขณะปกติเมื่อเรือไดรับความเสยีหาย ขาวสารตาง ๆ ที่ไดรับจากบริเวณที่เกิด
เหตุมายังหนวยซอมและศูนยปองกนัความเสียหายจนถงึผูบังคับการเรือยอมมีความสลับซับซอนและสับสน 
ฉะนัน้ งานในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปองกนัความเสียหาย ยอมตองอาศัยความรวดเร็ว ชัดเจน 
และถูกตอง จงึไดมีการกาํหนดเครื่องหมายและสัญญลักษณตาง ๆ เพื่อใหเกิดความงายในการมอง และ 
พิจารณาแกไขปญหาของหวัหนาศนูยปองกนัความเสียหายและหวัหนาหนวยซอม อีกทั้ง ยงัยนระยะเวลา
ในดานการสื่อสารใหนอยลงแตไดครบถวนของความถูกตองของเนื้อขาว เราจึงใชสัญญลักษณและ
เครื่องหมายตาง ๆ ทีก่ําหนดขึ้นนี้พล็อตลงในแปลนปองกันความเสยีหายของเรือและบันทึกขาวสารใน
กระดาษเขียนขาว   
( MESSAGE  BLANK ) 
 สัญญลกัษณตาง ๆ และความหมาย 
 
 สัญญลักษณ                                         ความหมาย 
 
  ความเสยีหายที่ไดรับรายงาน 
 
  ความเสยีหายที่เกิดขึ้นกําลงัไดรับการแกไขอยูในความควบคุมแลว 
   
  ความเสยีหายที่เกิดขึ้นถูกกาํจัดเรียบรอยแลว 
 
  จัดยามเฝาพืน้ที่ ๆ ไดรับความเสียหายแลว 
 
  ไดทําการตรวจสอบหองและในบริเวณพืน้ที ่ๆ ไดรับความเสียหาย
แลว 
 
  ความเสยีหายที่เกิดขึ้นไดรับการแกไขเสร็จส้ินสมบูรณแลว 
 

  ไดสงผูสํารวจความเสยีหายไปสํารวจความเสียหายแลว 
 

  ตัดระบบไฟฟา,ไฟแสงสวางและไฟกําลงัเรยีบรอยแลว 
 



- ๑๗๗ - 
 สัญญลักษณ                                         ความหมาย 
 

  ตัดระบบระบายอากาศเรียบรอยแลว 
 

    Port Stbd เสนระดับน้าํภายในหอง 
 

    Port Stbd เสนแนวน้าํภายนอกหอง (ทางกราบขวา หรือ กราบซาย) 

    Port Stbd แสดงระยะสูงหรือตํ่าของระดับน้ําภายในหอง 
 
 สัญญลกัษณของอักษรยอตาง ๆ 

อักษรหรือสัญญลักษณ ความหมาย 
A  ,  B  ,  C  ,  D (Fire depending on class) ไฟประเภท ก. , ข. , ค. , ง. 

H (Hole)  รูทะล ุ
K (Shoring)  การค้ําจุน 
S (Smoke)  ควัน 
T (Communication)  การสื่อสาร 
P (Personnel Casualty)  บุคคลที่ไดรับบาดเจ็บ 

N /..... R.(ขนาดปริมาณรังสี) (Nuclear)  สงครามนิวเคลียร 
B / .....(ชนิดของเชื้อโรค) (Biological)  สงครามเชื้อโรค 
C / .....(ชนิดของสารเคม)ี (Chemical)  สงครามเคม ี

FB (Fire Bourdary)  จํากัดขอบเขตของไฟ 
SB (Smoke Bourdary)  จํากัดขอบเขตของควัน 
FLB (Flooding Bourdary)  จํากดัขอบเขตน้ําทวม 

FL  or  F (Flooding)  น้ําทวม 
PF (Progressive Flooding)  น้าํทวมเกิดจากความเสยีหาย 

FFW (Fire Fighting Water)  น้ําทวมเกิดจากน้าํดับไฟ 
E (Electrical System)  ระบบไฟฟา 
R (Rupture or Rupture Line)  ทอแตกหรือขาด 

C / U (Cool and Unjammed)  หลอเย็นและเปดไดแลว 



- ๑๗๘ - 
อักษรหรือสัญญลักษณตาง ๆ  ความหมาย 

F / M (Fire Main)  ทอน้าํไฟรเมน 
FM cov (Fire Main Cut-out Valve)  ล้ินตัดน้ําไฟรเมน 

FMv (Fire Main Valve)  ล้ินน้าํไฟรเมน   
F / P (Fire Plug)  หวัตอน้ําดับเพลิง 
H / J (Hot and Jammed)  รอนและเปดยาก 
NAD (No Apparent Damage)  ไมปรากฏความเสียหาย 

NAED  (No Apparent Electrical Damage)  ไมปรากฏความเสียหายทางไฟฟา 
WTD (Watertight Door)  ประตูกั้นน้ํา 
WTH (Watertight Hatch)  ฝากัน้น้าํ   
WTS (Watertight Scuttle)  ฝากัน้น้ําชองทางขึน้ลงฉุกเฉนิ 
BH (Bulk Head)  ผนงักัน้หอง 

P / P (Portable Pump)  เครื่องสบูน้ําเคลื่อนที ่
F / L (Fuel Line)  ระบบทอน้ํามนัเชื้อเพลิง 
S / L (Steam Line)  ระบบทอทางไอ 
O / L (Oil Line )  ทอทางน้าํมนัหลอ 

  
 
ดัวอยางการเขียนสัญญลกัษณและอักษรตาง ๆ ลงในกระดาษเขียนขาว (Message Blank) และ
พล็อตลงในแปลนปองกนัความเสียหายของเรือ 
 
 ในกรณีเกิดเพลิงไหมภายในหองและเปนไฟประเภท ก.,ข.,ค. ( Class A,B,C )  
 
 A หมายถงึ เมื่อไดรับรายงานวา เกิดเพลงิไหมเกิดขึ้นและเปนไฟประเภท ก. (Class A.)  
  ซึ่งถาทาํการเขียนขาวสารกจ็ะเขียนอกัษร ก. หรือ A. ลงในชองแรกเหนือขีด 
เชนเดียวกนั  
  หากทาํการพล็อตลงในแปลนปองกันความเสียหายก็จะนําเครื่องหมายดังกลาวนี้
ทั้งหมด 
  ใสลงไปในหองที่เกิดความเสียหายดังกลาว โดยใตขีดจะมีเวลากาํกับหรือไมก็ได 
 
        หมายถงึ เมื่อไดรับรายงานวาหองที่เกิดเพลิงไหมไดดําเนินการทาํการดับไฟและไฟนั้น 
อยู 
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 A ในความควบคุม (หมายถงึ แนวโนมของไฟจะสามารถดับลงได ไมมีการแผขยาย
ออกไป) 
 
    
           A          หมายถงึ เมื่อไดรับรายงานวา หองที่เกิดเพลิงไหม ไฟไดดับลงแลว 
 
  หมายถงึ เมื่อไดรับรายงานวา ไดจัดยามเฝาไฟเรียบรอยแลว (ควรระบชุื่อผูเฝาไฟไว
ดวย) 
           A   
 
 
                             + 0 , - E , - T 
           A หมายถงึ  เมื่อไดรับรายงานวา ไดทําการตรวจสอบความปลอดภัยของหองภายหลงั
จาก 
  ไฟดับแลว โดยการตรวจหาวาภายในหองมีปริมาณออกซิเจนเพียงพอตอการหายใจ 
  หรือไม และมปีริมาณแกสระเบิดหรือไม รวมทัง้ปริมาณสารพิษ       (เครื่องหมาย  “+”    
  หมายถงึมีการตรวจพบแก็สนั้น ๆ , เครื่องหมาย  “-“  หมายถงึ ตรวจไมพบแกสนั้น ๆ ) 
  หากถาทราบปริมาณและตองการใสเพื่อความแนชัดกส็ามารถใสได 
   ในการตรวจสอบความปลอดภัยของหอง ถามีการตรวจหลายครัง้ใหใสวงเล็บ
จํานวนครั้งทีท่าํการตรวจสอบดวย   
หมายเหต ุ  ถาเกิดเพลิงไหมและวัตถุเชื้อเพลิงเปนไฟประเภทตาง ๆ ก็ใหใสสัญญลักษณตามชนดิของ 
      เชื้อเพลงินัน้ ๆ เชน ไฟประเภท ก. / A. ก็ใหใส อักษร ก. / A. ลงในชองวาง แตถาเปนไฟประเภท  
      ข./ B. , ค. / C. ก็ใหใสในชองวางเชนกนั  
 
 ในกรณีที่มีควนัเกิดขึ้นในหอง   สวนใหญเราใชอักษร  “S”  แทนคําวา “ควัน“ สวนการเขียนขาวสาร 
และการพล็อตในแปลนปองกนัความเสียหายก็ยงัเปนเชนเดิม เชน  
 
   S หมายถงึ  เมื่อไดรับรายงานวามีควัน 
 
  S หมายถงึ  กําลังทําการระบายควัน และควันมปีริมาณลดนอยลง 
 
  S หมายถงึ   ควันในหองไดทําการระบายควันออกหมดแลว 
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 การจํากัดขอบเขตของความเสียหาย   สวนใหญความเสยีหายทีเ่กิดขึ้น ณ จุดหนึ่ง จะสามารถแผ
ขยายไปยงัจุดตาง ๆ ภายในเรือได จึงทําใหความเสียหายนัน้ เกิดการแผขยายวงกวางออกไป ฉะนั้นจงึตอง
มีการจํากัดขอบเขตของความเสียหายใหอยูในที่ใดที่หนึ่ง เพื่อความงายในการดําเนนิการแกไข รวมทั้งยัง
สามารถแบงพืน้ทีท่ี่เกิดความเสียหายกับพื้นที่ที่ไมเกิดความเสยีหายออกจากกัน ความเสยีหายทีเ่กิดขึ้นนี ้
สามารถแบงออกไดเปน ๓ ลักษณะ คือ จากไฟ , ควันไฟ และน้ํา ตัวอยางเชน 
 
 FB หมายถงึ   ไดส่ังการใหมกีารจํากัดขอบเขตของไฟแลว 
 
 FB หมายถงึ   กําลังดาํเนนิการจํากัดขอบเขตของไฟอยู 
 
 FB หมายถงึ   ไดดําเนินการจํากัดขอบเขตของไฟเรียบรอยแลว 
 
 หากเปนการจาํกัดขอบเขตของควันก็เปลี่ยนจาก อักษร “FB” เปน “SB” แทน และ ถาเปนการจาํกดั
ขอบเขตของน้ําก็เปลี่ยนเปนอักษร “FLB” แทน  
 
 น้ําทวม   ในกรณีที้เกิดความเสียหาย เกิดรูทะลุ , ทอน้าํแตก หรือ ในหองดังกลาวมนี้าํทวมขัง
เกิดขึ้น 
ซึ่งอาจจะเกิดจากการดับไฟ เราจําเปนจะตองกําจัดออก เพราะถาหากปลอยทิง้ไว จะทาํใหการทรงตัวของ
เรือเสียไป ตัวอยางเชน 
 
  FL หมายถงึ   ไดรับรายงานวาน้ําทวมเกิดขึ้น 
 
  FL หมายถงึ   กําลังทําการระบายน้ําออก 
 
  FL หมายถงึ   ระบายน้ําออกเรียบรอย 
  
 หากเปนการน้าํทวมทีเ่กิดจากการดับไฟกเ็ปลี่ยนจาก อักษร “FL” เปน “FFW” แทน และ ถาน้าํทวม
ดังกลาวมีแนวโนมของการทวมทีเ่พิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ก็เปลีย่นอักษรเปน “PF” แทน 
 นอกจากนัน้แลวในกรณนี้ําทวมยังสามารถบงบอกถึงความสงูของน้ําที่เขามาทวมขงัวามีสถานภาพ
เปนอยางไร โดยเขียนลงในชองวางที่เปนชองจําลองของสภาพหองหรือตัวเรือในกระดาษเขียนขาว 
(Message Blank ) การเขียนนี ้เขียนเฉพาะการเขียนขอมูลลงในกระดาษเขียนขาวเทานัน้ แตจะไมเขียนลง
ในแปลนปองกันความเสยีหายของเรือ  รูปแบบเปนดังนี ้



- ๑๘๑ - 
 

  หมายถงึ  น้าํทวมในหองสูงจากพื้นดาดฟา  ๓  ฟุต 
    

  หมายถงึ  น้าํที่ทวมในหอง มีแนวโนมเพิ่มข้ึนตลอดเวลา 
 

  หมายถงึ  น้าํที่ทวมในหอง มีแนวโนมลดลงตลอดเวลา (โดยการ 
         สูบออกโดยใชเครื่องสูบน้าํ) 
  

  หมายถงึ  น้าํที่ทวมในหอง มีจํานวนคงที่ ไมสูงขึ้น และ ไมลดลง 
 
 รอยแตกเปนทางยาว  หมายถึง สภาพของผนังตัวเรือหรือตะเข็บของเรือไดรับความเสียหายเกิดการ
ฉีกขาด ทาํใหเปนรอยแตกเกดิขึ้น ซึ่งความเสียหายดังกลาว สามารถใชสัญญลักษณเปน  ดังนี้   

 
สําหรับรอยแตกที่เกิดขึ้น ถาเราจะเขียนลงในกระดาษเขียนขาว สามารถเขียนเหมือนกับขาวสารทั่ว ๆ ไป 
โดยใชสัญญลักษณทีก่ําหนด เขียนแทนลงไป ตัวอยางเปนดังนี ้
 
  หมายถงึ  ไดรับรายงานวาพบรอยแตก 

  หมายถงึ  กําลังดําเนินการซอมทํารอยแตก 

  หมายถงึ  ไดดําเนนิการซอมทํารอยแตกเรยีบรอยแลว 
 ทอทางภายในเรือที่ไดรับความเสียหาย   ในเรือมีทอทางตาง ๆ มากมายที่ใหของเหลวและอากาศ
ผาน เชน ทอน้าํไฟรเมน , ทอน้ําจืด , ทอทางไอน้ํา , ทอน้าํมันเชื้อเพลงิ , ทอน้าํมันหลอ รวมทัง้ทอแกส 



- ๑๘๒ - 
ภายใตกําลงัดัน เปนตน ซึ่งทอทางเหลานี ้เมื่อเกิดความเสียหาย เราสามารถใชสัญญลักษณอักษรเปน  R   
แทนแตเนื่องจากภายในเรือทอทางตาง ๆ มีมากมาย เราจึงเขียนแบงประเภทของทอตาง ๆ ตามชนดิของทอ
นั้น ๆ ดานหลงัของอักษร  R  โดยมีเครื่องหมาย  /  ค่ันกลาง  ตัวอยางเชน 
 
             R   F/M  หมายถงึ  ไดพบ หรือ ไดรับรายงานวาเกิดความเสยีหายบริเวณทอน้าํไฟรเมน 
  
  
     R  O/L  หมายถงึ  ขณะนี้ กําลงัดําเนนิการซอมทาํทอน้าํมนัหลออยู 
  
 
     R   S/L  หมายถงึ  ไดดําเนนิการซอมทําทอไอน้ําเสร็จเรียบรอยแลว 
 
 นอกจากนัน้แลว ในขณะทําการซอมทาํทอทางตาง ๆ จาํเปนเสมอที่จะตองมีการปดลิ้นเพื่อปองกนั
ของเหลวมิใหร่ัวไหล อีกทั้งยังสะดวกในการดําเนนิการซอมทํา ซึ่งการดําเนินการดงักลาว สามารถเขียน 
ขาวสารลงในกระดาษเขียนขาว หรือ บันทึกลงบนแปลนปองกันความเสียหายของเรือได ตัวอยางเชน 
 

  หมายถงึ  ทอน้ําไฟรเมนแตกหรือขาดทางกราบซาย 

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

  หมายถงึ  ทอน้ําไฟรเมนแตกหรือขาดทางกราบซาย ไดตอครอม 
                    FP .....  และ FP .....  แลว  

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



- ๑๘๓ - 
 การเกิดรูทะลุ ( HOLE )   เราใชสัญญลักษณเปนตัวอกัษร H  แสดงถึงรูทะลทุี่เกิดขึน้ ยกเวนการ
เกิดรอยแตกตะเข็บจะใชสัญญลักษณ  ตามที่กลาวแลวดังขางตน ซึง่ในการเขียนขาวในเรื่องของการเกิดรู
ทะลุก็เชนเดยีวกับการเกิดปญหาอืน่ ๆ ตัวอยางเปนดงันี ้
  H หมายถงึ ไดรับรายงานวาเกิดรูทะลุข้ึน 
 
  H หมายถงึ รูทะลุกําลงัทําการอุดหรือปะ 
 
  H หมายถงึ ไดอุดหรือปะรูทะลุเรียบรอยแลว 
        จ.อ. ( ก. )  
  H หมายถงึ ไดจัดยามเฝารูทะลุเรียบรอยแลว   ชื่อ....จ.อ.(ก.)....... 
 
 ในกรณีที่เกิดความเสยีหายเนื่องจากเกิดรอยแตกตะเข็บหรือเกิดรูทะล ุทําใหน้าํเขาเรอื เราสามารถ
เขียนขาวสารลงในกระดาษเขียนขาว พรอมทั้งพล็อตขาวสารที่ไดลงในแปลนปองกนัความเสียหายของเรือ 
ดังตัวอยาง 
 รอยแตกตะเข็บ 

  หมายถงึ   รอยแตกตะเข็บกวาง ๑ นิ้ว ยาว ๕ นิว้   
          อยูใตแนวน้าํ ๓ ฟุต ทางกราบซาย 

  หมายถงึ   รอยแตกตะเข็บกวาง ๑ นิ้ว ยาว ๕ นิว้ 
         เหนือแนวน้าํ ๔ ฟุต  ทางกราบขวา 

  หมายถงึ   รอยแตกตะเข็บกวาง ๑ นิ้ว ยาว ๔ นิว้ 
           ใตเพดาน ๕ ฟุต ทางกราบซาย 

  หมายถงึ   รอยแตกตะเข็บกวาง ๑ นิ้ว ยาว ๑๒ นิ้ว 
          สูงจากพื้นดาดฟา ๕ ฟุต ทางกราบซาย 
  



- ๑๘๔ - 
รูทะล ุ   

  หมายถงึ   รูทะลุโต ๔ นิ้ว อยูเหนือพืน้ดาดฟา ๓ ฟุต ทางกราบ
ซาย 

  หมายถงึ  รูทะลุโต ๓ นิ้ว ใตแนวน้าํ ๒ ฟุต ทางกราบขวา  
         น้ําทวมสูงจากพืน้ดาดฟา ๔ ฟุต 

  หมายถงึ  รูทะลุโต ๓ นิ้ว เหนือแนวน้าํ ๒ ฟุต ทางกราบซาย 
         ขณะนี้ไดทําการอุดรูทะลุดวยลูกอุดแลว 

  หมายถงึ  รูทะลุโต ๓ นิ้ว ใตแนวน้าํ ๒ ฟุต ทางกราบขวา 
         ทําการปะรทูะลุดวยหีบปะแลว 
หมายเหต ุ สัญญลักษณของอุปกรณในการอุดปะ 
 

  =  ลูกอุด หรือ ล่ิมอุด   =  หีบปะ ( ไมหรือเหล็ก ) 
 

   =  แผนปะพับได    =  แผนปะแบบตาง ๆ  
 ระบบการค้ําจนุ (SHORING)   เมื่อผนงักัน้หองหรือผนงัตัวเรือรวมทัง้ชองทางตาง ๆ ไดรับความ 
เสียหาย ไมสามารถใชงานไดตามปกติ ซึง่อาจจะกอใหเกิดความเสยีหายตอตัวเรือมากขึ้น จึงจาํเปนตอง 
ทําการค้ําจนุเพื่อรักษาสภาพมิใหเกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้น เราจงึสามารถใชสัญญลักษณอักษร  K  
 
 



- ๑๘๕ - 
แทนการค้ําจนุ โดยทาํการเขียนสัญญลักษณดังกลาวลงในกระดาษเขียนขาว หรือ พล็อตลงในแปลน
ปองกนัความเสียหายของเรอืได เชน 
 
 K หมายถงึ   กําลังดาํเนนิการค้ําจุนอยู 
 
  K หมายถงึ การค้ําจนุแลวเสร็จ  ๕๐ % 
 
  K หมายถงึ การค้ําจนุเสรจ็ส้ินเรียบรอยแลว 
           พลฯ ( ข. )....  
  K หมายถงึ การค้ําจนุดังกลาวไดจัดยามเฝาเรียบรอยแลว โดยให  พลฯ ( ข. )  เปนผู
เฝา 
ระบบไฟฟา (ELECTRICAL),ระบบสื่อสาร (COMMUNICATION),คนบาดเจ็บ (PERSONNEL 
CASUALTY)    
 ในระบบตาง ๆ นอกจากที่กลาวมาแลว เราก็สามารถเขยีนขาวสารและพล็อตสัญญลักษณลงใน
แปลนปองกนัความเสยีหายของเรือได เชนเดียวกัน โดยใหระบบไฟฟาแทนดวยสญัญลักษณอักษร   E    , 
ระบบสื่อสารแทนดวยสัญญลักษณอักษร  T   ,  และคนบาดเจ็บในบริเวณที่เกิดเหตแุทนดวยสัญญลักษณ 
อักษร  P  ซึง่ในการเขียนขาว และ การพลอ็ตลงในแปลนปองกันความเสียหายของเรือสามารถทาํได 
เหมือนกับที่กลาวมาแลวเชนเดียวกัน  ตัวอยางเชน 
 
 E               T P หมายถงึ  ระบบไฟฟาขัดของ , ระบบติดตอส่ือสาร 
        ขัดของ , มีผูไดรับบาดเจ็บ 
 E  T  P หมายถงึ  กําลังดําเนินการซอมทําระบบไฟฟา, 
          กําลงัดําเนินการซอมทาํระบบติดตอส่ือสาร, 
          กําลงัเคลื่อนยาย/ชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บ 
           E     T         P   หมายถงึ  ระบบไฟฟาที่ชาํรุดสามารถซอมทําและใช 
          ราชการไดแลว,ระบบติดตอส่ือสารสามารถ 
          ซอมทาํและใชราชการไดแลว,ผูที่ไดรับ   
          บาดเจ็บสามารถเคลื่อนยาย/ชวยเหลือ 
                                                                                         ออกมาปลอดภัยแลว 
           
           
 



- ๑๘๖ - 
การปนเปอนสารนิวเคลยีร เคมี และ เชื้อโรค (NUCLEAR,CHEMICAL,BIOLOGICAL 
CONTAMINATION) 
 ในกรณีที่เรือไดรับสารพิษ นชค. (NBC.) ซึง่จําเปนจะตองเขียนรายงานเปนขาวสารหรือพล็อต
ขาวสารที่ไดรับลงในแปลนปองกนัความเสียหาย เรายงัคงใช การเขียนขาวเหมือนอยางที่กลาวมาแลว
ขางตน โดยใชสัญญลักษณอักษร และ รูปแบบตามที่กาํหนด  ตัวอยางเชน 
 
 N  หมายถงึ  ไดรับรายงานวาตรวจพบปริมาณกัมมันตภาพรังสีขนาด 180 Rad./Hr. 
        180 R/H 
 
 N  หมายถงึ  กําลังดําเนินการชําระลางกัมมนัตภาพรังส ี
        180 R/H 
 
 N  หมายถงึ  สารกัมมันตภาพรงัสีที่เปรอะเปอนไดดําเนนิการชําระลางออกหมด 
        180 R/H      เรียบรอยแลว 
 
 B  หมายถงึ  ไดรับรายงานวาตรวจพบสารเชือ้โรค (สารชีวะ) ..................... 
     ชนิดของเชือ้โรค 
 
   B  หมายถงึ  กําลังดําเนินการชําระลางสารเชื้อโรค (สารชีวะ)................ อยู 
     ชนิดของเชือ้โรค 
 
  B  หมายถงึ  ดําเนินการชําระลางสารเชื้อโรค (สารชีวะ)...........เรียบรอยแลว 
     ชนิดของเชือ้โรค 
 
 C  หมายถงึ  ไดรับรายงานวาตรวจพบสารเคมี (.....................) 
     ชนิดของสารเคมี 
 
   C  หมายถงึ  กําลังดําเนินการชําระลางสารเคมี (....................)  อยู 
     ชนิดของสารเคมี 
 
  C  หมายถงึ  ดําเนินการชําระลางสารเคมี (.................)   เรียบรอยแลว 
     ชนิดของสารเคมี 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



- ๑๘๘ - 
ตัวอยางที ่๒ 
 เวลา  ๐๗๐๐  จากผูส่ังการ ฯ ถงึหนวยซอม ๓ หองหมายเลข  3 - 28 - 4 - L  กงที ่ ๓๑  กราบซาย
ใตแนวน้าํ ๓ ฟุต มีรอยแตกตะเข็บโต  ๑ นิ้ว  ยาว  ๖  นิ้ว ขณะนี้กาํลังแยกซอมทาํ 
สามารถเขยีนขาวไดดังนี ้
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………… 



- ๑๘๙ - 
เอกสารสําหรับการปองกนัความเสียหาย 
             ๑. หองสมุดสาํหรับการปองกนัความเสยีหาย  ที่จัดเกบ็และดูแลโดยนายทหารปองกันความ
เสียหาย อาจจะจัดเก็บในศูนยปองกันความเสียหาย  (DCC.)  หรือที่เหน็วาเหมาะสม   คนหางาย ตองมี
อยางนอยดงันี ้
 ๑.๑ MASTER AND WORKING COPY DC PLATES  
 ๑.๒ การจัดชุดของแผนกชางกล และการจัดแบงหนาทีรั่บผิดชอบ 
 ๑.๓ คูมือการจัดสถานีรับ (สถานปีองกนัความเสยีหาย) 
 ๑.๔ คูมือการจัดหนวยซอมของกองเรือตนสังกัดนัน้ 
 ๑.๕ คําแนะนาํในการจัดแบงกําลงัพลของเรือทุกแผนก 
 ๑.๖ หนงัสือคูมือปองกนัความเสียหาย และแปลนเรือสําหรับปองกันความเสยีหาย (ฉบับจริง) 
 ๑.๗ ตนฉบับ CCOL’ S (COMPARTMENT CHECK OFF LISTS) 
 ๑.๘ แปลนเรือโดยทั่วไป ทั้งหมด (ฉบับจริง) 
 ๑.๙ คูมือทางเทคนิคของอุปกรณตาง ๆ (ถาม)ี ดังนี ้
  ๑.๙.๑ คูมือเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที ่
  ๑.๙.๒ คูมือเครื่องชวยหายใจ O.B.A. / ขวดอัดอากาศ 
  ๑.๙.๓ คูมือเครื่องอัดอากาศสําหรับขวดอัดอากาศ 
  ๑.๙.๔ คูมือการปฏิบัติในการปองกนับุคคล 
  ๑.๙.๕ คูมือการคํานวณการทรงตัวและหาการลอยตวัของเรือ 
  ๑.๙.๖ คูมือการปองกนัความเสียหายทั่ว ๆ ไป 
  ๑.๙.๗ คูมือ GAS FREE ENGINEERING  
  ๑.๙.๘ คูมือแนะนําการปฏิบัติ เมื่อมีการบาดเจ็บ,การชํารุดของอุปกรณ (CASUACTY - 
                                   POWER) ตลอดจนวิธกีารแกไข ตามประเภทของเรือนัน้ ๆ  
  ๑.๙.๙ คูมือการดับไฟในเรือโดยทัว่ ๆ ไป 
  ๑.๙.๑๐ คูมือการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการกาํจัดของเสียในเรือ 
  ๑.๙.๑๑ บันทกึการจัดเก็บวสัดุอันตราย (HAZARDOUS MATERIAL) ตลอดจนรายละเอียด 
                                     ของวัสดุนัน้ ๆ และคําแนะนํา 
 ๑.๑๐ ตารางเปรียบเทียบคาเพื่อหาความจขุองถึงบรรจุของเหลวตาง ๆ     ( TABLES  OF TANK 
-CAPACITIES) 
 ๑.๑๑ คําแนะนําในการสง / การรับของเหลวตาง ๆ รวมถึงการสูบถายภายในเรือ 
 ๑.๑๒ ตารางปฏิบัติในการตรวจสอบการผนึกน้ํา 
 ๑.๑๓ ถาเปนเรือบรรทุกเครื่องบิน / เฮลิคอปเตอร ตองมีคูมือการดับไฟบนเรือบรรทุกเครื่องบนิ / 
เฮลิคอปเตอร คูมือในการชวยชีวิต 
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 ๑.๑๔ อัตราพสัดุประจําเรือ    ของเครื่องมอืปองกันความเสียหายโดยทั่วไป และเครื่องมือปองกัน
ความเสยีหาย จากสงครามเคมี / ชีวะ (CBR DEFBCE) 
 ๑.๑๕ แปลนเรือสําหรับการนําเรือเขาอูแหง 
 ๑.๑๖ LIST OF AUTHORIZED ALTERATIONS 
            ๒. เอกสารตอไปนี้ตองเก็บรักษาไวทีน่ายทหารปองกนัความเสียหาย เพื่อพรอมใช 
  ๒.๑ คูมือและแปลนทาทางตาง ๆ  ทั้งหมดในเรือ 
  ๒.๒ แบบฝกในการปองกนัความเสยีหาย  ( ๑ ชุด ) 
  ๒.๓ คูมือของบริษัทผูผลิตอุปกรณในการปองกนัความเสียหาย ( ๑ ชดุ ) 
  ๒.๔ แปลนเรือ  (  ๑ ชุด ) 
  ๒.๕ รายละเอยีดเฉพาะของเรือ เชน จุดออน จุดแข็งตาง ๆ  
  ๒.๖ คําสั่งการจากกองเรือตนสังกัด เกี่ยวกับการปองกนัความเสียหาย 
  ๒.๗ คูมือคําแนะนําในการซอมทําตวัเรือตลอดจนบันทึกการซอมทาํในอดีตของตัวเรือ 
  ๒.๘ คูมือ  PQS  และ  PQS  ที่เกีย่วของกับการปองกนัความเสียหาย ( ๑ ชุด ) 
  ๒.๙ ถาเปนเรอืบรรทุกเครื่องบิน หรือ เฮลคิอปเตอร ตองมีคูมือ / คําแนะนําเกี่ยวกับเรือประเภทนี ้  
                         โดยเฉพาะ 
  ๒.๑๐ คูมือการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
  ๒.๑๑ บันทึกการจัดเก็บวัสดุอันตราย และรายละเอยีดคําแนะนําที่เกีย่วของ  ( ๑ ชุด ) ตลอดจน
วิธีปฏิบัติ เมื่อมีเหตุฉุกเฉนิกบัวัสดุอันตราย                           
  ๒.๑๒ คูมือการคํานวณ / ตารางบันทึก ของระวางขับน้ําและการทรงตัวของเรือ ( ๑ ชุด ) 
  ๒.๑๓ คําแนะนําทั่ว ๆ ไป เมื่อนําเรือเขาอูแหง 
  ๒.๑๔ คูมือฝกสงครามนิวเคลียร / เคมี / ชีวะ   ตลอดจนการปฏิบัติในเรือ     เมื่อมีการประสพกบั 
                            สงครามนิวเคลียร / เคมี / ชีวะ   
  ๒.๑๕ คูมือและบันทึกการฝกการใชอุปกรณปองกันความเสียหายแตละชนิด 
  ๒.๑๖ บันทกึการจัดเก็บพัสดุตาง ๆ สําหรบัอุปกรณปองกันความเสยีหาย 
 ๓. เอกสารที่ใชเปนขอมูลอางอิง  (SELECTED RECORD)  
  ๓.๑ ตองแจงใหกําลงัพลของเรือทราบวาเปนเอกสารที ่หามแกไข เคลื่อนยายออกนอกเรือ โดยไม 
                        ไดรับอนุญาต และปดประกาศเพื่อทราบ(Program by which critical publications 
onboard ship are kept current for ducumentation  purpose)  
  ๓.๒ เก็บรักษาไวเพื่อใชเปนขอมูลอางอิงในการปฏิบัติงานประจาํวนั 
  ๓.๓ ไดอะแกรม (SELECTED DRAWINGS) 
   ๓.๓.๑ ไดอะแกรมปองกนัความเสยีหายทัง้หมด 
   ๓.๓.๒ แปลนในการเขาอู 
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   ๓.๓.๓ สมุดแปลนเรือโดยทัว่ ๆ ไปทั้งหมด 
   ๓.๓.๔ กําหนดเวลาของการทดสอบการผนึกน้ําและการตรวจสอบ 
   ๓.๓.๕ ตารางเปรียบเทยีบความจุของเหลวตาง ๆ และขอมูลกราฟการทรงตัวของเรือ 
   ๓.๓.๖ สมุดตารางเปรยีบเทยีบคาในการวดัระดับของของเหลวตาง ๆ  
  ๓.๔ ขอมูลตาง ๆ (SELECTED DATA) 
   ๓.๔.๑ หนงัสอืคูมือปองกันความเสยีหาย (DAMAGE CONTROL BOOK) 
   ๓.๔.๒ หนังสอืคูมือความรูเกี่ยวกับเรือ SHIP’S INFORMATION BOOK) 
   ๓.๔.๓  คูมือทางเทคนิคของระบบและอปุกรณตาง ๆ  
   ๓.๔.๔ สมุดอัตราพัสดุของเรือทั้งหมด (COSAL) 
    ๓.๔.๕ สารบรรณของแปลนเรือและไดอะแกรม 
   ๓.๔.๖ สารบรรณคูมือทางเทคนิค 
DC.BOOK 
 ๑. วัตถุประสงค - เพื่อชวยใหสามารถทาํความเขาใจและเปนตัวชวยในการตัดสินใจในการปองกัน
ความเสยีหาย 
 ๒. หนงัสือนีถ้กูกําหนดใหมใีนกองเรือโดยรายละเอียดดงันี ้
  ๒.๑ เรือที่มีขนาดความยาวตั้งแต ๒๒๐ ฟุต ตองมีอยางนอย ๑ เลม 
  ๒.๒ ในกองเรือที่มีเรือขนาดความยาวต่าํกวา ๒๒๐ ฟุตลงมา ควรจะมีเก็บไวทีก่องเรอืนั้น ๆ  
  ๒.๓ เรืออ่ืน ๆ ควรจะกําหนดขึ้นเองตามอิสระ 
 ๓. หนงัสือนี้จะเปนตัวควบคมุวัตถุตาง ๆ และเปนชัน้ความลับในทกุกรณี 
  ๓.๑ บันทึกตาง ๆ ทั้งหมดถกูกําหนดและควบคุมโดยคณะ ปคส.ทร. 
  ๓.๒ ไมอนุญาตใหมีการแกไขขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ ปคส.ทร. 
  ๓.๓ หนงัสือนีจ้ําเปนตองมีการสงกลับเพื่อแกไข เมื่อไมมีสถานะการณ / เวลาปกต ิ
 ๔. เราควรจะมีหนงัสือนี้กี่เลมในเรือ 
  ๔.๑ คําถามนีจ้ะไดคําตอบ ถาเราดูตัวอยางขางลางนี ้
   - เรือเรามีกีห่นวยซอม 
   - เราจะตองสนับสนนุงานใดบาง 
   - เราควรจะมขีอมูลที่ตองบนัทกึถาวรอะไรบางตอเลม 
  ๔.๒ ยกตัวอยาง เรือขนาดชัน้ FFG และ DD 
   - มี ๓ หนวยซอม ๆ ละ ๑ ชุด 
   - หองสมุดสําหรับ ปคส.ตองม ี๑ ชุด เพื่อใชสนับสนนุใหยืม 
   - นายทหารปองกันความเสยีหาย ตองม ี๒ เลม เพื่อบรรลุเปาหมายในการบนัทกึขอมูลถาวร 
   - โดยรวมเสนอ ๑ ลํา ควรม ี๖ เลม 
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  ๔.๓ ขอมูลที่บันทกึไวอยางถาวร ตองมีหนึ่งเลมสําหรับ DCA และควรจะเก็บรักษาไวที่ตัวของ 
DCA 
   - ๑ เลม ตองถูกระบุไววาเปน MASTER ของเรือ และตองใชบันทกึความเสียหายตอ
โครงสรางของเรือหรืออุปกรณตาง ๆ ที่เกดิขึ้น 
   - เลมอ่ืน ๆ ตองเก็บไวในรูปแบบที่ไมมีการแกไข,เปลี่ยนแปลงเพื่อเปนอางอิง เมื่อมีการทาํ
เลมที่มกีารบนัทึกมาเรียบรอยและพิมพใหม  [ ปกติระหวาง (OH) ] 
 ๕. รายละเอียดใน DC.BOOK. 
  ๕.๑ แบงเปน ๔ สวน 
   - PART 1 ขอมูลทั่ว ๆ ไป 
   - PART 2 ระบบปองกนัความเสียหาย 
   - PART 3 ระบบเบ็ดเตล็ด 
   - PART 4 ระบบไฟฟาและการสื่อสาร 
  ๕.๒ PART 1 ขอมูลทั่วไป 
   A เปนขอมูลทีค่นหาไดงายและรวดเร็ว เกบ็กับวัสดุทัง้หมด 
    - PART 1 [ a ] คุณลักษณะของเรือและการกําหนดเฟรม 
    - PART 1 [ b ] ความสามารถในการค้ําจุน,อุดค้ําจุน 
    - PART 1 [ c ] ขีดความสามารถในการถอืทายใชหางเสือ 
    - PART 1 [ d ] รายละเอยีดในการลากจงู 
    - PART 1 [ e ] รายละเอยีดของอมภัณฑทั้งหมด 
    - PART 1 [ F ] รายละเอยีดของการแพทย 
    - PART 1 [ g ] รายละเอยีดของสถานที่ชาํระลางสิง่สกปรกในเรือ 
    - PART 1 [ h ] รายละเอยีดของการรับ - สง ฮ.ในเรือ 
  ๕.๓ PART 2 ระบบปองกนัความเสยีหาย 
   A สวนี้จะเปนสวนที่สําคัญทีสุ่ด 
   B [ a ] เปนสวนการทรงตัวของเรือและการบรรทุก 
        ๑. ประกอบดวยการกราฟการทรงตัวของเรือ (STERBILITY CURVE) ที่พรอมใช 
     - ระวางบรรทกุเต็มที ่(FULL LOAD) 
     - ระวางนอยสดุที่สามารถปฏิบัติราชการได Y2 LOAD 
     - เรือไมมีการบรรทุกน้าํหนกั (LIGHT SHIP ANDITION Y3 LOAD 
     ๒. กราฟการทรงตัวของเรือเมื่อมีการใชกวานบรรทุกน้ําหนกัลงเรือ 
     ๓. การบันทึกเกี่ยวการเสียการทรงตัวของเรือเพื่อเปนการศึกษา เปรียบเทียบ เมื่อมี
สถานการณใหม ๆ  เกิดขึ้น 
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     ๔. มันจะจาํกดัาสขอบเขตของการบรรทกุวัสดุเพื่อเราจะ     ไดเตรียมการในการใช
กราฟการทรงตัวของเรือเพื่อควบคุม LOAD ที่จะเพิ่มข้ึน 
     ๕. บันทึกขอมลูน้ําหนกัของวัสดุพิเศษตาง ๆ ที่สามารถนําลงเรือได / ยกทิง้ออกจาก
เรือ 
     ๖. ควบคลุมถึงขอจํากัดของทัง้  ๓  สถานะ   ในการระวางของลงเรือ FULL 
LOAD,HALF LOAD, 1/3 LOAD) 
     ๗. ความจุของถังตาง ๆ 
     ๘. ใหขอมูลทีจ่ําเปนเพื่อใหเราใชประกอบในการพลอตอัตโนมัติ 
     ขอมูลในระหวางที่เรือของเรามีการถายเท / บรรทุกน้ําหนักในเรือ 
     - CROSS CURVE  ของการทรงตัว 
     - ตารางการกนิน้าํลึก และแบบฟอรมตาง ๆ  
   C. สวนที่เหลอืของ PART 2 คือ ต้ังแต 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,ฝอยน้ําอัตโนมัติ,โฟมอัตโนมัติ 
    2 [ F ] ระบบน้ํามนัเชื้อเพลิง 
    2 [ g ] ระบบน้ํามนั JP - 5  (ถาม)ี 

2 [ h ] น้ํามนัเบนซิน 
    2 [  i ] ระบบระบายอากาศ 
    2 [  j ] ระบบปรับอากาศ (CHILL WATER) 
    2 [ k ] HP AIR (ระบบอากาศอัด) 
   D. ขอมูลรายละเอียดในสวนนี้ตองจัดพนัจาเปนผูดูแลในการปฏิบัติและ พนัจา ปคส.ที่ตองรู
ทุกระบบ 
  ๕.๔ PART 3 ระบบเบ็ดเตล็ดตาง ๆ  
   เปนระบบที่อาจจะมีผลกระทบกับการปองกนัความเสียหายได แตไมมีความสาํคัญมาก
พอที่เราตองจดัทํา ไดอะแกรมสําหรับมนั มีระบบตาง ๆ ดังนี ้
   3 [ a ] ระบบน้ําดื่ม 
   3 [ b ] ระบบชําระลาง 
   3 [ c ] ทอพูด / ทอลมสงขาว 
   3 [ d ] ระบบน้ํามนัหลอ 
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  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. โทรศัพทกาํลังเสยีง และระบบขยายสญัญาณเสียง 
การแกไขคูมอืปองกันความเสียหาย   
         ๑. ผบ.เรือ เปนผูดูแล / แกไขใหทนัสมัยอยูเสมอ (นายทหารปองกันความเสยีหาย เปนผูรับคําสั่ง) โดย
เมื่อมีการเปลีย่นแปลงสภาพตัวเรือและสวนประกอบตองทาํทกุครั้งทีซ่อมทําเสร็จ 
 ๒. ตนฉบับเกบ็ไว ๑ ชุด 
     ๒.๑ ตองปรับปรุงใหทนัสมัยอยูเสมอ 
     ๒.๒ จุดที่แกไขตองเห็นเดนชัด เพื่อสะดวกตอการเปนขอมูลอางองิใหเลมอ่ืน 
 ๓. ทุกครั้งที่เรือซอมทําใหญ    หรือทกุครั้งที่มกีารเปลีย่นแปลงตัวเรือตองสง DC.BOOK ข้ึนแกไขทุก
คร้ัง      
     ๓.๑ ทั้งงานที่ซอมทําตามแผน หรือตามรายงานขอซอมทําจากเรือ 
     ๓.๒ การซอมทําในครั้งนั้น ๆ จะไมถือวาเสร็จเรียบรอยจนกวาจะมกีารแกไขแปลนใน DC.BOOK 
แลว 
COMPARTMENT CHECKOFF LIST,  CCOL’ S 
 CCOL’ S   ปกติจะตองไดรับการจัดเตรียมไวต้ังแตตนที่ดําเนินการตอเรือ      สําหรับเรือทุกลําตามขั้น
หรือประเภทของเรือ แตอยางไรก็ดีมันเปนหนาที่ของ DCA และกําลังพลทุกนายที่จะรับผิดชอบใหคงสภาพ
สมบูรณตลอดเวลา   เราจะตองม ี CCOL’ S   ทุกหองหรือทุกดาดฟา ที่มีอุปกรณที่ใชในการปองกนัความ
เสียหายติดตั้งอยู โดยตองติดตั้งไวในหองบริเวณใกลเคียงทางเขาออก หรือในบริเวณใกลเคียงที่มีอุปกรณ
ปองกนัความเสียหายอยู CCOL’ S จะตองมีรายละเอยีดของอุปกรณที่อยูในหองและอุปกรณอํานวยความ
สะดวกที่ใชปองกันความเสยีหาย เจาหนาที่รับผิดชอบในการปด / เปด 
หนังสือแปลนเรือโดยทั่ว ๆ ไป / พิมพเขียว 
๑. พิมพเขียวแบบอื่น ๆ ที่มปีระโยชนตอ DCA (ตองใชประกอบ) 
๒. จะแสดงโครงสรางของเรอืในหลาย ๆ   ดาน    ตามความตองการใช และเพื่อสนองการใชหลัก ๆ  
      ๓  ประการคือ 
      ๒.๑ เพื่อใชพิจารณาในการวัดคาตาง ๆ ไดถูกตองแนนอน 
      ๒.๒ เพื่อแสดงความสมัพันธในตําแหนงที่ต้ังของหองและหองใกลเคียง 
  ๒.๓ แสดงเครื่องจักร / อุปกรณที่สําคัญในหองนัน้ ๆ  
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๓. จะไมแสดงถึงทอทางตาง  ๆ  สายไฟที่เกี่ยวของกับอุปกรณ เวนไววาจะมีความสมัพันธระหวางอุปกรณ 
     ในหองนัน้ 
๔. ปกติพิมพเขียวจะใช ขนาด ๑/๘ นิ้ว 
๕. เปนภาพ ๒ มิติ 
๖. ปกต ิ๑ เลม จะมีพิมพเขยีว ๑๕ แผน 
    ๖.๑  แผน ๑ - แผน ๒ เปนคํานาํและแยกพวก 
 ๖.๒ แผน ๓ - แผน ๑๕ แสดงถึงการมองรูปดานขางของเรือในหลาย ๆ ดาน 
  a ในเรือ 
  b นอกเรือ 
  c กราบซาย 
  d กราบขวา 
  e มองจากดานบน 
  f ภาพตัด 
 ๖.๓ โดยปกติแลวในดาดฟาหนึง่จะมพีิมพเขียวหลายแผน 
๗. เราควรจะตองม ี๕ ชุด ในเรือ ๑ ชุด สําหรับ DCC ทีเ่หลือ DCA เปนผูเก็บรักษา เปนชุด MASTER 
๘. การจัดพิมพเขียวนี ้จะจดัหาไดยากกวา DC.BOOK และไดอะแกรม เพราะฉะนัน้ ตองจัดเก็บรักษาใหดี 
     และในที ่ๆ ปลอดภัย 
ไดอะแกรมทีใ่ชในการ ปคส. (DAMAGE CONTROL DIAGRAMS ) 
 ๑. จุดมุงหมาย ไดอะแกรมเหลานี้จะเปนลายเสน ๓ มิติ ที่จะใชแสดงถงึระบบที่สําคญัที่เราจะนําไปใชใน
การแกปญหาในการ ปคส. 
 ๒. จํานวนไดอะแกรมที่ตองมีในเรือหนึ่งลาํขึ้นอยูกับประเภทของเรือนั้น ๆ  
 ๓. สําหรับเรือขนาดใหญ เราควรจะแบงออกเปน ๒ สวน คือ สวนหวัและสวนทาย การใหหมายเลขกํากับ 
จะใชตัวเลขคูกับตัวอักษร เชน 2A, 2B ฯ ในประเภทเดยีวกนั 
 ๔. คุณลักษณะเบื้องตน 
  ๔.๑ ในแตละชั้น / แตละ PLAT FORM จะตองแยกออกจากกัน ปกติใช  ๑ แผน แตบางทีในแตละ
ชั้นดาดฟาอาจจะแยกออกจากกนัได 
  ๔.๒ ใชเสนทบึแสดงขอบเขตผนึกกัน้น้าํ  และผนึกกัน้น้าํมัน 
  ๔.๓ ใชเสนบาง แสดงตําแหนงกง, ทอทางไอน้าํ และขอบเขตที่ไมจํากัดแนนอน และระบบที่มกีาร
ไหลหมนุเวยีน 
  ๔.๔ เสนปะใชแสดงถึงเสนที่ถูกบงัโดยหนาหองหรือหลบอยูตามผนงัหรือระบบซอนกนั (มองเหน็ได
ยาก) 
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  ๔.๕ ตําแหนงที่ระบบทอทางหรือระบบใดที่ผานทะลุผนังใชวงกลมวง แตถาทะลผุานดาดฟาไมตอง
วง 
  ๔.๖ เราจะตองใชตัวเลขและสัญลักษณจํานวนมากในไดอะแกรม เพราะฉะนัน้เราตองม ี KEY 
อธิบายเพื่อใหเขาใจอยูทางขวาไดอะแกรม (ทุกแผนตองม)ี 
  ๔.๗ ในการเขียนปกติจะใช ขนาด ๑/๑๖ นิว้  (ตองมีอัตราสวนบอกไวดวย) และเราสามารถจะ
คํานวณไดจากในไดอะแกรม 
   - เราจะตองระมัดระวังในการดู เพราะเปนภาพ ๓ มิติ เพราะฉะนัน้บางทีอาจทําใหเราดูผิดได 
   - การคํานวณระยะทางนัน้ ตองพยายามคํานวณใหใกล CENTERLINE มากที่สุดเทาที่จะทําได
ในกงเดียวกันเมื่อเราตองการคํานวณผานชั้นดาดฟา 
   - คํานวณระยะทางยาว พยายามใหดึงเขามาใกลแนวกระดูกงูและ CENTERLINE ใหมากที่สุด 
  ๔.๘ ไดอะแกรมที่มีอยูบนเรอืมีเงื่อนไขดังนี ้
   - ตองเคลือบพลาสติกหนา 
   - ตัวที่เคลือบพลาสติกนี ้ จะใชเปนแผนภมูิแสดงถึงสถานะและการดําเนินการในการ ปคส.เมื่อ
มีสถานะการณจริง หรือในการฝก ตองจดัเก็บไวที่เก็บใหเรียบรอย DCC และในหนวยซอมทุกหนวย  
   - ตองมีแผนทีไ่มไดเคลือบพลาสติก แตตองพิมพลายเสนใหชัดเจนและคงทน (พิมพหิน) 
   - ไดอะแกรมทีเ่ปนกระดาษสาํหรับที ่DCA ใชนั้น 
    ๑. ชุดที่สมบูรณ ๑ ชุด ที่กาํหนดใหเปนชดุ MASTER และไดผานการปรับปรุงแกไขมาแลว 
(ถามีการเปลีย่นแปลงโครงสรางตาง ๆ)  
    ๒. ชุดที่สมบูรณจะตองสะอาดเรียบรอย เพื่อเปนแผนอางอิงเวลาจะสงขึน้ไปแกไขเมื่อมี
ขอมูลเปลี่ยนแปลง 
  ๕. ไดอะแกรมของสําหรับการ ปคส.ตองมดัีงนี ้
  ๕.๑ ผลกระทบตอการลอยตัวและการ LOAD / UN LOAD ของเหลวตาง ๆ  
   a. รายละเอียดของถังตาง ๆ ทั้งหมด เชน ถังใชการ, ถังเก็บ, ถังถวงเรือ สําหรับทุกชนิดของ
ของเหลว, น้ํา, น้าํมันทุกชนดิ ถังวางดวย (ถังเก็บน้ํา / น้ํามันเสีย) 
   b. ใหขอมูลถงึความจุของถงั / ของหองตาง ๆ เปน TONS, องศาในการเอียง และระดับน้ําลึก
หัว / ทาย  ที่เปลี่ยนแปลง 
  ๕.๒ ไดอะแกรมของแตละชั้นดาดฟา 
   a. แบงตามชัน้ดาดฟาจากทองเรือจนถงึชั้นบนสุด 
   b. จะแสดงใหเห็นชองทางเดิน, หองตาง ๆ, อุโมงค, ถังตาง ๆ และดาดฟาเปดทั้งหมด 
   c. จะแสดงถงึประตูทั้งหมด, ฝาผนกึน้าํ    (HATCH ), SCUTTLES และจะบอกถงึวาเปนประตู
ประเภทใด เชน WT, NT, 
   d. บันไดทั้งหมด 
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   e. ตําแหนงของปนตาง  ๆ และศูนยควบคุม, แทนยิงจรวด, สายอากาศและชั้นทีเ่ปน
สวนประกอบของระบบ 
   f. จะใชเพื่อบันทกึขอมูลความเสียหายและเพื่อกาํหนดเสนทางใหมใหกับระบบ 
  ๕.๓ ระบบสูบ / ถายตาง ๆ  
   a. ระบบหลัก, รอง, สูบน้าํถวงเรือและระบบสูบ / ถายเบด็เตล็ดตาง ๆ  
   b. บอกตําแหนงของถังวางสําหรับน้ํา / อากาศ และทอดูด 
   c. แบงยอยเปนสวน ๆ ดวยดาดฟา, หอง และถัง 
   d. ชี้จุดและแสดงถึงตาํแหนงของการติดตั้ง EDUCTORS หลัก, รูน้ําออกบนทองเรอื, ล้ินตาง ๆ, 
ล้ินรวมตาง ๆ (บอกถึงประเภทแบบดวย) บอกถึงตาํแหนงของ PUMP และประเภทของมัน 
  ๕.๔ ระบบสูบน้ําดับเพลิง, ระบบหนวยน้าํอัตโนมัติ, โฟมอัตโนมัติ (AFFF) และระบบน้ําชาํระลาง 
   a. การวางตัวของระบบเหลานี้บนดาดฟาและในหองตาง ๆ  
   b. บอกถึงตาํแหนงของลิ้นและลิ้นรวมตาง ๆ สําหรับระบบใครระบบมันและหรือของระบบรวม 
   c. บอกและแสดงถึงตาํแหนงของ PUMPS และถังแบงสัดสวนของ AFFF  
  ๕.๕ ระบบระบายอากาศ 
   a. SUPPLY  (ดูดเขา) 
    ๑. จะแบงยอยเปนสวน ๆ โดยดาดฟา, หอง และชางทางเดนิ 
    ๒. ระบบเครื่องจักรของระบบระบายอากาศ 
    ๓. ระบบดูดอากาศวนเวียน 
    ๔. ระบบอากาศจากภายนอก 
    ๕. บอกถึงการเตรียมพรอมทางวัตถุของระบบนัน้ ๆ วา WT, OR, NT (หลัก)  
    ๖. ตําแหนงที่ต้ังของพัดลมระบายอากาศ, จุดควบคุมพัดลม, จุดที่ปดและจุดปดกั้น
ภายนอก 
   b. EXHAUST (ดูดออก) 
    ๑. ระบบเครื่องจักร 
    ๒. ระบบอากาศออกภายนอก 
    ๓. บอกถึงการติดตอกับอากาศยานภายนอกวาเปน WTOR NT 
    ๔. แสดงตําแหนงของทิศลม, จุดควบคุมพัดลม, จุดที่ปดและจุดปดกั้นภายนอก 
  ๕.๖ ไฟฟาฉกุเฉิน  /  ส่ือสารฉุกเฉนิ  (CASUALTY POWER SUPPLY / CASUALTY 
COMMUNICATION) 
   a. แบงยอยเปนสวน ๆ โดยดาดฟา / หอง 
   b. ไฟฟาฉกุเฉนิ 
    ๑. แสดงถึงตาํแหนงที่ต้ังถาวรของจุดเชื่อมตอ (BULKHEAD TERMINALS) 
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    ๒. ใหรูถึงเสนทาง เมื่อตองการเชื่อมตอระบบไฟฟาฉกุเฉนิ 
    ๓. บอกใหทราบถึงตําแหนงที่ต้ังของแผงสวิตชบอรดทีค่วบคุม, จุดเชื่อมตอทางตัง้, จุด
เชื่อมตอที่ผนงั (BT)  ปลายทางของ BT นัน้ ๆ และที่เก็บสายไฟ 
   c. ระบบสื่อสารฉุกเฉิน 
    ๑. แสดงถึงตาํแหนงติดตั้งถาวรของจุดเชือ่มตอของระบบ X40J 
    ๒. แสดงตําแหนงของที่เสียบแจค และจํานวนจุดตอพวง 
   d. แสดงจุดใชไฟ 440 VOLT แบบเอนกประสงค 
  ๕.๗ จุดเชื่อมตอฉุกเฉินเมื่อความเสยีหายตอระบบไฟของอุปกรณที่สําคัญ ๆ  
   a. ปกติจะใชจุดเชื่อมตอที่ไดอะแกรมของไฟฉุกเฉนิเทานัน้ 
   b. แสดงถึงอุปกรณไฟฟาที่สําคัญทั้งหมด เชน 
    ๑. สูบน้าํดับเพลิง,  ปนตาง ๆ  , ระบบควบคุม, อุปกรณิอิเลคทรอนกิส, เรดาร, โซนาร, ไฟ
กําลัง 440 VOLTS 
    ๒. จะใหต้ังคาปกติ, หรือใหตามความตองการของแตละอุปกรณที่สําคัญ 
    ๓. จะบอกหมายเลขแผง และตําแหนงที่ต้ัง 
    ๔. รายละเอียดที่ต้ังของ ABT และ MBT 
  ๕.๘ คําแนะนาํในการสื่อสาร (COMMUNICATION DIRECTORY)  
   a. รายละเอียดของระบบโทรศัพทกาํลังเสยีงทั้งหมด 
    ๑. ตําแหนงทีต้ั่ง 
    ๒. เมื่อตองการใชจะใชจุดใด 
    ๓. หมายเลขของที่ต้ังจุดใช 
   b. ระบบโทรศพัทใชการในเรอื (SHIP SERVICE TELEPHONES) 
    ๑. ตําแหนงทีต้ั่ง 
    ๒. หมายเลขโทรศัพท 
  ๕.๙ ไดอะแกรมเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS DIAGRAMS) 
   a. ระบบเครื่องอัดลม 
   b. ระบบน้ํามนัเชื้อเพลิง 
    ๑. ทอทาง / จุดรับของ ชพ. 
    ๒. ทางสง 
    ๓. ทางถายทิง้ 
COMPARTMENT CHECKOFF LISTS, CCOL’ S 
  CCOL’ S    ปกติจะตองไดรับการจัดเตรียมไวต้ังแตตนที่ดําเนินการตอเรือ สําหรับเรือทุกลํา ตามขั้น
หรือประเภทของเรือ แตอยางไรก็ดีมันเปนหนาที่ของ DCA และกําลังพลทกุนาย ทีจ่ะรับผิดชอบใหคงสภาพ 



- ๑๙๙ - 
สมบูรณตลอดเวลา เราจะตองม ีCCOL’ S ทุกหองหรือทุกดาดฟา ทีม่ีอุปกรณการปองกนัความเสียหายติด
ต้ังอยู โดยตองติดตั้งไวในหองบริเวณใกลเคียงทางเขาออก หรือในบริเวณใกลเคียงทีม่ีอุปกรณปองกันความ
เสียหายอยู CCOL’ S จะตองมีรายละเอยีดของอุปกรณในหองและอุปกรณอํานวยความสะดวกที่ใชปองกนั
ความเสยีหาย เจาหนาที่รับผิดชอบในการปด / เปด ประตูล้ินกัน้น้ําใชชัน้ความพรอมทางวัตถุ (X,Y.Z) 
จะตองใช  CCOL’ S  เชน ประตูผนึกน้าํ /  อุปกรณสูบน้ํา / เครื่องสูบน้าํดับเพลิง 
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 ) 
   - หองเลก็, ลืบเล็ก ๆ ในหองใหญอีกท ี
   - เฉพาะอุปกรณปองกันความเสียหาย, ในซอกลืบ 
   - ประทับวา  “PARTIAL” 
   - แตหมายเลขตองตรงกับฉบับสมบูรณ 
การจัดเตรยีม CCOL’ S 
   - ตองพิมพ / หรือใช COMPUTER  พิมพลงบนแบบฟอรม 
   - หามใชปากกา / ดินสอ เขียนหรือแกไข โดยผูที่ไมมีอํานาจ 
   - ถามกีารแกไขตองเซ็นกาํกบั 
   - ใสซองพลาสติกใสกอนติด 
   - หนาที่ในการปรับปรุงขอมูล คือ DCA  นายทหารปองกนัความเสียหาย 
CCOL’ S บุคคลตอไปนี ้ตองมี / และใช 
   - DCA มี MASTER CCOL ’ S  ทั้งหมด 
   - ผูส่ังการที่เกดิเหตุม ีCOPY  CCOL’S  ทั้งหมด  (เรียนรู) 
   - หัวหนาหนวยซอม  ไมตองมี มีแตตอไปนี้  
         ๑. DC.BOOK 
      ๒. ไดอะแกรมตาง ๆ  ของเรือ 
      ๓. สมุดบันทึกของหนวยซอม  



- ๒๐๐ - 
บทที่ ๑๙ 

แบบฝกการปองกันความเสียหายในเรือ 
 

สายบงัคับบญัชาภายในเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ผบ.เรือ 

    ตนเรือ 

  ตนกลเรือ 

   รองตนกลเรือ     ผูชวยนายทหารปองกัน  
    ความเสียหาย 

  หนวยซอมหวั   หนวยซอมกลาง    หนวยซอมทาย 



- ๒๐๑ - 
การบังคับบญัชางานการ ปคส. (ขณะประจําสถานรีบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DC.CENTRAL 

- หน. ศูนย ฯ 
- จนท. ติดตอจากศูนยฯ 
   ไปยงัสะพานเดินเรือ 
- จนท. ติดตอจากศูนยฯ 
   ไปยงัหนวยซอมตางๆ 
- จนท. พล็อตขาวสาร 

- หน. หนวยซอม 
- จนท. พล็อตขาวสาร 
- จนท. ติดตอจาก 
  หนวยซอมไปยังศูนยฯ 
- จนท. ติดตอจากหนวยซอม 
  ไปยังที่เกิดเหตุ 

- ผูสํารวจความเสียหาย 
- ผูชวยสาํรวจความเสยีหาย 
- เจาหนาที่ติดตอ 
- เจาหนาทีเ่ขียนขาวสาร 
- เจาหนาทีเ่ครื่องมือดับเพลงิ 
  เบื้องตน 

   ผบ.เรือ 

    ตนเรือ   ตนกลเรือ 

   นายทหาร ปคส.เรือ     หนวยซอมหองเครื่อง 

  หนวยซอมหวัเรือ   หนวยซอมกลางเรือ    หนวยซอมทายเรือ 



- ๒๐๒ - 
การติดตอสือ่สารในขายงาน ปคส. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สะพานเดินเรอื 
     ผบ.เรือ 

  ตนกลเรือ 

 ศูนยปองกนัความเสยีหาย 
        DC. CENTRAL 

 หนวยซอม 
 หองเครื่อง 

  หนวยซอมภาคหัว 
     หนวยซอม ๒ 

 หนวยซอมภาคทาย 
      หนวยซอม ๓ 

 ชุด 
 สํารวจ 
 ความ 
 เสียหาย 

  ชุด 
  สนบั 
 สนนุ 

 ชุดดับไฟ 
 ชุดอุดปะ 
 คํ้าจุน 
  

 ผูสํารวจ 
 ความเสีย 
 หายเปนหวั 
 หนาชุด 

ผูส่ังการ  ณ  ที ่
เกิดเหตุ เปนหวั 
หนาชุด 

 ชุด 
 สํารวจ 
 ความ 
 เสียหาย 

  ชุด 
  สนบั 
 สนนุ 

 ชุดดับไฟ 
 ชุดอุดปะ 
 คํ้าจุน 
  

 ผูสํารวจ 
 ความเสีย 
 หายเปนหวั 
 หนาชุด 

ผูส่ังการ  ณ  ที ่
เกิดเหตุ เปนหวั 
หนาชุด 



- ๒๐๓ - 
 

ตารางแสดงหนาที่ตางๆของสถานีดับเพลิงเรือประจําวนั(สถานี ปคส. เรือจอด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ
- ชุดดับไฟ/(ชดุอุดปะเรือ) ประกอบดวย           
 
 
 

  ผูอํานวยการทั่วไป 

  ผูอํานวยการดับไฟ 

  ผูสํารวจความเสียหาย 

  เจาหนาที่ติดตอส่ือสาร 

  ผูส่ังการ ณ ที่เกิดเหต ุ

  ชุดปฏิบัติการ (ชุดดับไฟ) 

  ชุดสนับสนนุ 

นายยามพรรคนาวนิประจาํวัน 

นายยามพรรคกลินประจําวนั 

ยามพรรคกลิน 

พรรคเหลาใดก็ได 

ผูชวยนายยามพรรคกลินประจําวนั 

ผูที่เขาเวรยามในวนันัน้ 

ประจําเรือที่อยูในเรือทัง้หมดในขณะ 
นั้นที่ไมไดเขาเวรยาม 

- หัวฉีดหมายเลข ๑ สายสูบหมายเลข ๑ / จนท. ล่ิม 
  หวัฉีดหมายเลข ๒ /จนท. หีบปะ จนท. เปดลิ้นน้าํ/ 
  จนท. ไมคํ้าจุนและอื่นๆ 
 



- ๒๐๔ - 
- ชุดสนับสนนุประกอบดวย 
 
 
 
 
 

 
 

เจาหนาที่หนวยปองกนัความเสยีหายประกอบดวย 
 
๑. หวัหนาศนูยปองกนัความเสียหาย 
๒. หัวหนาหนวยซอม 
๓. ผูส่ังการที่เกิดเหต ุ
๔. ผูสํารวจความเสียหาย 
๕. ผูชวยผูสํารวจความเสียหาย 
๖. เจาหนาที่ประจําเครื่องมอืเครื่องใชในการดับไฟ 
 ๖.๑ เจาหนาที่สายสบูหมายเลข ๑ 
  ๖.๑.๑ พลประจําหัวฉีดรวม 
  ๖.๑.๒ พลประจําสายสูบ 
 ๖.๒ เจาหนาที่สายสบูหมายเลข ๒ 
  ๖.๒.๑ พลประจําหัวฉีดรวมประกอบหวัฉดีแอปพลิเคเตอร (APPLICATOR) 
  ๖.๒.๒ พลประจําสายสูบ 
 ๖.๓ พลประจาํหวัตอดับเพลิง 
 ๖.๔ พลประจาํเครื่องมือดับเพลิงเบื้องตน 
๗. เจาหนาทีป่ระจําเครื่องมืออุดปะ-คํ้าจุน 
 ๗.๑ เจาหนาที่ล่ิม,ลูกอุด,หีบปะเรือ (BOX PATCH) 
 ๗.๒ เจาหนาที่ไมคํ้าจนุ 
 ๗.๓ เจาหนาที่เครื่องมือชางไม 
๘. เจาหนาที่ติดตอ 
๙. เจาหนาที่เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที ่
๑๐. พลประจาํเครื่องมือร้ือถอน,เครื่องมอืตัด,เจาะฉุกเฉิน 
๑๑. ชางไฟฟา 

- เจาหนาทีเ่ครื่องมือดับเพลงิอัตโนมัติ 
- เจาหนาทีเ่ครื่องสูบน้ํา 
- เจาหนาทีเ่ครื่องระบายควนั 
- ชางไฟฟา 
- เจาหนาทีร้ื่อถอน 
- เจาหนาที่ขนยาย 
- แถวรอคําสั่ง 



- ๒๐๕ - 
๑๒. พยาบาล 
๑๓. เจาหนาที่จํากัดขอบเขตของไฟ และ ควัน 
 ๑๓.๑ พลประจําเครื่องมือดับเพลิงประจําที ่
 ๑๓.๒ พลประจําลิ้นน้ําหยาดคลังกระสุน ๑๓.๓ เจาหนาที่ประจาํมานกันควนั 
หมายเหต ุ
   -   หัวหนาศนูยปองกันความเสียหายก็คือ   ผช.นายทหารปองกันความเสียหายของเรือ   (D.C.A.)  
ปกติรองตนกลทําหนาทีเ่ปน  ผช.นายทหารปองกันความเสียหาย   เรือที่ไมมีตําแหนงรองตนกลใหนายชาง
กลทําหนาที่ ผช.นายทหารปองกนัความเสียหายสําหรบัเรือขนาดเลก็ที่ไมมีตําแหนงรองตนกล และนายชาง
กลใหตนกลทาํหนาที่ หน.ศูนยปองกันความเสียหาย 

- ในกรณีที่กาํลังพลของหนวยปองกนัความเสยีหายมนีอยตองพิจารณาจัดใหเจาหนาที่ ๑ คน 
ทํางานหลายหนาที ่
การปฏิบัติของเจาหนาทีห่นวยปองกนัความเสียหายเมื่อเกิดไฟไหมหรือเรอืทะล ุ
๑. หัวหนาศนูยปองกันความเสียหาย 

ประจําอยูที่ศูนยปองกันความเสียหาย (D.C.CENTRAL) 
พิจารณาขาวสารที่สงมาจากหนวยซอมทกุหนวย 

 แจงให ผบ.เรือหรือนายยามเรือเดินทราบถึงสถานะการณความเสยีหาย และสภาพทัว่ ๆ ไปของเรือ
เชน การลอยตัว,อาการเอียง,ทริม,การทรงตัวของเรือ และความสามารถในการกัน้น้ํา 

พล็อตตําบลทีแ่ละลักษณะของความเสียหายที่ไดรับรายงานจากหนวยซอมลงในแปลนเรือ 
เสนอแนะ ผบ.เรือ เพื่อลดความเร็วหรือหนัเลี้ยวเรือเพื่อชวยในการดับไฟ และอุดเรือสะดวก และรวดเร็ว 
 แนะนาํการควบคุมความเสยีหายแกหนวยซอมเมื่อเห็นวาจาํเปน เพือ่การดับไฟการปองกันไมใหน้ํา
เขาเรือ และการตอตานน้าํทวมเปนไปอยางรวดเร็วไดผล 
 พิจารณาแกไขอาการลอย,อาการเอียง,ทริม และการทรงตัวของเรือ โดยการโยกยายถายเท
ของเหลว หรือถวงถังอับเฉาโดยสั่งการไปยังเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ 
๒. หัวหนาหนวยซอม 

ประจําอยูที่หนวยซอมของตน 
เปนผูอํานวยการดับไฟ และอุดเรือในเขตที่หนวยซอมของตนรับผิดชอบ 

 เมื่อไดรับรายงานความเสยีหาย เนื่องจากไฟไหมจากผูสํารวจความเสยีหายใหพิจารณาตําแหนงที่
เกิด,ประเภทและขอบเขตของไฟผลอันจะเกิดขึ้นกับส่ิงอืน่ใกลเคียง โดยพิจารณาประกอบกับแปลนเรือเพื่อ
ตัดสินใจสั่งการใชเครื่องมือที่ไดผลรวดเร็วและแนนอนและจํากัดเขตของไฟไมใหลุกลามตอไป 
 เมื่อไดรับรายงานความเสยีหาย เนื่องจากเรือทะลุจากผูสํารวจความเสียหายใหพิจารณาตําแหนง
และขนาดรูทะลุขอบเขตของความเสยีหายที่ขยายไปโดยน้ําที่เขาเรือ 
  



- ๒๐๖ - 
 โดยการพิจารณาประกอบกบัแปลนเรือในการตัดสินใจสัง่การใหผูส่ังการที่เกิดเหตุอุดปะรูทะลุให
ไดผล หรือพิจารณาจํากัดขอบเขตของน้ํามีใหทวมไปยงัหองอืน่ในเมื่อไมสามารถอุดรูทะลุในหองนัน้ได โดย
การค้ําจนุประตูล้ินกั้นน้าํ หรือผนังหองซึง่อยูติดกัน 
 รับผิดชอบในการบันทึกและพลอตการดบัไฟ และอดุปะค้ําจุนลงในแปลนเรือตามที่ไดรับรายงาน
จากที่เกิดเหต ุ
 รายงานใหศูนยปองกนัความเสียหาย (D.C.CENTRAL) ทราบถงึสถานการณ และการปฏบัิติ
ตลอดเวลา 
 ขอรับการสนบัสนุนกําลงัพลและเครื่องมือจากหนวยซอมอ่ืน โดยผานทางศูนยปองกันความ
เสียหาย 
๓. ผูสั่งการทีเ่กิดเหตุ 
 เมื่อหัวหนาหนวยซอมส่ังการใหอํานวยการดับไฟ หรืออุดเรือในที่เกิดเหตุใหวินิจฉัยวาตองการ
เครื่องมืออะไรบางที่จะใชกบัประเภทของไฟที่เกิดขึ้น หรือใชอุดรูทะลุโดยสั่งใหเจาหนาที่นาํเครื่องมือ
เครื่องใชไปยังที่เกิดเหต ุ
 ส่ังเจาหนาที่ในหนวยปองกนัความเสียหาย ณ ทีเ่กิดเหตุเขาทําการดับไฟ หรืออุดเรือโดยให
ปฏิบัติงานสมัพันธกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 ขณะที่กําลงัดบัไฟหรืออุดเรืออยูใหพิจารณาวาตองการเครื่องมือเครื่องใชอะไรเพิ่มเติม 

ระมัดระวังอนัตรายที่อาจเกดิขึ้นจากการปฏิบัติไมถูกตองของเจาหนาที ่
รายงานหัวหนาหนวยซอมตลอดเวลาเพื่อใหทราบถึงสถานการณ และการปฏิบัติ 
ดูแลความปลอดภัยของตัวเอง และผูที่อยูในที่เกิดเหตทุัง้หมด 
จับเวลาการใชเครื่องชวยการหายใจ 

๔. ผูสํารวจความเสียหาย 
นําเครื่องชวยหายใจพรอมกบัไฟฉายไปยงัที่เกิดเหต ุ

 สวมเครื่องชวยหายใจแลวรีบเขาไปสํารวจความเสยีหาย (ในกรณทีี่ไมจําเปนตองสวมเครื่องชวย
หายใจ เชน เรือทะลุโดยไมมคีวันในหองก็ไมตองใชเครื่องชวยหายใจ) 

ตรวจดวยความละเอียดถีถ่วน และรอบคอบระมัดระวัง 
 รีบรายงานความเสียหายไปยังหัวหนาหนวยซอมผานทางเจาหนาที่ติดตอ โดยรายงานลักษณะของ
ความเสยีหายตําบลที่ของความเสยีหาย และขอบเขตของความเสียหาย 
๕. ผูชวยสาํรวจความเสยีหาย 

ไปยังบริเวณทีเ่กิดเหตุพรอมสํารวจความเสียหาย 
เปนพีเ่ลี้ยงใชเชือกชวยชวีิตกับผูสํารวจความเสียหาย 

 คอยสังเกตสญัญาณการกระตุกเชือก และใหสัญญาณแกผูสํารวจความเสียหายเพื่อใหความ
ปลอดภัย 
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มีกระปองน้ํายาเคมีสํารองสาํหรับหนากาก โอ.บี.เอ. 

๖. เจาหนาทีป่ระจําเครื่องมือเครื่องใชในการดับไฟ 
สายสูบหมายเลข ๑ 

 พลประจําหัวฉีดรวมควบคุมการใชน้ําดับไฟปกติใชฝอยน้ําความเร็วสูง 
  เปนหวัหนาชดุดับไฟรองลงมาจากผูส่ังการ ณ ที่เกิดเหต ุ
 พลประจําสายสูบชวยประจําหวัฉีดรวมลาํเลียงสายสูบ (ควรจัด ๓ - ๕ คน    เมื่อใชสายสูบ

ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว สําหรับเรือเล็กอาจใชคนนอยกวาที่กาํหนดให) 
สายสูบหมายเลข ๒ 

 พลประจําหัวฉีดแอปพลิเคเตอรตอแอปพลิเคเตอรเขากับหัวฉีดรวมเพือ่ทําฝอยน้ําความเรว็ต่ําเปน
ฉากกาํบังความรอนใหกับพลประจําหวัฉีดหมายเลข ๑ 

 เปนผูใชเครื่องมือตรวจบรรยากาศในหองหลังจากไฟดับ 
พลประจําสายสูบชวยพลประจําหวัฉีดแอปพลิเคเตอรลําเลียงสายสูบ (ควรจัด ๓ - ๕ คน เมื่อใช

สายสูบขนาด ๑ ๑/๒ นิว้ สําหรับเรือเล็กอาจใชคนนอยกวาที่กําหนดให) 
พลประจําหัวตอดับเพลิง 

ใชสายสูบจากหัวตอน้าํดับเพลิงที่ใกลที่สุด 
ใชสายสูบจากหัวตอดับเพลงิคนละแหงเสมอ 
เปด – ปดลิ้นน้ําตามคําสั่ง 
เมื่อ FIRE MAIN แตกเปนผูตอครอมโดยใชวิธี JUMPER LINE 

พลประจําเครือ่งมือดับเพลงิเบื้องตน 
นําเครื่องมือดับเพลิงเบื้องตนมายังบริเวณไฟไหม หรือใชเครื่องมือจากบริเวณใกลเคยีง 
ใชเครื่องมือเขาทาํการดับเพลิงเบื้องตนดวยเครื่องมือดับเพลิงเบื้องตนอยางรวดเร็ว และไดผล 

พลประจําเครื่องมือดับเพลิงประจาํที่ (CO2, HALON) 
เปด CO2 หรือ HALON  ประจําที่เมื่อไดรับคําสั่งจากหนวยซอม 

พลประจําลิน้น้ําหยาดคลังกระสุน 
เปดลิ้นน้าํหยาดคลังกระสนุเมื่อไดรับคําสั่งจาก ผบ.เรือ โดยผาน D.C.A. และ หน.หนวยซอม 

๗. เจาหนาทีป่ระจําเครื่องมืออุดปะ – คํ้าจุน 
 เจาหนาที่ล่ิม,ลุกอุด,หีบปะเรือ,แผนปะเรือนําลิ่มลูกอุด หีบปะเรือ แผนปะเรือ ผาชํารุด ฯลฯ ไปยัง
ที่เกิดเหตุ และชวยกันอุดเรือ และค้ําจุน 
 เจาหนาที่ไมคํ้าจุนนําไมคํ้าจนุ,เหล็กค้ําจุน,ล่ิม,ไมรองรับ,ไมเฉลี่ยกําลงั ฯลฯ ไปยงัที่เกดิเหตุแลว 
ชวยกนัอุดเรือและค้ําจุน 
 เจาหนาที่เครือ่งมือชางไมนาํเครื่องมือชางไม ไดแก คอน ตะป ูเลื่อย ส่ิว ไมวัดเลื่อนได เทปวัด หรือ
ไมฉากสําหรับวัดไมคํ้าจุน ฯลฯ ไปยังที่เกิดเหตุแลวชวยกนัอุดเรือและค้ําจุน 
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๘. เจาหนาทีติ่ดตอ 

ติดตอระหวางศูนยปองกันความเสยีหาย,หนวยซอม และที่เกิดเหต ุ
 เจาหนาที่ติดตอที่เกิดเหตุรีบไปสวมหูโทรศัพทบริเวณที่เกดิเหตุ หรือใกลเคียงเพื่อติดตอกับหนวย
ซอม 

ถาโทรศัพทขัดของใหติดตอกันโดยทําหนาที่เปนพลนําสาร 
ในการรับขาวสารใหจดขอความลงในกระดาษแบบฟอรมการรายงานขาว 

๙. เจาหนาทีเ่ครื่องสูบน้ําเคลื่อนที ่
ใชเครื่องสูบน้าํเคลื่อนที่ดับไฟในกรณทีี่ไมสามารถใชน้ําจาก FIRE MIAN ได 
สูบน้ําออกจากหองทีน่้ําทวมรวมถงึเครื่องมืออ่ืน ๆ เชน อีดักเตอร เครื่องสูบน้าํใตน้ํา 
เตรียมใชเครื่องสูบน้าํในขณะใชน้ําจาก FIRE MAIN ดับไฟ 

๑๐. พลประจําเครื่องมือรื้อถอน และเปดชองทางเขาดับไฟ (เครื่องรื้อถอน และเครื่องมอืตัดเจาะ
ฉุกเฉิน) 

งัดแงะหรือร้ือถอนในกรณีทีไ่มสามารถเปดประตูทางเขาได 
ตัดผนังตัวเรือเพื่อเขาดับไฟดวยเครื่องมือตัดเจาะเคลื่อนทีห่รือเครื่องมือตัดเจาะประจําเรือ 

๑๑. ชางไฟฟา 
ตัดวงจรไฟฟาบริเวณไฟไหม หรือน้าํทวมเมื่อไดรับคําสั่ง 
เปนผูใชเครื่องมือทํางานดวยไฟฟาทัง้หมด 
ตรวจสอบ,ซอมแซม และแกไขระบบไฟฟา หรือตอระบบไฟฟาฉกุเฉิน 
ควบคุมการเดนิ,หยุดพัดลมระบายอากาศประจําที ่

๑๒. พยาบาล 
ใหการปฐมพยาบาลผูที่ไดรับบาดเจ็บ 

๑๓. เจาหนาที่จํากัดขอบเขตของความเสียหาย 
ทําการควบคมุความเสยีหายที่เกิดขึ้นใหอยูในวงจํากัด 
ทําการปดประตู,ล้ิน และฝากั้น 
ขนยายสิ่งของ,วัสดุที่ติดไฟในบริเวณขางเคียงออกเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง 
ทําการหลอเยน็ผนงัหองขางเคียง เพื่อลดอตัราการแผความรอนจากบรเิวณที่เกิดเพลงิไหม 

๑๔. เจาหนาที่ขนยาย 
ขนยายวัสดุหรือเชื้อเพลิงในบริเวณใกลเคยีงออก 

๑๕. เจาหนาที่เครื่องระบายอากาศเคลื่อนที ่
 ใชพัดลมระบายอากาศตามคําสั่งของ หน.หนวยซอม 
๑๖. เจาหนาที่เครื่องมือตรวจสอบ 
 เตรียมเครื่องมอืตรวจออกซิเจน,แกสระเบดิ และแกสพษิ 
๑๗. เจาหนาที่เครื่องมือทําฟองทางกล 
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 เตรียมฟอง,เครื่องผสมฟอง และหัวฉีดฟองทางกลใหพรอมใช 

เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่หนวยซอมควรเตรียมไวเพื่อหยิบใชไดทันทวงท ี
 ๑. สายสูบขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว และ ๒ ๑/๒ นิ้ว 
 ๒. หัวฉีดรวมและหัวฉีดทําฟองทางกล 
 ๓. แอปพลิเคเตอรขนาด ๔ ฟุต, ๑๐ ฟุต, ๑๒ ฟุต 
 ๔. เครื่องมือทาํฟองทางกลเคลื่อนที ่
 ๕. เกลียวตอตาง ๆ 
  ก. เกลียวตัวผูคู, เกลียวตัวเมียคู 
  ข. เกลียวตอลด, เกลียวตอเพิ่ม 
  ค. WAY GATE  หรือ TRI GATE 
  ง. ประแจกวดสายสูบ 
 ๖. ไมคํ้าจุน 
 ๗. ล่ิม, ลูกอุด 
 ๘. หีบปะเรือ 
 ๙. เครื่องมือชางไม 
  ก. ฆอน 
  ข. ตะปู 
  ค. เลื่อย 
  ง. ส่ิว 
  จ. อ่ืน ๆ ที่จําเปน 
 ๑๐. ไมวัดเลื่อนไดหรือไมฉากวัดไมคํ้าจนุ 
 ๑๑. เครื่องมือร้ือถอน 
  ก. ขวานดับเพลิง 
  ข. ชะแลง 
  ค. ตะไกรตัดนอต 
  ง. พะเนนิ 
  จ. พลั่ว 
  ฉ. เครื่องมือเจาะ และตัดเคลื่อนที ่
 ๑๒. เครื่องมือชางไฟฟา 
 ๑๓. พัดลมระบายอากาศเคลื่อนที ่
 ๑๔. เครื่องตรวจแกสระเบิด, แกสพิษ 
 ๑๕. เครื่องตรวจออกซิเจน 
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 ๑๖. เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที ่
 ๑๗. โอ.บี.เอ.และกระปองยาเคมีพรอมลวดชวยชีวิต 
 ๑๘. ไฟฉาย 

ตัวอยางแบบฝกการปองกนัความเสียหายในเรือ 
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในเรือรบนั้นแบงไดเปน ๓ ประเภทคือ 
 ๑. ความเสียหายอันเกิดจากเพลิงไหม 
 ๒. ความเสยีหายอันเกิดจากน้ําเขาเรือ 
 ๓. ความเสยีหายอันเกิดจากเรือถูกโจมตีดวยอาวุธนิวเคลียร เคมี และชีวะ 
 ในแบบฝกหัดนี้จะขอกลาวถึงในเรื่องของความเสยีหายอันเกิดจากไฟไหมเรือ และเกิดจากเรือทะลุ
เทานัน้เพื่อเปนแนวทางในการฝก และการปฏิบัติเกี่ยวกบัการแกไขปญหาตาง ๆ 

ตัวอยางแบบฝกการดับไฟขณะเดินเรือ 
 การฝกดับไฟขณะเรือเดินฝกได ๒ ลักษณะคือ 
  ๑. ขณะประจาํสถานีรบ 
  ๒. ขณะเรือเดินปกต ิ

การฝกดับไฟขณะประจําสถานีรบ 
๐๐๐๐ - ผูฝกสั่ง “เตรียมเรือเขารบ” 
 - จายามเปานกหวีดประกาศ “เตรียมเรือเขารบ” 

การปฏิบัติของหนวยซอม 
 ๑. ผูกมัดสิ่งของเขาที่และใหมั่นคง 
 ๒. ตรวจสอบประตู และเครื่องปดกั้นตาง ๆ ข้ัน X 
๐๐๐๓ - ผูฝกสั่ง “เตรียมอาวุธ” 
 - จายามเปานกหวีดประกาศ “เตรียมอาวธุ” และเครื่องปดกั้นตาง ๆ ข้ัน Y 

การปฏิบัติเจาหนาทีห่นวยซอม 
 ๑. เตรียม,ทดลอง,เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ ใหพรอมใชไดทันท ี
 ๒. ตรวจดูการตอหัวฉีด,สายสูบกับหวัตอดับเพลิงใหเรียบรอย สายสูบยังคงอยูในรนสาย 
๐๐๐๘ - ผูฝกสั่ง “ประจําสถานีรบ” 
 - จายามเปานกหวีดประกาศ “ประจําสถานีรบ” 
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การปฏิบัติของเจาหนาทีห่นวยซอม 
 ๑. เจาหนาที่หนวยซอมปดเครื่องกั้นที่มีเครื่องหมาย ZEBRA ทัง้หมด 

๒. ผูที่ปดเครื่องกั้นกลับมารายงาน หน.หนวยซอม “วาเครื่องปดกั้นเครื่องหมาย ZEBRA หมายเลข 
๒–๑๗-๓ ปดแลว” 
 ๓. เจาหนาที่หนวยซอมแถวยงัหนวยซอมของตน หน.หนวยซอมตรวจสอบกาํลังพลแลวรายงาน
ศูนย ดี.ซ.ีวา “หนวยซอม ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ พรอม” 
 ๔. หน.ศูนย ดี.ซ.ีรายงาน ผบ.เรือวาการ ปคส.พรอม 
๐๐๑๑ - ผูฝกสั่ง “ไฟไหมหองกลาส ี๓ หนวยซอม,ดับไฟ” 
 - จายามเปานกหวีดประกาศ “ฝก ฝก ฝก ไฟไหมหองกลาสี ๓ หนวยซอม ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ ดับไฟ” 
การจาํกัดขอบเขตของไฟ 
 หัวหนาหนวยซอมเปนผูพิจารณาสั่งการจาํกัดขอบเขตไฟไมใหลุกลาม หรือเกิดความเสยีหายยัง
หองใกลเคยีง  โดยพิจารณาสถานการณประกอบกับแปลนเรือ และส่ังใหเจาหนาที่ของหนวยดับไฟจํากัด
ขอบเขตของไฟดังนี.้- 
 - เตรียมพรอมใชเครื่องมือดับเพลิงประจําที ่
 - เตรียมพรอมใชน้ําหยาดคลังกระสนุ 
 - ปดประตู และฝาชองทางตาง ๆ 
 - ควบคุมการใชระบบระบายอากาศ 
 - ตัดวงจรไฟฟาบริเวณที่ไฟไหม 
 - ขนรื้อวัสดุในหองที่เกิดไฟไหม และหองขางเคียงออกเทาที่จะทาํไดเพือ่ปองกันการลกุลามของไฟ 

- ใชฝอยน้าํความเร็วต่ําหลอผนงั และดาดฟาทกุดานเพื่อปองกันการลุกลามของไฟไปยังหอง
ขางเคียง และลดความรอนของผนงัไมใหโครงสรางออนแอลง สําหรับการปดประตูชองทาง,ระบบระบาย
อากาศ,ไฟฟา และการรื้อวัสดุผูส่ังการที่เกิดเหตุเปนผูควบคุมใหมีการปฏิบัติโดยถูกตองตามคําสั่งของ
หัวหนาหนวยซอม 

การเขาดับไฟ 
 - ผูส่ังการที่เกดิเหตุส่ังเปดน้าํเขาหลอเยน็ชองทางเขา 
 - ตรวจสอบความรอนของชางทางเขา (เจาหนาที่สายสบูหมายเลข ๒ คนที ่๑) 
 - ตรวจสอบกาํลังดันภายในหอง 
 - เปดเครื่องปดกั้นเล็กนอยใสหัวฉีดฝอยน้าํความเร็วต่ําเพื่อดับไฟบริเวณปากชองทาง 
 - เปดเครื่องปดกั้นเขาทําการดับไฟโดยหัวฉีดหมายเลข ๑ เปนผูนาํ 
 - หัวฉีดหมายเลข ๒ ใชฝอยน้ําความเรว็ต่ําทาํฉากกําบงัความรอนใหกบัหัวฉีดหมายเลข ๑ 
 



- ๒๑๒ - 
หมายเหต ุ  

๑. ในกรณทีี่เปนไฟประเภท ข. และจําเปนตองใชฟองทางกลในการดับไฟใหปฏิบัติดังนี.้- 
  - เจาหนาทีฟ่องทางกลนาํถังฟองทางกล,เครื่องผสมฟองและหัวฉดีฟองทางกลไปยังที่เกิด
เหต ุ
  - พลประจําหวัฉีดหมายเลข ๑ เปลี่ยนเปนหัวฉีดฟองทางกล 
 ๒. ในกรณีที่ไฟไหมหองที่มรีะบบ ซ.ีโอ.ท.ู หรือฮาลอน แบบทวมหองก็ใหใชระบบนัน้ ๆ ดับไฟตาม
คําสั่งของ หน.หนวยซอม 

การปฏิบัติหลังจากดับไฟแลว 
 ๑. จัดยามเฝาไฟ (หัวฉีดหมายเลข ๑) 
 ๒. ตรวจบรรยากาศภายในหองครั้งที ่๑ (ตรวจหาปริมาณของออกซิเจน และแกสระเบิด) 
 ๓. ดับไฟใหสมบูรณ 
 ๔. ตรวจบรรยากาศภายในหองครั้งที ่๒ (ตรวจหาปริมาณของออกซิเจน และแกสระเบิด) 
 ๕. ระบายควนั 
 ๖. ตรวจบรรยากาศภายในหองครั้งที ่๓ (ตรวจหาปริมาณของออกซิเจน,แกสระเบดิ และแกสพษิ) 
 ๗. หองปลอดภัยจากแกสพษิ และแกสระเบิด 
 ๘. สูบน้ําออก 
 ๙. ตรวจความมั่นคงของโครงสรางในหองที่ถูกไฟไหม 
 ๑๐. ตรวจระบบไฟฟา และระบบระบายอากาศ 
 ๑๑. สํารวจความเสียหาย 
 ๑๒. ซอมทําระบบไฟฟา หรือแยกวงจรไฟฟาที่เสียหาย 
 ๑๓. หองปลอดภัย 

การปฏิบัติของหนวยซอมที่รับผิดชอบ 
 ๑. หน.หนวยซอมส่ังใหผูสํารวจความเสียหายตรวจความเสียหายหองกลาสี ๓ เครื่องมือดับเพลิง
เบื้องตนนําเครื่องมือเขาดับไฟในหองกลาสี ๓ 
 ๒. เจาหนาทีสํ่ารวจความเสียหาย และเจาหนาที่เครือ่งมือดับเพลงิเบื้องตนกลบัมารายงาน หน.
หนวยซอมวา “ไฟไหมหองกลาสี ๓ เปนไฟประเภท ก. (แลวแตการสมมุติวาเปนประเภทใด) เครื่องมือ
ดับเพลิงเบื้องตนไมสามารถดับไฟได” (ข้ึนอยูกับการสมมุติ) 
หมายเหต ุ เมื่อเจาหนาทีเ่ครื่องมือดับเพลิงเบื้องตนไมสามารถดับไฟไดใหปดประตู หรือเครื่องปดกั้น 
ที่เปดเขาดับไฟใหแนนกอนที่จะกลับมารายงาน หน.หนวยซอม (การรายงานนี้อาจจะใชคนใดคนหนึ่งก็ได
ระหวางผูสํารวจความเสียหายกับเจาหนาที่เครื่องมือดับเพลิงเบื้องตน) 
 



- ๒๑๓ - 
 ๓. หน.หนวยซอมส่ังให 
  ๓.๑ ผูส่ังการในที่เกิดเหตนุาํเจาหนาที่สายสูบหมายเลข ๑,๒ เขาดับไฟในหองกลาสี ๓ 
ดวยน้าํไฟรเมน 
  ๓.๒ ชางไฟฟาตัดวงจรไฟฟาในหองกลาส ี๓ ตัดระบบระบายอากาศทั้งหมด 
หมายเหต ุ ชางไฟฟาจะตองรูระบบไฟฟาของเรือดี และรูจักลิ้นตัดทางของทอลมตาง ๆ ภายในเรือ 
  ๓.๓ เจาหนาที่จํากัดขอบเขตของไฟดําเนนิการจาํกัดขอบเขตของไฟ 
   ๓.๓.๑ ใชฝอยน้ําหลอเย็นผนังหอง 
   ๓.๓.๒ เคลื่อนยายวัตถเุชื้อเพลิงออกจากบริเวณหองที่เกิดเพลิงไหม 
   ๓.๓.๓ ใหเจาหนาที่ประจาํลิ้นน้าํหยาดคลังกระสนุเตรียมพรอมที่จะเปดน้ําหยาด
คลังกระสุน 
   ๓.๓.๔ เตรียมพรอมที่จะใชระบบดับเพลงิประจําที ่
  ๓.๔ โทรศัพทหรือพลนาํสารไปบริเวณที่เกดิเหตุเพื่อทําหนาที่ติดตอส่ือสาร 
 ๔. หน.หนวยซอมรายงานศูนย ดี.ซี.เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นและการปฏิบัติที่ไดดําเนนิการ
ไปทั้งหมด   
๐๐๑๓ - ผูส่ังการที่เกดิเหตุนําเจาหนาที่สายสูบ ๑,๒ ไปยงัที่เกิดเหตุรับผิดชอบการสั่งการ และดําเนนิการ
ใหไฟดับลงใหได 
การปฏิบัติของชุดดับไฟ 
 ๑. ผูส่ังการในที่เกิดเหตุส่ัง “เจาหนาทีห่ัวตอน้ําดับเพลิงเปดน้ํา” 

หมายเหต ุ การตอสายสบูเขาดับไฟใหตอแยกหัวตอน้ําดับเพลิงโดยใชหัวตอละ ๑ สาย 
 ๒. ส่ังพลประจําหวัฉีด ๑,๒ ทดลองหัวฉีด (ทดลองทัง้เปนลําและเปนฝอย) 
 ๓. เมื่อเหน็วาหัวฉีดและกาํลังดันน้ําเพียงพอที่จะเขาทําการดับไฟใหหวัฉีด ๑,๒ รายงาน “หัวฉีด ๑,
๒ พรอม” 
๐๐๑๔ - ผูส่ังการในทีเ่กิดเหตุส่ังใหหัวฉีด ๑,๒ เปดน้ํา เขาดับไฟในหองกลาสี ๓ 

การปฏิบัติของชุดดับไฟ 
 ๑. หวัฉีด ๑,๒ เปดน้าํตําแหนงกลาง (FOG) แลวเดินเขาประตู 
หมายเหต ุ การวางตําแหนงหัวฉีดใหหวัฉีด ๒ อยูดานตรวจขามบานพัดประตูเสมอ 
๐๐๑๕ - ผูส่ังการในทีเ่กิดเหตุส่ัง “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 - ผูส่ังการในทีเ่กิดเหตุส่ัง “ตรวจกําลงัดัน” 

การปฏิบัติ 
 ๑. ใหเจาหนาทีท่ี่ตรวจความรอนเปนผูตรวจกําลงัดัน โดยหันหนาเขาหาประตหูรือชองทางเขาแลว
ปลดกลอนขัดดานบานพับกอนตอไปปลดกลอนขัดบนและลางสลับกนัเปนรูปตัว X ใหเหลือกลอนขัดที่อยู
ตรงขามกับบานพับที่จะปลดเปนตัวสุดทาย 
 ๒. การเปดประตูใหผูตรวจกาํลังดันยืนเอาไหลพิงประตหูนัหนาไปทางกลอนขัดตัวสุดทายขาทัง้สอง
ยืนชิดติดกันในตําแหนงทีพ่นระยะของประตูเมื่อถูกเปดออกมาตอไปคอย ๆ ปลดกลอนขัดตัวสุดทายวายังมี
กําลังดนัหลงเหลืออยูหรือไม ถาไมมีรายงาน “ไมมีกําลงัดัน” 
หมายเหต ุ ถาหองเกิดเพลิงไหมถามกีําลังดันเกิดขึน้จะถูกระบายออกเมื่อปลดกลอนขัดดานบานพับ 
เพราะขอบประตูและซีลยางจะเผยอตัวอากาศจะรั่วออกได 
๐๐๑๗ - ผูส่ังการในทีเ่กิดเหตุส่ัง “เปดประตูเล็กนอยสอดหัวฉีด ๒“ 

การปฏิบัติ 
 ๑. ใหผูที่ตรวจกําลังดนัเปดประตูใหเต็มทีห่วัฉีด ๑ เขาดับไฟ 
 ๒. การเขาดับไฟในหองหวัฉดีหมายเลข ๑ เขากอน หัวฉดีหมายเลข ๒ เขาเปนคนที่ ๒ แตยื่นหวัฉดี 
๒ ใหฝอยน้ําเปนฉากกําบงัหัวฉีด ๑ 
 ๓. การเขาดับไฟในหองใหเขาไดสายละ ๒ คน คือ หวัฉีด ๑ คน พลสายสูบ ๑ คน 
 ๔. หัวฉีด ๑ ดําเนนิการดับไฟในหองใหไดผลเร็วที่สุดเมื่อเหน็วาไฟอยูในความควบคุมใหรายงานผู
ส่ังการที่เกิดเหตุวา “ไฟอยูในความควบคมุ” 
หมายเหต ุ ไฟอยูในความควบคุม หมายความวาไฟยงัไมดับแตถูกตอนไปอยูในมุมใดมุมหนึ่ง หรือไมมี
การลุกลามตอไป 
๐๐๑๙ - ผูส่ังการในทีเ่กิดเหตุรายงาน หน.หนวยซอม “ไฟอยูในความควบคุม” 
๐๐๒๒ - เมื่อไฟดับแลวหวัฉีดหมายเลข ๑ รายงานใหผูส่ังการในที่เกิดเหตุทราบวา “ไฟดับแลว” ผูส่ังการใน
ที่เกิดเหตุรายงาน หน.หนวยซอม “ไฟไหมหองกลาส ี๓ ดับแลว” 
๐๐๒๓ - ผูส่ังการที่เกดิเหตุส่ัง “หวัฉีด ๑,๒ ปดน้าํ     โดยหัวฉีด ๑ ถอยมาเตรียมพรอมบริเวณหนาประต ู
หมายเหต ุ ปดน้ําเฉพาะที่หวัฉีดลิ้นน้ําที่หวัตอดับเพลิง (FIRE PLUG) ใหเปดตลอดเวลา 
๐๐๒๔ - ผูส่ังการในทีเ่กิดเหตุส่ัง “หวัฉีดหมายเลข ๑ เฝาไฟ” 
หมายเหต ุ ถาสวมเครื่องชวยหายใจใหเฝาไฟในหองเกิดเหตุ และรายงานให หน.หนวยซอมทราบ 



-  ๒๑๕ - 
๐๐๒๔ - ผูส่ังการในทีเ่กิดเหตุส่ัง “ตรวจออกซิเจน” 

การปฏิบัติ 
 ๑. เจาหนาที่เครื่องมือตรวจสอบนําเครื่องมือตรวจ 02 มาใหกับหัวฉีด ๒ เปนผูเขาไปตรวจ 
 ๒. การตรวจใหตรวจ ๑๐ จดุ (มุมหอง ๔ มุม และตรงกลางหองทั้งบนและลางรายงานทุกจุดที่ตรวจ
พบ 
๐๐๒๖ - ผูส่ังการในทีเ่กิดเหตุส่ัง “ตรวจแกสระเบดิ” 

การปฏิบัติ 
 ๑. เจาหนาที่เครื่องมือตรวจสอบนําเครื่องตรวจแกสระเบิดมาใหกับหวัฉีด ๒ เปนผูเขาไปตรวจ 
 ๒. การตรวจใหตรวจ ๑๐ จดุ เชนเดียวกับตรวจ O2 
๐๐๒๘ - ผูส่ังการที่เกิดเหตุรายงาน หน.หนวยซอมวา “หองกลาสี ๓ มีออกซิเจนไมมีแกสระเบิด “(การ
รายงานรายงานตามสภาพที่ตรวจพบวามีหรือไม และมีประมาณที่เปนอันตรายหรือไม)” 
๐๐๒๙ - ผูส่ังการที่เกดิเหตุส่ัง “ดับไฟใหสมบูรณ” 

การปฏิบัติ 
 เชนเดียวกับการตรวจครั้งแรก 
๐๐๓๕ - ผูส่ังการ ฯ รายงาน หน.หนวยซอมตรวจหองคร้ังที่ ๒ มีออกซิเจนไมมีแกสระเบิด (รายงานตาม
สภาพความเปนจริง) 
๐๐๓๖ - ผูส่ังการ ฯ ส่ัง “ระบายควันออกจากหองกลาสี ๓ และระบายน้ําออกจากหองกลาสี ๓ ดวย…” 
(ข้ึนอยูกับการพิจารณของผูส่ังการ ฯ และ หน.หนวยซอม) 

การปฏิบัติ 
 ๑.เจาหนาที่พัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่ดําเนินการตอทอทางดูด,ทอทางดูดตองไมวางพาด
บันไดใหผูกเชือกแขวนไวในระดับสูง,ตัวพัดลมตองวางบนแผนยาง 
 ๒. ชางไฟฟาเปนผูเร่ิมเดิน และเลิกเครื่อง 
๐๐๓๙ - ผูส่ังการ ฯ ส่ังตรวจออกซิเจน และแกสระเบิดครั้งที่ ๓ 

การปฏิบัติ 
 เชนเดียวกับคร้ังที่ ๑ 
๐๐๔๒ - ผูส่ังการ ฯ ส่ังตรวจระดับน้าํใหหองที่เกิดเพลิงไหม (น้าํที่เกิดจากการดับไฟ) ถาระดับสูงจนอาจจะ
เกิดอันตรายกใ็หสูบออก (ตํ่ากวา ๖“ ใชกระปอง ฯ สูงเกิน ๖“ ใชเครื่องสูบน้าํฯ) 

 



- ๒๑๖ - 

การปฏิบัติ 
 ใหเจาหนาที่เครื่องสูบน้ําเคลื่อนทีห่รือผูทีใ่ชเครื่องระบายควันดาํเนนิการสูบน้ําออกจากหองถาใช 
SUBMERSIBLE  PUMP  ชางไฟฟาเปนผูใช และตองแนใจวาไมมีผูหนึ่งผูใดทาํงานอยูในน้าํ 
๐๐๔๘ - ผูส่ังการ ฯ ส่ังใหเจาหนาที่หวัฉีด ๑ และสายสูบ ๑ ตรวจสภาพความมั่นคงของหองกลาสี ๓ ผูส่ัง
การรายงาน หน.หนวยวาหองกลาส ี๓ มีความปลอดภัยที่จะใหคนเขาไปทํางานได 
๐๐๕๐ - ผูส่ังการ ฯ ส่ังตรวจระบบไฟฟา และระบบระบายอากาศ 

การปฏิบัติ 
 ชางไฟฟาใชเครื่องมือวัดคาความตานทานฉนวนของสายไฟตาง ๆ ตรวจดูสายไฟที่ชํารุดตาง 
ๆ แลวรายงานใหผูส่ังการทราบ 
๐๐๕๕ - ผูส่ังการ ฯ ส่ังใหผูสํารวจความเสยีหายสาํรวจความเสยีหายหองกลาสี ๓ 
๐๐๕๘ - ผูส่ังการ ฯ ส่ังใหชางไฟฟาซอมทําระบบหรือตอแยกวงจรเพื่อใหมกีําลังไฟฟาใชงาน 
๐๐๖๐ - ผูส่ังการ ฯ รายงานไปยัง หน.หนวยซอมวาหองกลาส ี๓ ไดดําเนนิการแกไขความเสียหายทีเ่กิดขึน้
เสร็จสมบูรณแลวหองมีความปลอดภัยเพยีงพอที่จะใหเจาหนาที่ตางๆเขาปฏิบัติงานได และขออนุญาต หน.
หนวยซอมกลับหนวยซอม 

การดับไฟขณะเรือเดินปกติ 

 ขณะที่เรือเดินทางอยูในทะเลตามปกตินั้นอาจจะเกิดไฟไหมข้ึนได    และขณะนั้นกําลังพล
ของเรือก็อยูครบอัตราการปฏิบัติของชุดดับไฟก็ใหใชเจาหนาที่หนวยซอมของเรือเปนหลักเจาหนาที่อ่ืน ๆ 
(พรรคนาวิน) ที่วางอยูขณะนั้นเปนชุดสนับสนุนชุดดับไฟ และทําหนาที่ขนยายวัตถุเชื้อเพลิงและสิ่งของอื่น 
ๆ ที่อยูบริเวณขางเคียงออกใหพนจากหองที่เกิดเพลิงไหม ข้ันตอนการสั่งการและการปฏิบัติเชนเดียวกับ
การดับไฟในขณะประจําสถานีรบ 
การเตรยีมพรอมทางวัตถ ุ
 เมื่อเรือเดินทางในทะเลตามปกติจะมีการเตรียมพรอมทางวัตถุถงึขั้น YOKE ในกรณีเกิดเพลิงไหม 
ผบ.เรือจะสั่งเตรียมพรอมทางวัตถุข้ึน ZEBRA ไดโดยไมตองประจําสถานีรบ 

ขึ้นตอนการสั่งการ 
 ๑. ผูเห็นเหตุการณการเกิดเพลิงไหมใหใชเครื่องมือดับเพลิงเบื้องตนที่อยูบริเวณนั้นเขาดับไฟ
ทันทีพรอมกับแจงขาวสารใหนายยามเรือเดินทราบถึงสถานที่ที่เกิดเพลิงไหม และประเภทของไฟ 
 ๒. ทุกคนที่อยูบริเวณใกลเคยีงชวยกนันาํเครื่องมือดับเพลิงเบื้องตนไปดับไฟใหได 
 ๓. นายยามเมื่อทราบขาวเกิดเพลิงไหมแลวประกาศใหทหารประจาํเรือทราบวาเกิดเพลิงไหมข้ึน
บริเวณใดพรอมกับรายงานให ผบ.เรือทราบ 
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 ๔. เมื่อทหารประจําเรือทราบแลวรีบไปแถวในบริเวณทีป่ลอดภัย (แถวรอฟงคาํสัง่) นอกจาก
เจาหนาทีห่นวยซอมที่ตองไปพรอมทีห่นวยซอมเพื่อดําเนินการดับไฟในทนัท ี

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 ๑. เจาหนาที่หนวยซอมประจําที่หนวยซอมเจาหนาที่ศูนย ดี.ซี.ประจําที่ศูนย ดี.ซี. 
 ๒. ดําเนนิการดับไฟเชนเดียวกับเมื่อประจาํสถานีรบ 
 ๓. จัดกําลังพลที่แถวรอฟงคําสั่งใหขนยายวัตถุติดไฟ และสิ่งของอืน่ ๆ ออกจากบริเวณที่เกิดเพลงิ 
ไหม 

แนวทางการฝกดับไฟเรือจอด 

 เรือรบที่ไมไดออกปฏิบัติราชการทะเลสวนมากจะจอดประจําอยูทีฐานทัพเรือ หรือที่จอดเรือ
ตามปกติมีการปลอยกําลังพลบางสวนขึ้นบกทําใหกําลังพลอยูเรือนอย การจัดเจาหนาที่เพื่อแกไขความ
เสียหายตาง ๆ    ที่จะเกิดจัดไดไมครบตําแหนงดังนั้นเจาหนาที่  ๑ คน อาจทําหนาที่หลายตําแหนงเพือ่ให
ไดผลที่ดีที่สุด 

การจัดสถานดัีบไฟเรือจอดแบงออกเปน ๒ แบบคือ.- 

 ๑. การจัดสถานีดับไฟเรือจอดในเวลาราชการ 
 ๒. การจัดสถานีดับไฟเรือจอดนอกเวลาราชการ 
  การจัดสถานดัีบไฟทั้ง ๒ แบบนี้จัดตางกนัเพราะอัตรากําลังพลที่อยูเรือไมเทากนั 

การจัดสถานดัีบไฟเรือจอดในเวลาราชการ 
 เนื่องจากในเวลาราชการเจาหนาที่อยูปฏิบัติงานเต็มตามอัตราเมื่อเกิดเหุตไฟไหมใหปฏิบัติ
เชนเดียวกับขณะเรือเดินคือ  ตนเรือหรือนายทหารอาวุโสสูงสุดที่อยูเรือขณะนั้นเปนผูอํานวยการทั่วไปการ
รับผิดชอบหนวยซอมตาง ๆ คือ หน.ศูนย ดี.ซี. กําลังพลที่ไมใชหนวยซอมใหแถวรอฟงคําสั่งเพื่อเขา
ชวยเหลือเมื่อจําเปน 

การจัดสถานดัีบไฟนอกเวลาราชการ 
 ในเวลานอกราชการกําลังพลของเรือจะอยูเรือนอยลงเหลือเฉพาะผูเขาเวร–ยามเทานั้น การจัด
หนาที่คนหนึ่งอาจตองทํางานหลายหนาที่ หนาที่ตาง ๆ มีดังนี้.- 
 ๑. ผูอํานวยการทั่วไป  คือ นายทหารยามพรรคนาวนิ หรือนายทหารอาวุโสที่อยูเรือ 
 ๒. ผูอํานวยการดับเพลิง   คือ นายยาม กล. 
 ๓. ผูส่ังการในที่เกิดเหต ุ  คือ ผช.นายยาม กล. 
 ๔. ผูสํารวจความเสียหาย คือ ยามพรรค กล. 
 ๕. หัวฉีดดับไฟหมายเลข ๑ พรอม O.B.A. 
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 ๖. หวัฉีดดับไฟหมายเลข ๒ พรอม O.B.A. 
 ๗. สายสูบ หมายเลข ๑ พรอม O.B.A. 
 ๘. สายสูบ หมายเลข ๒ พรอม O.B.A. 

๙. เจาหนาที่ชางไฟฟา 
๑๐. เจาหนาที่เครื่องสูบน้าํเคลื่อนที ่
๑๑. เจาหนาที่พัดลมระบายอากาศเคลื่อนที ่
จํานวนเจาหนาที่มากหรือนอยสามารถเพิม่หนาที่หรือเพิ่มจํานวนคนในแตละตําแหนงไดตามความ

เหมาะสม 

การปฏิบัติเมือ่เกิดเพลิงไหมขึ้นภายในเรือ 

 เมื่อเกิดเพลิงไหมข้ึนในเรือใครก็ตามที่พบเห็นเหตุการณจะตองดับไฟทันที่พรอมกับตะโกน
บอกกันตอ ๆ ไปเพื่อจะไดชวยกันนําเครื่องมือดับเพลิงเบื้องตน และแจงเหตุการณใหนายทหารยามพรรค
นาวินประจําวันทราบ  
 ถาเครื่องมือดับเพลิงเบื้องตนสามารถดับไฟไดก็ใหสํารวจความเสยีหายประเมินคาความเสยีหาย 
และรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบเพื่อดําเนนิการตอไป 
 แตในกรณีที่เครื่องมือดับเพลิงเบื้องตนไมสามารถดับไฟไดนายยามแจงเหตุไฟไหมโดยสัญญาณ
ของเรือที่มีอยูเชน ตีระฆงั,กด Alarm ตาง ๆ หรือประกาศทางเครื่องขยายเสยีงเพื่อใหทกุคนทราบ 
 เมื่อทุกคนทราบใหมาแถวรวมกันที่หนวยซอม หรือบริเวณอื่นใดที่ทางเรือกําหนด ยกเวนเจาหนาที่
ผูสํารวจความเสียหาย,เครื่องมือดับเพลงิเบื้องตน,เจาหนาที่ติดตอไปยังบริเวณที่เกดิเพลิงไหมทนัทีเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ของตนเอง 
ขั้นการปฏบัิติตอไป 
 ๑. ผูอํานวยการทั่วไปสัง่เตรียมพรอมทางวัตถุข้ัน Z (ใหพิจารณาปดเครื่องปดกั้นทีอ่ยูใกลบริเวณที่
เกิดไฟไหมกอนเปนอนัดับแรก) 
 ๒. เจาหนาที่ดับไฟอันไดแกหัวฉีด ๑,๒ สายสูบ ๑,๒ เตรียมเครื่องมือใหพรอมโดยเร็ว 
 ๓. ผูส่ังการที่เกิดเหตุดําเนินการควบคมุเจาหนาที่ดับไฟเขาดับไฟในหองทนัท ี (เมื่อไดรับรายงาน
จากผูสํารวจความเสยีหายและเจาหนาทีเ่ครื่องมือดับเพลิงเบื้องตนวาสถานที่อยูที่ไหน และเปนไฟประเภท
อะไร เครื่องมือดับเพลิงเบื้องตนไมสามารถดับไฟได) 
 ๔. การปฏิบัติสําหรับชุดดับไฟถาเปนไฟไหมในหองใหปฏิบัติตามขึ้นตอนที่กลาวมาแลวในเรื่องการ
ดับไฟในขณะประจําสถานีรบ 
  ๔.ñ ผูส่ังการในที่เกิดเหตุเลอืกชองทางเขาดับไฟในตําแหนงที่ดีที่สุด และสั่งตัดระบบไฟฟา
กอนที่จะเปดน้ําเขาดับไฟ 
  ๔.๒ ผูส่ังการในที่เกิดเหตุส่ังทดลองหัวฉีด 
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  ๔.๓ ผูส่ังการในที่เกิดเหตุส่ังตรวจความรอนประตู หรือฝาปดกั้นชองทางเขา 
  ๔.๔ ผูส่ังการในที่เกิดเหตุส่ังเปดน้ําหลอเยน็ประต ู
  ๔.๕ ผูส่ังการในที่เกิดเหตุส่ังตรวจกําลงัดัน 
  ๔.๖ ผูส่ังการในที่เกิดเหตุส่ังเปดประตูเล็กนอยหัวฉีดดับไฟบริเวณประตู 
  ๔.๗ ผูส่ังการในที่เกิดเหตุส่ังเปดประตูเต็มที่เขาดับไฟในหอง 
  ๔.๘ หัวฉีด ๑ เปนผูดับไฟใหไดแลวรายงาน “ไฟอยูในความควบคุม” 
  ๔.๙ เมื่อไฟดับแลวหัวฉีด ๑ รายงาน “ไฟดับแลว” 
 ๕. การปฏิบัติหลังไฟดับแลวใหผูส่ังการในที่เกิดเหตุดําเนินการตามลาํดับดังนี.้- 
  ๕.๑ จัดยามเฝาไฟ (หัวฉีด,สายสูบ ๑) 
  ๕.๒ ตรวจ O2 และแกสระเบิด 
  ๕.๓ ดับไฟใหสมบูรณ (หัวฉดี ๑,๒ เขาดับไฟอีกครั้งหนึ่ง) 
  ๕.๔ ตรวจ O2 และแกสระเบิดครั้งที่ ๒ 
  ๕.๕ ระบายควันออกสูดาดฟาเปด 
  ๕.๖ ตรวจ O2 และแกสระเบดิครั้งที่ ๓ (อยูในดุลยพนิิจของผูส่ังการที่เกิดเหต)ุ 
  ๕.๗ ระบายน้าํที่เกิดจากการดับไฟออก (ถาม)ี 
  ๕.๘ ตรวจระบบไฟฟาภายในหองที่เกิดเพลิงไหม 
  ๕.๙ ตรวจความมัน่คงของหอง 
  ๕.๑๐ ซอมทาํระบบไฟฟาชั่วคราว 
  ๕.๑๑ สํารวจความเสยีหาย 
  ๕.๑๒ ซอมแซมสวนที่ชาํรุดเทาที่จําเปน 

หมายเหต ุ
  ๑. ข้ันการปฏิบัติใหผูอํานวยการดับเพลงิรายงานใหผูอํานวยการทัว่ไป (นายยาม นว.) 
ทราบทุกระยะ 
  ๒. ใหพิจารณาใชน้ําจากระบบน้ําไฟรเมนกอน เพราะสามารถใชไดอยางรวดเร็วทนั
เหตุการณ 
 ๖. ผูอํานวยการทั่วไปสัง่ใหเจาหนาที่อ่ืน ๆ ขนยายสิง่ของออกใหพนบริเวณไฟไหมเพื่อลดจํานวน
เชื้อเพลิงและลดความสูญเสียดวย 
 ๗. ผูอํานวยการทัว่ไปรายงานผูบังคับบัญชาทราบ และแจงเรือขางเคียงเพื่อรับความชวยเหลือถา
จําเปน 
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แบบฝกการอุดปะ คํ้าจุนขณะเรือเดิน 
 การฝกอุดปะ คํ้าจุนขณะเรือเดินฝกไดเปน ๒ ลักษณะเชนเดียวกับการฝกดับไฟคือ.- 
  ๑. ขณะประจาํสถานีรบ 
  ๒. ขณะเรือเดินปกต ิ
 การฝกทั้ง ๒ ลักษณะจะมีกาํลังพลของเรอือยูครบตามอัตราทําใหงาย และมีความคลองตัวมากขึ้น 
การฝกก็ปฏิบัติเชนเดียวกนัการเริ่มตนอาจจะแตกตางกนับางเทานั้นเชน 
 การฝกอุดปะ คํ้าจุนขณะประจําสถานรีบ 
๐๐๐๐ ผูฝกสั่ง “เตรียมเรือเขารบ” 

- ปฏิบัติเชนเดียวกับการฝกดบัไฟ 
๐๐๐๓ ผูฝกสั่ง “เตรียมอาวุธ” 

- ปฏิบัติเชนเดียวกับการฝกดบัไฟ 
๐๐๐๕ ผูฝกสั่ง “ประจําสถานีรบ” 

- ปฏิบัติเชนเดียวกับการฝกดบัไฟคือ.- 
๑. เจาหนาที่หนวยซอมปดเครื่องปดกั้นทีม่ีเครื่องหมาย ZEBRA ทัง่หมด 
๒. ผูที่ปดเครื่องปดกั้นกลับมารายงาน หน.หนวยซอมวาประตู หมายเลข ๓–๓๙-๔ ปดขั้น ZEBRA 
แลว 
๓. เจาหนาที่หนวยซอมแถวยงัหนวยซอมของตน หน.หนวยซอมตรวจสอบกาํลังพลแลวรายงาน
ศูนย ดี.ซ.ีวาหนวยซอม ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ พรอม 
๔. หน.ศูนย ดี.ซ.ี รายงาน ผบ.เรือวาการ ปคส.พรอม 

๐๐๐๙  ผูฝกสั่ง “เรือทะลุในหองกลาสี ๒“ อาจแจงทางจายามเพื่อใหจายามประกาศ หรือแจงหนวยซอม
โดยตรงเลยก็ได 
๐๐๑๐ หน.หนวยซอมที่รับผิดขอบพื้นที่หองกลาสี ๒ ส่ังใหผูสํารวจความเสียหาย และผูชวย ฯ เขาไป
สํารวจความเสียหายในหองกลาส ี๒ รายงานถงึ หน.หนวยซอมทางโทรศัพทบริเวณหองกลาส ี๒ (ถาม)ี ถา
ไมมีผูสํารวจและผูชวยตองกลับมารายงาน 
๐๐๑๓  ผูสํารวจความเสียหายเมื่อพบลักษณะของความเสยีหาย และตําบลทีข่องความเสยีหายใหรายงาน
ดังนี ้ “เรือทะลุในหองกลาส ี๒ กราบขวาระหวางกงที ่๓๐–๓๑ รูโตประมาณ ๕ นิว้ ใตแนวน้าํ ๒ ฟุต น้ําไหล
เขาเรือนาทีละประมาณ ๖๐๐ แกลลอน รอยฉีกขาดยืน่เขาตัวเรือและระหวางกงที ่ ๓๕–๓๖ รู เปนรอยฉีก
ขาดของแผนเหล็กตัวเรือยาว ๓ ฟุต กวางประมาณ ๒ นิ้ว ใตแนวน้าํ ๑ ฟุต น้ําไหลเขาเรือไดนาทีละ ๑๐๐ 
แกลลอน (ผูฝกจะกาํหนดเปนอยางอื่นก็ได) 

- หน.หนวยซอมส่ังใหผูส่ังการในที่เกิดเหตนุําเจาหนาที่อุดเรือ ประกอบดวยลูกอุดขนาด 
๖ นิ้ว และลิ่มไปอุดรูทะลุในหองกลาสี ๒ กงที่ ๓๐–๓๑ และ ๓๕–๓๖ 
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- หน.หนวยซอมส่ังเจาหนาทีเ่ครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่สูบน้ําออกจากหองกลาสี ๒ 
- หน.หนวยซอมรายงาน หน.ศูนย ดี.ซ.ีเพื่อทราบความเสยีหายตามที่ไดรับรายงาน 

๐๐๑๕ ผูส่ังการในที่เกิดเหตุส่ังการใหเจาหนาที่อุดเรือดําเนินการอุดเรือดวยเครื่องมือที่เหมาะสมเชน รูทะลุ
โต ๕ นิ้วก็ใชลูกอุดพันดวยผารอยฉีกขาดอดุดวยลิ่มเปนตน (อยูในดุลยพนิิจของผูส่ังการในที่เกิดเหตุ) 

หมายเหต ุ
 ๑. ในระหวางนี้ใหผูสํารวจความเสยีหายสาํรวจหองขางเคียงวามีการลกุลามของน้ําที่ทวมหรือไม 
 ๒. ใหผูส่ังการในที่เกิดเหตุสังเกตดูดวยวาระดับน้ําเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
 ๓. ผูส่ังการในที่เกิดเหตุรายงานการปฏิบัติตอ หน.หนวยซอมรายงานตอศูนย ดี.ซี. 
 
๐๐๑๘ ถาระดับน้าํสูงขึ้นจนอาจเกิดอันตรายตอระบบไฟฟาใหส่ังชางไฟฟาตัดทางไฟ 
๐๐๒๐ เจาหนาทีท่ี่ใชเครื่องมืออุดเรือ ถาอุดไดแลวใหรายงานตอผูส่ังการ ฯ วาใชลูกอุดและลิ่มอุดรอยทะลุ
โตขนาด ๕ นิว้ไดแลว ขณะนี้น้าํยงัไหลเขาเรือไดประมาณ ๓๐ แกลลอน/นาที และเชนกนัถารอยฉีกขาดของ
แผนเหล็กตวัเรือสามารถใชล่ิมประกอบกบัผาชํารุดอุดไดแลวน้ําไหลเขาเรือได ๒๐ แกลลอน/นาท ี
๐๐๒๑ ผูส่ังการในที่เกิดเหตุส่ังใหเจาหนาที่คนใดคนหนึง่เฝารอยทะลทุี่อุดไว 
๐๐๒๒ ผูส่ังการในที่เกิดเหตุรายงานการปฏิบัติตอ หน.หนวยซอม หน.หนวยซอมรายงานตอ หน.ศูนย ดี.ซี. 
๐๐๒๕ ผูส่ังการในที่เกิดเหตุส่ังใหตรวจระดับน้ําในหองดวยวาแหงหรือยัง ถาแหงแลวรายงานตอ หน.หนวย
ซอม 
๐๐๒๖ หน.หนวยซอมส่ังใหเจาหนาที่สูบน้ําคอยสูบน้ําออกเมือ่ระดับน้ําสูงขึน้มาอกี 
หมายเหต ุ เนื่องจากรทูะลุที่อุดนัน้ยังมนี้ําไหลเขามาไดตลอดเวลา 
๐๐๒๗ ผูส่ังการในที่เกิดเหตุส่ังใหผูสํารวจความเสียหายสํารวจความเสยีหายแลวรายงานให หน.หนวย
ซอม เชน ปรากฏวาน้ําทวมที่นอนทหารเสยีหาย ๑๘ ที่ ตูเสื้อผา ๑๘ ตู 
๐๐๒๘ หน.หนวยซอมส่ังใหชางไฟฟาสาํรวจระบบไฟฟาภายในหองกลาสี ๒ ทัง้หมด แลวรายงานความ
เสียหายทั้งหมด และระบบไฟฟาตาง ๆ ตอ หน.ศูนย ดี.ซี. 

ขอควรจํา 
 ๑. การใช Submersible pump  ชางไฟฟาเปนผูใช 
 ๒. ขณะใช  Submersible pump  ตองไมมีคนแชอยูในน้าํ 
 ๓. ถาน้าํที่ทวมหองมีคราบน้ํามนัมากจงหลีกเลี่ยงการใช Submersible pump 
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การฝกอุดปะ คํ้าจุนขณะเรือเดินปกต ิ
 ขณะที่เรือเดินทางอยูในทะเลตามปกตินั้นอาจเกิดเหตุการณที่ไมคาดคิดขึ้นได เชน เรือชนกัน, 
โดยวัตถุแข็งใตน้ํา หรืออาจเกิดจากสาเหตุใด ๆ ก็ตามอันจะทําใหเรือเกิดรอยทะลุไมวาน้ําจะไหลเขามาใน
เรือหรือไมจะตองดําเนินการอุดหรือปะรอยทะลุนั้นทันที 
 ในขณะเรือเดินทางกําลงัพลของเรือก็มีครบตามอัตรา เมื่อเกิดเหตกุารณข้ึนกาํลงัพลสวนใหญก็มา
แกไขความเสยีหายไดอยูแลว โดยไมตองมีการประจําอาวุธ หรือเครื่องมืออุปกรณอ่ืน ๆ การปฏิบัติ
เชนเดียวกับขณะประจําสถานีรบ ยกเวนการเตรียมเรือเขารบการเตรียมอาวุธและการประจําสถานีรบ 
เมื่อเกิดเหตุการณเรือทะล ุ ส่ิงที่ตองดาํเนนิการดงันี.้- 
 ๑. เตรียมพรอมทางวัตถุข้ึน ZEBRA (โดยเฉพาะใกล ๆ กบัหองที่เกิดรูทะลุ) 
 ๒. ประกาศทางเครื่องกระจายเสียงของเรอืหรือสัญญาณ Alarm อ่ืน ๆ เพื่อแจงใหทุกคนในเรือ
ทราบ 
 ๓. เจาหนาที่ศูนย ดี.ซี. และหนวยซอมไปประจําทีห่นวยซอม และศนูย ดี.ซี.ทันท ียกเวน 
  ๓.๑ ผูสํารวจความเสยีหาย ๒ คน ใหแยกไปยังที่เกิดเหตุเพื่อตรวจดู และรายงานความ 
เสียหายให หน.หนวยซอมทราบ 
  ๓.๒ เจาหนาที่ติดตอ (ถาม)ี ใชโทรศัพทที่อยูใกลที่เกิดเหตุมากทีสุ่ด ถาไมมีเจาหนาที่
ติดตอใหผูสํารวจความเสียหายรายงาน หน.หนวยซอมเอง 
 ๔. การดําเนินการตอไปใหปฏิบัติเชนเดียวกับการฝกเมื่อมีการประจาํสถานีรบ 

การฝกอุดปะ คํ้าจุนเรือจอดในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ 
 การฝกในลักษณะเรือจอดทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการอนุโลมใหใชแบบฝก
เดียวกันได เนื่องจากไมตองการกําลังพลมาก และขั้นตอนไมสลับซับซอนผูที่วางก็สามารถชวยยก,หา
อุปกรณเครื่องมืออ่ืน ๆ มาสนับสนุนเจาหนาที่ได 

เจาหนาที่ประกอบดวย 
 ๑. ผูอํานวยการทั่วไป นายยาม นว.หรือนายทหารอาวโุส 
 ๒. ผูอํานวยการดับเพลิง นายยาม กล. 
 ๓. ผูส่ังการในที่เกิดเหตุ ผช.นายยาม กล. 
 ๔. เจาหนาที่ใชเครื่องมืออุดปะ ประกอบดวยลิ่ม,ลูกอุด,แผนปะ หรือหบีปะ ตลอดจนอุปกรณอ่ืน 
จํานวน ๔-๖ คน 
 ๕. เจาหนาที่ใชเครื่องมือคํ้าจุน ๓-๕ คน 
 ๖. เจาหนาที่เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที ่๓ คน 
 ๗. เจาหนาที่อ่ืน ๆ เชนพลนาํสาร,ชางไฟฟา ฯ 
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หมายเหต ุ ๑. ในกรณีใชอุปกรณอุดเรืออยางเดยีวกใ็ชเจาหนาที่คํ้าจุนได หรือถาค้ําจนุก็ใชเจาหนาที่
อุดปะได 
  ๒. ผูอํานวยการทั่วไปปกตปิระจําอยูในศนูย ดี.ซี. แตถาจะอยูที่อ่ืน ๆ ก็ตองติดตอกับ หน.
หนวยซอมไดสะดวก 
 ๘. การปฏิบัติเชนเดียวกับการฝกประจําสถานีรบ 
 แบบฝกนี้ไดแกไขแบบฝกเดิมเพื่อใหเหมาะสม และถูกตอง และสามารถใชกับเรือไดทุกประเภท แต
ถาเปนเรือขนาดเล็กก็ลดจาํนวนลงหรือจดั  ๑ คน ทําหลายหนาที่ ผูจัดสามารถพิจารณาไดตามความ
เหมาะสมเรือบางประเภทเครื่องมือและอุปกรณในการปองกนัความเสียหายมนีอยก็สามารถยกเวนหนาทีท่ี่
ไมมีอุปกรณการฝกลงไดเชนกนั แตตองคํานึงถึงดวยวาถาเกิดไฟไหม หรือเรือทะลุเราจะทาํอยางไรที่จะลด
ความสูญเสียไดมากที่สุด 

บัญญัติ ๑๐ ประการของการปองกนัความเสียหาย 
 ๑. รักษาเรือของทานใหสามารถผนกึน้าํไดดี และลอยลําอยูไดเสมอ 
 ๒. อยาทาํผิดหรือฝาฝนการเตรียมพรอมทางวัตถุตามการกําหนดขึ้น 
 ๓. จงมีความเชื่อมั่นในสมรรถภาพเรือของทานที่จะยนืหยัดตอความเสยีหายอยางหนักได 
 ๔. รูจักชองทางเดินตาง ๆ ทีส่ามารถใชไดดีแมในเวลาทีไ่มมีแสงสวาง 
 ๕. รูจักวิธีใช และระวังรักษาเครื่องมือเครือ่งใชสําหรับปองกันความเสยีหายทีม่ีอยูเปนอยางด ี
 ๖. เมื่อเกิดความเสียหายใหรีบรายงานไปยังสถานีปองกันความเสยีหายที่ใกลที่สุด 
 ๗. รักษาสิ่งของที่ไดรับมอบใหอยูในฐานะมั่นคง และปลอดภัยอยูตลอดเวลา 
 ๘. หมั่นฝกเจาหนาที่ปองกันความเสยีหายจงระลึกวาการปองกนัตัวของทานก็คือการปองกนัเรอื
ของของทานไปดวยนัน่เอง 
 ๙. จงทําทุกอยางเทาที่สามารถจะทําไดเพื่อใหเรือลอยลําอยูไดนานที่สุดแมจะมีความหวงัเหลืออยู
เพียงเล็กนอยก็ตาม 
 ๑๐. ตองใจเยน็ไวเสมอ “อยารีบดวนสละเรือใหญ” 

BASICS OF FIREFIGHTING 
หลักพื้นฐานของการดับไฟ 

 ๑. จํากัดขอบเขตของไฟปดประตูทั้งหมดฝา Hatches และระบบระบายอากาศทั้งเขาและออก
ระบบของเหลวที่ไวไฟจะตองถูกแยกออกจากดาดฟาปองกันความเสยีหาย 
 ๒. ตัดวงจรไฟฟาในหองที่เกดิไฟไหม และหองขางเคียงที่อาจจะมีการถูกฝอยน้ําหรือน้ําทวมได 
 ๓. นําสิง่ที่ตองการใชในการดับไฟไปยังทีเ่กิดเหต ุ
 ๔. ตอสายสูบดับไฟจาก Fire Plug แยกกนัโดยตอฝอยน้ําความเรว็ต่ําหนึ่งสาย และเขาดับไฟพรอม
กัน 
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 ๕. เจาหนาทีดั่บไฟตองสวมเครื่องชวยหายใจ และชดุดับไฟพรอมกับสวมถุงมือ และไฟฉายสวม
ศีรษะ 
 ๖. ชุดสนับสนนุตองสวมเครื่องชวยหายใจพรอมชุดดับไฟเพื่อเขาทดแทนผูใชหัวฉีด 
 ๗. ตองจํากดัขอบเขตของไฟบริเวณรอบ ๆ หองและดานบนที่เกิดไฟไหมโดยตอสายสูบพิเศษ
ตางหากเพื่อหลอเย็นพื้นดาดฟา,เพดานหอง,ผนังหอง ตลอดจนการขนยายวัตถทุีติ่ดไฟไดออกใหพนบริเวณ
ไฟไหม 
 ๘. ประกอบเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ไวใหพรอมที่จะใชเมื่อระบบ Fire main ขัดของ 
 ๙. สถานทีท่ีต่องมีเจาหนาที่ประจําพรอมใช (ที่ระบบน้ําหยาดคลังกระสุน หรือระบบ CO2 ทวม
หอง) 
 ๑๐. เขาดับไฟในตําแหนงที่ดีที่สุดเทาที่จะทําไดเพื่อปองกนัเจาหนาที่ดับไฟเขาดับไฟทางดานบน
ของไฟ และเขาทางเหนือลม 
 ๑๑. ถาชองทางเขาดับไฟตามปกติเขาไมไดอันเนื่องจากความรอน หรืออะไรก็ตามใหเจาะชองตาม
ผนังหรือดาดฟาใหมีขนาดใหญพอที่จะใสเครื่องมือ,หัวฉดี หรือเครื่องมอือ่ืน ๆ ได 

๑๒. สงผูสํารวจความเสยีหายไปตรวจสอบรอบ ๆ ที่เกิดเหต ุ การตรวจและรายงานกระทํา
ตลอดเวลาจนกวาไฟดับและไมมีอันตรายเกิดขึ้น 
 ๑๓. เจาหนาที่ติดตอจะตองอยูใกลกับผูส่ังการในที่เกดิเหตุเทาที่จะทําได 
 ๑๔. ตองรายงานการปฏิบัติใหศูนยปองกนัความเสียหายทราบตลอด และศูนย ดี.ซ.ีจะตองรายงาน
ตอ ผบ.เรือ รายงานตาง ๆ จะตองรวมถงึสิง่ตอไปนี.้- 
  ๑๔.๑ ตําบลทีเ่กิดไฟไหม 
  ๑๔.๒ ประเภทของไฟ 
  ๑๔.๓ ตัดวงจรไฟฟาแลว 
  ๑๔.๔ จัดชุดไปจํากัดขอบเขตของไฟแลว 
  ๑๔.๕ ไฟอยูในความควบคมุ 
  ๑๔.๖ ไฟดับแลว 
  ๑๔.๗ จัดยามเฝาไฟ 
  ๑๔.๘ ตรวจออกซิเจนในหอง (คร้ังที่ ๑) 
  ๑๔.๙ ตรวจแกสระเบิดในหอง (คร้ังที่ ๑) 
  ๑๔.๑๐ ดับไฟใหสมบูรณ 
  ๑๔.๑๑ ตรวจออกซิเจนในหอง (คร้ังที่ ๒) 
  ๑๔.๑๒ ตรวจแกสระเบิดในหอง (คร้ังที่ ๒) 
  ๑๔.๑๓ ระบายควันออกจากหอง/ระบายน้ําออกจากหอง 
  ๑๔.๑๔ ตรวจออกซิเจนในหอง (คร้ังที่ ๓) 



- ๒๒๕ - 
  ๑๔.๑๕ ตรวจแกสระเบิดในหอง (คร้ังที่ ๓) 
  ๑๔.๑๖ ตรวจแกสพิษในหอง 
  ๑๔.๑๗ ตรวจความปลอดภยัของหองที่จะเขาไปทํางาน 
  ๑๔.๑๘ ทดสอบระบบวงจรไฟฟา และระบบระบายอากาศ 
  ๑๔.๑๙ ตรวจจํานวนสิง่ของที่เสียหาย 
  ๑๔.๒๐ ดําเนนิการซอมทาํ หรือแยกระบบไฟฟา 
ตัวอยาง การจัดหนาทีก่ําลังพลของหนวยปองกนัความเสยีหาย 
  การจัดหนาทีก่ําลังพลของหนวยซอมและศูนยปองกนัความเสยีหายนั้นในการพิจารณาการ
จัดหนาที่ใหกบับุคคลนั้นเราสามารถพิจารณาไดหลายกรณีคือ.- 
  ๑. จํานวนของกําลงัพลที่ไดรับการบรรจุ 
  ๒. จํานวนของเครื่องมือและอุปกรณที่ไดรับในขณะนั้น ๆ 
  ๓. พื้นที่ของเขตการรับผิดชอบ (จํานวนประเภทของเรือ  Type of ship) แตการดําเนินการ
นั้นก็ยังคงใชหลักการที่ไดกําหนดไวเปนบรรทัดฐานเชนกนั 
 
ตัวอยางเชน เรือชุด ตกป.มีกําลังพลพรรคกลินจาํนวน ๑๕ นาย แบงเปนนายทหาร ๓ นาย ประทวน ๙ 
นาย และพลทหาร ๓ นาย สามารถดาํเนนิการแบงหนาทีไ่ดดังนี้.- 
       บรรจุกําลังพล ๒ นาย 
       นายทหาร ๑ นาย 
       ประทวน ๑ นาย 
       ภายในหนวยซอมจะตองอยูประจํา ๒ นายคือ 
       ประทวน ๒ นาย 
 
 
 
 - บรรจุกําลังพล ๑ นาย    - บรรจุกําลังพล ๑ นาย 
 
 
    - บรรจุกําลังพล ๖ นาย 
หมายเหต ุ
 นายทหาร ๒ นาย และประทวน ๑ นาย จะอยูภายในหนวยซอมหองเครื่อง และ/หรือเครื่อง
ไฟฟา โดยทําหนาที่ควบคุมการเดินเครื่องยนตพรอมกับการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งในการบรรจุ
กําลังพลลงไปในสวนตาง ๆ นั้น  โดยใหแตละนายมีหนาที่ดังนี้.- 

   ศูนย ปคส. 

   หนวยซอม 

   ชุดสาํรวจความเสยีหาย    ชุดสนับสนนุ 

    ชุดปฏิบัติและแกไข 



- ๒๒๖ - 
ศูนย ปคส.ของเรือ 

นายทหาร ๑ นาย ทําหนาทีเ่ปน หน.ศูนย ปคส.ของเรือ พรอมทั้งเจาหนาทีพ่ลอตขาวสารลง
ใน Diagram และเปนเจาหนาที่ติดตอระหวางศนูย ปคส.กับสะพาน
เดินเรือดวย 

ประทวน ๑ นาย ทําหนาทีเ่ปนเจาหนาที่ส่ือสารระหวางศนูย ปคส.ของเรือกับหนวยซอม
พรอมกับทําหนาที่เขียนขาวสารลงในกระดาษเขียนขาว 

หนวยซอม 
ประทวนคนที่ ๑ ทําหนาทีเ่ปน หน.หนวยซอมพรอมกับทาํหนาที่เปนเจาหนาทีพ่ลอต

ขาวสารลงใน Diagram (แปลน ปคส.ของเรือ) 
ประทวนคนที่ ๒ ทําหนาเปนเจาหนาที่ติดตอส่ือสารระหวางหนวยซอมกบัศูนย ปคส.และที่

เกิดเหตุ (ตาง ๆ )กับหนวยซอม 
ชุดสํารวจความเสียหาย 

ประทวน ๑ นาย  ทําหนาทีเ่ปนผูสํารวจความเสียหาย,เจาหนาที่ติดตอส่ือสาร,เจาหนาที ่   
   เครื่องมือดับเพลิงเบื้องตน 

ชุดปฏิบัติและแกไข 
ประทวนคนที ่๑ ทําหนาทีเ่ปนผูส่ังการ ณ ที่เกิดเหตุพรอมทั้งเปนเจาหนาที่เขียนขาวสารลงในกระดาษเขียน
ขาว 

ประทวนคนที่ ๒ ทําหนาทีเ่ปนเจาหนาที่ติดตอส่ือสาร 
ประทวนคนที่ ๓-๖ ทําหนาทีเ่ปนชุดดับไฟ/ชุดอุดปะ – คํ้าจุน (การซอมทาํและแกไขปญหา

ตาง ๆ) 
นอกจากนั้น ทําหนาทีเ่ปนชุดสนับสนนุในการนําเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ มาดาํเนนิการแกไขปญหา
ตาง ๆ ไดแก 

- เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที ่
- เครื่องระบายอากาศเคลื่อนที ่
- เครื่องมือและอุปกรณในการตรวจสอบความปลอดภัยของหอง 
- เครื่องผสมฟองทางกล 
- เครื่องมือร้ือถอน,เครื่องมืออัด และเจาะฉกุเฉิน 
- เครื่องมือดับเพลิงประจาํที ่(CO2 HALON,ระบบน้าํประจําที)่ 

ชุดสนับสนนุ 
 ประทวน ๑ นาย ทําหนาที่เปนเจาหนาที่ชางไฟฟาประจาํเรือ 
นอกจากนี ้ ในชุดสนับสนนุยงัมีเจาหนาที่พรรคเหลาอืน่ที่จะตองประจําอยูอีกคือ เจาหนาทีพ่ยาบาล
และเจาหนาทีป่ระดาน้ําซึ่งสามารถเปนผูชวยเหลือในดานการเคลื่อนยายสิ่งของและบุคคลได 



- ๒๒๗ - 
  ในขณะประจาํสถานีรบนี้จะตองมีผูทาํหนาที่ในการควบคุมในหองเครื่องจักรใหญ,หอง
เครื่องไฟฟา และอื่น ๆ รวมทั้งการดําเนนิการเมื่อเกิดเหตุการณตาง ๆ ภายในบรเิวณหองเครื่องจักรใหญ 
และหองเครื่องไฟฟา โดยการบรรจุกําลังพลนัน้จะบรรจุกําลงัพลคือ นายทหาร ๒ นาย และประทวน ๑ นาย 
(ไดแก ตก.เรือ,สร่ังกล และประทวน ๑ นาย) 
  ในการจัดหนวยซอมของเรือ ตกป.นี้เนื่องจากเปนเรือขนาดเล็กจึงจัดเพียงหนวยซอมเดียว
เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ มีจํานวนไมมากนกั 
  ซึ่งการจัดหนาที่นีก้็ข้ึนอยูกับขนาดของเรือนั้น ๆ และเครื่องมือที่มีอยูรวมทัง้ความสามารถ
ของบุคคลที่ไดรับมอบหมายดวย  ซึง่ผูมหีนาที่ในการจดัคนใหเหมาะสมกับหนาที่กคื็อตนกลเรือ หรือรองตน
กลเรือจะเปนผูพิจารณาวากําลังพลของคนนัน้มีคุณสมบัติอยางไร และเหมาะสมตอหนาที่อะไรดวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


