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ความมุงหมายในการบรรยาย

 เพ่ือใหนักเรียนนายเรือไดเรียนรูการปฏิบัติทาง

ทฤษฎีในการชวยชีวิตคนตกน้ํา

 นําทฤษฎีไปใชในการฝกปฏิบัติจริง หรือการฝก

เครื่องฝกจําลองการเดินเรือ (Simulator) 



ตํารา การเรือ



หัวขอในการบรรยาย
 กลาวนํา

 วิธีการนําเรือใหญเก็บคนตกนํ้า

 เจาหนาที่ตางๆ (เวน)

 สัญญาณชวยชีวิตที่ใช

 ขอควรระวังในการใชเรือชวยชีวิต

 สรุป



กลาวนํา



 ขณะเดินเรือในทะเล อุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนไดเสมอก็ คือ คน

ตกนํ้า ซึ่งเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนกะทันหันและไมไดคาดคิดไมวา

จะเปนเรือขนาดใหญหรือเรือขนาดเล็ก ถาเปนเรือใหญจะตองจัด

เรือเล็กประจําเรือ 1 ลํา ไวเปนเรือชวยชีวิตคนประจําเรือที่ตกนํ้า 

หรือชวยชีวิตคนตกนํ้าจากเรืออื่น ถาเปนเรือขนาดเล็ก ซึ่งไม

สามารถจัดเรือชวยชีวิตได จะตองเขาเก็บคนตกนํ้าโดยวิธีการใช

คนที่จะชวยชีวิตกระโดด ลงไปในนํ้า อยางไรก็ดี ไมวาเรือเล็ก

หรือเรือใหญ เมื่อเกิดมีคนตกนํ้าข้ึน การนําเรือเขาไปใหใกลคน

ตกนํ้ามากที่สุดก็มีวิธีการเหมือนกัน

กลาวนํา



 การหลีกเลี่ยงไมใหเกิดอันตรายแกผูตกนํ้าหลังจากตกลงไปใน

นํ้าแลวน้ัน ในการนําเรือเขาชวย คนตกนํ้า กอนอื่นตองเช่ือวา 

คนตกนํ้าน้ันอยูทางทายเรือ ถาเหตุการณที่เกิดข้ึนสามารถที่จะ

หันทายเรือออกหางคนตกนํ้าได ก็ใหหยุดเครื่องจักรทางกราบที่

อยูดานคนตกนํ้าทันที แตเมื่อเวลาเกิดเหตุจริง ๆ แลวการปฏิบัติ

ดังกลาวมักกระทําไมทัน จึงใหเลี้ยวฉกาจไปทางกราบที่คนตกนํ้า

ทันที เพ่ือความหวังที่จะใหทายเรือหันออกจากคนตกนํ้า

กลาวนํา (ตอ)



วิธีการนําเรือเขาเก็บคนตกน้ํา

ทําได  ๒  วิธี

๑.Full Rudder Turn (กรณีเห็นคนตกนํ้า) 

๒.Williamson Turn (กรณีไมเห็นคนตกนํ้า) 



Full Rudder Turn
 การใชหางเสือใหเรือเลี้ยวไปทางเดียว

ตอเนื่องกัน จนกวาหัวเรือจะหันตรงกับ

คนตกน้ํา



การปฏิบัติ เมื่อมีคนตกน้ํา

ผูนําเรือ สั่ง...

 หยุดเครื่องขวา (ซาย), หางเสือขวา (ซาย) หมด

 โยนพวงชูชีพทางกราบที่คนตกนํ้า

 ชักหวูดสั้น ๖ ครั้ง

 ชักธงออสการ (O) ทางกราบที่มีคนตกนํ้า

 รายงานนายทหารสั่งการทางยุทธวิธี

 นําเรือเขาเก็บคนตกนํ้า ตามวิธี ทั้งสองวิธี



Full Rudder Turn
 พนักงานศูนยยุทธการพลอตตําบลที่เรือ

 ตนหนจะตองแบริงคนตกน้ํา 

 เม่ือเรือแลนไปไดครึ่งรอบ สั่งหางเสือ ๑๕ องศา 

และลดความเร็วลงเหลือ ๑๕ นอต

 เม่ือเรือหางจากคนตกน้ําเปนระยะ  ๔๕๐  หลา 

สั่งหยุดเครื่องและใชเครื่องจักรถอยหลัง ๒/๓



Full Rudder Turn
 นําเรือเหนือลม

 ถาเปนเรือใหญ สงเรือชวยชีวิตลง

 ถาเปนเรือเล็ก  ใหสั่งหยุดเครื่องจักร กอนถึง  

คนตกน้ํา และใชโมเมนตัมของเรือใหเขาใกล   

คนตกน้ํา อยาพยายามใชเครื่องจักรถอยหลัง 

แลวจึงสงคนกระโดดน้ําลงไปชวยชีวิตคนตกน้ํา 



Full Rudder Turn

ทําความเร็ว ๑๕  นอต 

๔๕๐  หลา

ใชเคร่ืองจักรถอยหลัง ๒/๓

คนตกน้ํา

เรือใหญ



Williamson Turn

 การใชหางเสือใหเรือเลี้ยวไปทางเดียว

ตอเน่ืองกัน จนเปนมุม ๖๐ องศา จาก    

ทิศหัวเรือเดิม แลวจึงสั่งหางเสือกลับใน

ทิศทางตรงขาม 



Williamson Turn
 ใชหางเสือใหเรือเลี้ยวไปทางเดียวตอเน่ืองกัน จนเปน
มุม ๖๐ องศา จากทิศหัวเรือเดิม

 แลวจึงสั่งหางเสือกลับในทิศทางตรงขาม

 หัวเรือจะหันตอไป จนเกือบทํามุม  ๙๐  องศา จากทิศ     
หัวเรือเดิม  แลวจะเร่ิมหันกลับ หัวเรือจะหันกลับ
ในทางตรงกันขาม จนกวาจะถึงเข็มตรงขามกับเข็มที่
แลนอยูเดิม 

 จากน้ัน จะเปนการแลนสวนทาง เพ่ือคนหาคนตกนํ้า  



Williamson Turn



เจาหนาที่ตางๆ ในการเก็บคนตกน้ําดวยเรือใหญ
1. เจาหนาท่ี DRT พลอตตําบลท่ีคนตกน้ําและรายงานระยะใหทราบตลอดเวลา

2. ยามยอดเสา

3. เจาหนาท่ีชวยชีวิตพรอมเชือกชวยชีวิตขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๘๐ หลา ๒ เสน

4. เจาหนาท่ีพวงชูชีพ

5. เจาหนาท่ีปนเล็ก

6. เจาหนาท่ีบันไดหรือตาขาย

7. นักวายน้ํา

8. เจาหนาท่ีไฟฉาย

9. เจาหนาท่ีพยาบาล

เม่ือเรือเขาใกลคนตกน้ํา ตองนําเรือใหอยูเหนือลม เพื่อบังคลื่นและลมใหคนตกน้ํา



สัญญาณจากเรือใหญ
เวลากลางวัน ใชธงประมวล

- ธงหมายเลข ๓ ใหถือทายตรงไปจากเรือใหญ

- ธงหมายเลข ๓ , STARBOAD ใหถือทายไปทางขวา

- ธงหมายเลข ๓ , PORT ใหถือทายไปทางซาย

- ธง Q ใหกลับเรือใหญ

เวลากลางคืน ใชพลุสี

- พลุดาวสีขาว ใหถือทายตรงไปจากเรือใหญ

- พลุดาวสีเขียว ใหถือทายไปทางขวา

- พลุดาวสีแดง ใหถือทายไปทางซาย

- พลุดาวสีแดง ๒ ดวง ใหกลับเรือใหญ



สัญญาณจากเรือเล็ก
เวลากลางวัน ใชธงสองมือ

- ชูธงสองมือข้ึน แลวโบกไปมารอบศีรษะ       เก็บคนตกน้ําไดแลว

- ชูธงสองมือออกไปขางเดียว แลวสะบัดไปมา ยังไมเห็นคนตกน้ํา

- ชูธงสองมือออกไปท้ังสองขาง แลวสะบัดไปมา เห็นคนตกน้ําแลว

เวลากลางคืน ใชพลุสี

- พลุดาวสีขาว เก็บคนตกน้ําไดแลว

- พลุดาวสีเขียว ยังไมเห็นคนตกน้ํา

- พลุดาวสีแดง เห็นคนตกน้ําแลว



ขอควรระวังในการใชเรือชวยชีวิต

1. การนําเรือไปที่คนตกน้ํา คนตกน้ําตองปลอดภัย

จากเรือที่เขาไป

2. การนําเรือเขาเก็บคนตกน้ําในเวลากลางคืน

3. การคนหาคนตกน้ํายาก โยนพวงชูชีพมีไฟโฮม

4. ศูนยยุทธการ ตัวชวยในการเก็บคนตกน้ํา



การปฏิบัติ เมื่อมีคนตกน้ํา
ผูนําเรือ สั่ง...

 หยุดเครื่องขวา (ซาย), หางเสือขวา (ซาย) หมด

 โยนพวงชูชีพทางกราบที่คนตกนํ้า

 ชักหวูดสั้น ๖ ครั้ง

 ชักธงออสการ (O) ทางกราบที่มีคนตกนํ้า

 รายงานนายทหารสั่งการทางยุทธวิธี

 นําเรือเขาเก็บคนตกนํ้า ตามวิธี ทั้งสองวิธี



คําถาม ?


