
วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ 

การเตรยีมความพรอมเรือในหมูเรือบรรเทาสาธารณะภัย 

กองทัพเรอื (มบภ.ทร.)



๑. เกร่ินนํา

๒. ลําดับขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภมิู) ของ 
วิธีหรือแนวทางปฏิบตัิท่ีเปนเลิศ 

๓. ผลการดําเนินการ 

๔. บทเรียนท่ีไดรับ 

๕. ปจจัยความสําเร็จ 

๖. การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ และรางวัลท่ีไดรับ 

๗. ภาคผนวก

หัวขอการนําเสนอ



• กระบวนการ/การทํางานในอดีต

– ในอดีตไมมีคูมือหรือแนวทางการเตรียมเรือใหพรอมกอนออกเรือไปปฏิบัติ

หนาที่นี้ไว เม่ือเกิดเหตุการณตองเตรียมเรือก็จะเปนลักษณะของ คิดขึ้นเอา ณ 

เวลานั้น ทําไปกอน หากเกิดปญหาหรือขัดของอะไรคอยแกไข

๑. เกร่ินนํา



๑. เกร่ินนํา

•  สภาพทั่วไป 

– หนวยเรือ มบภ.ทร. มีการปฏิบัติยอยๆ ที่ตองดําเนินการหลายสวนในขณะที่มี เวลา 

มาเปนสิ่งที่บีบใหตองรีบเรงดําเนินการ 

 ขั้นการเตรียมเรือใหพรอมออกเรือ

 การตรวจสอบคุณภาพนํ้ามัน JP-5 กอนใช

 เสบียงมีกล่ิน

 ก า ร ชํ า ร ะ ล า ง กํ า ลั ง พ ล ท่ี ก ลั บ ม า จ า ก ก า ร

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคหรือ

สารพิษ



• ลักษณะสําคัญของวธิีหรอืแนวทางปฏิบัติที่เปนเลศิ 

แนะนํ า  เนนย้ํ า  แก ไขปญหาการ

ป ฏิ บั ติ ภ า ย ใ น เ รื อ ท่ี ทํ า ห น า ท่ี 

มบภ.ทร.ในขั้นเตรียมการและขณะ

ปฏิบัติการชวยเหลือ

๑. เกร่ินนํา



• วัตถุประสงคของวธิีหรือแนวทางปฏิบติัที่เปนเลิศ 

– เพื่อใหเรือใน มบภ.ทร.ออกปฏิบัติการไดรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยที่

ผูประสบภัยและกําลังพลที่ปฏิบัติภารกิจมีความปลอดภัย

๑. เกร่ินนํา



• เปาหมาย
     ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ลดเวลาในการดําเนินการแตละระดับความพรอม  

ประหยัดงบประมาณและเวลาในการซอมทํา ฮ. จากการเติมนํ้ามัน 
JP-5 ท่ีปนเปอน

ประหยัดงบประมาณในการจดัหาเสบียงเพิม่เติม เน่ืองจากสามารถใช
วิธีแกปญหาได

ประหยัดงบประมาณในการดูแลรักษาผูปวย สาเหตุมาจากการกลับมา
จากพื้นท่ีเส่ียง

๑. เกร่ินนํา



• เปาหมาย
     ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ออกเรือชวยเหลือผูประสบภัยไดตามเวลาที่ส่ังการ ดวยความ
พรอม

             ไม เกิดอุบัติเหตุรายแรงจนเปนอัตรายตอชีวิตกําลังพลหรือ
ผูประสบภัย ขณะเขาทําการชวยเหลือ

ผูประสบภัยใหความชื่นชม เชน การโพสลงเฟสบุค คําขอบคุณ 
รอยยิ้ม

๑. เกร่ินนํา



การเตรียมการและการปฎิบัติ 

– ขั้น ๗๒ ช่ัวโมง ๔๘ ช่ัวโมง ๒๔ ช่ัวโมง หรือปฏิบัติทันทีเม่ือส่ัง ระหวาง

เดินทางเขาพ้ืนที่ เมื่อเขาพ้ืนที่ และออกจากพ้ืนที่

– การตรวจหาตะกอนและน้ําในน้ํามัน JP-5 กอนใชการ

– การถนอมอาหาร

– การชําระลาง

๒. ลําดับขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart 
ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ



ตย. ขั้นที่ ๑ ขั้นการเตรียมการกอนเกดิภัย ความพรอมระดับ ๗๒ ชั่วโมง 
• การปฏิบัติโดยทั่วไป 

– แจงเตือนกําลังพลเกี่ยวกับภารกิจที่ไดรับ ปรับปรุงหมายเลขโทรศัพทของกําลังพลใหเปนปจจุบัน ออกขาวราชนาวี

ขอกําลังพลสมทบ

• การเตรียมการระดับแผนก

– แผนกยทุธการและส่ือสาร - รวบรวมขอมูลขาวสาร ที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ หมายเลขโทรศัพทหนวยงานของ

กองทัพเรือในพ้ืนที่ หมายเลขโทรศัพทหนวยงานทางทหารในพ้ืนที่ หมายเลขโทรศัพทหนวยงานภาครัฐในพ้ืนที่ 

หมายเลขโทรศัพทหนวยบรรเทาสาธารณภัยฝายพลเรือน ความถี่ตางๆ ที่เกีย่วของ ประสาน สสท.ทร. ขอเบิกยมื

โทรศัพทผานดาวเทยีม

– แผนกเดินเรือและการเรือ - วางแผนในการเดินเรือเขาสูพ้ืนที่ ทดลองระบบอุปกรณเดินเรือ เตรียมเรือเล็ก

(LCVP ๒ ลํา RIB ๒ ลํา Admiral ๑ ลํา) จัดเตรียมหองพักและหองน้ําผูประสบภัย

– แผนกการบิน - เตรียมขอมูลขาวอากาศ ประสานขอรับขอมูลแบบ และจํานวนอากาศยานที่มาสมทบภารกิจ 

เตรียมดาดฟาโรงเก็บอากาศยานสําหรับการวางสัมภาระ ประสาน กพร.ทร. กพร.กร. กบฮ. เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ

– แผนกชางกล - รับ สป.3 ทดลองระบบขับเคลื่อน ติดตามงานซอมทําที่จําเปนตอการออกเรือ ขอรับการสนับสนนุตู

สุขาเคลื่อนที่

– แผนกพลาธกิาร - เตรียมเบิกเตยีงสนามและอุปกรณผูประสบภัย 

วางแผนการจัดหาและจัดเก็บเสบียง วางแผนการเบิก-จายพัสดุ 

อุปกรณ ดําเนินการเบิกยืมเบ้ียเลี้ยงและคาเดนิทาง



การชวยเหลือผูประสบภัย

– เ ลือกตําบลที่ จอดเ รือใหญให ใกลฝ ง

เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางของเรือเล็ก

– ชวยเหลือบุคคลสําคัญในโดยเรงดวน

– กรณีคล่ืนเรียบ เทียบขางตัวเรือกราบขวา 

ทั้งนี้ ระมัดระวังเสาตางๆ ของเรือกระแทก

กับตัวเรือของเรือใหญไดเม่ือเรือถูกคล่ืน

ซัด หากคล่ืนแรง ควรเทียบบริเวณทายเรือ

เทานั้น

๒. ลําดับขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart 
ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ



– เรือใหญเตรียมเชือกพรอมสงใหเรือที่เขามา

เทียบ และเปนผูควบคุมลักษณะการเขา

เทียบของเรือ 

– เทียบทายเรือใชบันไดเชือกตาขาย เพราะมี

พื้นที่เกาะในการปนขึ้นมาก มีจนท.แนะนํา 

ชวยเหลือ

– มี Safety Belt รัดตัวผูประสบภัยขณะ
ปนขึ้ น เ รือ  จนท .บนเ รือพร อมใหการ

ชวยเหลือตลอดเวลา

– ไมใชการวิ่งบนเรือ ใชการเดินเร็ว เนื่องจาก

อาจล่ืนลมเกิดบาดแผลได

๒. ลําดับขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart 
ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ



   

              

    

จุดฝากสัมภาระ ลงทะเบียน แบงพื้นที่ รับแจงปญหา

การฝากส่ิงของสัมภาระ การลงทะเบียนบุคคล

การแบงพ้ืนทีพั่ก การประชาสัมพันธ รับแจงปญหา



     

               

  

 
     

การดูแลผูประสบภัยบนเรือ

การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม

การพยาบาลและสุขอนามัย

การออกหนังสือรับรองใหแก

นักทองเที่ยวที่ตกเครื่องบิน

เ พ่ื อ นํ า ไ ป แ ส ด ง แ ก ส ถ า นี

โดยสารตางๆ ขอใหออกตั๋ว

เดินทางใหใหม



• ฮ. เปนเคร่ืองมือสําคัญในการสํารวจพื้นที่

ประสบภัยเชน ภาพสถานการณในพื้นที่ 

การสง ส่ิงของหรือชวยผูประสบภัยใน

พื้นที่ๆ ยากจะเขาถึง  เปนตน 

• การปฏิบัติการเปนไปอยางตอเน่ือง ตองมี

การเติมน้ํามัน JP-5 บอยคร้ัง 

• กา รต ร วจ ส อ บ คุ ณ ภ า พน้ํ า มัน  JP-5 
เพื่อใหพรอมสนับสนุนการปฏิบัติการของ 

ฮ.  และไม ให เ กิดความผิดพลาดหรือ

อันตรายในการปฏิบัติงาน

การตรวจหาตะกอนและน้ําในน้ํามัน JP-5 กอนใชการ



การตรวจหาตะกอนและน้ําในน้ํามัน JP-5 กอนใชการ

๑ วัตถปุระสงค 

    เพื่อตรวจหาตะกอนและนํ้าท่ีปนเปอนใน

นํ้ามัน JP-5 กอนเติมใหอากาศยาน 



• ขั้นเตรียมตัวอยางน้ํามัน JP-5

– เก็บตัวอยางน้ํามัน JP-5 จากสถานีน้ํามัน 

– ตรวจขั้นตนดวยสายตา วาน้ํามันมีส่ิงเจือปนอยูหรือไม 

– หากมองเห็นส่ิงเจือปนดวยสายตา ใหทําการ Flushing กอน จนกวาจะมองไม

เห็นส่ิงเจือปนในน้ํามัน แลวนําตัวอยางน้ํามัน JP-5 ไปสงใหกับเจาหนาที่ ที่

หองตรวจสอบตอไป 

• ขอควรระวัง

– ระหวางการนําสงตัวอยางน้ํามันตองปดภาชนะใหสนิท เพื่อปองกันไมให

ส่ิงเจือปนตกลงไปในตัวอยางน้ํามัน ซึ่งอาจจะทําใหผลการตรวจคลาดเคล่ือน

การตรวจหาตะกอนและน้ําในน้ํามัน JP-5 กอนใชการ



• การหาตะกอน

– ขั้นตอนการเตรียมการทดลองมี ๗ ขั้นตอน 

– ขั้นตอนการตรวจสอบ ฟลเตอรทั้งสองแผนมี ๘ ขั้นตอน 

• การหาน้ํา

– ขั้นตอนการตรวจสอบมี ๗ ขั้นตอน

• หมายเหตุ

– การหาคาสิ่งเจือปน ตะกอน (ของแข็ง) ถามีคามากกวา ๒ มิลลิกรัม/ลิตร และ น้ํา

มากกวา ๕ ในลานสวน ตองให ผบ.ชาเปนผูตัดสินใจวาจะใชน้ํามัน JP-5 หรือไม ถามี
ความจําเปน เพราะขาดความเช่ือถือ และอาจเกิดผลเสีย เชน สตรทไมติด เคร่ืองกระตุก 

เคร่ืองดับ ฯลฯ

การตรวจหาตะกอนและน้ําในน้ํามัน JP-5 กอนใชการ



การถนอมอาหาร



การถนอมอาหาร

การเก็บรักษาคุณภาพเสบียง 

กลาวทั่วไป
๑. คุณภาพอาหาร

• เริ่มจากการเลอืกซื้ออาหารจากแหลงที่ถกูสุขลักษณะ

• การบรรจุภาชนะตองมดิชิด

• การจัดสง การรกัษาอณุหภูมิ ระยะเวลารวดเร็ว ไมวางกับพ้ืนสกปรก

๒. การเก็บอาหารสด ตองเก็บตามลกัษณะของอาหาร

• อาหารสดที่เปนช้ิน ตองแบงเก็บเพียงพอแตละมือ้กอนแชแข็ง จะใชงายกวา

• ไกสดทั้งตัว ตองทําความสะอาด แยกเครือ่งในออก

• ปลาทูสด ตองควักไส ลางใหสะอาด จัดวางในภาชนะใหสวยงาม รบีนําเขา
หองเย็น ทองปลาจะไมแตก รักษาความสดไดนานกวา (อุณหภมูิ -๑๘ องศา)



การถนอมอาหาร

 เทคนิค (KM)

วิธีกําจัดกลิ่นแยกตามชนิดอาหาร

๑. วิธีกําจัดกลิ่นไกตัวสับ นําขา ตะไคร ใบมะกรูด มาตมนําจนเดือด ใส
เกลือ  นําไกสับไปตม ชอนฟองและมันไกออก และตักเนื้อไกออกไป
แชในน้ําเย็นจัด และตักขึ้นพักไว นําไปปรุงอาหารไดตามปกติ (เลือด
ไกและมันไกทําใหไก    มีกลิ่น)

๒. หมูบด ไกบด มักจะเนาจากภายใน กรณีที่ความเย็นเขาถึงชา พอแข็ง
จะมีสีคล้ําเขียว ตองใชมีดเฉือนตรงที่มีสีคล้ําเขียวออกใหหมด หมัก
ดวยเครื่องเทศที่มีกลิ่นฉุนและรสจัด เชนกระเทียมพริกไทย รากผักชี 
และซอสปรุงรส



 เทคนิค (KM)

๓. เครื่องในสัตว ตองนําไปตมกับน้ําเกลือ ขา ตะไคร ใบมะกรูด และ

น้ําสมสายชู และนําไปแชในน้ําเย็นจัด แลวตักขึ้นพักไว นําไป

ประกอบอาหารได จะไมมีกลิ่นเหม็น

๔. กระเพาะปลาแหงเก็บนานเหม็นหืน นําไปตมกับน้ําขิงแกทุบใหพอ

แตก นําไปแชในน้ําเย็น บีบน้ํามันออกใหหมด ทําประมาณ ๒ – ๓ 

ครั้ง กลิ่นหืนจะหมดไป

การถนอมอาหาร



 พ้ืนที่ปฏิบัติงานในการชวยเหลือผูประสบภัย อาจมีส่ิงปนเปอนหรือเช้ือโรค 

เชน การเก็บศพในพ้ืนที่ การเขาไปในแหลงน้ําทวมขังสะสม 

 การชําระลางทําความสะอาดรางกาย และเครื่องแตงกายของกําลังพลจึงมี

ความสําคัญ เนื่องจากหากกําลังพลที่กลับมาจากการปฏิบัติงาน มีการ

ปนเปอน จะทําใหเกิดความเจ็บปวย 

การแพรกระจาย

ของส่ิงปนเปอน

ในเรือเปนไปไดงาย 

เพราะอากาศในเรือ

เปนระบบปด

การชําระลาง



     

               

  

 
     

การชําระลาง

กรณีมาทางเรือเล็ก

 - ใหเทียบเรือที่ทายเรือ แลวปนขึ้นบันไดทางทายเรือเทานั้น

 - ชําระลางรางกายและเส้ือผา โดยการใชสายสูบฉีดน้ําทะเล
 - ถอดเส้ือผาและรองเทาออก นํามาแชน้ํายาไลโซนฆาเช้ือโรค ๓๐ นาที

- จากนั้นกําลังพลใหอาบน้ําจืด ฟอกสบูสระผมใหเรียบรอย กอนเขาในตัวเรือ 

 - ลงช่ือ ขอมูลการกลับมาจากพ้ืนที่ปฏิบัติงาน พ้ืนที่ใด หากเกิดการความ

เจ็บปวย จะไดมีขอมูลตรวจสอบผูอื่นที่ไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่เดียวกันนี้

 - บวนปากทําความสะอาด

 - ผูที่มีบาดแผลถลอกตองทําแผลที่หองพยาบาลทันทีปองกันการติดเช้ือ

การชําระลางเมื่อกลับมาจากพื้นที่ๆ คาดการณ/มีการติดเช้ือมี ๒ กรณี

การชําระลาง



กรณีมาทาง ฮ.  
 - โดยปกติจะเปนผูที่ไปตรวจเย่ียมเทานั้น ไมไปดําเนินการใดๆ ใหเกิดความ

เส่ียงในการติดเช้ือ ใหทําการลางมือ ลางรองเทาดวยน้ํายาไลโซนกอนเขาตัวเรือ

บริเวณดาดฟาบิน เปล่ียนรองเทากอนเขาตัวเรือ และใสเส้ือคลุมชุดทั้งชุดที่เปนเส้ือ

คลุมผาตัดสีเขียว 

 - อาบน้ําจืดชําระลางใหเรียบรอย

การชําระลางเมื่อกลับมาจากพื้นที่ๆ คาดการณ/มีการติดเช้ือมี ๒ กรณี

การชําระลาง



• เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แลว สงผลตอ 
หนวยงาน อยางไร

– เรือพรอมออกเรือและชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

– ฮ.ปฏิบัติการไดตอเนื่อง ปลอดภัย 

– เสบียงสามารถใชไดอยางคุมคา ประยัดงบประมาณการจัดหาใหม

– กําลังพลมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเจ็บปวย จากการปฏิบัติงาน

๓. ผลการดําเนินการ

Knowledge Management : HELICOPTER CARRIER SQUADRON



• เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แลว สงผลตอ 

ทร. อยางไร 

– เกิดความนาเชื่อถือตอ ทร.ในการเปนหนวยงานชั้นนํา ที่มีความเชี่ยวชาญใน

ดานนี้

– ความประทับใจที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน สงผลใหเกิดส่ิงอื่นตามมา เชน

การสนับสนุนขององคกรหรือหนวยงานอื่นตอ ทร.

– เม่ือ ทร.ตองการความชวยเหลือจากประชาชนในงานดานการชวยเหลือ

ผูประสบภัย ก็นาที่จะไดรับความชวยเหลือหรือความรวมมือไดโดยงาย

๓. ผลการดําเนินการ
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• การชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล เปนการแสดงถึงความพรอมของ ทร. ที่จะ

สามารถออกปฏิบัติการไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจากการถูกบีบดวยเวลาทําใหอาจ

เกิดการขามขั้นตอน หรือเกิดปญหาในการดําเนินการบางอยางได ดังนั้น

การเตรียมการของเรือ ในแตละระดับขั้นการดําเนินการหรือในงานดานที่ตนเอง

รับผิดชอบ รวมท้ังการทําความเขาใจในการปฏิบัติการ จึงมีความจําเปนอยาง

ย่ิง ซึ่งจะทําใหโอกาสของการเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายตอชีวิต

และทรัพยสิน ของผูปฏิบัติงานหรือผูประสบภัย ในการปฏิบัติการบรรเทา

สาธารณะภัยทางทะเลมีนอยลง

๔. บทเรียนที่ไดรับ
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• กําลังพลครบเม่ือออกเรือ พรอมปฏิบัติหนาที่ของตนเอง เพ่ือมใิหภาระงานจาก

กําลังพลที่ขาด ถูกเพ่ิมใหกับบุคคลใดๆ ซึ่งอาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงานได

• การแนะนํา อบรมกําลังพลใหรับทราบ และเขาใจแนวทางการปฏิบัติการหรือ

การแกไขปญหา

• ใชสติในการทํางาน ไมรีบเรงไปตามเวลาที่เรงรีบ

• อุปกรณ เครื่องมือที่ตองใชในการดําเนินการหรือแกปญหามีเตรียมพรอมไวใช

งาน 

๕. ปจจัยความสําเร็จ
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• ๖.๑ การเผยแพร 

• ๖.๒ การไดรับการยอมรับ

– ใชเปนแนวทางการเตรียมการของ ร.ล.จักรีนฤเบศร เม่ือเปนเรือที่เขาหนาที่ 

มบภ.ทร. 

• ๖.๓ รางวัลที่ไดรับ

๖. การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ และรางวัลที่ไดรับ 
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๗. ภาคผนวก

ภาพ หลักฐานการปฏิบตัิ

ภาพตางๆ ท่ีแทรกไวในในแตละหัวขอ
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