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สารบัญ
หน้า
บทนา
กระบวนการการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ

อ้างอิง

๑

บทสรุปผู้บริหาร

๑๔

การดาเนินการชุมชนนักปฏิบัติการจัดการความรู้ของ กร.

๑๗

การขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง

๑๙

การจัดการความรู้ การขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง ของ กร.

๒๔

แบบรายงาน แนวทางการปฏิบัติที่ดี ของ กร.

๒๗

รายงานการจัดการความรู้ กองเรือยุทธการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
บทนา
กองเรือยุทธการ (กร.) เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ (ทร.) มีหน้าที่ในการจัดและเตรียมกาลังทางเรือ
และกาลังทางอากาศ อานวยการฝึกหน่วยในบังคับบัญชา ให้มีสมรรถภาพและอยู่ในฐานะพร้อมที่จะทาการรบได้
มี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ทั้งนี้ กร. ได้มีการจัดเตรียมองค์ความรู้ด้านการรบ
ตามขีดความสามารถ ของบุคคลากร ยุทโธปกรณ์ และสาขาการปฏิบัติการต่างๆ อาทิเช่น การรบผิวน้า การรบ
สะเทินน้าสะเทินบก การสงครามทุ่นระเบิด การปฏิบัติการอากาศยาน การส่งกาลังบารุงในทะเล รวมไปถึงการ
เตรียมการในการช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆ การบรรเทาสาธารณภัยในทะเล การขจัดคราบน้ามัน
และการกู้ซ่อม โดยในแต่ละปีงบประมาณได้จัดให้มีการฝึ กองค์บุคคล ฝึกยุทธวิธีกองเรือ การฝึกร่วม ฝึกผสม
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กาลังพลได้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ทบทวน
องค์ความรู้ เสริมสร้างความชานาญ และต่อยอดขีดความสามารถ ซึ่งจากการปฏิบัติ และการฝึกอย่างสม่าเสมอ
ดังกล่าว ส่งผลให้ กร. มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม เทคโนโลยี ตลอดจน
ขีดสมรรถนะของยุทโธปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงและมีขีดความสามารถในการสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับหน่วยต่างๆ
เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ กร. ที่ว่า
“เป็นกาลังทางเรือที่มีความพร้อมในทุกมิติ เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือ”
กร. จึงได้มีการทบทวนการเตรียมกาลังทางเรือให้มีความพร้อมตามภารกิจของ ทร. โดยมุ่งเน้นการ
วิเคราะห์บทบาทและขีดความสามารถของกาลังทางเรือ ของ กร. ที่สอดคล้องกับขีดความสามารถทางยุทธการ
ในยุทธศาสตร์ ทร. ๒๐ ปี
กร. ได้พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า กาลั งรบทางเรือที่ มีขีด ความสามารถทางยุท ธการตามที่ กาหนดไว้ใน
ยุท ธศาสตร์ ทร. ๒๐ ปี นั้ น มี ห ลายขีด ความสามารถที่ กร. จะต้องพั ฒ นาไปพร้อมๆ กัน ดังนั้ น กร. จึงได้
พิจารณากาหนดให้หัวข้อ “การเตรียมกาลังในการขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง (Power Projection from the
Sea)” เป็นขีดความสามารถทางด้านยุทธการที่จะเป็นเป้าหมายสูงสุดของการเตรียมกาลังทางเรือ เนื่องจาก
ประกอบด้ว ยขีดความสามารถทางยุ ทธการและยุท ธวิธีวิธีห ลายด้านด้วยกัน อาทิ การปฏิเสธการใช้ทะเล
การควบคุมทะเล ไปจนถึง การขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง ดังนั้น การเตรียมกาลังเพื่อให้มีขีดความสามารถ
ในการขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง จะส่งผลให้ กร. มีแนวทางการพัฒนากาลังทางเรือที่ชัดเจน ต่อเนื่อง และ
ตอบสนองความต้องการทางด้านยุทธการหลายด้าน
นโยบาย CKO “กองเรือยุทธการ จะใช้ การจัดการความรู้ (KM) เป็นเครื่องมือ (Tools) ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและเพิ่มขีดความสามารถในระดับยุทธวิธี (Basic Tactic) ของกาลังทางเรือ”
โดยปีนี้ กร. ได้มุ่งเน้นการนาการจัดการความรู้ในองค์ความรู้ที่จาเป็นในการพัฒนาขีดความสามารถ
ทุกสาขาการปฏิบัติการทางเรือเพื่อตอบสนองกับ การเตรียมกาลังในการขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง ” (Power
Projection from the Sea) ตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ทร.๒๐ ปี
การดาเนินการ KM ของ กร. มีการถ่ายทอดการดาเนินการลงสู่ นขต.กร. โดยแบ่งมอบองค์ความรู้
ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถทุ ก สาขาการปฏิ บั ติ ก ารทางเรื อ ซึ่ ง ถู ก ก าหนดไว้ เป็ น
ขีดความสามารถในระดับยุทธวิธี (Basic Tactic) ของกาลังทางเรือ อาทิ องค์ความรู้ในด้านการเตรียมกาลัง
การเคลื่อนย้ายกาลัง การควบคุมทะเล การปฏิบัติการต่างๆ เป็นต้น โดยมีการนาเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิ ศ
การทาโต๊ะทราย ROC ของ กยพ.กร. ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ดี ที่ทาให้การเตรียมกาลังในการขยายอานาจจากทะเลสู่
ฝั่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์

โดย กร.ได้จัดทาแบบรายงานฉบับนี้เพื่อแสดงการจัดการความรู้ ของ กร. ตั้งแต่กระบวนการพิจารณา
เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่สนับสนุนการเตรียมกาลังของ กร.ไปจนถึงแนวทางวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในองค์ความรู้
นั้นๆ เพื่อทาให้การเตรียมกาลังมีความพร้อมที่ดียิ่งขึ้น ลดเวลาการดาเนินการ เพิ่มความเข้าใจในการปฏิบัติ
เพิ่มค่าให้ตัวชี้วัดต่างๆ ที่กาหนด มีผลประจักษ์สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานในการปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์
พล.ร.ท. สุชา เคี่ยมทองคา
เสธ.กร. และประธานกรรมการการจัดการความรู้ของ กร.
พฤษภาคม ๒๕๖๑

หน้า ๑ ของ ๓๖ หน้า
กระบวนการ การจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ
(KMA กร.)
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กร. ตามคาสั่ง กร. (เฉพาะ) ที่ ๑๑๗๑ /๒๕๖๐ ลง ๑ ต.ค.๖๐
โดยมี เสธ.กร.เป็นประธาน มีการวิเคราะห์และเชี่ยมโยงการจัดการความรู้ และจัดทาการจัดการความรู้
เป็นไปตามการบริหารงานภาครัฐ หรือ PMQA ของ กร. ดังนี้
๑. การวิเคราะห์ภารกิจ/นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
“ส อ ง ฝั่ ง ม ห า ส มุ ท ร แ ล ะ ส า ม พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก า ร ” ห รื อ “Two Oceans and Three Areas,
(OOAAA/Double O Triple A)”
วิสัยทัศน์ กองทัพเรือ
“เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนาในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ”
ภารกิจ กองเรือยุทธการ
มีหน้าที่จัดและเตรียมกาลังทางเรือและกาลังทางอากาศ อานวยการฝึกหน่วยในบังคับบัญชา ให้มี
สมรรถภาพและอยู่ ใ นฐานะพร้ อมที่จ ะท าการรบได้ มี ผู้ บัญชาการกองเรือ ยุทธการ เป็นผู้ บังคับบัญ ชา
รับผิดชอบ (อฉก.๒๑๐๐ กองเรือยุทธการ)
พันธกิจ กองเรือยุทธการ
๑. จัดเตรียมกาลังทางเรือ อานวยการฝึกหน่วยในบังคับบัญชา ให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. ปฏิบัติการทางเรือ ปฏิบัติการทางอากาศ ปฏิบัติการตามลาน้า และปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. พัฒนาหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติก ารทางเรือ ปฏิบัติการทางอากาศ ปฏิบัติการตามลาน้า
และปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือ
๔. สนับสนุนงานเพื่อความมั่นคง การบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชน

หน้า ๒ ของ ๓๖ หน้า
วิสัยทัศน์ กองเรือยุทธการ
“เป็นกาลังทางเรือที่มีความพร้อมในทุกมิติ เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือ”
จากภารกิจ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของ ทร. และ กร. จะเห็นได้ว่า การที่จะมุ่งสู่การมีกาลังชั้นนา
ในภู มิ ภ าค ครอบคลุ ม สองฝั่ ง ทะเลอ่ า วไทยและอั น ดามั น จ าเป็ น จะต้ อ งอาศั ย ก าลั ง ทางเรื อ ของ กร.
ในขีดความสามารถทุกมิติการรบ และสามารถปฏิบั ติได้ทุกภารกิจที่ ทร. สั่งการ ดังนั้น การเตรียมกาลัง ให้มี
ความพร้อม ถือว่า เป็นงานหลักของ กร. ซึ่งกาลังของ กร. นั้น ประกอบด้วย องค์รวม ๓ องค์ คือ องค์บุคคล
องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี จาเป็นจะต้องได้รับการเตรียมพร้อมผ่านกระบวนการหลักของ กร. ดังจะกล่าว
ต่อไป
๒. กระบวนการงานหลักของ กร.
กระบวนการเตรียมกาลัง
นโยบาย/วิสัยทัศน์/
ยุทธศาสตร์/คาสั่ง/ภารกิจ
ภารกิจ

การเตรียมกาลัง
ด้านองค์บุคคล
- ข้าราชการ
- พลทหาร
- ลูกจ้างประจา
- ข้าราชการพลเรือนกลาโหม
- กาลังสารอง
- ครอบครัว

องค์บุคคลที่มีความพร้อม
ตามขีดสมรรถนะ

การเตรียมกาลัง
ด้านองค์วัตถุ
- เรือ
- อากาศยาน
- ยุทโธปกรณ์
- ยานพาหนะ
- พัสดุสายต่างๆ
- อาคารสถานที่

องค์วัตถุพร้อมใช้

การเตรียมกาลัง
ด้านองค์ยุทธวิธี
- การเดินเรือ
- การปืน
- การรบผิวน้า
- สงครามใต้น้า
- การป้องกันภัยทางอากาศยาน
- การปฏิบัติการอากาศยาน
- การช่วยเหลือประชาชน
- ฯ ลฯ

องค์ยุทธวิธีพร้อมใช้

การทบทวน
การบริหารจัดการ
การกาลังพล การข่าว ยุทธการ ส่งกาลังบารุง สื่อสาร กิจการพลเรือน การเงินและงบประมาณ
และการสนับสนุนต่างๆ

กาลังทางเรือที่มีความพร้อม

หน้า ๓ ของ ๓๖ หน้า
กระบวนการเตรียมกาลัง เป็นการนากาลังที่ กร.มี ประกอบด้วย องค์ความรู้ องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี
ที่มีความพร้อมแต่ละองค์ มาผ่านการบริหารจัดการด้านต่างๆ จาก ฝ่ายอานวยการ และการสนับสนุนจาก
หน่วยภายนอก (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ของ กร.ทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ให้กาลั งพลประจาเรือ (องค์บุคคล)
เข้ารับการฝึก (การบริหารจัดการ) รบผิวน้า (องค์ยุทธวิธี) โดยให้บรรจุภายใน ร.ล. ตากสิน (องค์วัตถุ) เพื่อให้
เป็นเรือที่มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจปราบปรามโจรสลัด เป็นต้น
ตัวชี้วัดที่สาคัญ คือ ค่าความพร้อมของกาลังทางเรือเป็นร้อยละ ซึ่งคิดจากค่าเฉลี่ยร้อยละของแต่ละ
องค์รวม โดย กร.ได้มีการแต่งตั้งผู้ประเมินและตรวจสอบความพร้อม ประกอบด้วย ตส.กร. กผช.กร. กฝร.
และผู้ประเมินตามที่ได้รับแต่งตั้งอื่นๆ โดยมีแบบประเมินที่ได้รับการยอมรับในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้กาลังทางเรือ
และกาลังทางอากาศของ กร. มีความพร้อมสูงสุดพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่หน่วยใช้กาลัง (ผู้รับบริการ : ทร.
ทรภ. และหน่วยเฉพาะกิจต่างๆ) มอบหมาย
ทั้งนี้ กระบวนการเตรียมกาลังของ กร.ยังประกอบด้วย กระบวนการย่อยๆ ที่สนับสนุนอีกมากมาย
เพื่อให้องค์กาลังต่างๆ มีความพร้อมในแต่ละด้าน ดังนี้
๑. กระบวนการเตรียมกาลังด้านองค์บุคคล
นโยบาย/วิสัยทัศน์/
ยุทธศาสตร์/คาสั่ง/ภารกิจ
ภารกิจ
การจัดและอัตรา
การบรรจุ

*การพัฒนา
กาลังพล*

ไม่ผ่าน

ผ่าน
การปฏิบัติงาน

การ
ประเมินค่า

ผ่าน
องค์บุคคลที่มีความพร้อม
ตามขีดสมรรถนะ

ไม่ผ่าน

การ
ทบทวน

หน้า ๔ ของ ๓๖ หน้า
กระบวนการเตรียมกาลังด้านองค์บุคคล เมื่อได้รับนโยบายในความต้องการของกาลังพล จาเป็น
จะต้องตรวจสอบอัตราที่มี หรือขอแก้ไขปรับปรุงอัตรา แล้วจึงพิจารณาในการบรรจุให้ตรงตามอัตรานั้นๆ
ทั้งการรับสมัคร การโอน การย้าย เพื่อบรรจุอย่างถูกต้อง ซึ่งผู้ที่ได้รับการบรรจุจาเป็นจะต้องได้รับการพัฒนา
ทั้งจากการรับส่งหน้าที่ หรือการฝึก การศึกษาอบรมเพิ่มเติม ทั้งในภาคบังคับหรือภาคสมัครใจ ทั้งนี้เมื่อได้รับ
การปฏิบัติงานแล้วจะได้รับการประเมินค่า เพื่อการพิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุในตาแหน่งที่เป็นอยู่
เพื่อให้ได้ องค์บุคคลที่มีความพร้อมตามขีดสมรรถนะ ทั้งนี้ บุคคลที่ไม่ผ่านการพัฒนา การประเมินค่า หรือ
อาจเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการบรรจุอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาต่อไป
โดยมีตัวชี้วัดที่สาคัญ คือ ร้อยละของผลประเมินองค์บุคคลที่มีความพร้อมตามขีดสมรรถนะ ทั้งในแบบ
ภาพรวมและแบบรายบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาต่อไป
๒. กระบวนการเตรียมกาลังด้านองค์วัตถุ

นโยบาย/วิสัยทัศน์/
ยุทธศาสตร์/คาสั่ง/ภารกิจ

การจัดและอัตรา
การจัดหา
การกาหนดผู้ใช้งาน / ผู้รับผิดชอบ

การ
ทบทวน

การรับประจาการ/การแจกจ่าย
การใช้งาน

ไม่ผ่าน

*การตรวจ
/การซ่อม
บารุง*

ผ่าน
องค์วัตถุพร้อมใช้

หน้า ๕ ของ ๓๖ หน้า

กระบวนการเตรียมกาลังด้านองค์วัตถุ เมื่อได้รับนโยบายในการจัดหาองค์วัตถุใดๆ เข้ามาภายในหน่วย
จาเป็นจะต้องตรวจสอบการจัดและอัตราที่มีอยู่ เพื่อจัดหา หรือแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม รองรับการจัดหาเข้ามา
โดยก าหนดคุ ณ สมบั ติ คุ ณ ลั ก ษณะ เพื่ อ จั ด หา เบิ ก ยื ม โดยต้ อ งก าหนดผู้ ใ ช้ ง านผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง เมื่ อ
รับมาแล้วต้องขึ้นทะเบียนและแจกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อนาไปใช้งานหรือตรวจสอบก่อนใช้งาน รวมไปถึง
การตรวจสอบหลังการใช้งาน เพื่อพิจารณาในการซ่อมบารุง เพื่อให้เป็น องค์วัตถุพร้อมใช้ ให้มากที่สุ ด
หากการตรวจสอบและซ่อมบารุงแล้วเห็นว่าไม่สมควรนามาใช้ราชการอีกต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการทบทวน
เพื่อพิจารณาจัดหาเพิ่มเติม หรือลุจาหน่ายต่อไป
โดยมีตัวชี้วัดที่สาคัญ คือ ร้อยละของผลประเมินองค์วัตถุที่มีความพร้อมใช้ตามขีดสมรรถนะ ทั้งในแบบ
องค์ ร วมและแบบเป็ น รายองค์ วั ต ถุ โดยมี ร ะบบ สสท.พอน.กร. เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจ
ของผู้บังคับบัญชาต่อไป
๓. กระบวนการเตรียมกาลังด้านองค์ยุทธวิธี

นโยบายการใช้กาลัง
*การสร้าง/การพัฒนาหลักนิยม/ยุทธวิธี*

/ยุทธวิธี
การนาไปใช้

การพิจารณา

ผ่าน
การจัดทา/จัดเก็บ

การเผยแพร่

องค์ยุทธวิธีพร้อมใช้

ไม่ผ่าน

การ
ทบทวน

หน้า ๖ ของ ๓๖ หน้า
กระบวนการเตรียมกาลังด้านองค์ยุทธวิธี องค์ยุทธวิธีทางเรือเป็นศาสตร์การรบแขนงหนึ่งที่ได้รับ
การกลั่ น กรองมาจากมัน สมองของนั ก การสงครามตั้ง แต่ อดี ตจนถึงปั จจุบัน เป็นศาสตร์ที่จาเป็นต้ อ งใช้
การจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้หรือใช้อยู่แต่เราไม่รู้ตัว ซึ่งในบางองค์ยุทธวิธีก็ยังคงใช้ได้จนถึงปัจจุบัน และ
บางองค์ยุทธวิธีต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทาให้มีองค์ยุทธวิธีเกิดใหม่ หรือมีความจาเป็น
ต้องปรับปรุงของเก่า ที่เป็นรูปแบบของหลักนิยม หลักยุทธวิธี เอกสาร คู่มือ ตารา หรือประมวลหลักสูตรต่างๆ
ซึ่งจะถูกนาไปใช้ทั้งในการรบหรือปรับใช้ในการช่วยเหลื อในการพัฒนาชาติในรูปแบบต่างๆ แล้วก็จาเป็น
ต้องได้รับการทบทวนเพือ่ นาไปใช้ซ้าไปซ้ามา ให้เป็นองค์ยุทธวิธีที่พร้อมใช้ และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
กาหนดตัวชี้วัดที่สาคัญร้อยละความพึงพอใจขององค์ยุทธวิธีที่ได้รับการประเมิน การพัฒนาหรือจัดทา
ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าองค์ยุทธวิธีมีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด

*องค์บุคคล

องค์วัตถุ

องค์ยุทธวิธี

การพัฒนาความพร้อมในการเตรียมกาลัง จากภาพความสัมพันธ์ข้างต้น การพัฒนาควรที่จะพัฒนา
อย่างสมดุลกัน แต่ในความเป็นจริงเป็นการพัฒนาที่เน้นหนักไปด้านใดด้านหนึ่งตามแต่นโยบายที่ได้รั บมอบ
แต่อย่างไรด้านองค์บุคคลจะเป็นส่วนสาคัญที่สุดในการพัฒนา
การวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยเจ้าของ
บริการ
Owner Process

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Steak Holder
ประชาชน

หน่วยงาน
ภายนอก

ทร.

การสนับสนุน

นขต.ทร
.

นขต.กร.

ผู้รับบริการ
Customer
หน่วยใช้กาลัง

กองเรือยุทธการ

การเตรียมกาลัง

ศปก.ทร. ทรภ.ต่างๆ
กปช.จต. นรข. และ
หน่วย ฉก.ต่างๆ

กาลังทางเรือที่มีความพร้อม

หน้า ๗ ของ ๓๖ หน้า
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ กร.
การวางแผนยุทธศาสตร์ของ กร. ได้นาวงจร BARTLETT MODEL มาใช้ในการวิเคราะห์เครื่องมือ
ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ และมีการเชื่อมโยง เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ กร. ให้มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์
ของยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ในมุมมอง ๔ มิติ ประกอบด้วย (๑) มิติดานประสิทธิผล (๒) มิติดานคุณภาพการใหบริการ
(๓) มิติดานประสิทธิภาพ และ (๔) มิติดานการพัฒนาองคกร และกาหนดเป้าประสงค์ได้ ๒๑ เป้าประสงค์

ซึ่งการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มีทั้งแผนระยะสั้นประจาปี และแผนระยะยาว ๔ ปี โดยมีกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสารวจและรับฟังความคิดเห็น การประชุมสัมมนาในเวทีต่างๆ ที่มี
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมการประชุม การศึกษาและติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
การวิจั ยต่างๆ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ อง เอกสารต่างๆ เป็นต้น เพื่อหาปัจจัยส าคัญทั้ งภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้ อง
และมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของกองทัพเรือมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผน
กาหนด ๗ ตัวชี้วัดสาคัญ ดังนี้
๑. ความสาเร็จตามแผนการฝึกของ กร. ประจาปี
๒. ความสาเร็จในการจัดกาลัง กร. เข้าปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ
๓. ความสาเร็จในการเตรียมกาลังและใช้กาลังในการป้องกันประเทศโดยกาลัง กร.
๔. ความสาเร็จของการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์หลักเป็นไปตามแผนที่กาหนด
๕. ความสาเร็จของการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามแผน
๖. ความสาเร็จของการดาเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๗. ความสาเร็จในการจัด/เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศทางทหาร
หมายเหตุ การจัดทาแผนการจัดการความรู้ของ กร. จะกล่าวในหัวข้อถัดไป
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
กร. มีการวัดการติดตามผลการดาเนินการ มีการติดตามผลในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
๑. เอกสารรายงาน
๒. การประชุม
๓. เทคโนโลยีสารสนเทศ IT

หน้า ๘ ของ ๓๖ หน้า
เอกสารหลักฐานประกอบ
- ระบบสารสนเทศด้านงานสารบรรณ กร. (สสท.สบ.กร.)
- ระบบสารสนเทศด้านความพร้อมองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี กร. (สสท.พอน.กร.)
- ระบบสารสนเทศการบริหารงานโครงการ กร. (Fleet Project Management System : FPMS)
- ระบบสารสนเทศการซ่อมบารุงตามแผนและการบริหารจัดการสถิติการใช้อะไหล่ภายในเรือ
PMS-IT (สสท.ซบผ.กร.)
- ระบบสารสนเทศรายงานผลการปฏิบัติ/การฝึก (AAR : After Action Report)
- ระบบสารสนเทศมาตรฐานการทดสอบกาลังพล (PQS IT)
- ศูนย์กลางความรู้ด้านการปฏิบัติการทางเรือ (KM Fleet)
- ระบบสารสนเทศคลังตารา กร.
- แบบประเมินการฝึกองค์บุคคล องค์ยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และสงครามพิเศษทางเรือของ กร.
- แบบประเมินเรือพร้อมรบสูงสุด กร.
- นโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.กร.
- แผนปฏิบัติราชการของ กร. ประจาปี งป.๖๑
- แผนการฝึกศึกษาประจาปี งป.๖๑
- รายงานผลการฝึกต่างๆ
- รายงานผลการศึกษา อบรม
- รายงานการตรวจเรือพร้อมรบสูงสุด
- รายงานตามแผนการซ่อมทาเรือและอากาศยาน
- หน้าเว็บไซต์ คู่มือ และระเบียบ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของ กร. ได้แก่ สสท.สบ.กร.,
สสท.พอน.กร., PMS, PMS-IT, AAR, KM, E-BOOK, PQS IT ฯลฯ
การให้ความสาคัญและการขอรับการประเมินจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑. การประเมินผ่านทางระบบสารสนเทศของ กร.
กร. มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติ/การฝึก (After Action Report หรือ AAR) เป็นเครื่องมือ
ในการรายงานบทเรียนภายหลังการปฏิบัติ โดยเน้นที่ ปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้องต่างๆ รายงานให้กับ
ผู้บังคับบัญชาของ กร. ทราบ รวมทั้งได้กาหนดแบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการผ่านช่องทาง
ระบบสารสนเทศสนั บ สนุ น โครงการคนพร้ อ มเรื อ พร้ อ ม (https://10.106.130.4/fleet/index.php) โดย
ผู้บังคับบัญชาใน กร. สามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติ/การฝึก อุปสรรคข้อขัดข้อง และการประเมินความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจ ผ่านระบบระบบสารสนเทศด้านความพร้อมองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี กร. (สสท.พอน.กร.)
(https://10.106.130.4) โดยระบบจะเก็บรวบรวมข้อมูลและสามารถนาข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจของหน่ วยรั บบริ การ น าไปใช้ในการปรับปรุ งแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกาลั งของ กร. ไปร่วม
ปฏิบัติงานกับหน่วยผู้รับบริการได้ อีกทั้งระบบดังกล่าวยังสามารถโต้ตอบปัญหากับผู้รับบริการแบบทันทีได้ อีก
ด้วย
๒. ประเมินโดยการให้ข้อคิดเห็นในการประชุม
การประชุมของ กร. ที่จัดเป็นประจาทุกเดือนและได้เชิญหน่วยผู้รับบริการ และหน่วยผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
มาร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ได้แก่ การประชุม นขต.กร. และการประชุมหน่วยเทคนิค ประจาเดือน
การบริหารจัดการกับข้อร้องเรียน ที่เกิดขึ้นจากการที่หน่วยรับบริการและหน่วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น
สามารถดาเนินการได้ ๒ แนวทาง ได้แก่
แนวทางที่ ๑ นาปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ทั้งที่ได้รับมาจากระบบสารสนเทศ กร. และเอกสาร

หน้า ๙ ของ ๓๖ หน้า
มาสรุปหาแนวทางแก้ไขปัญหาและตอบกลับไปให้หน่วยรับบริการและหน่วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ ทั้งจาก
การตอบกลับผ่านระบบสารสนเทศ และการตอบกลับด้วยเอกสาร
แนวทางที่ ๒ นาปัญหาข้อขัดข้องข้อเสนอแนะ ทั้งที่ได้รับมาจากระบบสารสนเทศ กร. และเอกสาร
มาสรุปหาแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการเชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือและหาข้อยุติ
ซึง่ จากการปฏิบัติที่ผ่านมา กร. พบว่าการนาข้อมูลปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ จากแนวทางที่ ๑
มาประชุมหารือแนวทางแก้ไขกับหน่วยที่เกี่ยวข้องตามแนวทางที่ ๒ จะสามารถระดมความคิดเห็น และวิธีการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
การจัดการความรู้
กร. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กร. โดยมี เสธ.กร. เป็นประธานฯ และมี ผบ.นขต.กร.
เป็นกรรมการ รวมทั้งได้แต่งตั้ง ผบ.กฝร. เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ของ กร. (CKO : Chief Knowledge
Officer) และ หน.คณะท างานบริ ห ารการจั ด การความรู้ข อง กร. สาขาการฝึ ก ศึ ก ษา และอบรม โดย
คณะทางานบริหาร การจัดการความรู้ ประกอบไปด้วย ผบ. และ เสธ.นขต.กร. เป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่
ในการก าหนด นโยบาย เป้ า หมาย และแนวทางการจั ด การความรู้ ข อง กร. ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย
ของผู้บังคับบัญชา สาหรับการดาเนินงานการจัดการความรู้ของ กร. ประจาปี งป.๖๑ นั้น จากการประชุม
คณะทางานบริหารการจัดการความรู้ของ กร. เพื่อพิจารณากาหนดทิศทางในการจัดทาองค์ความรู้ ได้กาหนด
ขอบเขตในการจัดการความรู้ เพื่อให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของ กร. โดยมีแนวทาง

การกาหนดขอบเขตดังที่วิเคราะห์ผ่านมาแล้วนั้น
ตามแผนและแนวทางการปฏิบัติในการดาเนินงานการจัดการความรู้ของ กร.ประจาปี งป.๖๑
ตามบันทึกข้อความฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กร. ที่ ๖๐๑/๒๕๖๑ ลง ๒ ก.พ.๖๑
ได้กาหนดเป้าหมายให้ นขต.กร. มีผลผลิตจากการดาเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วย คือ ทุก นขต.กร.
มีแนวทาง/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) อย่างน้อย ๑ เรื่อง และมีองค์ความรู้จากแนวทาง/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ดังกล่าวอย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ ทั้งนี้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จะต้องส่งผลให้การปฏิบัติราชการ

หน้า ๑๐ ของ ๓๖ หน้า
ของ กร. บรรลุผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของ กร. และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานอื่นๆ และ
ประชาชนทั่วไป โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
- เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจโดยตรงของหน่วย
- ช่วยแก้ปัญหา/พัฒนาประสิทธิภาพในการทางานของหน่วย
- ช่วยลดขั้นตอนลดรอบระยะเวลาในการทางาน
- นาเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการทางาน
- วิธีการที่ริเริ่มใหม่ก็ได้
- สามารถทาแผนฝังเชิงเปรียบเทียบวิธีการเก่าและใหม่
- สร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สามารถนาไปใช้เป็นมาตรฐานการทางานต่อไป
การจั ดการความรู้ของ กร. ที่ผ่ านมา พบว่า ผลผลิ ตจากการดาเนินการจัดการความรู้ของหน่วย
นขต.กร. มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของ กร. แต่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านเนื้อหา
และน้าหนักความสาคัญขององค์ความรู้ คณะทางานบริหารการจัดการความรู้ จึงได้พิจารณาจัดทาแผนแม่บท
การจัดการความรู้ของ กร. พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อบ่งชี้ความรู้ตามวิสัยทัศน์ นโยบายของหน่วยเหนือ
และ core business ของ กร. ซึ่งแผนแม่บทดังกล่าวได้รวบรวมข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้
วิเคราะห์หัวข้อองค์ความรู้ที่สาคัญ จนสามารถบ่งชี้องค์ความรู้ที่ นขต.กร. จะต้องไปดาเนินการแสวงหาความรู้
ในแต่ละปี เพื่อรวบรวมให้ได้องค์ความรู้ที่มีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในส่วนของ นขต.กร. ได้ดาเนินการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติตามภารกิจและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดประชุม
สัมมนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ เพื่อให้ได้แนวทาง
หรื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด ส าหรั บ น าไปใช้ ป ฏิ บั ติ ร าชการจริ ง และน าบทเรี ย นและประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ
จากการปฏิบัติราชการจริง มาปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และต่อยอด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจนได้เป็นวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากนั้น กร.โดยคณะทางานบริหารการจัดการความรู้ของ กร. ได้ ดาเนินการรวบรวมและ
จัดเก็บองค์ความรู้ที่จัดทาได้ทั้งหมด เป็นส่วนกลางในรูปแบบของเอกสาร ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และแผ่นซีดี (CD)
ไว้ที่ ห้องสมุด กฝร. ทั้งนี้เพื่อให้กาลังพลหรือหน่วยงานที่สนใจสามารถติดต่ อขอคัดลอกข้อมูลได้ นอกจากนี้
ยังได้นาข้อมูลองค์ความรู้ทั้งหมดลงในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของ กร.(http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/km)
เพื่อให้กาลังพลสามารถทาการสืบค้น และดาวน์โหลดไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอีกด้วย ปัจจุบัน กร.
ดาเนินการจัดหมวดหมู่องค์ความรู้โดยแยกตามภารกิจของหน่วย
เอกสารหลักฐานประกอบ
- แผนแม่บท KM กร. พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
- แฟ้ม KM (แผนการจัดการความรู้ และผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.กร.)
- แฟ้มรายการองค์ความรู้ที่จัดเก็บในห้องสมุด กฝร.
- หน้าเว็บไซต์การจัดการความรู้ของ กร.
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างนวัตกรรม
กร. มีการพิจารณากาหนดคัดเลือกตัวชี้วัดสาคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์
มีการติดตามผลความสาเร็จและข้อข้อง จากแบบรายงานผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน รวมทั้งจากรายงานผลการปฏิบัติ/ฝึก และรายงานผลการดาเนินการตามแผน/
โครงการ ตลอดจนการประชุมต่างๆ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาปรับปรุง
วิธีการดาเนินการ และแผนปฏิบัติราชการในปีต่อๆ ไป

หน้า ๑๑ ของ ๓๖ หน้า
คณะทางานโครงการคนพร้ อม เรือพร้อม ได้นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศไปแนะนาให้ หน่วย
ผู้ รั บ บริ ก ารในพื้ น ที่ ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ทรภ.๑-๓ เป็ น ต้ น ได้ รู้ จั ก ระบบและให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการเข้ า ระบบ
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
เอกสารหลักฐานประกอบ
- บันทึก กร. การกาหนดตัวชี้วัดสาคัญ ๗ ลาดับของ กร.
- บันทึกจัดการแข่งขันเรือพร้อมรบสูงสุด
- รายงานผลการดาเนินโครงการคนพร้อม เรือพร้อม
การนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้การจัดการความรู้
กร. ดาเนินการรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ที่จัดทาได้ทั้งหมด เป็นส่วนกลางในรูปแบบของไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ และแผ่นซีดี (CD) ไว้ที่ ห้องสมุด กฝร. ทั้งนี้เพื่อให้กาลังพลหรือหน่วยงานที่สนใจสามารถติดต่อ
ขอคัดลอกข้อมูลได้ นอกจากนี้ ยังได้นาข้อมูลองค์ความรู้ทั้งหมดลงเผยแพร่ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของ กร.
เพื่อให้กาลังพลสามารถทาการสืบค้น และดาวน์โหลดไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอีกด้วย ปัจจุบัน กร.
ดาเนินการจัดหมวดหมู่องค์ความรู้โดยแยกตามภารกิจของหน่วย ในส่วนของ นขต.กร. จะดาเนินการรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ของหน่วยตนที่จัดทาได้ ทั้งในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารไว้ที่
หน่วยตน รวมทั้งนาองค์ความรู้ที่จัดทาได้ทั้งหมดลงในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของหน่วย ทั้งนี้เพื่อให้กาลังพล
สามารถเข้าถึง ค้นหา และนาไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สาหรับกาลังพลของ กร. มีช่องทางในการเข้าถึง
องค์ความรู้ที่ต้องการได้หลายช่องทาง ทั้งการติดต่อกับหน่วยงานที่ดาเนินการจัดทาโดยตรง และการติดต่อ
ขอข้อมูลจาก ห้องสมุด กฝร. ที่เป็นแหล่งเก็บรวบรวมองค์ความรู้ของ กร. และนอกจากนี้ยังสามารถสืบค้น
และดาวน์โหลดข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์การจัดการความรู้ของ กร. และ นขต.กร.ได้ หรือหากผู้ที่ต้องการทราบ
ข้อมูลเบื้องต้น เช่น หน่วยงานใดจัดทาเรื่องใด และสถานที่จัดเก็บเอกสารองค์ความรู้อยู่ที่ใด สามารถสืบค้น
ได้จากเว็บไซต์การจัดการความรู้ของ กร. ในหัวข้อ “คลังความรู้” นอกจากนี้ กร. ยังมีการเผยแพร่ ถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ต่างๆ ของหน่วยในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ กร.
ชุมชนนักปฏิบัติ สัมมนา บรรยายพิเศษ ฝึกอบรม และการเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นต้น

รูป กระบวนการการจัดการความรู้
(อ้างอิง จากเอกสารบรรยายการจัดการความรู้ น.อ.ศิรัส ลิ้มเจริญ)
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สาหรับการนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปดาเนินการนั้น กร. มีแนวทางในการนาองค์ความรู้และแนวทาง
หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ได้ดาเนินการจัดการความรู้ในปี ๖๑ นี้นาไปใช้ปฏิบัติจริงในการฝึกต่างๆ ของ กร.
รวมถึงการฝึก ทร. ๖๑ เพื่อนาบทเรียนและประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และต่อยอด
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจนได้ผลลัพธ์เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในที่สุด ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง
และเชื่อถือได้ของข้อมูลองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้วยชุมชนนักปฏิบัติและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
ตามกระบวนการการจัดการความรู้
จากการจัดการความรู้ของ กร.ที่ผ่านมา พบว่าผลผลิตจากการดาเนินการจัดการความรู้ของ นขต.กร.
มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของ กร. แต่มีความหลากหลายทั้งทางด้านเนื้อหา และ
น้าหนักความสาคัญขององค์ความรู้ คณะทางานบริหารการจัดการความรู้ จึงได้พิจารณาจัดทาแผนแม่บท
การจัดการความรู้ของ กร. พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อบ่งชี้ความรู้ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย ของหน่วยเหนือ
และ core business ของ กร. ซึ่งแผนแม่บทดังกล่าวได้รวบรวมข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้
วิเคราะห์หัวข้อองค์ความรู้ที่สาคัญ จนสามารถบ่งชี้องค์ความรู้ที่ นขต.กร. จะต้องไปดาเนินการแสวงหาความรู้
ในแต่ละปี เพื่อรวบรวมให้ได้องค์ความรู้ที่มีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศได้อย่างเป็นรูปธรรม
การมุ่งเน้นบุคลากรด้านการจัดการความรู้
๑. กร.มีการกาหนดหน่วยงาน/ทีมงาน เพื่อรับผิดชอบการดาเนินการกาจัดการความรู้อย่างชัดเจน
ตามคาสั่งที่กาหนดตามกล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กร. เป็นหน่วยงานที่มี กฝร. เป็นหน่วยงานหลักในการให้การฝึก
ศึกษา และอบรม กาลังพลของ กร. ให้มีความรู้ตามสาขาของการปฏิบัติการทางเรือ ด้วยการถ่ายทอดหลักการ
และความรู้ที่ผ่านกระบวนการการจัดการความรู้มาอย่างดีแล้ว ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่มีการสร้าง/พัฒนา/
ปรับปรุงแก้ไข เอกสาร คู่มือ ตารา หลักนิยมที่นามาใช้ในการปฏิบัติของกาลังทางเรือ กับเป็ นหน่วยวัดหน่วยประเมิน
การจัดการความรู้และการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เป็นไปตามกระบวนการในการเตรียมกาลัง ทั้งทางองค์บุคคล
องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี
๒. กร. ส่ ง เสริ ม ให้ ก าลั ง พลของหน่ ว ยได้ ฝึ ก อบรมด้ า นการจั ด การความรู้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน
การจัดการความรู้ประจาปี งป.๖๑ ผ่านทางการจัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ การบรรยายพิเศษ
การตรวจเยี่ยม และการแบ่งบันความรู้กับ ทรภ.๑ - ๓ กับสนับสนุนจัดกาลังพลให้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้
ทั้งที่จัดโดย สปช.ทร. และหน่วยงานภายนอก
๓. กร. มีเครื่องมือการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของหน่วยแก่กาลังพลในระดับต่างๆ
ดังนี้
- การจัดการบรรยายความรู้ในการจัดการความรู้ (ตามแผน)
- มีหลักสูตรสาหรับกาลังพลใหม่ เพื่อเป็นการปฐมนิเทศ ใช้การเรียนการสอนแบบพี่สอนน้อง
ประกอบกับหลักการปฏิบัติงานภายใน กร. ดังนี้ หลักสูตรนายทหารใหม่ รร.นร. หลักสูตรนายทหารใหม่พรรคกลิน
หลักสูตรนายทหารประจาเรือ หลักสูตรจ่าใหม่เหล่าสามัญ-เหล่าการปืน-เหล่าช่างกล หลักสูตรพลทหารใหม่เหล่าต่างๆ
ตามโครงการฝึกศึกษาและอบรมของ ทร.ประจาปี งป.๖๑ http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/km/doc/course/plan-ftc61.pdf
- สนั บ สนุ น ให้ กาลั งจั ดทาคู่มื อรับส่ งหน้า ที่ หรือคู่มือประจาหน้าที่ ข องตนเอง มีการจัด ท า
มาตรฐานการทดสอบกาลังพลของ กร.(PQS กร.) เพื่อเป็นตัวชี้วัดสมรรถนะด้านความรู้ตามตาแหน่งและหน้าที่
- มีการจัดทากระบวนการที่เป็นมาตรฐานตามขีดสมรรถนะของปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ
๓๘ กระบวนการ (core business กร.) (บรรจุอยู่ในแผ่น CD)
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- มีการรวมรวมความรู้ เช่น ตารา สื่อการสอน การวิจารณ์การฝึก วิจารณ์หลักสูตรเก็บไว้
๔. กร. มีวิธีการสนับสนุน ส่งเสริม และจูงใจให้กาลังพล มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ ดังนี้
- การเข้ารับการอบรมตามโครงการศึกษาและอบรมที่ ทร.กาหนดตามแผน ทั้งใน ทร. และนอก ทร.
รวมไปถึงโครงการศึกษาต่างประเทศ กาลังพลที่เข้ารับการอบรมจะได้รับค่าตอบแทนตามสิทธิที่กาหนด
- การกาหนดแนวทางรับราชการ ของ กร. มีผลให้กาลังพลจาเป็นต้องได้รับความรู้ตามขีดสมรรถนะ
กับมีการกาหนดหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ซึ่งมีผลจูงใจต่อการรับราชการในอนาคต เช่น หลักสูตรอาชีพ
พันจ่าเอก เพื่อไปสอบเลื่อนฐานะจากพันจ่าเอกไปเป็นนายทหารสัญญาบัตร เป็นต้น
- กร. สนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่กาลังพล กร. และครอบครัว เช่น บ้านพัก อาคารพัก
น้าประปา ไฟฟ้า โรงเรียน ทาให้กาลังพลจาเป็นต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ ที่สามารถนาไปสู่การประเมิน
ความเหมาะสมในการดารงตาแหน่งภายในหน่วย กร. ได้
๕. กร. มีการจัดการความรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาขีดสมรรถนะของกาลังพล
- การกาหนดหลั กสู ตร หรือการอบรม ตามแนวทางรับราชการ ของ กร. มีผ ลให้ กาลั งพล
จาเป็นต้องได้รับความรู้ตามขีดสมรรถนะ ทาให้มีความรู้ (Knowledge) ในงานที่เหมาะสมที่จะทางานนั้นๆ
- มีหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะการทางาน ส่งเสริมให้ มีทักษะ (Skills) หรือความเชี่ยวชาญชานาญ
ในงานปฏิบัติได้เป็นอย่างดี และสร้างคุณลักษณะภายใน (Attributes) ที่เป็นแรงขับเคลื่อนภายในที่จะทาให้
งานนั้ น ประสบความสาเร็จ ส่ งเสริ มให้ เกิด ความอดทน, ความซื่อสั ตย์ ต่อหน้าที่ , มี ความรับผิ ดชอบ เช่น
หลั กสู ตรสงครามอิ เล็ กทรอนิ กส์ (สั ญญาบัตร) หลั กสู ตรชุดตรวจค้นจั บกุมผู้ กระท าผิ ดกฎหมายในทะเล
หลักสูตรชุดนาเรือ เป็นต้น
๖. จากที่กล่าวมาตามข้อ ๑. – ๕. จะแสดงให้เห็นว่าการจัดการความรู้และการให้ความรู้ของ กร. มีผลต่อ
แรงจูงใจในการทางาน ถ้ากาลังพลมีความรู้ดี ถึงในระดับผู้เชี่ยวชาญ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
ไม่เกิดอันตรายจากการทางาน ผู้บังคับบัญชาไม่ตาหนิว่ากล่าว ครอบครัวมีความสุข ส่งต่อความผาสุขของกาลังพล
ผลลัพธ์ของ กร.ที่เกิดจากการสนับสนุนการจัดการความรู้
การที่กาลังพลย้ายบรรจุ ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ นั้น ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการของ
หน่วยเป็นอย่างยิ่ง หากผู้ที่เปลี่ยนถ่ายออกไปนั้นไม่ได้ถ่ายทอดความรู้หรือกลเม็ดเคล็ดลับใดที่ได้จากการสั่งสม
ความรู้ทักษะที่มีไว้ให้ผู้ที่มาใหม่ การที่ มุ่งพัฒนากาลังพลให้มีความรู้มากแต่เพียงอย่างเดียวอาจไม่ดีพอ และ
เป็นความท้าทายทีว่ ่าจะทาอย่างไรให้หน่วยได้เรียนรู้ด้วย
ดั้งนั้น การสนับสนุนการจัดการความรู้ โดยให้มีความรู้ และให้ถ่ายทอดความรู้ไว้ให้หน่วย จะทาให้ กร.
บรรลุเป้าหมายไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ ๑) บรรลุเป้าหมายของงาน ๒) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน ๓) บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และ ๔) บรรลุความเป็นชุมชน ส่งเสริมความเป็นหมู่คณะ
มีความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทางาน ต่อไป
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บทสรุปผู้บริหาร
นโยบายการจัดการความรู้ กร. ประจาปี งป.๖๑
๑. พล.ร.ท. สุชา เคี่ยมทองคา เสธ.กร. และประธานกรรมการการจัดการความรู้ของ กร. (CKO)
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กร. เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม บก.กร.
เพื่อกาหนดนโยบายการดาเนินการจัดการความรู้ของ กร. โดยมีการแต่งตั้ง พล.ร.ต. จตุพร ศุขเฉลิม ผทค.ทร.
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ และบรรยายแนวทางการดาเนินการจัดการความรู้ของ กร.

ที่มาจาก : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/1213.php
โดยกาหนดนโยบายที่สาคัญ ที่ได้จากจากการวิเคราะห์ กระบวนการ KMA ตามที่กล่าวในบทข้างต้น
ดังนี้
“กองเรือยุทธการ จะใช้ การจัดการความรู้ (KM) เป็นเครื่องมือ (Tools) ในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานและเพิ่มขีดความสามารถในระดับยุทธวิธี (Basic Tactic) ของกาลังทางเรือ” เพื่อ
๑. เตรียมกาลังทางเรือให้มีความพร้อม
๒. ตอบสนองทุกมิติการรบ
๓. ตอบสนองภารกิจ ทร.
๒. พล.ร.ต จตุพร ศุขเฉลิม ผทค.ทร. และที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการความรู้ของ กร. เป็นประธาน
ประชุมเตรียมการการจัดการความรู้ของ กร. ประจาปี งป.๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม บก.กร.
เพื่อกาหนดการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ และกาหนดหัวข้อการจัดการความรู้ของ กร. ในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กองทัพเรือภายใต้หัวข้องาน "วันโชว์ แชร์ ช้อป ใช้" ของ ทร.

ที่มาจาก : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/1230.php
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๓. พล.ร.ท. สุชา เคี่ยมทองคา เสธ.กร. ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กร. และ
พล.ร.ต. จตุพร ศุขเฉลิม ผทค.ทร. และที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการความรู้ของ กร. ให้การต้อนรับ ผบ.ทร.
ณ บูทการจัดการความรู้ของ กร. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุม ทร. งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือภายใต้หัวข้องาน
"วันโชว์ แชร์ ช้อป ใช้" ประจาปี งป.๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๑

ที่มาจาก : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/1248.php
๔. พล.ร.ท. สุชา เคี่ยมทองคา เสธ.กร. และประธานกรรมการการจัดการความรู้ของ กร. เป็นประธาน
ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนิน การจัดการความรู้ของ กร. ประจาปี งป.๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๑
ณ ห้องประชุม บก.กฝร. เพื่อให้ นขต.กร. ได้รับทราบแผนการดาเนินการการจัดการความรู้ของ กร. ประจาปี งป.๖๑
ในการประชุมมีการบรรยายพิเศษของ น.อ.นรพัชร์ ทาอินทร์ รอง ผบ.กรม สอ.๑ สอ.รฝ. ในการให้ความรู้
การจัดทา KM ของหน่วยที่ตอบสนองต่อภารกิจ โดย หยิบยกการจัดการความรู้ของ สอ.รฝ. เป็นตัวอย่าง

หน้า ๑๖ ของ ๓๖ หน้า
๕. น.อ.ชลทัย รัตนเรือง ผอ.กพ.กร. และเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ของ กร. เป็นประธาน
ประชุ มคณะท างานบริ หารการจั ดการความรู้ ตามสาขาปฏิ บั ติ การ (KMFa) ครั้ งที่ ๑/๖๑ เพื่ อชี้ แจงแนวทาง
การดาเนินการจัดทาผลงานการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม บก.กฝร.

ที่มาจาก : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/1295.php
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การดาเนินการชุมชนนักปฏิบัติการจัดการความรู้ของ กร.
๑. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กร. เข้ารับคาแนะนาในการจัดท าแผน
การจัดการความรู้ จาก พล.ร.ต. จตุพร ศุขเฉลิม ผทค.ทร. และที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการความรู้ของ กร.
เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๖๐ ณ บก.กร.

๒. พล.ร.ต. เบญญา บุญส่ง ผบ.กฝร./หน.คณะทางานและผู้บริหารการจัดการความรู้ในสาขาการฝึก
ศึกษา อบรม และคณะทางาน เข้าร่วมหารือ การจัดทาระบบมาตรฐานการทดสอบกาลังพล ผ่านระบบ
สารสนเทศ และศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๑

ที่มาจาก : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/1254.php
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๓. น.อ. วรวุฒิ สุนทรวิจิตร หก.กฟป.กฝร. และ คณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กร. พบปะพูดคุย
กับผู้แทนคณะทางานบริหารการจัดการความรู้ตามสาขาการปฏิบัติการของ กร. ในการบรรยายแนวความคิด
การจัดการความรู้ของ กร. หัวข้อการขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง ณ กพป.กฝร. เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๑

๔. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กร. เข้ารับคาแนะนาในการจัดทาผลงาน
การจัดการความรู้ของ กร. จาก พล.ร.ต. จตุพร ศุขเฉลิม ผทค.ทร. และที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการความรู้
ของ กร. เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๖๑ ณ บก.กร.

หน้า ๑๙ ของ ๓๖ หน้า
การขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง
(Power Projection from the Sea)
การขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง (Power Projection from the Sea) เป็นการใช้การควบคุมทะเล
เพื่อเข้าถึงชายฝั่ง และส่งกาลังทางทหารขึ้นบก เพื่อให้เกิดผลกระทบอันจะนาไปสู่ การบรรลุเป้าหมายทางทหาร
ซึ่งเป็นขีดความสามารถที่ ทร. ต้องการขีดความสามารถนี้เพื่อการดาเนินกลยุท ธ์จากทะเล เพื่อป้องกัน
ราชอาณาจักรและรักษาสิทธิอธิปไตยของไทย และสนับสนุนการปฏิบัติการต่างๆ เช่น การปฏิบัติเพื่อให้เกิด
สันติภาพภายใต้องค์การสหประชาชาติ การฝึกและการปฏิบัติการร่วมกับชาติพันธมิตร การอพยพประชาชน
ออกจากพื้นที่ขัดแย้ง และการเพิ่มเติมกาลังเพื่อป้องกันสถานทูต เป็นต้น (อ้างอิงจาก : ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙))
โดยต้องมีขีดความสามารถในการต่อต้านอาวุธที่ใช้ในการปฏิเสธพื้นที่ของข้าศึก เช่น การสงครามทุ่นระเบิด
อาวุ ธน าวิ ถี ป้ องกั นฝั่ ง อาศั ยการข่ าวกรองในพื้ นที่ ปฏิ บั ติ การจากโครงข่ ายระบบการค้ นหาและเฝ้ าตรวจ
เครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเลระยะไกล เรือผิวน้า และเรือดาน้าในพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อสร้างความตระหนักรู้
ในสนามรบ และสามารถประเมินสถานการณ์อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถกาหนดจังหวะการรบอย่างเหมาะสม
โดยจาเป็นต้องอาศัยขีดความสามารถต่างๆ ดังนี้
ขีดความสามารถในการเฝ้าตรวจและแจ้งเตือน จะต้องมีความครอบคลุมในทุกมิติของสภาพแวดล้อม
ในพื้นที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางเรือ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยเกี่ยวข้องผ่านทาง
ระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา
ขีดความสามารถในการควบคุม บังคับบัญชา โดยมีระบบการควบคุมบังคับบัญชาที่ทันสมัย ร่วมกับ
ขีดความสามารถของตัวผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นในการควบคุมบังคับบัญชาหน่วยของตนให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้หรือปรับแต่งการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้
เกิดช่องว่างในระหว่างการปฏิบัติการทางเรือ การปฏิบัติการร่วม หรือการปฏิบัติการผสม โดยดาเนินการผ่านทาง
ระบบการติดต่อสื่อสารทีท่ ันสมัย และใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCW)
ขีดความสามารถในการควบคุมทะเล ต้องมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ เพื่อ
โจมตีและขัดขวางกาลังข้าศึกตั้งแต่ ณ แหล่งกาเนิด ในระหว่างการเดินทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ และขณะอยู่ในพื้นที่
ปฏิบัติการ เพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุมทะเล ณ ตาบลที่และเวลาที่ต้องการ อันจะทาให้สามารถใช้ทะเลสาหรับ
การปฏิบัติการต่างๆ ได้อย่างเสรี ทั้งนี้ ขีดความสามารถที่สาคัญในการควบคุมทะเล ประกอบด้วย ขีดความสามารถ
ในการปฏิ บั ติ การทางเรื อทุ กสาขา ได้ แก่ การปฏิ บั ติ การเรื อด าน้ า การปราบเรื อด าน้ า การป้ องกั นภั ย
ทางอากาศ การรบผิวน้า การทาสงครามทุ่นระเบิด การปฏิบัติการพิเศษ และการปฏิบัติการข่าวสาร
รวมทั้งจะต้องมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอื่น โดยต้องมีขีดความสามารถในการโจมตี
เป้าหมายที่แม่นยา (Assured Engagement) ทั้งเป้าหมายบนบก ในทะเล และในอากาศ การใช้ระบบการแบ่งมอบ
เป้าผ่านระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูล (Data Link) การใช้จานวนอาวุธที่เหมาะสมในการโจมตี ด้วยกาลัง
ที่เด็ดขาด รวดเร็ว และมีความแน่นอนแม่นยา ตลอดจนความสามารถในการตรวจและประเมินผลการใช้อาวุธ
(Battle Damage Assessment) ที่ถูกต้องเที่ยงตรง

หน้า ๒๐ ของ ๓๖ หน้า
ขี ด ความสามารถในการขยายอ านาจจากทะเลสู่ ฝั่ ง การใช้ ก าลั ง จากทะเลต่ อ ที่ ห มายบนบก
เป็นการปฏิบัติการที่มีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน ทั้งกับการปฏิบัติการควบคุมทะเลของกาลังทางเรือและ
การปฏิ บั ติ ก ารทางบกที่ ด าเนิ น อยู่ ขี ด ความสามารถส าคั ญ ในการขยายก าลั ง อ านาจจากทะเลสู่ ฝั่ งนั้ น
ประกอบด้วย ขีดความสามารถในการโจมตีที่หมายบนฝั่งด้วยอาวุธจากเรือดาน้า เรือผิวน้า และอากาศยาน
ประจาเรือ รวมทั้งขีดความสามารถในการปฏิบัติการพิเศษทั้งในทะเลและบนฝั่ง ตลอดจนขีดความสามารถ
ในการปฏิบั ติ การยุทธ์ สะเทินน้าสะเทินบก เพื่อส่ งกาลั งภาคพื้นดินขึ้นปฏิบัติการบนบกในลั กษณะต่างๆ
รวมทั้งขีดความสามารถในการปฏิบัติการข่าวสาร และขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอื่น
โดยมีการสนับสนุนในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งยานลาเลียงกาลังรบ และการสนับสนุนอื่นๆ
ขีดความสามารถในการป้องกันพื้นที่สาคัญ กาลังทางเรือในอนาคต จึงต้องมีขีดความสามารถในการป้องกัน
พื้นที่ส าคัญตั้งแต่ ในระยะไกลห่ างฝั่ งเข้ามาจนถึ งพื้นที่ส าคัญบนบก เพื่อให้ สามารถป้ องกันการคุ กคามจาก
กาลังทางเรือและกาลังทางอากาศของข้าศึก โดยใช้ขีดความสามารถของการปฏิบัติการในการควบคุมทะเล
ควบคู่ไปกับขีดความสามารถในการป้องกันฝั่ง
ขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอื่น การปฏิบัติการทางทหารในอนาคตหลีกเลี่ยงไม่ได้
ที่ต้องมีการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพเพื่อชดเชยจุดด้อยของแต่ละเหล่าทัพ และเป็นการทวีกาลังรบ
(Force Multiplier) เพื่ อ ให้ เ กิ ด ศั ก ย์ ส งครามที่ สู ง ขึ้ น ก าลั ง ทางเรื อ ในอนาคตจึ ง ต้ อ งมี ขี ด ความสามารถ
ในการปฏิบัติการร่วมโดยต้องสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบอานวยการรบที่เชื่อมต่อกัน
ระหว่างเหล่าทัพ และปฏิบัติการในลักษณะการรบร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่ต่อเนื่อง (Sustained Presence) โดยขีดความสามารถในการส่งกาลัง
บารุงให้แก่กาลังรบทั้งในพื้นที่ปฏิบัติการและบนฝั่ง ประกอบด้วยการจัดการส่งกาลังบารุงเคลื่อนที่ในทะเล
การจัดตั้งฐานส่งกาลังบารุงส่วนหน้าบริเวณเกาะต่างๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ และมีความอ่อนตัว
ในพื้นที่ปฏิบัติการโดยมีขีดความสามารถในการปรับภารกิจ โดยมีความอ่อนตัวในการปรับเปลี่ยนภารกิจ
ในพื้นที่ปฏิบัติการ จากการปฏิบัติการทางทหารเป็นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และ การบรรเทาภัยพิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากสภาพที่ตั้งของประเทศไทยซึ่งแยกออกเป็น ๒ ฝั่งทะเล ทาให้การส่งกาลังบารุง
จากฝั่งทะเลด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งกระทาได้ยาก ดังนั้น การมีระบบส่งกาลังบารุง ทั้งประจาที่และเคลื่อนที่
ซึ่งมีความสมบูรณ์ทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามันจึงมีความจาเป็น เนื่องจากจะทาให้ การปฏิบัติการของ
กาลังทางเรือ สามารถกระทาได้อย่างต่อเนื่องไม่เกิดการหยุดชะงัก และส่งผลต่อขีดความสามารถในการปฏิบัติการ
ควบคุมทะเล การขยายอานาจจากทะเล รวมทั้งการปฏิบัติการทางเรือในลักษณะอื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้แล้วการสารวจ
ทางอุทกศาสตร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางเรือยังคงมีความสาคัญและเป็นส่วนหนึ่งของขีดความสามารถนี้ด้วย
นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งสามารถบรรลุ ภ ารกิ จ ที่ ไ ด้ รับ มอบหมาย (Enduring Projection) ด้ ว ยการรวม
ขีดความสามารถในการป้องกัน ความต่อเนื่อง และอานาจการรบ ด้วยขนาดกาลังที่เหมาะสม และคงไว้
ซึ่งความสามารถในการทดแทนกาลังหากเกิดความเสียหาย
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สรุปวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อป้องกันราชอาณาจักรและรักษาสิทธิอธิปไตย
เหนืออาณาเขตทางทะเลของไทย
วัตถุประสงค์เฉพาะ

แนวความคิดทางด้าน
ขีดความสามารถทีต้องการ
ยุทธการ
เพื่อป้องกันราชอาณาจักร ๑. การควบคุมทะเลในพื้นที่ การควบคุมทะเล
และรักษาสิทธิอธิปไตย ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง การต่อต้านการถูกปิดอ่าว
เหนืออาณาเขตทางทะเล และเขตเศรษฐกิจจาเพาะ
การขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง
ของไทย
การทาสงครามใต้น้า
๒. การควบคุมทะเลในพื้นที่ การลาดตระเวนทางอากาศระยะไกล
ผลประโยชน์ของชาติ
การป้องกันภัยทางอากาศ
การป้องกันฝั่ง
๓. การขยายอานาจจากทะเล การโจมตีเป้าพื้นน้า ๒๐๐ ไมล์จากฝั่ง
สู่ฝั่ง
IO และ Cyber warfare
การสงครามทุ่นระเบิด
๔. การป้องกันพื้นที่ทางบก
NCW และ Situation Awareness
การปฏิบัติการพิเศษ
การส่งกาลังบารุงระยะไกล
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย HA/DR

กาลังทางเรือที่ต้องการ
๔ ด.
๒ กู้ซ่อม ด.
๘ ฟริเกตสมรรถนะสูง
๑๘ ตกฝ.
๒๐ ตปก.
๔๐ ตกฝ.
๔ รยพ.เอนกประสงค์
๙ รพญ.
๔ รตท.
๑ เรือสนับสนุนทุ่นระเบิด
๘ เรือ พ.
USV
๗ บ.ลว. , ๑๒ ฮ.ประจาฟริเกต
๘ ฮ.ประจา รยพ., UAV

ตารางการวิเคราะห์ขีดความสามารถที่ กร. สนับสนุนในการขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง
แนวความคิดทางด้านยุทธการ
การขยายอานาจจากทะเลสูฝ่ ั่ง
(Power Projection From the
Sea)

สภาวะที่ต้องการ
การควบคุมทะเล

ขีดความสามารถทีจาเป็น
การรบผิวน้า
ปฏิบัติการสะเทินน้าสะเทินบก
การยิงสนับสนุนฝั่ง
การสารวจหาดการทาลายสิ่งกีดขวางหน้าหาด
สงครามทุ่นระเบิด
การคุ้มกันกระบวนเรือ
การโจมตีระยะไกล
การตรวจการณ์
การแสดงภาพสถานการณ์
การโจมตีทางอากาศ
การป้องกันภัยทางอากาศ
การต่อต้านเรือดาน้า
ปฏิบัติการเรือดาน้า
การปฏิบัติการพิเศษ

กระบวนการในภารกิจ การใช้กาลังขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง

ขั้น
เตรียมการ

ขั้น
เดินทาง

ขั้น
ควบคุม
ทะเล

ขั้นการ
ส่งผ่าน
กาลัง

COG
Objectiv
e

หน้า ๒๒ ของ ๓๖ หน้า

๑. ขั้นการเตรียมการ
ก่อนการปฏิบัติภารกิจ (สภาวะปกติ) กร. และ นขต.กร. จะต้องตระเตรียมกาลังทางเรือ ทั้งองค์บุคคล
ให้มีขีดสมรรถนะที่กาหนดให้มีความรู้ตามองค์ยุทธวิธีและการใช้องค์วัตถุตามตาแหน่งหน้าที่ เตรียมการ
ด้านองค์วัตถุซ่อมบารุงให้พร้อมใช้ และเตรียมการพัฒนาปรับปรุง หรือทาหลักนิยมที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับ
เมื่อจะต้องปฏิบัติภารกิจ จะต้องคัดเลือกองค์บุคคลที่มีความพร้อมตามขีดสมรรถนะบรรจุภายใน
หน่วยตามที่กาหนด คัดเลือกเรือ อากาศยาน และยุทโธปกรณ์ ที่มีความพร้อมที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุน
ด้วยการส่งกาลังบารุงต่างๆ เช่น นม.ชพ. เสบียง สรรพาวุธ อมภัณฑ์ พัสดุตามสายงาน และพิจารณาองค์ยุทธวิธี
ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจมาใช้งาน
๒. ขั้นการเดินทาง
กาลังทางเรือ จาเป็นจะต้องมีความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มเดินทางออกจากฐานทัพ ท่าเรือ สนามบิน
(สาหรับกาลังทางอากาศ ทร.ที่ไปกับเรือ) โดยต้องอาศัยขีดความสามารถในการทาสงครามทุ่นระเบิด เพื่อ
ต่อต้านทุ่นระเบิดเชิงรุกของข้าศึก ด้วยการทาช่องทางกวาด หรือการใช้เรือต่อต้านทุ่นระเบิดนากองเรือออกจาก
ท่า รวมไปถึงขีดความสามารถในการป้องกันฝั่งของกองเรือยามฝั่งเพื่อป้องกันการแทรกซึมของฝ่ายตรงข้าม
ในการเข้ามาลักลอบโจมตีกองเรือในขณะออกจากท่า ซึ่งเป็นสภาวะที่อ่อนแอที่สุด ทั้งนี้ เรือในกองเรือหลัก ก็
ต้องมีขีดความสามารถในการป้องกันตนเองในขณะเดินทางจนกว่าจะเข้าไปถึงพื้นที่ปฏิบัติการ
๓. ขั้นการควบคุมทะเล
กาลังทางเรือ ต้องใช้ขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ เพื่อโจมตีและขัดขวาง
กาลังข้าศึกตั้งแต่ ณ แหล่งกาเนิด และในระหว่างการเดินทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ และขณะอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุมทะเล ณ ตาบลที่และเวลาที่ต้องการ อันจะทาให้สามารถใช้ทะเลสาหรับการปฏิบัติการ
ต่างๆ ได้อย่างเสรี ด้วย ขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือทุกสาขา ได้แก่ การปฏิบัติการเรือดาน้า
การปราบเรือดาน้า การป้องกันภัยทางอากาศ การรบผิวน้า การทาสงครามทุ่นระเบิด การปฏิบัติการพิเศษ
และการปฏิบัติการข่าวสาร รวมทั้งจะต้องมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอื่น โดย
ขี ดความสามารถในการโจมตีเป้ าหมายที่ แม่ นย า (Assured Engagement) ทั้ งเป้ าหมายบนบก ในทะเล และ
ในอากาศ การใช้ระบบการแบ่งมอบเป้าผ่านระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูล (Data Link) การใช้จานวนอาวุธที่
เหมาะสมในการโจมตี ด้วยกาลังที่เด็ดขาด รวดเร็ว และมีความแน่นอนแม่นยา ตลอดจนความสามารถในการตรวจ
และประเมินผลการใช้อาวุธ (Battle Damage Assessment) ที่ถูกต้องเที่ยงตรง
๔. ขั้นการส่งผ่านกาลัง
เป็นการใช้กาลังจากทะเลต่อที่หมายบนบก ด้วยปฏิบัติการที่มีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กันทั้งกับ
การปฏิบัติการควบคุมทะเลของกาลังทางเรือ และการปฏิบัติการทางบกที่ดาเนินอยู่ ขีดความสามารถสาคัญ
ในการขยายกาลังอานาจจากทะเลสู่ฝั่งนั้น ประกอบด้วย ขีดความสามารถในการโจมตีที่หมายบนฝั่งด้วย
อาวุธจากเรือดาน้า เรือผิวน้า และอากาศยานประจาเรือ รวมทั้งขีดความสามารถในการปฏิบัติการพิเศษทั้ง
ในทะเลและบนฝั่ง ตลอดจนขีดความสามารถในการปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้าสะเทินบก เพื่อส่งกาลังภาคพื้นดิน
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ขึ้นปฏิบัติการบนบกในลักษณะต่างๆ รวมทั้งขีดความสามารถในการปฏิบัติการข่าวสาร และขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอื่น โดยมีการสนับสนุนในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งยานลาเลียงกาลังรบ และ
การสนับสนุนอื่นๆ
ทั้งนี้หากการควบคุมทะเลยังไม่ดีพอ ขั้นตอนในการส่งผ่านกาลัง อาจจะไม่สามารถปฏิบัติได้ ด้วยมี
ความเสี่ ย งในการที่จ ะถูกโจมตีสู งจนอาจทาให้ การปฏิบัติภ ารกิจล้ ม เหลว และมีความสู ญเสี ยเกิดขึ้นสู ง
ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาปฏิบัติการอื่นๆ เช่น การปฏิบัติการลวงยกพลขึ้นบก หรือใช้การโจมตีโฉบฉวย
สะเทินน้าสะเทินบก เพื่อเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจ หรือเพื่อดึงกาลัง เพื่อที่ฝ่ายเราจะได้มาซึ่งความได้เปรียบ
ในการมุ่งสู่จุดศูนย์ดุลของข้าศึก/ฝ่ายตรงข้าม (COG : Center Of Gravity)
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การจัดการความรู้
การขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง
ของ กร.
จากภารกิจของ กร. ในการเตรียมกาลังทางเรือ และบทบาทของขีดความสามารถที่กาลังทางเรือมีต่อ
การขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง กร.จึงต้องเตรียมกาลังทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ให้มีความพร้อม
ตามขีดสรรถนะที่ต้องการ มีความทันสมัยไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป โดยกลั่นกรองแนวทางการปฏิบัติตาม
แต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นการจัดการความรู้ที่ได้กระทามาเป็นระยะเวลาพอสมควร โดยที่การจัดการความรู้
ของ กร.นั้น ก็เพื่อตอบสนองในการเตรียมกาลัง มีความพร้อมยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้นไป เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจได้สาเร็จลุล่วง
ทั้งนี้ กร.ประกอบด้วยหน่วยขึ้นตรง (นขต.กร.) ที่มีหน้าที่ในการเตรียมกาลังทางเรือ ที่แบ่งตามประเภทของเรือ
และอากาศยาน และขีดความสามารถที่เกี่ยวข้อง จานวน ๙ กองเรือตามประเภท ๑ กองบิน ๑ หน่วยสงคราม
พิเศษ และ ๑ กองการฝึก จากการวิเคราะห์ในบทที่ผ่านมานั้น นขต.กร. ดังกล่าว มีขีดความสามารถที่เกี่ยวข้อง
และสนับสนุนการขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง ดังนี้
๑. กองเรือตรวจอ่าว มีหน้าที่จัดและเตรียมกาลังสาหรับปฏิบัติการรบผิวน้า ด้วยเรือตรวจการณ์ ไกลฝั่ง
เรือตรวจการณ์ปืน เรือเร็วโจมตีอาวุธปล่อยนาวิถีเอ๊กโซเซท และเรือเร็วโจมตีปืน มีขีดความสามารถในการสนับสนุน
การขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง ด้วยขีดความสามารถในการตรวจการณ์และรบผิวน้าเพื่อให้ได้การควบคุมทะเล
การยิงสนับสนุนฝั่งเพื่อลดทอนการต้านทานจากฝั่ง (ข้าศึก) ก่อนการส่งผ่านกาลัง
๒. กองเรือฟริเกตที่ ๑ มีหน้าที่จัดและเตรียมกาลังสาหรับการปฏิบัติการรบผิวน้า ปราบเรือดาน้า
และการป้องกันภัยทางอากาศ ด้วยเรือฟริเกต และเรือคอร์เวต เรือตรวจการณ์เรือดาน้า สามารถสนับสนุน
การขยายอานาจจากทะเลสู่ ฝั่ ง ด้วยการต่อต้านและปราบเรื อดาน้า และยังสามารถปฏิบัติการรบผิ วน้า
ด้วยการโจมตีระยะไกลด้วยอาวุธปล่อยนาวิถี เพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุมทะเล
๓. กองเรือฟริเกตที่ ๒ มีหน้าที่จัดและเตรียมกาลังสาหรับการปฏิบัติการรบผิวน้า ปราบเรือดาน้า และ
การป้องกันภัยทางอากาศ ด้วยเรือฟริเกตที่เน้นไปที่ การโจมตีระยะไกล สามารถสนับสนุนการขยายอานาจ
จากทะเลสู่ฝั่ง ด้วยอาวุธปล่อยนาวิถีที่โจมตีเรือผิวน้าเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุมทะเล และสามารถป้องกันภัย
ทางอากาศเป็นแบบพื้นที่ (Area defend) ให้แก่การประกอบกาลังแบบกองเรือได้ สนับสนุนด้วยระบบ
อานวยการรบที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
๔. กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ มีหน้าที่จัดและเตรียมกาลังสาหรับปฏิบัติการอากาศนาวี ด้วยเรือบรรทุก
เฮลิคอปเตอร์ สามารถสนับสนุนการขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง ด้วยขีดความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชา
ทั้งปฏิบัติการทางเรือและปฏิบัติการทางอากาศ สนับสนุนด้วยระบบอานวยการรบที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
และการตรวจการณ์ของเรดาร์อากาศระยะไกล สามารถที่จะควบคุมห้วงอากาศ สนับสนุนในการส่งผ่านกาลัง
ได้อีกด้วย
๕. กองเรือดาน้า มีหน้าที่จัดและเตรียมกาลังสาหรับปฏิบัติการเรือดาน้า สามารถสนับสนุนการขยายอานาจ
จากทะเลสู่ฝั่ ง ด้ วยขีดความสามารถหลักในการซ่อนพราง ใช้ การโจมตีเรือผิวน้า การต่อต้านเรื อดาน้าข้าศึ ก
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การลาดตระเวนหาข่าว เพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุมทะเล และสามารสนับสนุนชุดปฏิบัติการพิเศษในการทาภารกิจ
เพื่อการส่งผ่านกาลัง
๖. กองเรือทุ่นระเบิด มีหน้าที่จัดและเตรียมกาลังสาหรับปฏิบัติการสงครามทุ่นระเบิด ด้วยเรือที่มี
ขีดความสามารถในการส ารวจ ค้นหา และกาหนดตาบลที่ใน การวาง การกวาด การทาลาย ทุ่นระเบิด
สามารถสนับสนุนการขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง ได้ทั้งในพื้นที่ของฝ่ายเรา และในพื้นที่ของข้าศึก (หากการ
ควบคุมทะเลเพียงพอต่อปฏิบัติการ) โดยเฉพาะในพื้นที่ฝ่ายเราถือว่ามีความสาคัญเป็ นอย่างสูง หากเมื่อ
เกิดความขัดแย้งแล้ว ทร.มีภารกิจในการส่งผ่านกาลัง แต่เรือฝ่ายเราไม่สามารถออกจากพื้นที่ฐานทัพท่าเรือ
หรือในระหว่างเส้นทาง ด้วยทุ่นระเบิดที่ฝ่ายข้าศึกได้นามาวางไว้ ทาให้กองเรือทุ่นระเบิดจาเป็นต้องกาหนด
แนวการกวาดทุ่นระเบิด (ช่องทางกวาด) เพื่อเปิดและนาทางให้กองเรือเดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงได้ด้วย
ความปลอดภัย เพื่อไปส่งผ่านกาลังสู่ฝั่งได้ตามภารกิจ
๗. กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ มีหน้าที่จัดและเตรียมกาลังสาหรับปฏิบัติการการยุทธ์สะเทินน้า
สะเทินบก การลาเลียงและการสนับสนุนการส่งกาลังบารุง เป็นหน่วยงานหลักในการขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง
ด้วยเรือที่มีขีดความสามารถในการบรรทุก การเกยชายหาด การควบคุมบังคับบัญชาในการส่งผ่านกาลัง
สะเทินน้าสะเทินบก
๘. กองเรือยามฝั่ง มีหน้าที่จัดและเตรียมกาลังสาหรับการปฏิบัติการยามฝั่ง และการรักษากฎหมาย
ในทะเลตามอานาจหน้าที่ทหารเรือ ด้วยเรือตรวจการชายฝั่งที่มีขีดความสามารถในการตรวจการณ์และระบบ
อาวุธ (ปืน) ระยะใกล้ สามารถสนับสนุนการขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง ด้วยการประกอบกาลังตรวจการณ์
และการป้องกันฝั่ง บริเวณฐานทัพท่าเรือ ตรวจตราและต่อต้านการแทรกซึมของฝ่ายข้าศึกในการที่จะเข้ามา
ปฏิบัติการ เช่น การลอบวางทุ่นระเบิดด้วยเรือผิวน้า การลักลอบส่งชุด ชปพ.ข้าศึก เป็นต้น
๙. กองเรือลาน้า มีหน้าที่จัดและเตรียมกาลังสาหรับการปฏิบัติการตามลาน้า ด้วยเรือขนาดเล็ก กินน้าน้อย
มีความคล่องในพื้นที่น้าตื้น สามารถส่งชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก (๒ – ๓ นาย) ขึ้นสู่ฝั่งได้อย่างรวดเร็ว สามารถ
สนับสนุนการขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง ด้วยการร่วมในปฏิบัติการสะเทินน้าสะเทินบก ในการตีโฉบฉวย และ
การปฏิบัติการลาน้าภายหลังการสถาปนาหัวหาดเรียบร้อยหากพื้ นที่มีลาน้าในบริเวณใกล้เคียง และเป็น
จุดยุทธศาสตร์ลาน้าที่สาคัญ
๑๐. กองการบินทหารเรือ มีหน้าที่จัดและเตรียมกาลังทางอากาศของกองทัพเรือ ปฏิบัติการทางอากาศ
สนับสนุนกาลังทางเรือ และกาลังต่างๆ ด้วยอากาศยานที่มีขีดความสามารถในการโจมตี (F27- mk 200 และ
ฮ.ติดอาวุธ (Gunship) ขีดความสามารถในการตรวจการณ์ และขีดความสามารถในการลาเลียงทางธุรการ
สามารถสนับสนุนการขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง ด้วยขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับเรือในการตรวจการณ์
การชี้ เป้ าระยะพ้ นขอบฟ้ า (OTHT) เพื่ อให้ ได้ มาเพื่ อการควบคุ มทะเล ร่ วมไปถึ ง การใช้ ฮ. ในการคุ้ มกั น
การส่งผ่านกาลัง และปฏิบัติการช่วยเหลือแนวหน้า (COMBAT SAR)
๑๑. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ มีหน้าที่จัดและเตรียมกาลังสาหรับการปฏิบัติสงครามพิเศษ
ทางเรื อ และปฏิบั ติกิจ พิเศษที่ ได้รั บ มอบหมาย ด้ว ยชุดปฏิบัติการพิเศษนัก ทาลายใต้ น้าจู่โ จม สามารถ
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สนับสนุนการขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง ด้วยการแทรกซึมสารวจหาด และระเบิดทาลายแนวสิ่งกีดขวางหน้า
หาด ก่อนการปฏิบัติการสะเทินน้าสะเทินบกและการส่งผ่านกาลัง ทั้งยังมี เรือปฏิบัติการพิเศษ (เรือ พ.) ที่
สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลาย ที่สาคัญยังสามารถเกยหาดได้ สามารถสนับสนุนการส่งผ่านกาลังได้เป็น
อย่างดี
๑๒. กองการฝึก มีหน้าที่ดาเนิน การฝึ กกาลังพลของ กร. พัฒนาการฝึก จัดทาแบบฝึก และคู่มือ
การฝึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดาเนินการฝึกกาลังพลทดแทน และกาลังพลสารองให้แก่ กร. สามารถ
สนับสนุนการขยายอานาจจากทะเลสูฝ่ ั่ง ด้วยการให้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการนาเรือ การรบผิวน้า การปฏิบัติการ
สะเทินน้าสะเทิน บก การยิงสนับสนุนฝั่ง สงครามทุ่นระเบิด การคุ้มกันกระบวนเรือ การโจมตีระยะไกล
การตรวจการณ์ การแสดงภาพสถานการณ์ด้วยการศูนย์ยุทธการ การป้องกันภัยทางอากาศ การต่อต้านเรือดาน้า
การปฏิบัติการร่วมเรื อ-อากาศยาน เว้น : ปฏิบัติการเรือดาน้า การปฏิบัติการลาน้า การปฏิบัติการอากาศยาน
การปฏิบัติการพิเศษ แต่ทดแทนได้จากการควบคุมบังคับบัญชาและหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการรบ (COMBAT Staff) และ
ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น หน่ ว ยรวมการจั ด การความรู้ ข อง กร.ในการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ และพั ฒ นา
การจัดการความรู้ของ กร.อีกหน้าที่หนึ่ง
จากขีดความสามารถของ นขต.กร. ที่กล่าวมานั้น นขต.กร. ได้จัดทาแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ที่เกี่ยวข้อง รายงายผ่านฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กร.เรียบร้อยแล้ว
ทั้ ง นี้ ฝ่ า ยเลขาฯ ของ กร. พิ จ ารณาแล้ ว ว่ า เป็ น หั ว ข้ อ องค์ ค วามรู้แ ละมี แ นวทางปฏิ บัติ ที่ ดี ที่ ต อบสนอง
ต่อการเตรียมกาลังในการขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ ง ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ของ กร. ได้พิจารณาคัดเลือกหั ว ข้ อ
แนวทางการปฏิบัติที่ดี โดยพิจารณาตามนโยบายการจัดการความรู้ของ กร. คือ “กร. จะใช้การจัดการความรู้
(KM) เป็นเครื่องมือ (Tools) ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและเพิ่มขีดความสามารถในระดับ
ยุทธวิธี (Basic Tactic) ของกาลังทางเรือ” เพื่อเตรียมกาลังทางเรือให้มีความพร้อม ตอบสนองทุกมิติการรบ
และตอบสนองภารกิจ ทร.” เป็นหลัก เพื่อนาเสนอรายงานในรายงานฉบับนี้ต่อ ทร.
แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เรื่อง “การทาโต๊ะทราย ROC” เป็นแนวทางการปฏิบัติ ที่ได้
จากการเพิ่มเติมเข้าไปในการยุทธ์สะเทินน้าสะเทินบก เป็นการปฏิ บัติการจาลองสถานการณ์การปฏิบัติของ
ผู้ปฏิบัติงานจริง มีกาลังที่ต้องเข้าร่วม ที่ต้องจัดมาครอบคลุมทุกหน่วยงานของ กร. ร่วมกับกาลังรบยกพลขึ้นบก
(นย./ทบ.) อากาศยาน การทาลายใต้น้า รวมไปถึงกองกาลังมิตรประเทศ(ถ้ามี) ทั้งยังสามารถประยุกต์ปรับใช้
อธิบายการส่งผ่านกาลังจากเรือสู่ฝั่งในปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้แนวทางการปฏิบัติที่ดีของ นขต.กร. อื่นๆ ที่ไม่ได้นาเสนอในรายงานฉบับนี้ ฝ่ายเลขานุการได้
รวบรวมใส่แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) แนบมาด้วยแล้ว เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป
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แบบรายงาน แนววิธีปฏิบัติที่ดี
ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) การทาโต๊ะทราย ROC
คาสาคัญ การจาลองสถานการณ์ การเคลื่อนกาลังจากเรือสู่ฝั่ง ถกแถลง
๑. ความสาคัญของผลงาน
๑.๑ ความเป็นมา และสภาพปัญหา
จากการฝึกร่วมผสมระหว่าง ทร.ไทย และ ทร.สหรัฐอเมริกา ในรหัส COBRA GOLD และ CARAT
(ในช่วงเดือน ก.พ. และ มิ.ย. ของทุกปี ) มีหัวข้อการฝึกที่สาคัญคือ “การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้าสะเทินบก”
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบั ติการส่ งผ่ านกาลั งสู่ฝั่ ง (อทร.๓๔๓๐) ในการปฏิบัติการสะเทินน้าสะเทินบก มี
ขั้นตอนของการปฏิ บัติที่สาคัญ และจัดเรียงได้ ๒ ลักษณะ คือ “PERMA” ประกอบด้วย ขั้นการวางแผน
(PLANNING), ขั้นการขึ้นสูเรือ (EMBARKATION), ขั้นการซักซ้อม (REHEARSAL), ขั้นการเคลื่อนที่สู ที่หมาย
(MOVEMENT TO THE OBJECTIVE) และขั้ น การโจมตี (ASSAULT) หรื อ เปลี่ ย นไปเป็ น “EMPRA” โดย
เริ่มต้นจากขั้นการขึ้นสูเรือ, ขั้นการเคลื่อนที่สูที่หมาย, ขั้นการวางแผน, ขั้นการซักซ้อม และขั้นการโจมตี
ทั้งนี้ จะต้องมีการถ่ายทอดแผนการเคลื่อนกาลัง ทั้งทางผิวพื้น และทางดิ่ง ไปสู่การซักซ้อมการเพื่อเป็นการ
(๑) ทดสอบความสมบูรณ์ของแผน, จังหวะเวลาในรายละเอียดของการปฏิบัติการตางๆ และความพร้อมรบ
ของกาลังส่วนต่างๆ
(๒) เพื่อใหแนใจวาสวนต่างๆ ในกองเรือเฉพาะกิจสะเทินสะเทินบกและกาลังรบยกพลขึ้นบกทราบ
และเข้าใจในแผนในการเคลื่อนกาลัง
(๓) เพื่อทดสอบการติดตอสื่อสาร และบริหารข่ายการสื่อสาร จาเป็นจะต้องอาศัยความเข้าในแผน
อย่ างถ้ว นถี่ เพื่อให้ การซักซ้อมเป็นไปด้ว ยดีทุกขั้นตอนการปฏิบัติ เพราะในปฏิบัติการจะมี
การปฏิบัติย่อยๆ ที่มีความซับซ้อนในการปฏิบัติ และที่สาคัญอีกมากมาย เช่น การควบคุมคลื่น
เรือเล็ก การควบคุมคลื่นรถ AAV และการควบคุมอากาศยาน
ซึ่งขั้นตอนเดิมๆ ในการถ่ายทอดแผน ไปสู่การปฏิบัติเพื่อซักซ้อม จะใช้การเข้าฟังการบรรยายเป็นหลัก
ร่วมกับการตอบข้อซักถามและร่วมพิจารณาหาข้อยุติ แล้วจะมีการถ่ายทอดแผนลงไปเป็นทอดๆ สู่ผู้ปฏิบัติ
ซึ่งผู้ปฏิบัติที่ประกอบด้วย กาลังทางเรือ กาลังทางอากาศ กาลังรบยกพลขึ้นบก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
อีกมากมาย ส่ งผลให้ ผู้ ป ฏิบั ติมีความไม่เข้าใจในแผนที่ดีเพียงพอ ส่ งผลต่อให้ การปฏิบัติในการซักซ้ อ ม
เกิ ด ความสั บ สนในการปฏิ บั ติ ท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ก ารซั ก ซ้ อ มไม่ ดี เ พี ย งพอ มี ข้ อ ขั ด แย้ ง เสี ย ทั้ ง เวลาและ
งบประมาณ มีผลส่งต่อไปถึงความพร้อมของการเตรียมกาลัง ให้พร้อมต่อภารกิจ

รูปการบรรยายแผนปฏิบัติการสะเทินน้าสะเทินบก

หน้า ๒๘ ของ ๓๖ หน้า

รูปแสดงตัวอย่างการควบคุมคลื่นในปฏิบัติการสะเทินน้าสะเทินบก
แสดงให้เห็นถึงความ “ยาก” ในการควบคุม
๑.๒ แนวทางการแก้ปัญหา และพัฒนา
จากสภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามขั้ น ต้ น ในปี ๒๕๕๘ ทร.สหรั ฐ ฯ ได้ น าการจั ด ท า Rehearsal Of
Concept : ROC มาใช้ ภายหลังการ บรรยายแผน ก่อนการซักซ้อมจริง ซึ่งลักษณะจะคล้ายๆ เป็นการทา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการหรือ การทา “Workshop” โดยมีการจาลองสภาพภูมิประเทศและห้วงอากาศ เช่น
จาลอง Boat Lane หรือพื้นที่ปฏิบัติการ (Area of Operation : AO) ในขนาดมาตราส่วนที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ ทาการจาลองกาลังรบ (Model) ที่สาคัญในส่วนต่างๆ และเชิญผู้ปฏิบัติ ทางเรือ ทางอากาศ ทางบก
ให้มากที่สุดเข้าร่วมกิจกรรม แล้วจาลองการเคลื่อนที่ของ Model โดยผู้ปฏิบัติ มีการทาซ้า วิจัย และถกแถลง
ถึงข้อบกพร่องที่เกิด หรือน่าจะเกิดขึ้น เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รวบรวมเป็นข้อเสนอแนะ ข้อผิดพลาด
บทเรียน ซึ่ง กร. โดย กยพ.กร. ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการทา ROC โดยได้รวมเทคนิคการพัฒนา และ
วิธีการผ่ านกระบวนการจั ด การความรู้ ในการเตรียมก าลั ง เพื่ อ การขยายอานาจจากทะเลสู่ ฝั่ ง ในหั ว ข้ อ
การทาโต๊ะทราย ROC

รูป การทาโต๊ะทราย ROC

หน้า ๒๙ ของ ๓๖ หน้า
๒. จุดประสงค์และเป้าหมายและเป้าหมายของการดาเนินงาน
จุดประสงค์
“เพื่อให้ผู้ปฏิบัติส่วนต่างๆ ในการปฏิบัติการ มีความเข้าใจในแผนการ ลาดับขั้นตอนการปฏิบัติ
ตามเวลา ที่เรือควบคุมหลัก (Primary Control Ship : PCS) เป็นผู้กาหนดและได้ข้อตกลงใจในการปฏิบัติ
การระงับข้อขัดแย้ง ในเรื่องของเวลา กาลัง พื้นที่ และ ห้วงอากาศ จากการจาลองและทดลองสถานการณ์
ด้วยโต๊ะทราย ROC”
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑. ร้อยละของจานวนผู้ปฏิบัติที่เข้าร่วมการทา ROC (กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผบ.เรือยกพล นยก. ผค.
เรือเล็ก นักบิน บ. และ ฮ. ชุดปฏิบัติการพิเศษ พลขับรถ AAV หัวหน้าหน่วยย่อยรบยกพลขั้นบก หน่วยเรือคุมกัน
หน่วยเรือสนับสนุน และผู้ปฏิบัติอื่นๆที่สาคัญ)
๒. จานวนอุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ
๓. จานวนข้อตกลงใจในการปฏิบัติที่ถกแถลงได้
๔. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ROC
๕. ระยะเวลาในการทา ROC
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑. ความถูกต้องและความทันสมัยของข้อมูลภูมิประเทศและกองกาลัง
๒. ความถูกต้องของสถานการณ์จาลอง
๓. รายการข้อตกลงใจที่ใช้ปฏิบัติได้จริง
๔. ความเข้าใจในแผนการปฏิบัติเปรียบเทียบกับการบรรยาย
๕. สัมพันธภาพของผู้ปฏิบัติต่างหน่วยงาน
๖. กาลังพลมีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติการฯ ที่เพิ่มขึ้น

หน้า ๓๐ ของ ๓๖ หน้า
๓. กระบวนการผลิตผลงาน

ROC
ผู้ปฏิบัติ

๑. ภารกิจ/
นโยบาย/แผน
๒. การจาลองภูมิประเทศและห้วงอากาศ

๓. การจาลองกาลังรบ
๔. การจาลองสถานการณ์

ไม่ผา่ น

การถก
แถลง
ผ่าน
๕. ข้อตกลงใจ
ในการปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ ๑ เมื่อผู้ปฏิบัติที่เป็นเป้าหมายพร้อมแล้ว ผู้ควบคุมจะต้องชี้แจงภารกิจ/แผน/และนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบ ทั้งนี้ผู้ควบคุมจาเป็นจะต้องตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของ
ข้อมูลตามแผนเข้าใจในแผนด้วยเช่นกัน
ขั้นตอนที่ ๒ จาลองภูมิประเทศและห้วงอากาศ เป็นการปฏิบัติที่สามารถเป็นการเตรียมการไว้ก่อนได้
โดยทีมงานของผู้ควบคุม หรือให้ผู้ปฏิบัติร่วมกันจัดทา เพื่อทาเป็นการทาความเข้าใจควบคู่กันก็ได้ มาตราส่วน
ของโต๊ะทรายไม่กาหนด ขึ้นอยู่กับขนาดของสถานที่และจานวนของผู้ปฏิบัติ ยกตัวอย่าง เช่น ใช้โรงเก็บอากาศยาน
ร.ล. อ่างทอง เป็นสถานที่ กาหนดขอบเขตภูมิประเทศจาลองขนาดประมาณ ๘ X ๕ ม. กาหนดเส้นแนวหาด
ทาเส้นแบ่ง Boat Lane หรือ อาจจาลองภูมิประเทศและห้วงอากาศ เป็นแบบ ๓ มิติก็ได้เป็นต้น
ขั้นตอนที่ ๓ จาลองกาลังรบ ในขั้นตอนนี้ให้จัดทาแบบจาลอง (Model) ของกาลังรบของฝ่ายเรา และ
แบบจาลองของข้าศึก (ถ้ามี) ไม่กาหนดมาตราส่วนแน่นอน เน้นเรียบง่าย สะดวกและประหยัด ทั้งนี้สามารถ
ใช้ผู้ปฏิบัติร่วมเป็นแบบจาลองก็ได้ โดยให้มีความเข้าใจว่าเป็นตัวแทนกาลัง หรือยานรบประเภทใด

หน้า ๓๑ ของ ๓๖ หน้า

รูปตัวอย่างการจาลองภูมิประเทศ และการจาลองกาลังรบ
ขั้นตอนที่ ๔ จาลองสถานการณ์ ในขั้นตอนนี้ให้นาแบบจาลองกาลังรบ หรือผู้ปฏิบัติ ส่วนต่างๆ มา
จัดวางบนภูมิประเทศจาลอง กาหนดเหตุการณ์สมมุติ อาจจาลองการจับเวลา ตั้งแต่เริ่มต้นตามแผน ทาเป็น
ขั้นตอน ตามที่เรือควบคุมหลัก (PCS) หรือ OTC เป็นผู้กาหนด โดยผู้ควบคุมต้องคอยสอบถามความเข้าใจ
ในการปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติ ทาการถกแถลงอุปสรรค ข้อขัดข้อง ที่อาจจะต้องพบเจอ รวมไปถึง อาจมีการระงับ
ข้อขัดแย้ง ความไม่เข้าใจในการปฏิบัติต่างๆ ทุกส่วน ทุกกาลังที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อยุติ ในการปฏิบัติ
ที่ไม่เข้าใจ หรือการปฏิบัตินั้นๆ จานวนเหตุการณ์ที่จาลองตามสถานการณ์ไม่กาหนดตายตัว สามารถทาซ้า
จนกว่าจะได้ข้อยุติ/ข้อตกลงใจ ที่ดีที่สุด

รูป แสดงการจาลองสถานการณ์และร่วมถกแถลง
ขั้นตอนที่ ๕ ข้อยุติข้อตกลงใจ จานวนข้อตกลงใจที่เกิดขึ้น ใน ROC สามารถชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตามแผน ข้อตกลงใจที่ดีต้องสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง สามารถนาไปพัฒนาปรับปรุงแผนต่อไป
ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ ผู้ ค วบคุ ม /ฝ่ า ยวางแผนต้ อ งน าข้ อ ยุ ติ ข้ อ ตกลงใจ รวมไปถึ ง อุ ป สรรค ข้ อ ขั ด ข้ อ ง และ
ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยเหนือต่อไป

หน้า ๓๒ ของ ๓๖ หน้า
การนา ROC ไปใช้
การนา ROC ไปใช้
PERMA

EMPRA

ขั้นวางแผน
PLANNING

ขั้นขึ้นสู่เรือ
EMBARKATION

ขั้นขึ้นสู่เรือ
EMBARKATION

ขั้นการเคลื่อนทีส่ ู่ที่หมาย
MOVEMENT TO THE OBJECTIVE

ขั้นการซักซ้อม
REHEARSAL

ขั้นวางแผน
PLANNING

ขั้นการเคลื่อนทีส่ ู่ที่หมาย
MOVEMENT TO THE OBJECTIVE

ขั้นการซักซ้อม
REHEARSAL

ขั้นการโจมตี
ASSAULT

ขั้นการโจมตี
ASSAULT

ROC

ROC

รูปภาพ แสดงการนาโต๊ะทราย ROC มาใช้แสดงการปฏิบัติการสะเทินน้าสะเทินบก

หน้า ๓๓ ของ ๓๖ หน้า
๔. ผลการดาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
๔.๑ ผลที่เกิดตามจุดประสงค์ ทุกหน่วยที่เข้าร่วมการปฏิบัติมีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ ตามที่
วางแผน อย่างครบถ้วน สามารถแสดงความเกี่ยวข้องตามตัวชี้วัดได้ตามตาราง ดังนี้
ผลลัพธ์

การวัดเชิงปริมาณ

การวัดเชิงคุณภาพ

ผู้ปฏิบัติส่วนต่างๆ ในการปฏิบัติการ - ร้อยละของจานวนผู้ปฏิบัติที่เข้า ความเข้าใจในแผนการปฏิบัติ
มี ความเข้ าใจในแผนการ และ ร่วมการทา ROC
เปรียบเทียบกับการบรรยาย
การปฏิบัติ
- ระยะเวลาในการทา ROC
ได้ข้อตกลงใจ ข้อเสนอแนะ ที่ใช้ - จานวนข้อตกลงใจในการปฏิบัติ - รายการข้อตกลงใจที่ใช้ปฏิบัติได้จริง
ปฏิบัติ/แก้ไขข้อขัดข้องได้จริง
ทีถ่ กแถลงได้
- ข้อเสนอแนะที่ถูกนาไปปรับปรุงแผน
- จานวนอุปสรรค ข้อขัดข้อง
ผู้ปฏิบัติส่วนต่างๆ ในการปฏิบัติการ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ROC สัมพันธภาพของผู้ปฏิบัติ
ได้ร่วมปฏิบัติงานร่วมกัน
ต่างหน่วยงาน
องค์ความรู้ในการจัดทาโต๊ะทราย ความถูกต้องของการจาลอง
ได้รับการใช้งานและพัฒนา
สถานการณ์

เห็นภาพสถานการณ์ได้
อย่างครบถ้วน

๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
๑. จากการน ามาใช้ในการฝึ กร่ว มผสม COBRA GOLD ในปี งป.๖๑ กาลั งพลผู้ เข้าร่ว ม
ปฏิบัติการ มีความเข้าใจในการปฏิบัติ เพิ่มขึ้นภายหลังการฟังบรรยายแผน (คาสัมภาษณ์ น.ต. นิติชัย เครือวัลย์
ต้นเรือ ร.ล. อ่างทอง)
๒. การปฏิบัติการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. กาลังพลมีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติการฯ ที่เพิ่มขึ้น
๔.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. ได้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติในการปฏิบัติการของหน่วยหรือชาติที่เกี่ยวข้องของมิตร
ประเทศ และเข้าใจข้อจากัดในการปฏิบัติเพื่อให้ในการวางแผนและพัฒนาหลักนิยมร่วมกันต่อไปในอนาคต
๒. ในการถกแถลง มีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปฏิบัติ ของกาลังพล
ของส่วนต่างๆ เช่น กองเรือต่างๆ กาลังพล กร. กาลังพล นย. นักบิน นักทาลายใต้น้า เพื่อให้ได้การปฏิบัติที่ดีที่สุด
ลดการสับสน และง่ายต่อการควบคุมการปฏิบัติ

หน้า ๓๔ ของ ๓๖ หน้า
๓. มีการพัฒนาในการจัดทาภูมิประเทศและกาลังรบจาลอง(โต๊ะทราย) ในรูปแบบต่างๆ
เพื่อใช้อธิบายสถานการณ์การปฏิบัติ
๔. กาลังพลมีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติการฯ ที่เพิ่มขึ้น
๕. ปัจจัยความสาเร็จ
๑. ผู้ควบคุม ROC
- จะต้องทราบแผน และการปฏิบัติ เป็นอย่างดี
- จะต้องคอยยิงคาถาม คอยสอบถามว่าผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไร
- จะต้องคอยตรวจสอบความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการฝึก และ ให้ปฏิบัติเองโดยปราศจาก
การชี้แนะ
- ควรมีความสามารถทางภาษาหากต้องปฏิบัติร่วมกับมิตรประเทศ
- มีได้มากกว่า ๑ คน (เช่น นายทหารยุทธการของเรือคุมหลัก และนายทหารการเคลื่อนกาลัง
จากเรือสู่ฝั่ง)
๒. ผู้ปฏิบัติ
- ผู้ปฏิบัติที่มาทา ROC ควรจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติจริงๆ ตามที่กาหนดในแผน
- มีความรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทาอย่างไรในการปฏิบัตินั้นๆ
- สามารถให้คาแนะนาหรือข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
๓. แบบจาลอง(โต๊ะทราย)
- ต้องตอบสนองจินตนาการ ไปในทิศทางแนวเดียวกัน
- มีความอ่อนตัวปรับแต่งได้ตามสถานการณ์ สถานที่
๖. บทเรียนที่ได้รับ
๑. สามารถปรับการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพหรือชาติ ที่เข้าร่วมภารกิจ เช่น ทร. สหรัฐใช้วิธีการนี้
ในการปรับการปฏิบัติในการปฏิบัติการสะเทินน้าสะเทินบกของชาติที่เข้าร่วมการฝึ ก ในการฝึกร่วมผสม
COBRA GOLD
๒. สามารถประยุกต์ใช้ในการอธิบายแผนการปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการส่งผ่านกาลัง
สู่ฝั่ง ให้ผู้ปฏิบัติอื่นๆ ที่เป็นกาลังจากเหล่าทัพอื่น หรือหน่วยงานภายนอกและเอกชน ที่ไปกับกาลังทางเรือ
เข้าใจได้ เช่น ทีมแพทย์ ทีมกู้ภัย
๓. การจ าลองภูมิ ป ระเทศฯ และการจาลองกาลั งรบ มีความอ่อนตัว ไม่ขึ้นกับมาตราส่ วน และ
สถานที่ และไม่จาเป็นต้องสิ้นเปลืองงบประมาณราคาแพง สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม

หน้า ๓๕ ของ ๓๖ หน้า

ครบทุกมิติ
เตรียมความพร้อม
ตอบสนองภารกิจ
เพิ่มขีดความสามารถในระดับยุทธวิธี (Basic Tactic)
ของกาลังทางเรือ
๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ
๑. รายงานผลการฝึกร่วมผสม COBRA GOLD (After Action Review : AAR) โดยได้รับการยอมรับ
ในผลงานจาก ทร.สหรัฐฯ ตามภาพ

หน้า ๓๖ ของ ๓๖ หน้า
คาแปล
บทเรียนที่ได้
- การระดมความคิดในการประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายของการฝึกยกพลขึ้นบก ได้พิสูจน์แล้วว่า
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับความสาเร็จในการดาเนินงาน
- ด้วยการวางแผนที่มีความประณีต ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อแผนเพียงเล็กน้อย ภายหลังจาก
ขั้นตอนการซักซ้อม ทาให้ทุกหน่วยงาน มีความเข้าใจทีด่ ี ลดความสับสนในการดาเนินการ
ข้อแนะนา
- ควรจัดให้มกี ารระดมความคิดในการประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายของการฝึกยกพลขึ้นบก ต่อไป
อย่างน้อย ๑ ครั้ง เมื่อกองกาลังของ สหรัฐฯ มาถึงประเทศไทย
๒. เป็นหัวข้อในการเรียนการสอน หลักสูตรยกพลขึ้นบก (สัญญาบัตรและประทวน) กฝร.

อ้างอิง
๑. เอกสาร
ลำดับ

เอกสำร

๑.

คำสั่ง กร. (เฉพำะ) ที่ ๑๑๗๑/๒๕๖๐ ลง ๑ ต.ค.๖๐

๒.

บันทึกขออนุมัติจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ที่ ๕๓๑๗/
๒๕๖๐ ลง ๑๘ ต.ค.๖๐

๓.

บันทึกแจ้งรำยชื่อคณะทำงำนและผู้เชี่ยวชำญ ที่ ๖๔๗๖/๒๕๖๐ ลง ๑๒ ธ.ค.๖๐

๔.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของ กร.(เฉพำะ) ที่ ๑/๒๕๖๐
ลง ๑๙ ธ.ค.๖๐

๕.

บันทึกขอเสนอแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของ กร. ประจำปี งป.๖๑ ที่ ๖๐๑/๒๕๖๑
ลง ๒ ก.พ.๖๑

๖.

บันทึกขออนุมัติจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ครั้งที่ ๑/๖๑
ที่ ๑๒๓๔/๒๕๖๑ ลง ๗ มี.ค.๖๑

๗.

แผนกำรจัดกำรควำมรู้ของ กดน.กร. ประจำปี งป.๖๑

๘.

ข่ำวเชิญประชุมคณะทำงำนบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ตำมสำขำปฏิบัติกำร
ครั้งที่ ๑/๖๑ มวว.๒๑๑๗๕๐ มี.ค.๖๑ ที่ ๒๗๖/๐๓/๖๑
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๒. แผ่นบันทึกข้อมูล
ลำดับ

ข้อมูล

๑.

รำยงำนกำรจัดกำรควำมรู้และแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีของ กร. งป.๖๑

๒.

เอกสำรหลักฐำน/เอกสำรอ้ำงอิง
- PMQA กร. งป.๖๑
- กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำน กร.
- ยุทธศำสตร์ ทร.๒๐ ปี
- แผนแม่บท KM กร. ๒๕๖๐ –๒๕๖๕
- น.อ.ศิรัส ลิ้มเจริญ เอกสำรบรรยำย KM ณ อล.ทร. ๑๔ มี.ค.๖๑

๓.

แนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีของ กร. งป.๖๑

หมำยเหตุ

๓. สรุปแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีของ นขต.กร.
ลำดับ

หน่วย

หัวข้อ

๑.

กตอ.กร.

๒.

กฟก.๑ กร.

๓.

กฟก.๒ กร. กำรป้องกันภัยทำงอำกำศให้กับกองเรือ

หลักกำรยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนเรือโดยใช้ระบบอำนวยกำรรบ
TACTICOS
กำรคุ้มกันกระบวนเรือ (Convoy and Escort)
จำก ภัยคุกคำมเรือดำน้ำ

๔.

กบฮ.กร.

กำรควบคุมห้วงอำกำศ

๕.

กดน.กร.

กำรโจมตีเรือผิวน้ำด้วยเรือดำน้ำ

๖.

กทบ.กร.

กำรจัดทำคู่มือเดินเรือในช่องทำงกวำด

๗.

กยพ.กร.

กำรทำโต๊ะทรำย ROC ในกำรปฏิบัติกำรสะเทินน้ำสะเทินบก

๘.

กยฝ.กร.

กำรป้องกันฝั่งระยะใกล้

๙.

กลน.กร.

กำรสนับสนุนกำรแทรกซึม-ถอนตัว ของชุดปฏิบัติกำรพิเศษ

๑๐.

กบร.กร.

เฮลิคอปเตอร์คุ้มกันสนับสนุนกำรขยำยอำนำจจำกทะเลสู่ฝั่ง

๑๑.

นสร.กร.

ยุทธวิธีเรือปฏิบัติกำรพิเศษ นสร.

หมำยเหตุ
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