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คานา
หลักสู ตรการปฏิบตั ิการยามฝั่ง(สัญญาบัตร) ฉบับนี้ เป็ นหลักสู ตรที่ได้จดั ทาขึ้นใหม่โดย
กองเรื อยามฝั่ง (กยฝ.) ซึ่ งเป็ นหน่วยขึ้นตรง กร.ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๒ ตามการปรับโครงสร้าง
ทร.ใหม่ ได้เสนอร่ างหลักสู ตรนี้ ให้ กร. ได้พิจารณาบรรจุเป็ นหลักสู ตรของ กฝร. เพื่อใช้ในการฝึ กอบรม
กาลังพลของ กร.ให้มีความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการยามฝั่ง เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
นอกจากนี้ยงั มีความจาเป็ นที่ กร. และ ทร. จะต้องแสดงบทบาทที่ชดั เจนในการปฏิบตั ิภารกิจรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล เพื่อให้หน่วยเหนือและประชาชนทัว่ ไป ได้ตระหนักถึงความสาคัญนี้ ดังนั้นจึงจาเป็ นต้อง
จัดทาหลักสู ตรขึ้นรองรับการฝึ กอบรมกาลังพล ให้มีความรู ้ความสามารถพร้อมที่จะปฏิบตั ิการในภารกิจยามฝั่ง
ต่อไป ในชุ ดหลักสู ตรปฏิบตั ิการยามฝั่งนี้ มีการแบ่งระดับผูเ้ ข้ารับการอบรมออกเป็ น ๒ หลักสู ตร คือ หลักสู ตร
การปฏิบตั ิการยามฝั่ง(สัญญาบัตร) และหลักสู ตรการปฏิบตั ิการยามฝั่ง(ประทวน)
การจัดทาหลักสู ตรขึ้นครั้งนี้ จึงเป็ นเพียงขั้นตอนแรก
เพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามความมุง่
หมายที่กล่าวข้างต้น เมื่อได้รับอนุมตั ิให้ใช้หลักสู ตรแล้ว กฝร.จะได้เสนอหลักสู ตรเข้าแผนงานโครงการ
ประจาปี เพื่อเปิ ดการฝึ กอบรมไปสักระยะหนึ่ง ประมาณ ๒ - ๓ ครั้ง และหลังจากได้ทาการประเมินผล
ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจนเพียงพอแล้ว จะได้ทาการปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีความสมบูรณ์ข้ ึน และ
ขอความเห็นชอบถึง ยศ.ทร.ใช้เป็ นหลักสู ตรถาวรต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
มีนาคม ๒๕๕๓

หลักสู ตร ๑๑๓๒ การปฏิบตั ิการยามฝั่ง (สัญญาบัตร)
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๓
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพื่อฝึ กอบรมนายทหารสัญญาบัตร ให้มีความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ
ภารกิจยามฝั่งได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นนายทหารสัญญาบัตรทุกพรรคเหล่า ชั้นยศ ร.ต. – น.ท. ที่ทาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิ บตั ิการยามฝั่ ง
หรื อผูท้ ี่จะต้องทาหน้าที่ในโอกาสต่อไป และเตรี ยมไว้สาหรับบรรจุในตาแหน่ งต่าง ๆ ในเรื อของ กยฝ.กร. ในปี
งป. ถัดไปเป็ นหลัก
๓. ระยะเวลาในการศึกษา
๔ สัปดาห์
๔. วิธีดาเนินการศึกษา
๔.๑ ใน ๑ สัปดาห์ให้มีการศึกษา ๕ วัน
๔.๒ กาหนดเวลาฝึ กหัดศึกษาประจาวัน ( ยกเว้นการฝึ กกับเรื อในทะเลให้เป็ นไปตามแผนหรื อคาสั่งการฝึ กที่
กาหนดขึ้น )
๐๖๐๐ - ๐๗๐๐
พลศึกษา
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐
ศึกษาในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐
ศึกษาในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ - ๑๗๐๐
พลศึกษาหรื อศึกษาตามลาพัง
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐
เวลาของผูบ้ งั คับบัญชา
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยน การฝึ กปฏิบตั ิ และการฝึ กกับเรื อในทะเล รวมใช้เวลาประมาณ ๑๒๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กาหนดการเปิ ด และปิ ดการฝึ กอบรมเป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วย และการบรรยายพิเศษ
๕.๑ การดูกิจการนอกหน่วย
- ไม่มี
๕.๒ การบรรยายพิเศษ
- กฝร. จะพิจารณาเชิญวิทยากรมาบรรยายตามความเหมาะสมในการเปิ ดหลักสู ตร แต่ละครั้ง
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๓ และพร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
๒๕๔๐ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยคะแนนประจาตัวนักเรี ยนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐

-๒๗. การวัดและประเมินผลการศึกษา
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการดาเนิ น
การศึกษาของสถานศึกษาซึ่ งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และพร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่
๒ พ.ศ.๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิตให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลการสอบความรู ้
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการดาเนิ น
การศึกษาของสถานศึกษาซึ่ งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และพร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่
๒ พ.ศ.๒๕๕๑
๙. กาหนดวิชาในหลักสู ตร
๙.๑ การกาหนดหน่ วยกิ ต กาหนดชัว่ โมงบรรยายประมาณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่ วยกิ ต และกาหนด
ชัว่ โมงการปฏิ บตั ิประมาณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่ วยกิ ต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่ สอบคิดเป็ นหน่ วยกิ ต และให้
เทียบเศษของชัว่ โมงที่เกินหรื อไม่ถึง ๑ หน่วยกิต ดังนี้
๙.๑.๑ การเรี ยนภาคทฤษฏี ๔ – ๑๑
ชัว่ โมง
เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๒ การเรี ยนภาคปฏิบตั ิ ๘ – ๓๒
ชัว่ โมง
เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๓ การฝึ กภาคสนาม ๑๖ - ๔๓
ชัว่ โมง
เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๒ การกาหนดวิชาในหลักสู ตร มีรายชื่ อวิชา จานวนชัว่ โมง และหน่วยกิต ดังนี้
ชื่อวิชา
- การปฏิบตั ิการยามฝั่ง
(Coastal Operations Overview)
- การรักษากฎหมายและความมัน่ คงในทะเล
(Law Enforcement and Maritime Security)
- ระบบความปลอดภัยทางทะเล
(Maritime Safety System)
- การตรวจค้นจับกุมผูก้ ระทาผิดกฎหมายในทะเล
(Ship Boarding)
- การปฏิบตั ิของหน่วยต่างๆในทะเล
(Operations of the Units at Sea).
- การฝึ กในทะเล (Sea Training)
รวม

จานวนชัว่ โมง
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ สอบ
๖
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-๓๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ รายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ การปฏิบตั ิการยามฝั่ง (Coastal Operations Overview)
ผนวก ก
๑๐.๑.๒ การรักษากฎหมายและความมัน่ คงในทะเล
ผนวก ข
(Law Enforcement and Maritime Security)
๑๐.๑.๓ ระบบความปลอดภัยทางทะเล (Maritime Safety System)
ผนวก ค
๑๐.๑.๔ การตรวจค้นจับกุมผูก้ ระทาผิดกฎหมายในทะเล (Ship Boarding) ผนวก ง
๑๐.๑.๕ การปฏิบตั ิของหน่วยต่างๆในทะเล (Operations of the Units at Sea)ผนวก จ
๑๐.๑.๖ การฝึ กในทะเล (Sea Training)
ผนวก ฉ
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๑๑๓๒ เป็ นหมายเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชา กาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชา หรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวก เลขตัวแรก
หมายถึง ชัว่ โมงสอนทางทฤษฎี และเลขหลังเครื่ องหมาย /คือการสอนในทางปฏิบตั ิ
รายการผนวก
ผนวก ก วิชา ๑๑๓๒.๑ การปฏิบตั ิการยามฝั่ง (Coastal Operations Overview) ๔ ชัว่ โมงหน้า ๔
ผนวก ข วิชา ๑๑๓๒.๒ การรักษากฎหมายและความมัน่ คงในทะเล
๒๗ ชัว่ โมงหน้า ๕ - ๘
(Law Enforcement and Maritime Security)
ผนวก ค วิชา ๑๑๓๒.๓ ระบบความปลอดภัยทางทะเล (Maritime Safety System) ๓๖ ชัว่ โมงหน้า ๙ –๑๔
ผนวก ง วิชา ๑๑๓๒.๔ การตรวจค้นจับกุมผูก้ ระทาผิดกฎหมายในทะเล
๒๑ ชัว่ โมงหน้า ๑๕ -๑๖
(Ship Boarding)
ผนวก จ วิชา ๑๑๓๒.๕ การปฏิบตั ิของหน่วยต่างๆในทะเล
๑๓ ชัว่ โมงหน้า ๑๗ -๑๘
(Operations of the Units at Sea)
ผนวก ฉ วิชา ๑๑๓๒.๖ การฝึ กในทะเล (Sea Training)
๑๖ ชัว่ โมงหน้า ๑๙

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก
ชื่อวิชา ๑๑๓๒.๑ การปฏิบตั ิการยามฝั่ง (Coastal Operations Overview)

๐.๕ หน่วยกิต (๖- ๐ - ๑)

ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการยามฝั่งในภาพรวม
ซึ่งจะเป็ นพื้นฐานให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมสามารถนาไปเป็ นหลักฐานในการปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การปฏิบตั ิการยามฝั่ง (๓/๐)
๑.๑ การปฏิบตั ิการขัดขวางทางทะเล (Maritime Interdiction Operation)
๑.๒ การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ (Protection of Natural Resources)
๒. สนับสนุนการป้ องกันประเทศในยามสงคราม (๓/๐)
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- การปฏิบตั ิยามฝั่ง
- สนับสนุนการป้ องกันประเทศใน
ยามสงคราม
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ

หน่วยกิต

๓

-

๑

๐.๕

๓
๖

-

๑

๐.๕

การวัดและ
การ
ประเมินผล
สอบข้อเขียน

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
- แนวทางการปฏิบตั ิการขัดขวางทางทะเล กยฝ.กร.
- Model of Maritime Operations Guide ของ United States Coast Guard
ผูจ้ ดั ทา
กยฝ.กร. กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมาย
เหตุ

-๕ผนวก ข
ชื่อวิชา ๑๑๓๒.๒ การรักษากฎหมายและความมัน่ คงทางทะเล
(Law Enforcement and Maritime Security)

๑.๕ หน่วยกิต (๒๑ - ๓ -๓)

ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทะเล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ทหารเรื อ กฎหมายอาญา กฎหมายพิจารณาความอาญา ตลอดจนสามารถนากฎหมายไปบังคับใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
หัวข้อวิชาและขอบเขตเนื้ อหา
๑. กฎหมายทะเล (๓/๐)
๑.๑ การกาหนดอาณาเขตทางทะเล
- เส้นฐานธรรมดา
- เส้นฐานตรง
- เส้นฐานหมู่เกาะ
- เส้นฐานของประเทศไทยตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
๑.๒ อาณาเขตทางทะเลส่ วนพื้นผิวน้ าและส่ วนที่อยูใ่ ต้พ้นื น้ า
- น่านน้ าภายใน
- ทะเลอาณาเขต
- เขตต่อเนื่ อง
- เขตเศรษฐกิจจาเพาะ
- ทะเลหลวง
- ไหล่ทวีป
๑.๓ สิ ทธิของรัฐชายฝั่งในเขตต่าง ๆ
๑.๔ กฎหมายทะเลและอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย
- ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ องอ่าวไทยตอนใน
- ประกาศกาหนดความกว้างของทะเลอาณาเขตของประเทศไทย
- ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ องเส้นฐานตรงและน่านน้ าภายในของประเทศไทย
- ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ องเส้นฐานตรงและน่านน้ าภายในของประเทศไทย ฉบับที่ ๒
- ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ องเส้นฐานตรงและน่านน้ าภายในของประเทศไทย บริ เวณที่ ๔
- ประกาศเขตเศรษฐกิจจาเพาะของราชอาณาจักรไทย
- ประกาศเขตเศรษฐกิจจาเพาะของราชอาณาจักรไทยด้านอันดามัน
- ประกาศกาหนดเขตไหล่ทวีปของไทยด้านอ่าวไทย
- ประกาศเขตเศรษฐกิจจาเพาะของราชอาณาจักรไทย ด้านอ่าวไทยส่ วนที่ประชิดกับเขต
เศรษฐกิจจาเพาะของประเทศมาเลเซี ย
- ประกาศเขตต่อเนื่ องของราชอาณาจักรไทย

-๖๑.๕ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- การสื บสวน - การสอบสวน
- การตรวจค้น - การจับกุม
๑.๖ กฎหมายอาญา
- การใช้กฎหมายอาญา
- ความผิดในทางอาญา
- การพยายามกระทาความผิด
- ตัวการและผูส้ นับสนุน
- การกระทาความผิดหลายบทหรื อหลายกระทง
- ความคุม้ ครองและความรับผิดของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
- การแยกองค์ประกอบความผิด
๒. กฎหมายที่ให้อานาจทหารเรื อปราบปรามกระทาความผิดทางทะเล (๓/๐)
๒.๑ กฎหมายภายในประเทศ
๒.๑.๑ พ.ร.บ.ให้อานาจทหารเรื อปราบปรามการกระทาความผิดบางอย่างทางทะเล
พ.ศ.๒๔๙๐ (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ.๒๕๓๔)
๒.๑.๒ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่ องอุปโภคและของอื่น ๆ ในภาวะคับขัน พ.ศ.๒๔๘๘
๒.๑.๓ พ.ร.บ.สารวจและห้ามกักกันข้าว พ.ศ.๒๔๘๙
๒.๑.๔ พ.ร.บ.การส่ งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่ งสิ นค้า พ.ศ.๒๕๒๒
๒.๑.๕ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ.๒๕๑๐
๒.๑.๖ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
๒.๑.๗ พ.ร.บ.ว่า ด้ว ยสิ ท ธิ ก ารประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๕๘๒ (แก้ไ ข
เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๙)
๒.๑.๘ พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.๒๔๙๐
๒.๑.๙ พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ ดให้โทษ พ.ศ.๒๕๑๙ (แก้ไขเพิ่ ม เติ ม
พ.ศ.๒๕๓๔)
๒.๑.๑๐ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒
๒.๑.๑๑ พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕)
๒.๑.๑๒ พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูก้ ระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔
๒.๑.๑๓ พ.ร.บ.ป้ องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓
๒.๑.๑๔ พ.ร.บ.การเดินเรื อในน่านน้ าไทย พ.ศ.๒๔๕๖ (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ.๒๕๔๐)
๒.๑.๑๕ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๐)

-๗๒.๑.๑๖ พ.ร.บ.ป่ าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔
๒.๑.๑๗ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
๒.๑.๑๘ พ.ร.บ.ป่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
๒.๑.๑๙ พ.ร.บ.สงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๔
๒.๑.๒๐ พ.ร.บ.สวนป่ า พ.ศ.๒๕๓๕
๒.๑.๒๑ พ.ร.บ.จัดหางานและคุม้ ครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๗)
๒.๑.๒๒ พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๐
๒.๑.๒๓ พ.ร.บ.การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๒๑
๒.๑.๒๔ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗
๒.๑.๒๕ พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๐๔ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕)
๒.๑.๒๖ พ.ร.บ.เรื อไทย พ.ศ.๒๔๘๑
๒.๑.๒๗ พ.ร.บ.ควบคุมสิ นค้าตามขายแดน พ.ศ.๒๕๒๔
๒.๑.๒๘ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิ โตรเลียมในทะเล พ.ศ.๒๕๓๐
๒.๑.๒๙ พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการกระทาอันเป็ นโจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๔
๒.๑.๓๐ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗
๒.๒ กฎหมายระหว่างประเทศ
- กฎหมายทะเล
- กฎหมายว่าด้วยการพิพาทกันด้วยอาวุธ
- ข้อที่ตอ้ งคานึงเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
๓. กฎการใช้กาลัง (Rules of Engagement) (๓/๐)
๔. การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการทาประมง (๓/๐)
๔.๑ อุปกรณ์การทาประมง
๔.๒ พื้นที่ทาการประมง/พื้นที่หา้ ม/ฤดูการทาประมง
๕. การสกัดกั้นยาเสพติด (Drug Interdiction) (๓/๐)
๕.๑ Counterdrug Operation
๕.๒ Patrol Tactics
๕.๓ Collecting Intelligent
๕.๔ Operations Plan

-๘๖. การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว (๓/๐)
๖.๑ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖.๒ การปฏิบตั ิต่อผูอ้ พยพ
๗. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๓/๐)
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- กฎหมายทะเล
- กฎหมายที่ให้อานาจทหารเรื อ
ปราบปราม
การกระทาความผิดทางทะเล
- กฎการใช้กาลัง (Rules of Engagement)
- การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการ
ทาประมง
- การสกัดกั้นยาเสพติด (Drug
Interdiction)
- การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวม

จานวนชัว่ โมง
การวัดและ
หน่วยกิต
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
๓
๓
๓
๑.๕
สอบ
๓
ข้อเขียน

หมายเหตุ

๓
๓
๓
๓
๓

๒๑

๓

๓

๑.๕

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
- อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒
- ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับ อาณาเขต และตาบลที่เส้นฐานต่าง ๆ
- กฎหมายอาญา และกฎหมายพิจารณาความอาญา
- พ.ร.บ.ที่ให้อานาจทหารเรื อปราบปรามการกระทาผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐ (แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๓๔)
ผูจ้ ดั ทา
กยฝ.กร. กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๙–
ผนวก ค
ชื่อวิชา ๑๑๓๒.๓ ระบบความปลอดภัยทางทะเล (Maritime Safety System) ๑.๕ หน่วยกิต (๒๗ - ๖ -๓)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้เกี่ยวกับท่าเรื อ เรื อประเภทต่าง ๆ และเอกสาร/
ใบอนุญาตประจาเรื อ และให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะ ส่ วนประกอบ หลักการทางาน
ตลอดจนการบารุ งรักษา เครื่ องแจ้งตาบลที่ และระบบแจ้งความปลอดภัยและเหตุภยั พิบตั ิทางทะเล(GMDSS)
เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งทราบถึงการค้นหา
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในทะเล และการกูภ้ ยั ทางทะเล ความปลอดภัยทางน้ า รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แก่ผปู ้ ระสบภัยในทะเล
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. เรื อ ท่าเรื อ และระบบที่เกี่ยวข้อง (๖/๐)
๑.๑ ประเภทเรื อและเอกสาร/ใบอนุญาตต่าง ๆ ประจาเรื อ
- เรื อสิ นค้า
- เรื อประมง
- เรื อดัดแปลงรู ปแบบต่าง ๆ (เรื อโดยสาร อู่ลอย)
๑.๒ Port State Control/ISPS/ISM CODE
๑.๓ ระบบ AIS
๑.๔ ระบบและอุปกรณ์แจ้งการเตือนภัย
- ระบบแจ้งเตือนภัย
- ความเป็ นมาของระบบแจ้งความปลอดภัยและแจ้งเหตุภยั พิบตั ิทางทะเล
- ความมุ่งหมายของระบบแจ้งความปลอดภัยและแจ้งเหตุภยั พิบตั ิทางทะเล
- แนวความคิดของระบบแจ้งความปลอดภัยและแจ้งเหตุภยั พิบตั ิทางทะเล
- ระบบสื่ อสารก่อนใช้ระบบแจ้งความปลอดภัยและแจ้งเหตุภยั พิบตั ิทางทะเล
- ข้อจากัดของการสื่ อสารก่อนใช้ระบบแจ้งความปลอดภัยและแจ้งเหตุภยั พิบตั ิทางทะเล
- ระบบแจ้งความปลอดภัยและเหตุภยั พิบตั ิทางทะเล (GMDSS) กับ (SAR) หน่วยงาน
ค้นหาและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
- อนุสัญญานานาชาติที่เกี่ยวข้องกับระบบแจ้งความปลอดภัยและเหตุภยั พิบตั ิทางทะเล
- พื้นที่ทางทะเล (SEA AREA)
- อุปกรณ์สื่อสารประจาเรื อสาหรับระบบแจ้งความปลอดภัยและเหตุภยั พิบตั ิทางทะเล
- ระเบียบปฏิบตั ิการสื่ อสารด้วย DSC-MF/HF/VHF
- ความถี่วทิ ยุในระบบแจ้งความปลอดภัยและแจ้งเหตุภยั พิบตั ิทางทะเล (GMDSS)
สาหรับ DSC/NBDP/MSI/Tel.

- ๑๐ –
- ขั้นตอนการติดต่อแบบ ARQ MODE
- การติดต่อแบบ Call Auto Mode
- อุปกรณ์และเครื่ องแจ้งตาบลที่ระบบแจ้งความปลอดภัยและเหตุภยั พิบตั ิทางทะเล
- EPIRB (Emergency Position Indication Radio Beacon)
- SART (Search and Rescue Radar Transponder)
- PLB (Personal Locator Beacon)
- ELT (Emergency Locator Transmitter)
- NAVTEX (Navigation Telex)
- EGC
- NBDP (Narrow Direction Printing Telegraphy)
- MSI (Maritime Safety Information)
๒. หลักการค้นหาและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย (๑๘/๒)
๒.๑ ความรู ้เกี่ยวกับปรากฎการณ์ภยั พิบตั ิธรรมชาติทางทะเล
๒.๒ ความรู ้เกี่ยวกับข่าวอากาศ พายุ และสภาพคลื่นลม
๒.๓ การจัดหน่วยในการค้นหาและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย (Search and Rescue Organization)
- การจัดหน่วยงานในภารกิจการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย (SAR Mission Organization)
- ความรั บ ผิด ชอบของหน่ วยงานต่ า ง ๆ ในการค้น หา และช่ ว ยเหลื อ ผู ป้ ระสบภัย
(The Responsibilities of the Search and Rescue Units)
- SAR Coordinator (SC)
- SAR Mission Coordinator (SMC)
- On scene Commander (OSC)
- Search and Rescue Unit (SRU)
- การจัดหน่วยงานและภารกิจในการค้นหาและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยระหว่างประเทศ
(International SAR Organization and Mission)
- หน่ ว ยงานในและภารกิ จ การค้น หาและช่ ว ยเหลื อ ผู ้ป ระสบภัย ภายในประเทศ
(Domestic agencies and their SAR Mission)
๒.๔ การสื่ อสารในการค้นหาและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย (Search and Rescue
Communication)
- ลาดับขั้นตอนต่างๆ และคุณลักษณะของการปฏิบตั ิในสภาวะฉุ กเฉิ น (The Various
Emergency Phases and their Characteristics)
- รู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ ข อ ง ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น ก า ร ค้ น ห า (The Different Types of
Communications Searches)

- ๑๑ - ข้อ มู ล ที่ ต้อ งการในการวางแผนการค้น หาและช่ วยเหลื อ ผู ป้ ระสบภัย (The data
needed to plan a SAR case)
- สัญญาณแจ้งเหตุภยั พิบตั ิ (Emergency Signals)
- ความถี่ ที่ ใช้ในสภาวะฉุ กเฉิ น และความถี่ ในการค้นหาและช่ วยเหลื อผูป้ ระสบภัย
(The Emergency and Dedicated SAR Frequencies)
- ข่ า ยการสื่ อ สารต่ างๆ โดยทั่วไปและผูใ้ ช้งาน (The Various General Channel and
their Users)
- ความต้อ งการต่ า งๆทางการสื่ อ สารในที่ เกิ ด เหตุ (The On Scene Communication
Requirements)
๒.๕ พื้นที่และรู ปแบบการค้นหา (Search Areas and Patterns)
- การกาหนดพื้นที่คน้ หา (Search Areas)
- การกาหนดชื่ อพื้นที่คน้ หา (Naming Search Areas)
- การทาความเข้าใจพื้นที่ในการค้นหา (Orienting Search Areas)
- การอธิบายพื้นที่คน้ หา (Describing Search Areas)
* วิธีกาหนดโดยใช้เส้นแบ่งเขต (Boundary Method)
* วิธีกาหนดโดยใช้การตราเส้นทาง (Track Line Method)
* วิธีกาหนดมุม (Corner Point Method)
* วิธีกาหนดจุดกึ่งกลาง (Center Point Method)
- รู ปแบบของการค้นหา (Search Patterns)
* Track Line Patterns
* Parallel Patterns
* Creeping Patterns
* Square Patterns
* Sector Patterns
* Flare Patterns
* Homing Patterns
* Contour Patterns
๒.๖ การกาหนด Datum (Determining Datum)
- ตาบลที่เบื้องต้นสามตาบลที่ในการคานวณหาการเคลื่อนที่ของเป้า (The three initial
positions used to compute drift)
- การอธิบายการเคลื่อนที่ของเป้า (Define drift)
- ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของเป้ า (The various drift factors)
- สถานการณ์เมื่อควรใช้ minimax

- ๑๒ - วิธีการในการใช้ minimax
๒.๗ ข้อพิจารณาในการวางแผนการค้นหา (Search Planning Variables)
- พื้นที่คน้ หา (Search Areas)
* อัตราผิดรวมของเป้าหมายในการค้นหา (Total Probable Error (E))
* อัตราผิดรวมในการเคลื่อนที่ของเป้าที่เราค้นหา (Total Drift Error (De))
* ความผิด พลาดของตาบลที่ เ บื้ อ งต้น หรื อ ตาบลที่ ร ายงานอุ บ ัติ เ หตุ (Initial
Position Error (X))
* รัศมีการค้นหา (Search Radius (R))
* พื้นที่คน้ หาที่ดีที่สุด (Optimum Search Area)
- การผันแปรของแผนการค้นหา (Search Plan Variables)
- ความสัมพันธ์ของช่องทางในการค้นหาย่านทางกวาด ปัจจัยครอบคลุมและความ
เป็ นไปได้ในการตรวจจับ (Relationships of track spacing, sweep width, coverage factor, and probability of detection)
* ช่องทางในการค้นหา (Track Spacing)
* ย่านทางกวาด (Sweep Width)
* ย่านทางกวาดทัศนะ (Visual Sweep Width)
* ย่านทางกวาดทางเรดาร์ (Radar Sweep Widths)
* ปัจจัยครอบคลุม (Coverage Factor (C))
* ความเป็ นไปได้ในการตรวจจับ (Probability of Detection (POD))
- ความพยายามในการระบุตาบลที่ การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย (Effort Allocation)
๒.๘ ข่าวรายงาน การค้นหาและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย (Search and Rescue Messages)
- การกาหนดสามข่าวสารเบื้องต้นในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย (List the three
primary SAR mission messages)
- การกาหนดผูร้ ับผิดชอบในการตอบสนองข่าวสารต่างๆ ในการค้นหาและช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย (State the personnel responsible for initiating the various SAR message)
- การกาหนดรู ปแบบที่ตอ้ งการในการรายงานสถานการณ์ในการค้นหาและช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยทางทะเล (State the format required in a SAR SITREP)
- ข้อมูลที่เขียนในรายงานสถานการณ์ในการค้นหาและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทางทะเล
(The information contained in a SAR SITREP)
- แบบการรายงาน (State the format required for)
* แผนปฏิบตั ิการค้นหา (Search action plan)
* แผนปฏิบตั ิการช่วยเหลือ (Rescue action plan)
- ข้อมูลที่ใช้ในการรายงาน (The information contained in)
* แผนปฏิบตั ิการค้นหา (Search action plan)

- ๑๓ * แผนปฏิบตั ิการช่วยเหลือ (Rescue action plan)
๓. การปฐมพยาบาลขั้นต้น และการกูช้ ีพขั้นพื้นฐาน (๓/๓)
๓.๑ การปฐมพยาบาล
- ความมุ่งหมายในการปฐมพยาบาลขั้นต้น
- การเกิดบาดแผล ชนิดของบาดแผลและการห้ามเลือด
- กระดูกหักและการเข้าเฝื อก
- การโดนงูกดั และการขันชะเนาะ
- การโดนไฟ น้ าร้อนลวก กรดและด่างหกถูกผิวหนังร่ างกาย รวมทั้งการลดพิษ
- การช๊อค การผายปอดช่วยชีวติ แบบต่าง ๆ
- ฝึ กปฏิบตั ิในการปฐมพยาบาลผูป้ ่ วย
๓.๒ การเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บ
- การพิจารณาสภาพการบาดเจ็บของผูป้ ่ วย
- วิธีการเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บ
- ฝึ กการเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บแบบต่าง ๆ
- เครื่ องช่วยหายใจ
- คุณสมบัติของเครื่ องช่วยหายใจ
- ส่ วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่ องช่วยหายใจ
- แบบและชนิดต่าง ๆ ของเครื่ องช่วยหายใจ
- ฝึ กสวมใส่ เครื่ องช่วยหายใจในห้องที่ปิดทึบหรื อในห้องที่มีปริ มาณออกซิ เจนน้อย
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- เรื อ ท่าเรื อ และระบบที่เกี่ยวข้อง
- หลักการค้นหาและช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย
- การปฐมพยาบาลขั้นต้น
รวม

จานวนชัว่ โมง
หน่วยกิต
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
๖
๐
๓
๑.๕
๑๘
๓
๓
๓
๒๗

๖

๓

๑.๕

การวัดและ
ประเมินผล
สอบ
ข้อเขียน

หมายเหตุ

- ๑๔ รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑, Search and Rescue ของ U.S.Coast Guard
๒. ระบบความปลอดภัยและแจ้งเหตุภยั พิบตั ิทางทะเล (Global Maritime Distress Safety System)
๓. การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ผูจ้ ดั ทา
กยฝ.กร. กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๕ ผนวก ง
ชื่อวิชา ๑๑๓๒.๔ การตรวจค้นจับกุมผูก้ ระทาผิดกฎหมายในทะเล (Ship Boarding) ๑ หน่วยกิต (๑๘ - ๑๒ -๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจในขั้นตอน และวิธีการปฏิบตั ิในการตรวจ
ค้นจับกุมอย่างถูกต้อง และนาไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. วิธีปฏิบตั ิในการเยีย่ มและตรวจค้น (๙/๐)
๑.๑ สิ ทธิในการตรวจค้น
๑.๒ การจัดกาลัง
- การแต่งกายของชุดตรวจค้น
- อาวุธอุปกรณ์ที่ตอ้ งนาไปด้วย
- การจัดกาลังพลชุดตรวจค้น
- การจัดสถานีตรวจค้น
๑.๓ หลักปฏิบตั ิในการตรวจค้น
- ขั้นตอนในการปฏิบตั ิการของเรื อ
- ขั้นตอนในการปฏิบตั ิการของชุดตรวจค้น
- มาตรการในการตรวจค้นและการตรวจสอบเอกสาร
๑.๔ ดุลยพินิจในการใช้อาวุธ
- เพื่อการหยุดเรื อ
- เพื่อการควบคุมผูต้ อ้ งหา
- เพื่อการป้ องกันตัว
๑.๕ ขั้นตอนหลักการตรวจค้นจับกุม
- การรายงาน
- การดาเนินเกี่ยวกับของกลางและผูต้ อ้ งหา
๒. เทคนิคพิเศษในการปฏิบตั ิ (๖/๑๒)
- เทคนิคการตรวจค้นหาสิ่ งซุ กซ่อน
- เทคนิคการจับกุมบุคคลและการควบคุมกลุ่มบุคคล
- เทคนิคการแจ้งข้อกล่าวหา
- เทคนิคการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
- เทคนิคการต่อสู ้ป้องกันตัว และใช้อาวุธในระยะประชิด
- แนะนาพื้นที่ปฏิบตั ิการและพื้นที่ล่อแหลมต่อการกระทาผิด
- ประเภทและลักษณะของเรื อประมงไทย เรื อสิ นค้าต่าง ๆ

- ๑๖ ๓.กรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้อง (๓/๐)
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- วิธีปฏิบตั ิในการเยีย่ มและตรวจค้น
- เทคนิคพิเศษในการปฏิบตั ิ
- กรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้อง
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
๙
๖
๑๒
๓
๑๘
๑๒
-

หน่วย
การวัดและ
กิต
ประเมินผล
๑ - ประเมินผลการ
ฝึ กว่า ผ่าน
หรื อไม่ผา่ น
๑

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการจัดและการฝึ ก สถานีการตรวจค้นของ กร. พ.ศ.๒๕๓๘
๒. คู่มือการฝึ กสถานีเรื อของ กร. พ.ศ.๒๕๒๑
ผูจ้ ดั ทา
กยฝ.กร. กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

- ๑๗ ผนวก จ
ชื่อวิชา ๑๑๓๒.๕ การปฏิบตั ิงานของหน่วยต่างๆในทะเล (Operations of the Units at Sea) ๑ หน่วยกิต (๑๖ – ๒ -๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจในขั้นตอน และวิธีการปฏิบตั ิในการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่วยอื่นใน ทร. และสามารถนาไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ยงั รวมไปถึง
ข้อมูลสาคัญที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ต่าง ๆ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ทรภ.กับการรักษาความมัน่ คงในทะเล (๖/๒)
๑.๑ ภารกิจ หน้าที่ ข้อมูลพื้นที่ปฏิบตั ิการของ ทรภ.ต่าง ๆ
๑.๑.๑ ทรภ.๑
๑.๑.๒ ทรภ.๒
๑.๑.๓ ทรภ.๓
๑.๒ ภารกิจในการรักษาความมัง่ คงในทะเลของ ทรภ.
๑.๓ กรณี ศึกษาในพื้นที่ปฏิบตั ิการต่าง ๆ
๒. การควบคุมเรื อพาณิ ชย์และเรื อประมง (๓/๐)
๒.๑ การควบคุมเรื อพาณิ ชย์
๒.๒ การควบคุมเรื อประมง
๒.๓ ทสปช.ในทะเล
๓. การปฏิบตั ิงานของ ศรชล. (๒/๐)
๓.๑ การจัดหน่วย
๓.๒ ภารกิจ
๓.๓ ภารกิจ หน้าที่ พื้นที่ปฏิบตั ิการของหน่วยใน ศรชล.
๔. หน่วยเรื อเฉพาะกิจของ ทรภ.และหน่วยอื่น ๆ (๒/๐)
๔.๑ ทรภ.๑ (มวก.ทรภ.๑ มชด.)
๔.๒ ทรภ.๒ (มวก.ทรภ.๒ มรต. มตช.)
๔.๓ ทรภ.๓ (มวก.ทรภ.๓ มรอ.)
๕. การปฏิบตั ิงานร่ วมกับ สอ.รฝ. (๓/๐)
๕.๑ การปฏิบตั ิงานร่ วมกับเรดาร์ ตรวจการณ์ชายฝั่ง
๕.๒ การปฏิบตั ิงานร่ วมกับปื นรักษาฝั่ง
๕.๓ หน่วยเฉพาะกิจของ สอ.รฝ.ที่เกี่ยวข้อง (นปก. ฉก.นย.๑๘๐ นป.๔๙๑ ฯลฯ)

- ๑๘ สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- ทรภ.กับการรักษาความมัน่ คงใน
ทะเล
- การควบคุมเรื อพาณิ ชย์และ
เรื อประมง
- การปฏิบตั ิงานของ ศรชล.
- การปฏิบตั ิงานาของหน่วยต่างๆใน
ทะเล (Operation of the Units at Sea)
- การปฏิบตั ิงานร่ วมกับ สอ.รฝ.
รวม

จานวนชัว่ โมง
การวัดและ
หน่วยกิต
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
๖
๒
๑
๓
๒
๒
๓

-

-

๑๖

๒

-

๑

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการจัดและการฝึ ก สถานีการตรวจค้นของ กร. พ.ศ.๒๕๓๘
๒. คู่มือการฝึ กสถานีเรื อของ กร. พ.ศ.๒๕๒๑
ผูจ้ ดั ทา
กยฝ.กร. กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

- ๑๙ ผนวก ฉ
ชื่อวิชา ๑๑๓๒.๖ การฝึ กในทะเล (Sea Training)

๐.๕ หน่วยกิต (๐ – ๑๖ - ๑)

ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้มีความคุน้ เคยกับการปฏิบตั ิเป็ นการเสริ มประสบการณ์จาก
ที่ได้เรี ยนทางทฤษฎีในห้องเรี ยนมาแล้ว โดยจัดให้มีการฝึ กจริ งกับเรื อในทะเล เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. วิธีการปฏิบตั ิการตรวจค้น (๐/๖)
๑.๑ การจัดกาลัง
๑.๒ หลักปฏิบตั ิในการตรวจค้น
๒. การค้นหาและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในทะเล (๐/๓)
๓. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (๐/๓)
สรุ ปเวลาทาการฝึ ก
หัวข้อวิชา
- วิธีปฏิบตั ิการตรวจค้น
- การค้นหาและช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยในทะเล
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
รวม

จานวนชัว่ โมง
การวัดและ
หน่วยกิต
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
๖
๐.๕ วัดผลโดยการ
๖
ประเมินค่า
ในการฝึ ก
๔
๑๖
๐.๕

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการจัดและการฝึ ก สถานีการตรวจค้นของ กร. พ.ศ.๒๕๓๘
๒. คู่มือการฝึ กสถานีเรื อของ กร. พ.ศ.๒๕๒๑
๓. คู่มือการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในทะเล
๔. คู่มือการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ผูจ้ ดั ทา
กยฝ.กร. กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

