
การจัดการความรู เรื่อง การนาํเรือ LST เขาเกยหาด



การนาํเรือ LST เขาเกยหาด เปนการปฏิบติัที่สําคัญอยางหนึง่ใน   

การปฏิบัติการสะเทนินําสะเทินบก ซึ่งเปนภารกิจหลัก (Core Business) 

ของ กยพ. โดยการนําเรือ LST เขาเกยหาดนี้ เปนการปฏิบัติการที่          

มีความอันตรายสงู ทั้งตอกําลงัพลผูปฏิบติังาน และตอยุทโธปกรณตางๆ 

ดังนั้นผูที่รบัผดิชอบ ผูควบคุม และผูนําเรือตองมีความรู  ในศาสตร     

การยกพลขึ้นบก (การนาํเรอื LST เขาเกยหาด)เปนอยางดี แตในปจจุบัน 

จากปญหาการขาดแคลนกําลงัพล กําลงัพลที่มีความเชี่ยวชาญยายหรือ

เกษียณ และการขาดแคลนยทุโธปกรณ สงผลใหการนําเรือ LST เขาเกย

หาด มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตอ กําลังพลและยุทโธปกรณมากขึน้ 

ตลอดจนอาจสงผลใหไมสามารถขนถายไดตามแผน (เกยไมแหง)

แนวความคิด และกระบวนการ 

ในการจัดการความรู



แนวทางปฏิบัติที่เปนเลศิ (Best practice) ในการนําเรอื LST เขา 

เกยหาด คือ เม่ือเขาเกยหาดตองมีความปลอดภัยสูงทีสุ่ดทั้งตอกําลังพล และ

ยุทโธปกรณในการดําเนนิการ ตลอดจนตองมีเปอรเซ็นตความสําเร็จใน      

การเกย(เกยแหง) มากทีสุ่ดของจํานวนเทีย่วในการเกย โดยใชองคความรู     

ที่เก่ียวของในการนาํเรือ LST เขาเกยหาด ที่ไดรับการจัดเก็บอยางเปนระบบ 

โดยมีเปาหมาย ดังนี้

-  เรือ LST ตองเกยหาดและสามารถทาํการขนถาย(เกยแหง) สาํเร็จเกินกวา 

๘๐ % ของจาํนวนเที่ยวทีเ่กย

-   กําลังพลและยุทโธปกรณในการปฏิบตัิการณมีความปลอดภัยสูงที่สุด (ไม

เกิดอันตรายเลย)

วัตถุประสงค และลักษณะสําคัญของแนวทางปฏิบัติ

ที่เปนเลิศ ของการนําเรือ LST เขาเกยหาด



คณะทํางานจัดการความรู 

เร่ือง การนําเรือ LST เขาเกยหาด

คณะทาํงานการจัดการความรูของ ร.ล.สชีัง



ภารกิจ

        มีหนาท่ีจัดและเตรียมกําลังสําหรับปฏิบัติการยุทธสะเทินน้าํสะเทินบก การลําเลียง และการสนับสนุน

การสงกําลังบํารุง

พันธกิจ

๑. จัดเตรียมกําลังทางเรือ อํานวยการฝกหนวยในบังคับบัญชา ใหพรอมที่จะปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ   

๒. ปฏิบตัิการสะเทินนํ้าสะเทินบก การลําเลียง และสนับสนุนการสงกําลังบํารุงทางทะเล ตามที่ไดรับมอบหมาย   

๓. จัดเตรียมกําลังทางเรือ สนับสนุนหนวยตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   

๔. ปรับปรุงหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการยุทธสะเทินนํ้าสะเทินบก และสงกําลังบํารุงทางทะเลใหมีความทันสมัย   

๕. บริหารจัดการหนวยภายใตกระบวนการจัดการบริหารที่ดี

การวิเคราะหภารกิจตาม อฉก.๒๑๐๐( Core Business) 



ปฏิบัติการสะเทินน้ํา

สะเทินบก การลําเลียง

ปรับปรุงหลักนิยมและ
ยุทธวิธีการปฏิบัติการยุทธ

สะเทินน้ําสะเทินบก

การนําเรือ LST เขาเกยหาด

การมารคเสาหัว การแตงทริมเรือและ

การเกยหาดจําลอง
การชวยเหลือเรือคางหาด



ตัวชี้วัด 

LST เกยหาด

80 เปอรเซนต

เปาหมายในการจัดการความรู

ตัวช้ีวัดความรู (KPI) : เรือ LST ตองเกยหาดและสามารถทําการขนถาย(เกยแหง)

                         สําเร็จเกินกวา ๘๐ %

***โดยนิยามคําวาเกยหาดสําเร็จคือ คา D มีคาเทากับ 0 หรือ +-1 



การดาํเนนิการจัดการความรู

๑. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการสอนงาน



การดาํเนนิการจัดการความรู

๒. การทดลองปฏิบัติเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในแตละองคความรู



การดาํเนนิการจัดการความรู

๓. จัดขอมูลในแตละองคความรู



รวบรวมจัดเก็บอยางเปนระบบ และเผยแพร



Work  Flow แนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  

ของ การนําเรือ LST เขาเกยหาด



- ระดับ กยพ.

                  ๑. องคความรูเรื่อง การนาํเรือ LST เขาเกยหาด ไดรับการจัดเก็บ

อยางมีระบบ หนวยสามารถนําไปใชหรือพัฒนาตอยอดใหดียิ่งขึน้ไปได

๒. ลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิด

วิธี หรือผิดขัน้ตอน ของ กยพ. และ  ผูที่ตองนําเรือ LST เขาเกยหาด 

๓. กยพ. และผูที่ตองนําเรอื LST เขาเกยหาด มีความม่ันใจ วา

สามารถปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จลุลวง

สิ่งที่ไดรับจากการจัดการความรู เร่ือง

การนําเรือ LST เขาเกยหาด



 - ระดับ ทร.

 ๑. ทร. สามารถมีความม่ันใจไดวา กยพ.สามารถใชเรือ LST ได

อยางเต็มประสิทธิภาพ และปลอดภัย

๒. กยพ. สามารถปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายจาก ทร. ทั้งทาง 

ดานยุทธการ หรือมนุษยชน ไดสําเร็จดียิ่งขึ้น (สามารถเกยแลวขนถายได

ตามภารกิจ) ทั้งยังเปนการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทนิ

บกใหดียิ่งขึน้

ผลการดําเนินการ
สิ่งที่ไดรับจากการจัดการความรู เร่ือง

การนําเรือ LST เขาเกยหาด



๑. ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับการจัดการความรู ตลอดจนใหคําแนะนาํ และ

แนวทางในการจัดการความรู

๒. ผูจัดเก็บความรู และนายทหารประสานงาน (KM Facilitator) มีความเขาใจใน

กระบวนการ และ มีความตั้งใจในการดําเนินการจัดการความรู

๓. ผูเชี่ยวชาญมีความเต็มใจ และยินดีที่จะถายทอดและแบงปนความรูที่มี

๔. กําลังพลทุกนายที่รวมดําเนินการจัดการความรู เห็นประโยชนในการจัดการความรู

และใหความรวมมือ ในการจัดการความรูเปนอยางดี

๕. ความรูในศาสตรยกพลขึ้นบกเปนความรูเฉพาะทาง ประกอบกับจํานวนผูเชี่ยวชาญ

ลดนอยลงทุกวัน การดําเนินการจัดเก็บความรู ควรใหกําลังพลที่ปฏิบัติงานมีการจดบันทึก ขอดี 

และขอบกพรองในการปฏิบัติงานจริง เพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดการความรู และยกระดับ Best 

Practice ใหดีย่ิงๆ ขึ้นไป ตามการพัฒนาของยุทโธปกรณ

ปจจัยที่สงผลใหสามารถดําเนินการจัดการ

ความรูไดสาํเร็จ



การเผยแพร

องคความรูเรื่องการนําเรือ LST เขาเกยหาด เม่ือดําเนินการจัดการความรูเสร็จสิ้นแลว

ไดรวบรวมจัดทําเปนรปูเลมไวทีห่องสมุด กยพ. เพ่ือใหกําลังพลที่มีความสนใจสามารถเขาไป

สืบคน และนําไปใชประโยชนได นอกจากนี้ยังไดนําขอมูลลงไวใน เว็บไซต กยพ.(การจัดการ

ความรู) ซ่ึงบคุคลภายนอกที่สนใจสามารถเขาชมได

การไดรับการยอมรับ

ในเบื้องตน หนวยที่มีสวนไดสวนเสีย เชน นย. สอ./รฝ. หนวยที่ขอรบัการสนับสนนุอื่นๆ 

ใหการยอมรับ ในองคความรูนี้ ทัง้นี้ ทุกครัง้ที่ไดมีการนําเรือ LST เขาเกยหาดไดมีการทํา

แบบสอบถามความพึงพอใจ และขอเสนอแนะจากหนวยตางๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือรวบรวมและ

พัฒนาตอยอดองคความรูตอไป

การเผยแพร และการไดรับการยอมรบั  



การไดรับการยอมรับ

• แบบสอบถามความพึงพอใจในการนําเรือ LST เขาเกยหาด

การเผยแพร และการไดรับการยอมรบั  



๑. การจัดการความรูอยางไมเปนระบบ อาจสงผลใหไมไดหนทางปฏิบัติที่ดทีี่สุด              

( Best Practice ) และอาจเกิดอันตรายแกผูนําองคความรูนั้นๆไปใช

๒. เครื่องมือและองควัตถุตางๆมีการพัฒนาอยูเสมอ ดังนั้นหนทางปฏิบัติทีด่ีที่สุดอาจมี

การพัฒนาไดเชนกัน

บทเรียนที่ไดรับจากการจัดการความรู



จบการบรรยาย
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