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• ตามที่ กยฝ. มีพันธกิจโดยตรงของหนวยงาน (Core Business) ไดแก

๑. การตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล

๒. การชวยเหลือผูประสบภัย

๓. การปองกันฝงชัน้ใน

๔. การควบคมุเรือพาณิชย
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องคความรูดานการตรวจคน
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• ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   

- หนวยเรือมีความเขาใจในการตรวจคนเรือและสามารถปฏิบัติการไดอยาง 

             มีประสิทธิภาพ 

• ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

- สามารถลดขอผิดพลาดและอุบัติเหตุระหวางการตรวจคน

- จํานวนเรือที่ตรวจคนไมนอยกวาตามที่หนวยเหนือหรือผูบังคับบัญชา

กําหนดในแตละภารกิจ

- ระยะเวลาที่ใชในการตรวจคนไมเกินระยะเวลามาตรฐานที่กําหนด 

(ไดมาจากคาเฉลี่ย)
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เปาหมาย



ผลลัพธการนําการปฏิบัติท่ีเปนเลิศเร่ืองการตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเลไปใชงาน

เรือ ปฏิบัติราชการ จํานวนคร้ังการตรวจคน เวลาเฉลีย่ (นาที) จํานวนคร้ังการจับกุม ผลการปฏิบัติ ขอเสนอแนะ

ต.๑๑๑ มชด. ๑๕๗ ๓๐ ๑ เรียบรอย ควรเพ่ิมความระมดัระวังในการตรวจคนกลางคืน

ต.๑๑๒ มชด. ๑๕๗ ๓๐ ๐ เรียบรอย ควรเพ่ิมความระมดัระวังในการตรวจคนกลางคืน

ต.๑๑๓ ทรภ.๓ ๑๕๐ ๓๐ ๐ เรียบรอย

ต.๙๙๑ ทรภ.๓ ๑๖๗ ๒๕ ๓ เรียบรอย

ต.๙๙๒ มรต. ๑๔๒ ๒๕ ๑ เรียบรอย

ต.๙๙๓ ทรภ.๓ ๒๑ ๓๐ ๐ เรียบรอย

ต.๙๙๔ ทรภ.๑ ๒๓๐ ๓๐ ๒ เรียบรอย

ต.๙๑ ทรภ.๑ ๗๐ ๒๐ ๐ เรียบรอย แนวทางการตรวจคนแตกตางจากเจาหนาทีส่หวิชาชีพ

ต.๙๔ มรต. ๑๒๖ ๒๐ ๔ เรียบรอย

ต.๙๖ ทรภ.๑ ๑๑๙ ๓๐ ๐ เรียบรอย

ต.๙๗ ทรภ.๒ ๑๐๑ ๓๐ ๑ เรียบรอย

ต.๒๑๖ ทรภ.๑ ๖๐ ๓๐ ๐ เรียบรอย

ควรจัดวทิยุส่ือสารเคล่ือนที่ใหชุดตรวจคน

เส้ือเกราะในอัตราเรอืลักษณะไมคลองตัว

ต.๒๑๗ มชด. ๕ ๒๐ ๐ เรียบรอย

ต.๒๑๘ ทรภ.๓ ๗๒ ๒๕ ๐ เรียบรอย

ต.๒๑๙ ทรภ.๒ ๒๑๕ ๒๕ ๑ เรียบรอย

ต.๒๒๐ ทรภ.๓ ๕๓ ๒๐ ๐ เรียบรอย

ต.๒๒๑ ทรภ.๓ ๑๓๔ ๒๐ ๐ เรียบรอย

ต.๒๒๒ มชด. ๑๖ ๓๐ ๐ เรียบรอย ควรเพ่ิมความระมดัระวังในการตรวจคนกลางคืน

ต.๒๒๓ ทรภ.๑ ๕๕ ๒๐ ๐ เรียบรอย

ต.๒๒๔ มชด. ๗ ๓๐ ๐ เรียบรอย

ต.๒๒๕ ทรภ.๒ ๒๒๓ ๒๕ ๐ เรียบรอย

ต.๒๒๖ มชด. ๗ ๒๐ ๐ เรียบรอย ควรเพ่ิมความระมดัระวังในการตรวจคนกลางคืน

ต.๒๒๗ ทรภ.๒ ๒๔๓ ๒๕ ๐ เรียบรอย

เฉล่ีย ๑๐๕.๔๒ ๒๔.๕๘ ๐.๕๔

ผลลัพธ



กระบวนการจัดการความรู  
(Knowledge Management Process)

1. การบงช้ีความรู 

(Knowledge Identification)

2. การสรางและแสวงหาความรู 

(Knowledge Creation and Acquisition)

3. การจัดความรูใหเปนระบบ(Knowledge Organization)

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 

(Knowledge Codification and Refinement)

5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access)

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)

7. การเรียนรู (Learning)

เราตองมีความรูเร่ืองอะไร เรามีความรูเร่ืองนั้นหรือยัง 

(การประชุม KM กยฝ. คร้ังที่ 1/59)

ความรูนั้นทําใหเกดิประโยชนกับองคกรหรือไม ทําใหองคกรดีข้ึนหรือไม

(การประชุม KM กยฝ. คร้ังที่ 3/59)

มีการแบงปนความรูใหกนัหรือไม (เผยแพร)

เรานําความรูมาใชงานไดงายหรือไม (จัดทําเอกสาร/สื่อ)

ความรูอยูที่ใคร อยูในรูปแบบอะไร

จะเอามาเก็บรวมกนัไดอยางไร (หนวยเรือ)

จะแบงประเภท หัวขออยางไร 

(แบงตาม พันธกิจ กยฝ.) 

จะทําใหเขาใจงายและสมบูรณอยางไร

(การประชุม KM กยฝ. คร้ังที่ 2/59)
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การปฏิบัติที่เปนเลิศ

“การตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล”

การตรวจเรือประมงตามรายละเอียดของ ศปมผ.

การชวยเหลือผูประสบภัยในทะเล
ในสภาพแวดลอมที่มีขอจํากัดดานการนาํเรือ

โปรแกรมขอมูลและเทคนคิการนาํเรือในพืน้ที่ปฏิบัติการ



การตรวจเรือประมงตามรายละเอียดของ ศปมผ.

กองเรือยามฝง กองเรือยุทธการ 

COAST GUARD SQUADRON



ความเปนมา

กองเรือยามฝง กองเรือยุทธการ 

COAST GUARD SQUADRON

• ศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)                      

จัดต้ังขึ้นตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๑๐/๒๕๕๘ 

เรื่อง การแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการ
ควบคุม จึงไดมีการดําเนินการการตรวจเรือตามรายละเอียดของ ศปมผ.



การปฏิบัติการและคนหา
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การตรวจเรือประมงตามรายละเอียดของ ศปมผ. 

การตรวจเรือ การตรวจบคุคล
การตรวจ

การทาํประมง

กรณีตรวจพบ   

วากระทําผิด/หรือ

สงสัยวากระทําผิด

- เอกสารสาํคัญ 

  ๑๓ รายการ

- ขอมูลจาก ศูนย PIPO

- ขอมูลจาก FISHING INFO

- เอกสารสาํคัญ

  ๑๓ รายการ

- ขอมูลจาก ศูนย PIPO

- เอกสารสาํคัญ

  ๑๓ รายการ

- คําสัง่ ศปมผ.

- อุปกรณทําการประมง

- หนวยเหนือ

- ศูนย PIPO

- หนวยงานใน ศปมผ.

- สถานีตํารวจในพ้ืนที่
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รายละเอียดในการตรวจ

ใบทะเบียนเรือ

ใบอนุญาตใชเรือ

ระบบติดตาม (VMS)

บัตรประชาชนไตเรือ

บัตรประชาชนนายทายเรือ

บัตรประชาชนนายชางเครื่อง

บัตรสีชมพูทะเบียนลูกจาง

สัญญาจาง

การแจงเขา-ออก (PIPO) ใบประกาศนายทายเรือ

ใบประกาศนายชางเครื่อง

อาชญาบัตร

LOG BOOK

สิ่งของผิดกฎหมายบนเรือ

การบังคบัใชแรงงาน

การคามนุษย

แรงงานเด็ก

อุปกรณทําการประมง

การฝาฝนทําการประมง

ในพ้ืนที่หามทําการประมง 

การฝาฝนทําการประมงในวนัที่แจงหยุด/  

ใหหยุด ทําการประมงตามประกาศ ศปมผ.



Check List การตรวจเอกสารประจําเรือของ ศปมผ.
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การชวยเหลือผูประสบภัยในทะเล

ในสภาพแวดลอมที่มีขอจํากัดดานการนําเรือ



ความเปนมา

Presenter
Presentation Notes
ปัจจุบันแม้จะมีตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไปในทะเล แต่ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวน หรืออาจเกิดจากความไม่พร้อมในด้านต่างๆ เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติภัยในทะเลได้ อาทิเช่น การพลัดตกจากเรือ การอับปางของเรือ นอกจากความยากลำบากในการค้นหาผู้ประสบภัยแล้ว การที่จะรับผู้ประสบภัยขึ้นมาจากทะเล หรือเรือที่กำลังอับปาง หรือที่ติดอยู่ตามชายฝั่ง ตามโขดหิน ตามเกาะต่างๆ ซึ่งเหล่านี้คือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมต่างๆ ทำให้เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จึงมีการศึกษาจากประสบการณ์ในการปฏิบัติการจริง ตามสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อหาวิธีในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 



เทคนิคการชวยเหลือผูประสบภัยในทะเล

ในสภาพแวดลอมที่มีขอจํากัด

• กรณี การชวยเหลือผูประสบภัยท่ีสามารถชวยเหลือตัวเองได 

ในสภาวะคลื่นลมแรง โดยเรือไมสามารถเทียบกันได

• กรณี การชวยเหลือผูประสบภัยท่ีติดอยูตามเกาะหรือชายฝง 

ซ่ึงมีขอจํากัด ในการเดินเรือ โดยไมสามารถนําเรือใหญเขา

ชวยเหลือได 



วิธีการชวยเหลือกรณีที่ผูประสบภัย

สามารถชวยเหลือตัวเองได ในสภาวะคลื่นลมแรง 

โดยที่เรือไมสามารถเทียบกันได



การเตรียมการดานองคบุคคล องควัตถุ



วิธีการ



วิธีการชวยเหลือกรณีที่ผูประสบภัยติดอยูตามเกาะหรือ

ชายฝง ซึ่งมีขอจํากัดดานความลึกของนํ้า 

ไมสามารถนําเรือใหญเขาชวยเหลือได 

จึงตองใชเรือยางประจําเรือ



การเตรียมการดานองคบุคคล องควัตถุ



ทุน

ปลอยอุปกรณชวยเหลือ

นํากลับผูประสบภัย

วิธีการ

Presenter
Presentation Notes
วิธีการกรณีที่มีทุ่นบริเวณหน้าชายฝั่ง  จะนำเรือยางเข้าทำการผูกทุ่น(เพื่อยึดเรือไม่ให้ไหลไปตามกระแสน้ำ) และปล่อยอุปกรณ์ช่วยเหลือขึ้นไปรับผู้ประสบภัยกรณีที่ไม่มีทุ่นบริเวณหน้าชายฝั่ง  จะนำเรือยางเข้าทำการช่วยเหลือโดยรักษาระยะห่างจากชายฝั่งตามความปลอดภัย โดยควบคุมเรือให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้สะดวก (ติดเครื่องตลอดเวลายกเว้นขณะผู้ประสบภัยเข้าใกล้เรือยาง) และปล่อยอุปกรณ์ช่วยเหลือขึ้นไปรับผู้ประสบภัยหมายเหตุ ในกรณีที่กระแสน้ำไม่ได้พัดให้อุปกรณ์ช่วยเหลือไปหาผู้ประสบภัย   จะใช้ จนท.ช่วยเหลือฯ ว่ายน้ำนำอุปกรณ์เข้าไปใส่ให้ผู้ประสบภัย แล้วลำเลียงขึ้นเรือยางต่อไป
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โปรแกรมขอมูลและเทคนิคการนําเรือในพื้นที่ปฏิบัติการ

(Electronic Port Info.)



กยฝ.ได ดําเนินการจัดทําเอกสารการจัดการความรูเรื่อง “ ขอมูล

และเทคนิคการนําเรือในพ้ืนที่ปฏิบัติการ ทรภ.๑ – ๓ ” ซึง่ปจจุบันเอกสาร

การจัดการความรูดังกลาว มกีารจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารและไฟลขอมูล 

ซึ่งขอมูลมีจํานวนมากสงผลใหยากตอการสืบคน  อีกทั้งยังขาดศูนยกลาง

รวบรวมขอมูลที่ความทันสมยั ทีท่ําหนาที่ในการปรับปรุงและกระจายขอมูล

ตางๆทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอยูอยางตอเน่ือง เพ่ือใหผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่ตางๆ 

สามารถเขาถึงขอมูลได 

ความเปนมา
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โปรแกรมขอมูลและเทคนิคการนําเรอืในพื้นท่ีปฏบิัติการ

เอกสารการจัดการความรูเรื่องขอมูลและเทคนิคการนํา
เรือในพื้นท่ีปฏบิัติการทัพเรือภาคท่ี ๑ - ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

เอกสารการจัดการความรูเรื่องขอมูลและเทคนิคการนํา
เรือในพื้นท่ีปฏบิัติการทัพเรือภาคท่ี ๑ - ๓  พ.ศ.๒๕๕๔

แผนภูมิการดําเนนิการ

กองเรือยามฝง กองเรือยุทธการ 

COAST GUARD SQUADRON



นําเสนอตัวอยางการใชงาน



ประโยชนที่ไดรับ

กองเรือยามฝง กองเรือยุทธการ 

COAST GUARD SQUADRON

• ตรวจคนจับกุมผูกระทาํผิดกฎหมายในทะเลไดอยางมีประสิทธิภาพ

• ปฏิบัติตามขอเรียกรองของ EU เพื่อพัฒนาสถานะจาก”ใบเหลือง”

• รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลและปองกันการทําประมงผิด

กฎหมายเพื่อการทาํประมงอยางยั่งยืน



กองเรือยามฝง กองเรือยุทธการ 

COAST GUARD SQUADRON

จบการบรรยาย
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