
รายงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
 

การสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ 

๑. เกริ่นนํา 

 สภาพท่ัวไป  
 กองเรือยุทธการ เปนหนวยกําลังรบหลักของกองทัพเรือ มีภารกิจในการเตรียมกําลังและใชกําลังทางเรือ    
ในการปฏิบัติหนาท่ีท้ังดานความม่ันคง การชวยเหลือผูประสบภัย และการพัฒนาประเทศ ดังนั้น กองเรือยุทธการ    
จึงตองเตรียมพรอมท้ังองคบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ องควัตถุอันประกอบดวย เรือรบตามประเภท อากาศยาน 
และอาวุธยุทโธปกรณตางๆ ใหพรอมใชราชการ ตลอดจนองคความรูในการปฏิบัติทางยุทธวิธีใหทันสมัย ทันเหตุการณ
เสมอ โดยเฉพาะการพรอมเปลี่ยนผานเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ท้ังนี้เพ่ือดํารงไวซ่ึงเกียรติภูมิของประเทศไทย        
ดังวิสัยทัศนกองเรือยุทธการท่ีวา “กองเรือยุทธการ จะตองเปนกําลังรบทางเรือท่ีมีความพรอมสูงสุด ดวยกําลังรบ  
ทางเรือท่ีสมดุล” 
 พิธีการสวนสนามและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ เปนอีกภารกิจหนึ่งท่ีกองเรือยุทธการ ไดรับมอบหมายจาก
กองทัพเรือ/กระทรวงกลาโหม หรือรัฐบาล ในการตอนรับบุคคลสําคัญใหเปนไปอยางสมเกียรติ เปนท่ีประทับใจของ 
ผูท่ีไดรับเกียรติ รวมท้ังบุคคลท่ัวไป ท้ังยังเปนการแสดงออกถึงความพรอมของกองทัพเรือไทย ในสายตามิตรประเทศ 
จึงตองวางแผนการปฏิบัติจนไดวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศใน ๕ องคความรูหลัก ไดแก การเตรียมการและพิธีการ การนําเรือ
ในกระบวน การยิงสลุต การปฏิบัติการบิน และการรักษาความปลอดภัย/การปฏิบัติเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน 

 กระบวนการ/วิธีการดําเนินงานในอดีตและการพัฒนา  
 การสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ เปนธรรมเนียมการปฏิบัติของทหารเรือท่ีเปนสากลท่ัวโลก 
กองทัพเรือไดผานการรวมงานสวนสนามทางเรือกับมิตรประเทศ รวมท้ังการจัดพิธีสวนสนามทางเรือภายในประเทศ 
เพ่ือเปนเกียรติแกบุคคลสําคัญหลายครั้ง นับตั้งแตการสวนสนามทางเรือและการยิงสลุตใหกับอดีตผูบัญชาการ
ทหารเรือ/รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ไปจนถึงการสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหกับแขกคนสําคัญของ
กองทัพไทย และแขกคนสําคัญของประเทศ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน กองเรือยุทธการ ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการจัด
พิธีฯ จึงไดพัฒนาแผนการปฏิบัติ จนไดวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศในปจจุบัน กลาวคือการนําเอาบทเรียน อุปสรรค/ขอขัดของ 
ในการปฏิบัติครั้งกอนหนา มาพัฒนาปรับปรุงใหไดวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด ไดแก 

๑. ดานการเตรียมการและพิธีการ มอบหนาท่ีความรับผิดชอบใหหนวยข้ึนตรงกองเรือยุทธการ ไปดําเนินการ
อยางชัดเจน ไดแก 

- ศึกษา คนควาและทดลองงานในสวนท่ีรับผิดชอบ จนไดวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม/ดีท่ีสุด 
- วางแผนประสานสอดคลองการปฏิบัติใหทุกหนวยเขาใจตรงกัน 
- จัดการฝกซอมการปฏิบัติ ตามข้ันตอนพิธีการสวนสนามทางเรือจริงในหองฝกปฏิบัติการ และการฝก 

ซอมการปฏิบัติจริงในทะเล 

๒. ดานการนําเรือในกระบวนและการยิงสลุต การนําเรือในรูปกระบวนเรียงตามกันมีความเหมาะสม และ
สงางามท่ีสุด โดยมีระยะตอมาตรฐานระหวางลํา ๓๐๐ หลา และ ๕๐๐ หลา ตามขนาดเรือ 

      - เข็มในการนําเรือในกระบวน (ทิศทางการนําเรือในกระบวน) กองเรือยุทธการ ไดพิจารณากําหนดพ้ืนท่ี
พิธีสวนสนามทางเรือในทะเลดานใตฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะหางออกไป ๑๕ ไมล โดยพ้ืนท่ีดังกลาวจะมีทิศทางคลื่น
ตามกระแสลมทิศเหนือ/ใต การนําเรือในทิศทางเฉียงคลื่นเปนวิธีท่ีปลอดภัยและงายท่ีสุด กองเรือยุทธการจึงพบวา
เข็มในการนําเรือในพิธีสวนสนามทางเรือท่ีดีท่ีสุดคือ เข็ม ๐๑๐ และ ๑๙๐ 
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  - ความเร็วเรือในกระบวน มีการทดลองใชความเร็วตางๆ เพ่ือใหไดพิธีการกระชับ/สวยงามตามเวลาท่ี
กําหนด โดยพบวาหากใชความเร็วเกินกวา ๑๐ นอต จะทําใหการปฏิบัติเรงรีบเกินไป ไมสวยงาม ประจําเรือท่ียืนแถว
รายกราบมีปญหาในการยืน โดยเฉพาะในเรือขนาดเล็ก และหากใชความเร็วต่ํากวา ๕ นอต จะเปนปญหากับเรือ
ประเภทเรือเร็วโจมตี เนื่องจากมีความยากลําบากในการนําเรือท่ีความเร็วต่ํา ดังนั้นจึงไดความเร็วในการนําเรือใน
กระบวนท่ีเหมาะสมดีท่ีสุดคือ ความเร็วกอนยิงสลุต ๕ นอต และความเร็วหลังยิงสลุตเสร็จสิ้น ๘ นอต 

- ระยะเฉียด (ระยะหางทางขางระหวางเรือรับรองและเรือยิงสลุต) หากระยะไกลเกินไปจะทําใหผูไดรับ
เกียรติมองเห็นไมถนัด แตหากใกลเกินไปก็อาจทําใหเปนอันตรายตอการนําเรือ จากการปฏิบัติท่ีผานมาหลายครั้ง 
กองเรือยุทธการ พบวาระยะเฉียดท่ีเหมาะสม/สวยงาม ปลอดภัยท่ีสุด คือระยะ ๓๐๐ หลา 

- อัตราเร็วในการยิงสลุต เพ่ือความกระชับในการยิงสลุต กองเรือยุทธการพยายามใหเรือยิงสลุตทดลอง
ฝกยิงสลุตท่ีอัตราเร็ว ๓ วินาที/นัด แตพบวาการปฏิบัติดังกลาวไมเรียบรอย ไมสงางาม โดยวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม และ
ดีท่ีสุดคือใชอัตราเร็วในการยิงสลุต ๕ วินาที/นัด 

๓. การปฏิบัติการบิน เพ่ือความสงางาม/สมเกียรติ ของพิธีการสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ 
กองเรือยุทธการไดพัฒนาใหมีการบินหมู พรอมติดธงและปลอยควันสี ดังนี้ 

- กําหนดอากาศยานบินหมูเขาในพิธีสวนสนามทางเรือ โดยการบินเขาหลังจากยิงสลุตนัดท่ี ๑ เฉียด
กระบวนเรือยิงสลุตบริเวณดานตรงขามเรือรับรอง เปนวิธีการท่ีเหมาะสม/สวยงามท่ีสุด 

 -  กําหนดอากาศยานบินหมูเปนคลื่นตามประเภทอากาศยาน เปนวิธีเหมาะสมในการปฏิบัติการบินท่ีสุด 
เนื่องจากสงางามและปลอดภัย 

๔. การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน แมวาในอดีตท่ีผานมา ยังไมเคยเกิดอุบัติเหตุข้ึน
ในพิธีสวนสนามทางเรือก็ตาม กองเรือยุทธการยังคงกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือปองกันมิใหเกิดเหตุรายข้ึนโดยเด็ดขาด    
โดยการจัดหมวดเรือรักษาความปลอดภัยข้ึน เพ่ือควบคุมการเดินเรือผานพ้ืนท่ีสวนสนามทางเรือของเรือท่ีสัญจรใน
ทะเล และปฏิบัติการชวยชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุ 
 ปจจุบันการจัดพิธีสวนสนามทางเรือและการยิงสลุตใหบุคคลสําคัญของกองเรือยุทธการ เปนท่ียอมรับจาก
ผูบังคับบัญชา/ประชาชนท่ัวไป วามีความเรียบรอยสงางาม สมเกียรติ เชิดชูเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของกองทัพเรือ และ
ประเทศไดดียิ่ง แสดงใหเห็นวาวิธีการปฏิบัติในการสวนสนามทางเรือและการยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ กองเรือยุทธการ
ไดพัฒนาจนไดวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

ลักษณะสําคัญของวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ/ปจจัยใหเกิดผลสําเร็จ  
เนื่องจากการสวนสนามทางเรือ และยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ มีหลายหนวยงานท่ีตองรวมรับผิดชอบ       

การปฏิบัติในหลายข้ันตอน/หลายองคความรู รวมท้ังตองประสานสอดคลองการปฏิบัติใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
สงางาม สมเกียรติ ดังนั้นเพ่ือใหภารกิจสําเร็จลุลวงดวยดี จะตองอาศัยปจจัยตางๆ ดังนี้ 

- หนวยงานตางๆ จะตองมีความเขาใจอยางถองแทในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบ ศึกษา คนควา และ
ทดลองจนไดวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม/ดีท่ีสุด 

- นําวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม/ดีท่ีสุดของแตละหนวยงาน มาประสานสอดคลองการปฏิบัติใหเกิดความตอเนื่อง 
กลมกลืน และกระชับ โดยการฝกซอมท้ังในหองฝกปฏิบัติการและในทะเล 

 วัตถุประสงคของแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  
  เพ่ือใหการจัดพิธีสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ ซ่ึงมีหลายหนวยงานรวมปฏิบัติในหลาย
ข้ันตอน ไดมีความรูเขาใจในการปฏิบัติตรงกัน สามารถประสานสอดคลองการปฏิบัติใหพิธีสวนสนามทางเรือและ     
ยิงสลุตใหบุคคลสําคัญเปนไปดวยความเรียบรอย สงางาม สมเกียรติ เปนท่ีประทับใจของบุคคลสําคัญ และบุคคลท่ัวไป 
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 เปาหมาย  
 -  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หนวยตางๆ เขาใจแผนการปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติไดตามข้ันตอนประสานสอดคลอง
ตอเนื่อง ตามเวลาท่ีกําหนด เปนท่ีประทับใจของบุคคลสําคัญ และผูบังคับบัญชา 
 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประหยัดงบประมาณในการดําเนินการซักซอมทําความเขาใจ เนื่องจากทุกหนวย
สามารถเขาใจการปฏิบัติโดยการซักซอมในหองฝกปฏิบัติการกอนโดยไมตองนําเรือออกทะเล ทําใหประหยัดคาใชจาย
น้ํามันเชื้อเพลิง รวมท้ังไมเกิดอุบัติเหตุรายแรงจนเปนอันตรายตอชีวิตกําลังพล 
 
๒. ลําดับข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมพัฒนาของแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

 ข้ันท่ี ๑ เชิญหนวยงานเก่ียวของประชุมเตรียมการและแตงตั้งคณะทํางาน 
 ข้ันท่ี ๒ แตงตั้งชุมชนนักปฏิบัติ ๕ องคความรู 
 ข้ันท่ี ๓ ประชุมกําหนดแผนตารางประสานสอดคลอง 
 ข้ันท่ี ๔ ทดสอบแผนและซักซอมการปฏิบัติในหองฝกปฏิบัติการ 
 ข้ันท่ี ๕ ซักซอมการปฏิบัติจริงในทะเล 
 ข้ันท่ี ๖ การปฏิบัติจริงในทะเล 
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Flow Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประชุมเตรียมการ 

แตงตั้งคณะทํางาน 

แตงตั้งชุมนุม           

นักปฏิบัต ิ

ดานการเตรียมการ/พิธีการ 

ดานการนําเรือในกระบวน 

ดานการยิงสลุต 

ดานการปฏิบัติการบิน 

ดานการ รปภ. และการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ประชุมกําหนดแผน

ประสานสอดคลอง 

ทดสอบแผน ใน

หองฝกปฏิบัติการ 

ซักซอมจริงในทะเล 

การปฏิบัตจิริง 

ผาน 

ไมผาน 
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๓. ผลการดําเนินการ  

 ผลการปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนเปนไปดวยความเรียบรอย สงางาม สมเกียรติ เปนท่ีประทับใจของบุคคลสําคัญ ผูบังคับบัญชา 
รวมท้ังบุคคลท่ัวไป โดยเม่ือดําเนินการตามข้ันตอนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศแลว ทําใหสามารถประสานการปฏิบัติได
สอดคลองตอเนื่อง สามารถใชเวลาท่ีมีจํากัดเตรียมการไดทันเวลา ประหยัดงบประมาณ หนวยตาง ๆ สามารถปฏิบัติ
ไดสอดคลองรวดเร็ว โดยไมเกิดอุบัติเหตุ สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับ ทร. 
 
๔. บทเรียนท่ีไดรับ  

 เนื่องจากการจัดพิธีสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ เปนการแสดงถึงความพรอมของ ทร. รวมท้ัง  
การแสดงออกถึงการใหความสําคัญตอบุคคลท่ีไดทําคุณประโยชนกับ ทร. และประเทศไทย รวมถึงแขกคนสําคัญของ
กองทัพไทย และรัฐบาล ดังนั้นจึงตองพยายามไมใหมีขอผิดพลาดเกิดข้ึน ถาหากสุดวิสัย จะตองมีแผนปฏิบัติรองรับ 
เพ่ือใหมีความเสียหายนอยท่ีสุด และดวยการท่ีมีหลายหนวยงาน ท้ังหนวยเรือ อากาศยาน มาปฏิบัติการรวมกัน 
ดังนั้น การอํานวยการประสานการปฏิบัติ รวมท้ังการซักซอมทําความเขาใจ ท้ังในหองฝกปฏิบัติการและในทะเล จึงมี    
ความจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือใหทุกหนวยเขาใจและมองเห็นภาพสถานการณเดียวกัน ตั้งแตการชี้แจงสถานการณ การจัด
ชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือใหไดแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในแตละสาขา จนถึงข้ันทดสอบแผน และนําไปสูการปฏิบัติจริง 
 
๕. ปจจัยความสําเร็จ  

 จะตองมีการวางแผนและชี้แจงใหทุกหนวยเขาใจตรงกัน สามารถประสานสอดคลองการปฏิบัติไดอยางกลมกลืน
ตอเนื่อง อยางไรก็ตามยังมีปจจัยเสี่ยงท่ีอาจทําใหภารกิจไมลุลวงไปดวยความเรียบรอย ซ่ึงทุกหนวยจําเปนตอง
เครงครัดการปฏิบัติเพ่ือใหภารกิจสําเร็จลุลวงดวยดี ดังนี้ 

๕.๑ หนวยตางๆ ตองมีความเขาใจอยางถองแทในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบ ศึกษา และทดลองจนไดวิธีปฏิบัติ
ท่ีเหมาะสม/ดีท่ีสุด 
 ๕.๒ นําวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม/ดีท่ีสุดของแตละหนวย มาประสานสอดคลองการปฏิบัติใหเกิดความตอเนื่อง 
กลมกลืน และกระชับ โดยการฝกซอมท้ังในหองฝกปฏิบัติการ และในทะเล 
 ๕.๓ ทุกหนวยตองเครงครัดเวลาในการปฏิบัติ 
 ๕.๔ หากมีการเปลี่ยนแปลง/แกไขการปฏิบัติ ผูบังคับบัญชาสูงสุดเทานั้นเปนผูตัดสินใจ 
 ๕.๕ สภาพภูมิอากาศอาจเปนอุปสรรคได จึงตองพยากรณอากาศกอนการกําหนดวันจัดพิธีสวนสนาม 
 ๕.๖ ควรมีแผนพิธีสวนสนามในทาเปนแผนสํารอง กรณีไมสามารถปฏิบัติการในทะเล 
 
๖. การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ และรางวัลท่ีไดรับ 

 ๖.๑ การเผยแพร การปฏิบัติในพิธีสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญนั้น ท่ีผานมาเปนท่ีสนใจของบุคคล
ท่ัวไป จะเห็นไดจากการท่ีมีสื่อมวลชนสนใจท่ีจะออกไปกับเรือ/อากาศยาน เพ่ือบันทึกภาพเผยแพร ทางสื่อวิทยุ 
โทรทัศน หรือสื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลนเปนจํานวนมาก 
 ๖.๒ การไดรับการยอมรับ จากผลการปฏิบัติท่ีผานมา ผูบังคับบัญชาระดับสูง/บุคคลสําคัญ ท่ีไดรับการใหเกียรติ    
มีความพึงพอใจและประทับใจในการปฏิบัติเปนอยางดี รวมท้ังบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจรับชมทางสื่อตาง ๆ ลวนชื่นชม    
ผลการปฏิบัติงานของ ทร. 
 
๗. ภาคผนวก 

 วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ เรื่อง “การสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ” 



 
 
 

เอกสารการจัดการความรู 
วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

 

กองเรือยุทธการ 
 

เรื่อง 
 

การสวนนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

รายช่ือคณะทํางาน 
ชุมชนนักปฏิบัติการการสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ 

 
๑.   น.อ.ไพศาล  มีศรี  หัวหนาคณะทํางาน 
๒.   น.ท.ปญญา  ชัตไพบูลย  รองหัวหนาคณะทํางาน 
๓.   น.ท.คชพล  งามชาลี  คณะทํางาน 
๔.   น.ท.ชํานาญ  จันทรสุวรรณ  เลขานุการคณะทํางาน 
๕.   น.ท.เจริญ  รัตนหิรัญ  คณะทํางาน 
๖.   น.ท.ธนะรัชต  บุญมีมีไชย  คณะทํางาน  
๗.   น.ต.พิเชษฐ  พิสุทธิวงษ  คณะทํางาน 
๘.   ร.อ.พิชิตชัย  เถ่ือนนาดี  คณะทํางาน 
๙.   ร.อ.สุรพงษ  ยอดเจริญ  ผช.เลขานุการคณะทํางาน 
๑๐. ร.ท.ณัฐพล  กาญจนบริรกัษ  คณะทํางาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

คํานํา 

 พิธีการสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ เปนพิธีการท่ี ทร.จัดข้ึนเพ่ือตอนรับบุคคล
สําคัญใหเปนไปอยางสมเกียรติ รวมท้ังเพ่ือระลึกถึงคุณงามความดีของผูบังคับบัญชาระดับสูงท่ีไดสราง
คุณประโยชนใหกับกองทัพเรือตลอดมา ท้ังนี้ท่ีผานมา ทร.จะกําหนดจัดข้ึนตามท่ีรัฐบาล หรือ กห. 
มอบหมาย และจัดข้ึนในโอกาสเยี่ยมอําลาหนวยของ ผบ.ทร. โดยมี กร. เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ 
 เม่ือ กร.ไดรับมอบหมายใหจัดพิธีสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ ยก.กร.จะเปน
หนวยงานหลักในการพิจารณาวางแผน รวมท้ังเชิญหนวยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของประชุม เพ่ือชี้แจงแนวทาง
ปฏิบัติ รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีในการดําเนินการ ซ่ึงมีหลายหนวยงานรับผิดชอบในหลายข้ันตอนท่ีตอง
ประสานคลองการปฏิบัติรวมกัน ภายใตขอจํากัดดานงบประมาณและเวลา ดังนั้นจึงจําเปนตองทํา     
ความเขาใจแผนการปฏิบัติ และประสานสอดคลองใหการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย สงางาม 
สมเกียรติ โดยไดแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ใน ๕ องคความรูหลัก ไดแกดาน  
การเตรียมการและพิธีการ ดานการนําเรือ ดานการยิงสลุต ดานการปฏิบัติการบิน และดานการรักษา
ความปลอดภัยและการปฏิบัติเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน 
  เอกสารการจัดการความรูฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดีเพราะไดรับความรวมมือจากคณะทํางาน
ชุมชนนักปฏิบัติการสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ และผูท่ีเก่ียวของ ในการประชุมหารือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอแนะนํา บทเรียน และประสบการณตางๆ จากการปฏิบัติงานในการตรวจเรือจริง 
นํามาพัฒนา ปรับปรุง แกไขใหการปฏิบัติในข้ันตอนตางๆ มีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
และหากตรวจพบขอบกพรองหรือผิดพลาดประการใด ขอไดโปรดกรุณาแจงใหคณะทํางานฯ ทราบ     
เพ่ือจะไดนําไปปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองและสมบูรณมากยิ่งข้ึนตอไป 

              คณะทํางาน 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

สารบัญ 

            หนา 

รายชื่อคณะทํางาน         ๐๒ 
คํานํา            ๐๓  
สารบัญ            ๐๔ 
ความเปนมา           ๐๕  
วัตถุประสงค           ๐๕  
เปาหมาย           ๐๕ 
การเตรียมการและพิธีการ         ๐๕ 
การนําเรือในกระบวนสวนสนาม        ๑๔ 
การปฏิบัติการบิน         ๑๘ 
การยิงสลุต           ๑๙ 
การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน     ๒๒ 
บทเรียนท่ีไดรับ          ๒๒ 
ปจจัยความสําเร็จ         ๒๓ 
  



๕ 
 

การสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ 
 
๑. ความเปนมา  
 พิธีการสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ เปนพิธีการท่ี ทร. จัดข้ึนเพ่ือตอนรับบุคคลสําคัญให
เปนไปอยางสมเกียรติ รวมท้ังเพ่ือระลึกถึงคุณงามความดีของผูบังคับบัญชาระดับสูงท่ีไดสรางคุณประโยชนใหกับ
กองทัพเรือตลอดมา ท้ังนี้ท่ีผานมา ทร. จะกําหนดจัดข้ึนตามท่ีรัฐบาล หรือ กห. มอบหมาย และจัดข้ึนในโอกาสเยี่ยม
อําลาหนวยของ ผบ.ทร. โดย ยก.ทร. ข้ึนเรื่องขออนุมัติ ผบ.ชา มอบหมายให กร. เปนหนวยงานหลักในการจัดพิธี  
สวนสนามทางเรือและยิงสลุตข้ึน 
 เม่ือ กร. ไดรับมอบหมายใหจัดพิธีสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ ยก.กร. จะเปนหนวยงาน
หลักในการพิจารณาวางแผน รวมท้ังเชิญหนวยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของประชุม เพ่ือชี้แจงแนวทางปฏิบัติ รวมท้ังมอบหมาย
หนาท่ีในการดําเนินการ ซ่ึงมีหลายหนวยงานรับผิดชอบในหลายข้ันตอนท่ีตองประสานคลองการปฏิบัติรวมกัน ภายใต
ขอจํากัดดานงบประมาณและเวลา ดังนั้นจึงจําเปนตองทําความเขาใจแผนการปฏิบัติ และประสานสอดคลองใหการ
ปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย สงางาม สมเกียรติ โดยไดแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ใน ๕ 
องคความรูหลัก ไดแก ดานการเตรียมการและพิธีการ ดานการนําเรือ ดานการยิงสลุต ดานการปฏิบัติการบิน และดาน
การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน 
 
 ๒. วัตถุประสงคของแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  
 เพ่ือใหการจัดพิธีสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ ซ่ึงมีหลายหนวยงานรวมปฏิบัติในหลาย
ข้ันตอน ไดมีความรูเขาใจในการปฏิบัติตรงกัน สามารถประสานสอดคลองการปฏิบัติใหเปนไปดวยความเรียบรอย   
สงางาม สมเกียรติ เปนท่ีประทับใจของบุคคลสําคัญ 
 
๓. เปาหมาย  
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หนวยตาง ๆ เขาใจแผนการปฏิบัติและสามารถปฏิบัติไดตามข้ันตอนประสานสอดคลอง
ตอเนื่องตามเวลาท่ีกําหนด เปนท่ีประทับใจของบุคคลสําคัญและผูบังคับบัญชา 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประหยัดงบประมาณในการดําเนินการซักซอมทําความเขาใจ เนื่องจากทุกหนวยสามารถ
เขาใจการปฏิบัติโดยการซักซอมในหองฝกปฏิบัติการกอนโดยไมตองนําเรือออกทะเล ทําใหประหยัดคาใชจายน้ํามัน
เชื้อเพลิง รวมท้ังไมเกิดอุบัติเหตุรายแรงจนเปนอันตรายตอชีวิตกําลังพล 
 
๔. การเตรียมการและพิธีการ 

 ในทุกปงบประมาณ ทร. อนุมัติให กร. รับผิดชอบการจัดพิธีการสวนสนามทางเรือ และการยิงสลุตใหกับบุคคล
สําคัญเสมอ ซ่ึงการปฏิบัติดังกลาวเก่ียวของกับหลายหนวย รวมท้ังมีหลายข้ันตอนท่ีตองประสานสอดคลองการปฏิบัติ
รวมกัน ดังนั้นเพ่ือใหการจัดพิธีมีความสงางาม และเรียบรอยสมเกียรติ  จึงตองระดมความคิดจากหนวยตางๆ เขา
มารวมวางแผนและรับฟงแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหไดแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด นับตั้งแตพิธีการตอนรับบุคคลสําคัญ 
พิธีการยิงสลุตคํานับจํานวน  ๑๙ นัด พิธีการใหโอวาทแกเรือในกระบวน  จนกระท่ังพิธีสงบุคคลสําคัญเดินทางกลับ  
โดยสรุปมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
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 ๔.๑ แผนการดําเนินการ 
  -  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และแบงมอบหนาท่ี ในวัน ว.-๓๐ 
  -  จัดประชุมติดตามความกาวหนา และชี้แจงแผนการปฏิบัติ ในวัน ว.-๑๔ 
  -  การซักซอมในหองฝกจําลองยุทธ ในวัน ว.-๗   
  -  การประชุมกอนออกเรือ ในวัน ว.-๔ 
  -  การซอมใหญตามกําหนดการจริง ในวัน ว.-๑ 
  -  วันจริง (ผบ.ทร.) ในวัน ว. 
       หมายเหตุ เวลาในการซอม จะปฏิบัติตามกําหนดการจริง 
 ๔.๒ แนวความคิดในการปฏิบัติ จัดหมวด/หนวยเรือ ออกเปน ๕ หมวด/หนวย ดังนี ้
  ๔.๒.๑ หนวยเรือรับรอง พิจารณาเรือพรอมท่ีสามารถทําหนาท่ีเรือบัญชาการ มีพ้ืนท่ีจัดพิธี และสามารถรับ
อากาศยานมาลงเรือได เชน ร.ล.จักรีนฤเบศร  ร.ล.อางทอง ท้ังนี้จะกําหนดใหเปนเรือรับรองหลัก ๑ ลํา และเรือรับรอง
สํารอง ๑ ลํา 
   - เวลา น.-๑๔๕ ออกเรือ และเดินทางไปยังจุดรับ ฮ. เพ่ือรับบุคคลสําคัญ 
   - เวลา น.-๑๕ เดินทางถึงจุดรับ ฮ. เพ่ือรับบุคคลสําคัญ 
   - เวลา น.-๕ นําเรือแลนสวนเรือในกระบวนสวนสนามระหวางการยิงสลุต 
   - เวลา น.+๑๕ นําเรือตัดทายกระบวนเพ่ือเขารูปกระบวนบุคคลสําคัญใหโอวาท 
   - เวลา น.+๓๐ บุคคลสําคัญใหโอวาท 
   - เวลา น.+๗๕ บุคคลสําคัญเดินทางกลับโดย ฮ.  
  ๔.๒.๒ หมวดเรือสวนสนาม พิจารณาเรือพรอมท่ีสามารถทําหนาท่ีเรือเรือยิงสลุตหลัก ๑ ลํา และเรือยิงสลุต
สํารอง ๑ ลํา ท่ีผานมาพิจารณา ร.ล.ปนเกลา เปนหลัก และพิจารณาจัดเรือ ฟก./คว./ลทฝ./ตกก./ตกด./รจป./รจอ./
ตกป./ตกฝ. ท่ีพรอมปฏิบัติราชการเปนเรือในหมวดเรือสวนสนาม     
   - เวลา น.-๒๗๐ ออกเรือ จะรูปกระบวน เพ่ือเดินทางไปตั้งตัว กอนเวลา ๑๐๐๐ 
   - เวลา น. เรือยิงสลุต เริ่มยิงสลุต เรือในกระบวนรักษาระยะตอ ความเร็ว ๕ นอต 
   - เวลา น.+๑๕  เรือยิงสลุต ยิงสลุตเสร็จ เรือในกระบวนเพ่ิมความเร็วเปน ๘ นอต เพ่ือรอรับฟง
โอวาทจากบุคคลสําคัญ 
   - เวลา น.+๖๕  จบการใหโอวาท เรือในกระบวนแยกกระบวนเดินทางกลับท่ีตั้งปกติ 
  ๔.๒.๓ หมวดบินรับรอง  
  - เวลา น.-๓๐  ฮ.ลําเลียงและกูภัย (MH-60S) จํานวน ๒ ลํา รับบุคคลสําคัญ และคณะ เสนทาง
จาก กบร.กร. ไปสงยังเรือรับรอง  
  -  เวลา น.-๑๕  ฮ.ลําเลียงและกูภัย (MH-60S) ถึงเรือรับรอง เม่ือสงบุคคลสําคัญเรียบรอย จะเขา
ไปรวมสวนสนามกับหมวดบินสวนสนาม 
   - เวลา น.+๗๕  ฮ.ลําเลียงและกูภัย (MH-60S) จํานวน ๒ ลํา รอรับบุคคลสําคัญและคณะ 
เสนทาง จากเรือรับรองไปสงยัง กบร.กร.  
  ๔.๒.๔ หมวดบินสวนสนาม 
   - เวลา น.+๑ หลังจาก เรือยิงสลุต ยิงสลุตนัดแรก อากาศยานบินเขาตามลําดับจากทายกระบวน
เรือสวนสนามตามแนวกระบวนเรือ พรอมท้ังการลากธง และการปลอยควันสี 
  ๔.๒.๕ หมวดเรือรักษาความปลอดภัยและสนับสนุน 
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   -  เวลา น.-๒๗๐  เรือสนับสนุน สนับสนุนการเขา - ออกจากเทียบ ของเรือตาง ๆ 
   - เวลา น.-๒๗๐  เรือไลเปา ตรวจสอบไลเปาเรือประมงและเรือสินคาในพ้ืนท่ี กอนพิธีสวนสนาม
ทางเรือ ในระยะ ๕ ไมล ตามแนวเสนทางการสวนสนาม และระหวางพิธีสวนสนามทางเรือ  
   - เวลา น.-๓๐  ไลเปาเรียบรอย เดินทางไปวางตัวดานเหนือ - ใต และ ดานหัว-ทาย เรือรับรอง 
โดยไมอยูในระยะสายตาของเรือรับรอง 
   - การออกเรือพิจารณาตามความเหมาะสม 
 ๔.๓ การสื่อสารแผนความถ่ี 
LINENo. 
 

TITLE NET 
 

FREQUENCY REMARK 
 PRI SEC 

209 TGTACTICAL HF 8550.0 kHz. 6351.0 kHz. เม่ือไมสามารถติดตอทางLINE 210 
210 TGTACTICAL UHF 326.0 MHz. 251.0 MHz. เรือทุกลํา GUARD 
212 TGREPORTING HF 7784.0 kHz. 5680.0 kHz. เม่ือไมสามารถติดตอทางLINE 213 
213 TGREPORTING UHF 270.0 MHz. 370.6 MHz. เรือทุกลํา GUARD 
457 FORCETRANSIT CONTROL 252.5 MHz 284.8 MHz ใชเปนขาย Rescue อากาศยาน 

458 AIRCOORDINATION UHF 277.8 MHz. 332.4 MHz. เม่ือสั่งการ 
459 CHAKRITOWER 248.4 MHz. 280.6 MHz. ประสานการปฏิบัติกับอากาศยาน 

459.1 CHAKRITOWERVHF 132.8 MHz. 127.8 MHz. ประสานการปฏิบัติกับอากาศยาน 
650 AERONAUTICALEMERGENC

YVHF 
121.5 MHz. 

 
- เรือทุกลํา GUARD 

 
651 DISTRESSANDEMERGENCYU

HF 
243.0 MHz. - เรือทุกลํา GUARD 

652 INTERDISTRESSHF 2182.0 kHz. - เรือทุกลํา GUARD 
653 INTERDISTRESSMF 500.0 kHz. - เรือทุกลํา GUARD 
654 MARITIME RESCUE UHF 384.2 MHz. 281.8 MHz. เรือทุกลํา GUARD 
676 BRIDGECOORDINATION 

 
156.875 
MHz. 

156.375 
MHz. 

เรือทุกลํา GUARD 

CH.77 CH.67 
676 

 
SAFETYVHF 
 

156.625 
MHz 

156.400 
MHz. 

เรือทุกลํา GUARD 
 

CH.72 CH.08 
677 ขายประสานการปฏิบัติหมวด

เรือรักษาความปลอดภัย 
156.675 

MHz 
156.475MHz. เรือทุกลํา GUARD 

 
CH.73 CH.69 

678 ขายควบคุมการปฏิบัติ ยก.กร. CH.10 156.500MHz เรือทุกลํา GUARD 
679 SPARE/DRILLALPHAUHF 318.6 MHz. 321.2 MHz. เม่ือสั่งการ 
680 ขายกระจายเสียง 104.75 MHz. เม่ือสั่งการ 
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 หมายเหต ุ  ๑. สถานีควบคุมขายหลัก กรส. ตั้งอยูบนเรือรับรองหลัก และสถานีควบคุมขายรอง 
ตั้งอยูบนเรือรับรองสํารอง 
    ๒. นามเรียกขานทางยุทธวิธีเพ่ิมเติม 

หนวย นามเรียกขานทางธุรการ นามเรียกขานทางยุทธวิธี 

กรส. ๖๒๔ E5 
มวรส. ๔๕๘ T1 
มวบส. ๗๓๐ YW 
มวรป. ๕๐๔ NX 

 
 ๔.๔ การขอรับการสนับสนุนจากหนวยตางๆ  
หนวย รายการ 

ทรภ.๑ - ปรับแผนการปฏิบัติงานของเรือท่ีปฏิบัติราชการใน ทรภ.๑ เขารวมกองเรือสวนสนามเฉพาะกิจ(กรส.) 

สอ.รฝ. - วงโยธวาทิตบรรเลง ณ สนบ.กบร.กร. ในวัน ว. โดยกําหนดซักซอมตามท่ี กร.(ยก.กร.) ประสาน 

ฐท.สส. - วงโยธวาทิตบรรเลงบนเรือรับรอง ใน ว. โดยกําหนดซักซอมตามท่ี กร.(ยก.กร.) จะประสาน 

สพ.ทร. -  ลูกปนยิงสลุต ขนาด ๗๖/๕๐ จํานวน ๘๐ นัด ใหแกเรือยิงสลุต 
- ปนยิงสลุต ขนาด ๕๗ มม. จํานวน ๓ กระบอก พรอมลูกปนยิงสลุต ขนาด ๕๗ มม. จํานวน ๘๐ นัด ใหกับเรือสํารอง 

พธ.ทร. - จัดเลี้ยงอาหารวางและเครื่องดื่มใหแกผูรวมพิธีฯ บนเรือรับรอง ในวัน ว.โดย กร.(กบ.กร.) จะเปนผู
ประสานการปฏิบัติ 

พร. - จัดแพทย และพยาบาล พรอมชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน สําหรับผูรวมพิธีสวนสนามทางเรือ บนเรือรับรอง 
ในวัน ว. 

ยศ.ทร. - ขอรับการสนับสนุนเครื่องเสียง เพ่ือใชในระหวางการประกอบพิธีสวนสนามทางเรือ ในวัน ว. โดย กร.
(สสท.กร.) จะเปนผูประสานการปฏิบัติ 

 
 ๔.๕ การมอบหนาท่ี นขต.กร. 
หนวย รายการ 

กพ.กร. - ประสาน สลก.ทร. ในการเชิญแขกชั้นผูใหญเขารวมพิธีสวนสนามทางเรือสําหรับบุคคลสําคัญ 
- อํานวยการปฏิบัติในการแถวบนเรือรับรอง รวมท้ังชี้แจงข้ันตอน และการทําความเคารพของเขารวมพิธี 

ขว.กร. - รปภ. และการอํานวยความสะดวกท้ังปวง สําหรับบุคคลสําคัญ 
ยก.กร. - ควบคุมการปฏิบัติในพิธีสวนสนามทางเรือสําหรับบุคคลสําคัญเปนการสวนรวม 
กบ.กร. - จัดเตรียมของท่ีระลึกใหกับบุคคลสําคัญ  

- ประสานการปฏิบัติกับ ศกล.พธ.ทร. ในการจัดอาหารวางบนเรือรับรองในวัน ว. 

สสท.
กร. 

- ประสานการปฏิบัติกับ สสท.ทร. ในการถายทอดสัญญาณ ตลอดจนดําเนินการตางๆ เก่ียวกับการกระจาย
เสียง บนเรือรับรอง 
- ประสานขอรับการสนับสนุน เครื่องเสียง เพ่ือใชในการประกอบพิธีฯ จาก สสท.ทร. 
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กพร.
กร. 

- จัดผังท่ีนั่งในการจัดอาหารกลางวัน(ถามี) บนเรือรับรอง โดยประสานกับ สลก.ทร. 
- ควบคุมการปฏิบัติของสื่อมวลชนบนเรือรับรอง รวมท้ังการรับรองผูบังคับบัญชา 

กฟก.๑ 
กร. 

- จัดเรือ ฟก. คว. ตกด. ท่ีพรอมเขารวมกองเรือสวนสนามเฉพาะกิจ (กรส.) 

กบฮ.
กร. 

- จัดตั้ง บก.หนวยเรือรับรอง พรอมฝายอํานวยการ และ เรียนเชิญ ผบ.กบฮ.กร. เปน ผบ.หนวยเรือรับรอง 
(กรณีจัด ร.ล.จักรีนฤเบศร เปนเรือรับรอง) ปฏิบัติดังนี้ 
   ๑. จัดเตรียมหองรับรองสําหรับบุคคลสําคัญ พรอมท้ังจัดเตรียมและเตรียมชักธงตําแหนงบุคคลสําคัญ(ถามี) 
   ๒. ประสานการปฏิบัติกับ กบ.กร. และ ศกล.พธ.ทร.  ในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารวาง(ถามี) 

กทบ.
กร. 

- จัดเรือ ลทฝ. ท่ีพรอมเขารวมกองเรือสวนสนามเฉพาะกิจ (กรส.) 

กยพ.
กร. 

- จัดตั้ง บก.หนวยเรือรับรอง พรอมฝายอํานวยการ และ เรียนเชิญ ผบ.กยพ.กร. เปน ผบ.หนวยเรือรับรอง 
(กรณีจัด ร.ล.อางทอง เปนเรือรับรอง) ปฏิบัติดังนี้ 
   ๑. จัดเตรียมหองรับรองสําหรับบุคคลสําคัญ พรอมท้ังจัดเตรียมและเตรียมชักธงตําแหนงบุคคลสําคัญ(ถามี) 
   ๒. ประสานการปฏิบัติกับ กบ.กร. และ ศกล.พธ.ทร.  ในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารวาง(ถามี) 
- จัดเรือพรอมเขารวมกองเรือสวนสนามเฉพาะกิจ (กรส.) และจัดเรือสนับสนุนสง นม.ชพ. ใหกับกองเรือ
สวนสนามเฉพาะกิจ (กรส.) 

กยฝ.
กร. 

- จัดตั้ง บก.หมวดเรือรักษาความปลอดภัยและสนับสนุน พรอมฝายอํานวยการ และเรียนเชิญ ผบ.กยฝ.กร. 
หรือผูแทน เปน ผบ.หมวดเรือรักษาความปลอดภัยและสนับสนุน  
- จัดเรือพรอมเขารวมกองเรือสวนสนามเฉพาะกิจ (กรส.) 

กอง 
สน.กร. 

- จัดแทนรับการเคารพ จํานวน ๑ แทน 
- ตกแตงสถานท่ีบริเวณเรือพิธี  
- จัดรถยนตโดยสารขนาดเล็ก รับ - สง ผูบังคับบัญชา   
-  โตะวางของท่ีระลึก ๑ ตัว สําหรับบุคคลสําคัญ 

กบร.
กร. 

- จัดตั้ง บก.หมวดบินรับรอง พรอมฝายอํานวยการ และเรียนเชิญ ผบ.กบร.กร. เปน ผบ.หมวดบินรับรอง --
- จัดตั้ง บก.หมวดบินสวนสนาม พรอมฝายอํานวยการ และเรียนเชิญ รอง ผบ.กบร.กร. เปน ผบ.หมวดบิน
สวนสนาม (ผบ.มวบส.) 
- จัด ๒ บ.ลว.๑ (DO-228) ๒ บ.ตช.๑ (T-337) ๒ ฮ.ปด.๑ (S-70B) ๒ ฮ.ลําเลียงและกูภัย (MH-60S)  ๑ 
ฮ.ลล.๒ (BELL-212) ๑ ฮ.ลล.๓ (BELL-214) ๑ ฮ.ลล.๔ (S-76B) เขารวมกองเรือสวนสนามเฉพาะกิจ 
- ในวัน ว. จัด ฮ.ลําเลียงและกูภัย (MH-60S) จํานวน ๒ เครื่อง เปนพาหนะเดินทางของบุคคลสําคัญ และ
คณะเสนทาง กบร.กร. - เรือรับรอง - กบร.กร. โดยใหปรับแผนบินไดตามความจําเปนและเหมาะสม หรือ
ตามท่ี ยก.กร. จะประสาน 
- จัดเตรียมและชักธงตําแหนงบุคคลสําคัญ(ถามี) ณ กบร. และเรือรับรอง ตามระเบียบ ทร. วาดวยการชัก
ธง พ.ศ.๒๕๑๔ และธงราชนาวี ขนาด ๘ แถบ 
- จัดเตรียมหองรับรอง ณ สนบ.กบร.กร. สําหรับบุคคลสําคัญ 
- จัดกองทหารเกียรติยศ ๑ กองรอย และวงโยธวาทิต สําหรับบุคคลสําคัญ พรอมท่ีบริเวณ สนบ.กบร. ในวัน ว. 
โดยประสานขอรับการสนับสนนุวงโยธวาทิต จาก สอ.รฝ.  



๑๐ 
 

กบร.
กร. 

- จัด เตรียมพานพุมถวายสักการะพระอนุสาวรีย พล.ร.อ.พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอาภากรเกียรติ
วงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ กบร.กร. ตามท่ี ยก.กร. ประสาน 

นสร.
กร. 

- จัดเรือปฏิบัติการความเร็วสูง ชุดเรือ พ.๕๑ เขารวมกองเรือสวนสนามเฉพาะกิจ (กรส.) 

กอง 
สน.กร. 

- จัดแทนรับการเคารพสําหรับบุคคลสําคัญ 
- ตกแตงสถานท่ีบริเวณเรือพิธี  
- จัดรถยนตโดยสารขนาดเล็ก รับ - สง ผูบังคับบัญชา   
- ใหการสนับสนุนตางๆ ตามท่ี ยก.กร. ประสาน 

 
 ๔.๖ การจัดตั้งกองเรือสวนสนามเฉพาะกิจ  

๔.๖.๑ การจัดกําลัง จัดตั้งกองเรือสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหกับบุคคลสําคัญ  โดยกําหนดการวันซอมยอย
ในหองฝก กฝร. ในวัน ว.-๗ และวันซอมใหญในทะเล ใน วัน ว.-๑ วันสวนสนามทางเรือใน วัน ว. โดยขอรับการสนับสนุน
เรือพรอมจาก ทรภ.๑ เรือพรอมจาก นขต.กร. และเรือปฏิบัติการความเร็วสูงจาก นสร.กร.  

๔.๖.๒ การประกอบกําลังและการจัดหนวย  กําลังท่ีไดรับการสนับสนุนตามขอ ๔.๖.๑ ประกอบกําลังเปน          
กองเรือสวนสนามเฉพาะกิจ (กรส.) มี ผบ.กร. หรือ ผูแทน เปน ผบ.กรส. ประกอบกําลัง ดังนี้  

 -  หนวยเรือรับรอง มี เรือรับรองหลัก ๑ ลํา (ท่ีผานมาพิจารณาจัด ร.ล. จักรีนฤเบศร)  โดยมี ผูบัญชาการ
กองเรือตนสังกัดของเรือรับรอง เปน ผบ.หนวยเรือรับรอง และจัดเตรียมเรือรับรองสํารอง ๑ ลํา  

 -  หมวดเรือสวนสนาม (มวรส.) ประกอบดวย เรือรับรองสํารอง (ท่ีผานมาพิจารณาจัด ร.ล. อางทอง) 
เรือยิงสลุต (ท่ีผานมาพิจารณาจัด ร.ล. ปนเกลา) เรือยิงสลุตสํารอง และเรือพรอมปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับการ
สนับสนุนจาก ทรภ.๑ และ นขต.กร.   โดยมี ผูบัญชาการกองเรือตนสังกัดของเรือรับรองสํารอง เปน ผบ.หมวดเรือ
สวนสนาม 

 -  หมวดบินรับรอง (มวบร.) ประกอบดวย ฮ.ปด.๑/ฮ.ลําเลียงและกูภัย จํานวน ๒ เครื่อง เปนพาหนะ
เดินทางสําหรับบุคคลสําคัญ และคณะ ในวัน ว. เสนทาง กบร.กร. -  เรือรับรอง - กบร.กร. โดยใหสามารถปรับ
แผนการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม โดยมี ผบ.กบร.กร. เปน ผบ.หมวดบินรับรอง  

 -  หมวดบินสวนสนาม (มวบส.) ประกอบดวย บ.ลว.๑ (DO-228) จํานวน ๒ เครื่อง บ.ตช.๑ (T-337) จํานวน 
๒ เครื่อง ฮ.ปด.๑ (S-70B) จํานวน ๒ เครื่อง ฮ.ลล.๒ (BELL-212) จํานวน ๑ เครื่อง ฮ.ลล.๓ (BELL-214ST) จํานวน ๑ 
เครื่อง และ ฮ.ลล.๔ (S-76B) จํานวน ๑ เครื่อง โดยให ฮ.ลล.๒ (BELL-212) ลากธงราชนาวี และธง ตําแหนงบุคคล
สําคัญ โดยมี รอง ผบ.กบร.กร. เปน ผบ.หมวดบินสวนสนาม  

 -  หมวดเรือรักษาความปลอดภัยและสนับสนุน (มวรป.) ประกอบไปดวยเรือลากจูง เรือตรวจการณ
ชายฝง และเรือปฏิบัติการความเร็วสูง ชุดเรือ พ.๕๑ โดยใหทําการตรวจสอบ ไลเปาเรือประมง และเรือสินคาในพ้ืนท่ี
กอนพิธีสวนสนามทางเรือและระหวางพิธีสวนสนามทางเรือ โดยมี ผบ.กยฝ.กร. เปน ผบ.หมวดเรือรักษาความปลอดภัย
และสนับสนุน  

 -  การสงกําลังบํารุง รับการสงกําลังบํารุง  ณ ท่ีตั้งปกติ และ ทลท.กทส.ฐท.สส. รวมท้ังสนามบินอูตะเภา 
ใหเรียบรอยกอนการปฏิบัติ 

 - การบังคับบัญชา กรส. ข้ึนการบังคับบัญชากับ กร. โดยตั้ง บก.กรส. ท่ี บก.กร. / เรือรับรอง 



๑๑ 
 

           
 
๔.๗ ลําดับพิธี/ข้ันตอนการปฏิบัติ 



๑๒ 
 

เวลา กําหนดการปฏิบัติ หมายเหตุ 
น.-๒๗๐ - เรือตาง ๆ เตรียมออกเรือตามแผน   

น.-๑๔๕ - เรือรับรองออกเรือเดินทางไปยังจุดรับ ฮ. ผูรวมพิธีลงเรือพรอม 

น.-๖๐ - บุคคลสําคญัเดินทางออกจากบานพักรับรอง  

 - บุคคลสําคญัเดินทางถึง กบร./ผบ.กบร. หรือผูแทนรายงานตนเอง เขาประตูใหญ กบร. 
 - บุคคลสําคญัวางพานพุมถวายสักการะ  พระอนุสาวรีย พล.ร.อ.พระเจาบรมวงศ

เธอ พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์
กบร. จัดเตรียมพานพุม 

 - บุคคลสําคญัเดินทางถึง สนบ.กบร.  

 - ผูแทน ผบ.กร. ใหการรับรอง และเรียนเชิญ บุคคลสําคญัข้ึนแทนรบัความ
เคารพจากกองทหารเกียรติยศ 

 

 - บุคคลสําคญัตรวจแถวทหารกองทหารเกียรติยศ  

น.-๓๐ - บุคคลสําคญัและคณะออกเดินทางจาก กบร. ไปเรือรับรอง  (๒ ฮ.MH-60S) 
 - เรือในกระบวน ถึงจุดตั้งตัว  จัด FORM 1  (จุด P) 

น.-๑๕ 

  
  

- เรือรับรอง เดินทางถึง จุดรับ ฮ. 
- บุคคลสําคญัและคณะ เดินทางถึงเรือรับรอง 

- ผบ.กร./ รายงานตนเอง 

-เรยีนเชิญบุคคลสําคญัและคณะ เขาหองรับรอง 

๒ ฮ. จอดบนเรือรับรอง และ
เดินทางออกจากเรือ เมื่อสง 
บุคคลสาํคัญและคณะเรียบรอย 
(TOUCH& GO )  

น.-๑๐ เรือรับรอง จัดเตรียมพ้ืนท่ีบรเิวณพิธี 

- แทนรับความเคารพ 
- จนท. จัดเครื่องขยายเสียง 
- สสท.ทร. เตรียมการถายทอดเสยีง  
- เรือรับรองเตรียมเขาแลนสวนเรอืยิงสลุต เพ่ือเตรียมการยิงสลตุ ระยะหาง ๓๐๐ 
หลา 

เรือยิงสลุต เปนเรือนําเรือใน
กระบวนสวนสนาม 

น.-๕ - เรียนเชิญบุคคลสาํคัญ และคณะ บริเวณพิธี เรือรับรอง และ ยิงสลุต แลน
สวนกันท่ี จุด Q 

น. - เรียนเชิญบุคคลสาํคัญ ข้ึนแทนรบัการเคารพ (เริ่มพิธีสวนสนาม) เรือยิงสลตุ    
ยิงสลุต จาํนวน ๑๙ นัด พรอมกับดุริยางคบรรเลงเพลงมหาฤกษ และ เมื่อสิ้นสุด
การยิงสลุต ดรุิยางคดําเนินการบรรเลงเพลงตอดวยเพลงบรรเลง และมีการ
บรรยายจากผูบรรยายตลอดการสวนสนาม 

- เรือในกระบวนถือเข็ม
ความเร็วคงท่ี ๕ นอต เพ่ือรอ
เขารักษาระยะจาก เรือนํา 
- เรือรับรองแลนสวน เข็มตรง
ขามเรือในกระบวนดวย
ความเร็วคงท่ี ๕ นอต 

-ระยะหางระหวางนัด ๕ วินาที 

น.+๑ อากาศยานบินเขาตามลําดับจากทายกระบวนเรือ สวนสนามตามแนวกระบวน
เรือ  
- ๒ บ.ตช.๑ (T-337) ๒ บ.ลว.๑ (DO-228)  ๒ ฮ.ปด.๑ (S-70B) ๑ ฮ.ลล.๓ (BELL-

214ST) และ ๑ ฮ.ลล.๔ (S-76B) 
- ๑ ฮ.ลล.๒ (BELL-212) ลากธงราชนาวีและธงตําแหนง บุคคลสําคญัเฉียดกราบ
ขวากระบวนเรือจากทายกระบวนไปหัวกระบวน 

- บ.ตช๑ (T-337)ปลอยควันส ี

๔.๗ ลําดับพิธ/ีข้ันตอนการปฏิบัติ 
 



๑๓ 
 

  

                                     
 
 
 
 
 
 

น.+๑๕  - เรือในกระบวนสวนสนามทุกลําแลนผานเรือรับรอง 

- เรือรับรองนําเรือใหอยูในรูปกระบวนใหโอวาท 

- ผบ.กร.  เรียนเชิญบุคคลสําคัญ เขาหองรับรอง 

- เรือรับรองตัดทายกระบวนเรือ
สวนสนาม  
 

 น.+๓๐ - เรือรับรองอยูในรูปกระบวนใหโอวาท 

- ผบ.กร. เรียนเชิญบุคคลสําคัญมายังบริเวณพิธี 
- บุคคลสําคัญข้ึนแทนใหโอวาท 
- ผบ.กร. กลาวคําสดุดี และมอบของท่ีระลึก 
-บุคคลสําคัญใหโอวาท  

- ผอ.กพ.กร. สั่งท้ังหมดตรง 

กําลังพลอยูในทาตรง 
-รับฟงโอวาท 

น.+๖๐ - บุคคลสําคัญใหโอวาทเรียบรอย (ดุริยางคบรรเลงเพลงมหาฤกษ ๑ จบ) 
- บุคคลสําคัญลงจากแทนรับความเคารพ เรียนเชิญเขาหองรับรอง 

- เรือทุกลําทําความเคารพ
พรอมกัน  

น.+๖๕ - สิ้นสุดพิธี สวนสนามทางเรือ  
- เรือในกระบวน ถึงจุดแยกกระบวน OTC สั่งการใหเรือทุกลําแยกกระบวนกลับ
ท่ีตั้งปกติ 

  

น.+๗๕ - บุคคลสําคัญและคณะเดินทางกลับ โดย ฮ.ทร.   - ๒ ฮ. ลงจอดบนเรือรบัรอง 

น.+๙๕ - บุคคลสําคัญ และคณะ เดินทางถึง สนบ.กบร. ผูแทน ผบ.กร. ใหการตอนรับ 
และสงบุคคลสําคัญ 

 

 - บุคคลสําคัญ และ คณะเดินทางกลับ กบร.กร. จัดเตรียมยามใหญ 

น.+๑๑๐ - เรือใน กรส. จอดเรือเทียบทาเรียบรอย   



๑๔ 
 
๕. การนําเรือในกระบวนสวนสนาม 
 ๕.๑ พ้ืนท่ี และเสนทางการนําเรือ ใชพ้ืนท่ีบริเวณทิศตะวันตกจาก ก.จวง และหินฉลาม 

 
 ๕.๒ จุดอางอิงในการนําเรือ 
 -  เรือในกระบวนสวนสนาม 

จุด ช่ือ Lat Long เวลาท่ีถึงจุด 

A ทุนไฟปากรอง 12’ 38.1’’ 100’ 50.1’’ น.-๒๔๐ 

B  12’ 21.8’’ 100’ 50.1’’  
C  12’ 12.653’’ 100’ 48.537’’  
O จุดตั้งตัว 12’ 12.648’’ 100’ 50.711’’ น.-๓๐ 

P  12’ 14.4’’ 100’ 51.0’’  

Q จุดยิงสลุต 12’ 17.5’’ 100’ 51.5’’ น. 

R  12’ 21.1’’ 100’ 52.1’’  

S จุดแยกกระบวน 12’ 21.518’’ 100’ 52.65’’ น.+๖๕ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 
 -  เรือรับรอง 

จุด ชื่อ Lat Long เวลาท่ีถึงจุด 
A ทุนไฟปากรอง 12’ 35.0’’ 100’ 54.1’’ น.-๑๒๐ 

H จุดรับ ฮ. 12’ 21.5’’ 100’ 52.5’’ น.-๑๕ 

X จุดตั้งตัว 12’ 20.88’’ 100’ 51.75’’ น.-๑๐ 

Y สวนกับเรือในกระบวน 12’ 17.5’’ 100’ 50.2’’ น. 

 

 ๕.๓ การนําเรือในกระบวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
            หมายเหต ุ

- เรือนําในกระบวนรักษาระยะหางจากเรือยิงสลุต ๑,๕๐๐ หลา 
- ระยะตอระหวางเรือในกระบวน ๕๐๐ หลา /๓๐๐ หลา (เวน เรือยิงสลุต) 
- เรือยิงสลุตใชความเร็ว ๓ นอต ระหวางการยิงสลุต  
- เรือในกระบวนความเร็วคงท่ี ๕ นอต (เวนเรือยิงสลุตในระหวางการยิงสลุต) 
- เม่ือยิงสลุตเรียบรอย เรือในกระบวนเพ่ิมความเร็วคงท่ีเปน ๘ นอต 
 
 
 
 
 
 

กําลังพลแถวตามเขตตอน 

รูปกระบวนในการสวนสนาม FORM1 
จุดรับ ฮ. 

C – 190 

S - 5 

C – 010 

S - 5 

ระยะหาง 300     หลา 

เรือรับรอง 

เรือยิงสลุต 



๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              หมายเหตุ 
 - ระยะตอระหวางเรือในกระบวน ๕๐๐ / ๓๐๐ หลา 
 - ระยะหางทางขางระหวางเรือใน มวรส. กับ เรือรับรอง ๓๐๐ หลา 

  - ความเร็วกระบวนเรือคงท่ี ๘ นอต 
 
 
 
 
 

กําลังพลแถวตามเขตตอน

 

รูปกระบวนในการสวนสนาม FORM1 

C – 190 

S - 5 

C – 010 

S - 8 

เรือรับรอง 

เรือยิงสลุต 

กําลังพลแถวบริเวณหัวเรือ 

รูปกระบวนในการใหโอวาท 

C – 190 

S - 5 

C – 010 

S - 8 

  

เรือรับรอง 

เรือยิงสลุต 



๑๗ 
 
 ๕.๔ ผังการยืนในพิธีสวนสนามทางเรือ  

 
 

 
 

 
 
 
 

ผังการยืนแถวในพิธียิงสลตุ บนเรือรับรอง  

๑. บุคคลสําคญั 

๒. ผูบังคับบัญชาระดบัสูง 

๓. นายทหารช้ันยศ พล.ร.อ. 

๔. นายทหารช้ันยศ พล.ร.ท. 

๕. นายทหารช้ันยศ พล.ร.ต. 

๖. ผูรวมพิธี 

๑. บุคคลสําคญั 

๒. ผูบังคับบัญชาระดบัสูง 

๓. นายทหารช้ันยศ พล.ร.อ. 

๔. นายทหารช้ันยศ พล.ร.ท. 

๕. นายทหารช้ันยศ พล.ร.ต. 

๖. ผูรวมพิธี 

ผังการยืนแถวในพิธีใหโอวาท บนเรือรับรอง 



๑๘ 
 
๖. การปฏิบัติการบิน  
 ๖.๑ การปฏิบัติของหมวดบินรับรอง  
  -  เวลา น.-๓๐ ฮ.ลําเลียงและกูภัย (MH-60S) จํานวน ๒ ลํา รับบุคคลสําคัญ และคณะ จาก กบร. - เรือ
รับรอง  
  -  เวลา น.-๑๕ สงบุคคลสําคัญ และคณะถึงเรือรับรอง จากนั้นจะเขาไปรวมสวนสนามกับหมวดบินสวน
สนาม 
   -  เวลา น.+๗๕ ฮ.ลําเลียงและกูภัย (MH-60S) จํานวน ๒ ลํา รอรับ บุคคลสําคัญ และคณะ จากเรือรับรอง 
ไปสงยัง กบร.  
 ๖.๒ การปฏิบัติของหมวดบินสวนสนาม 
   - เวลา น.+๑ เริ่มบินเขาเม่ือเรือยิงสลุตนัดแรก 
   -  อากาศยานบินเขาตามลําดับจากทายกระบวนเรือสวนสนามตามแนวกระบวนเรือ 
  -  มีการลากธง บุคคลสําคัญ และมีการปลอยควันสี 
 ๖.๓ การควบคุมการบิน 

ลําดับ อากาศยาน  เวลา  หมายเหตุ  

๑. ๒ บ.ตช.๑ (T-337)  น+๑ ปลอยควันส ี 

๒. ๒ บ.ลว.๑ (DO-228)  น+๒  

๓. ๑ ฮ.ลล.๓ (BELL-214ST)  น+๔  

 ๑ ฮ.ลล.๒ (BELL-212)   ลากธงราชนาวีและธงตาํแหนง  

 ๑ ฮ.ลล.๔ (S-76 B)    

๔. ๒ ฮ.ปด.๑ (S-70B)  น+๖  

๕. ๒ ฮ.ลําเลียงและกูภัย (MH-60S)  น+๘  

 
 
 
 
  
  
 
 
 



๑๙ 
 
 ๖.๔ พ้ืนท่ีรอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗. การยิงสลุต 
 ๗.๑ การบังคับบัญชา ประกอบดวย ๔ สวน ดังนี ้
  ๗.๑.๑ สวนการบังคับบัญชามี  ผูบังคับการเรือ/ตนเรือ  เปนผูควบคุมอยูท่ีสะพานเดินเรือ 
  ๗.๑.๒ สวนการยิงสลุตมี นายทหารการอาวุธ เปนผูควบคุมอยูท่ีหอรบ 
  ๗.๑.๓ สวนเดินเรือมี ตนหน เปนผูควบคุม อยูท่ีสะพานเดินเรือ 
  ๗.๑.๔ สวนการติดตอสื่อสารมี นายทหารสื่อสาร เปนผูควบคุมอยูท่ีสะพานเดินเรือ 
 ๗.๒ การเตรียมการยิงสลุต 
  ๗.๒.๑ เตรียมสภาพตัวเรือ เพ่ือใหเกิดความสงางาม 
  ๗.๒.๒ เตรียมปน 76/50 ท้ัง ๓ กระบอก 
     - ทําความสะอาดลํากลองปน และรังเพลิงใหสะอาด 

                                   
    - ทําความสะอาดเครื่องลูกเลื่อน และตรวจสอบการทํางานของขอชักลอง 

 



๒๐ 
 

                                   
            - ตรวจสอบเครื่องลั่นไกและระบบการทํางานใหอยูในสภาพพรอมยิง 
            - ทดลองหัน และกระดกปนใหทํางานไดโดยไมติดขัด 
            - ทดลองเปด-ปด ลูกเลื่อน ตลอดจนทดสอบอาการแหนบสงลูกเลื่อน  และดูวาสลักเกลียวยึด ตางๆ 
ยังยึดแนนอยู  
   - ทดลองลั่นไกยิง เพ่ือดูการทํางานของเข็มยิง 
   - ตรวจและทดลองโทรศัพทกําลังเสียงเพ่ือใชติดตอกับหอรบ 
  ๗.๒.๓ การตรวจสอบลูกสลุต 
   - ตองไมมีรอยบุบหรือบวม 
   - เม่ือทดลองบรรจุลูกสลุต ไพรเมอรตองไมยุบหรือหลวมคลอน 
  ๗.๒.๔ ทําการไลลื่นลูกสลุต ดวยวาสลีนเพ่ือปองกันการติดขัดขณะบรรจุ 
  ๗.๒.๕ ทําการฝกซอมพลบรรจุ อยางตอเนื่อง 

                                              
 

 ๗.๓ ข้ันตอนการยิงสลุต  
  ๗.๓.๑ เวลา น.-๒๐  (กอนเวลายิงสลุต ๒๐ นาที)  
   -  หอรบสั่ง “ ชุดยิงสลุตประจําท่ี แถวรายกราบแถว” 
       - ประจําปน ๗๖/๕๐ เขาประจําท่ี    
       - นายปนตอโทรศัพท และ ทดลองติดตอกับหอรบ   
       - พลลูกเลื่อนเปดจุกปากกระบอก ตรวจลํากลอง,ลูกเลื่อน 



๒๑ 
 
       -  หอรบสั่ง “เตรียมการยิงสลุตทางกราบ(ขวา/ซาย) มุมหัน ๐๙๐ มุมกระดก ๑๕”  
        - ปน ๗๖/๕๐ ทุกกระบอกหัน,กระดกปนตามหอรบสั่ง  
        - นายปนรายงาน “ปน (๓๑,๓๒,๓๓) พรอม”  
  ๗.๓.๒ เวลา น.- ๘   
   -  หอรบสั่ง “ลูกสลุต ๑๙ นัด บรรจุ”  
         - พลลูกเลื่อนเปดลูกเลื่อน    
     - พลบรรจุ บรรจุลูกสลุตนัดท่ี ๑  
         - พลบรรจุ รายงาน “นัดท่ี ๑ บรรจุพรอม”  และทําการเตรียมลูกสลุตนัดตอไป  
   - นายปนรายงานหอรบ “ปน (๓๑,๓๒,๓๓) บรรจุพรอม” 
       - เม่ือปนทุกกระบอกรายงานพรอม พลติดตอท่ีหอรบจะรายงาน นกว. “ปน (๓๑,๓๒,๓๓) บรรจุ
พรอม” 
  ๗.๓.๓ เวลา น.- ๑  นกว.สั่ง  “ยามใหญแถวตรง”  หอรบสั่ง “ตรงหนาระวัง”      
  ๗.๓.๔ เวลา น.  
        -  หอรบสั่ง “วันทยา....วธุ”  
         - นายปนใชนิ้วชี้เก่ียวกระเดื่องไกมาทางทายปน (เข็มยิงเปนอิสระพุงเขาสับไพเมอร) รายงาน“๑ ยิง”  
         - พลลูกเลื่อนเปดลูกเลื่อน นําลองลูกสลุตออกมา 
   - พลบรรจุ บรรจุลูกสลุตนัดตอไป รายงาน “นัดท่ี.....บรรจพุรอม”  
         - หลังจากนัดท่ี ๑ ยิง , ๒ ยิงและ ๓ ยิง เม่ือถึงนัดท่ี ๔ จะวนมาสั่ง ๑ ยิงและเรียงไปตามลําดับ (จน
ครบ ๑๙ นัด) ซ่ึงแตละนัดหางกัน ๕ วินาที  
  ๗.๓.๕ กรณีลูกสลุตดาน  
        - นายปน รายงาน “ (๑,๒,๓ ดาน) ”  
        - จนท.หอรบ (พลติดตอ) จะสั่งนายปนกระบอกตอไปยิงทันที  
        - พลบรรจุเตรียมรับลูกสลุตท่ีดาน   
        - พลลูกเลื่อนเปดลูกเลื่อน  
         - พลบรรจุนําลูกสลุตท่ีดาน ตรวจไพเมอร  ท้ิงน้ํา และบรรจุลูกสลุตนัดตอไป รายงาน “นัดท่ี......บรรจุ
พรอม”  
  ๗.๓.๖ เม่ือยิงลูกสลุตครบ ๑๙ นัด   
        - หอรบสั่ง “หยุด หยุด หยุด”   “หยุดยิง”“พักยิง” 
        - พลประจําปน  หันกระดกปนเขาท่ีเดิม  
        - นายปน  ตรวจสอบปน  ลูกสลุต รายงานหอรบ  
        - เม่ือหอรบสั่ง “เลิกยิง”  (รายงาน “พลประจําปน สถานะปน จํานวนลูกสลุต ปญหาขอขัดของ”)  
  ๗.๓.๗ เวลาสั่งการในการยิงสลุต 
   -  สั่ง “ระวัง” วินาทีท่ีลงทายดวย ๓ และ ๘  
   -  สั่ง “ยิง” ” วินาทีท่ีลงทายดวย ๔.๓ และ ๙.๓  
   -  การสื่อสารใชโทรศัพทกําลังเสียง / วิทยุมือถือ 
 ๗.๔ การแถวรายกราบ และทําความเคารพ  



๒๒ 
 
  ๗.๔.๑ เวลา น.-๒๐  ยก.กร. สั่งผานทางวิทยุใหกําลังพลประจําเรือสวนสนามยืนแถวรายกราบตามเขตตอน 
การแตงกายชุดหมายเลข ๒ 
  ๗.๔.๒ เวลา น.-๑ หัวเรือของเรือยิงสลุตถึงหัวเรือรับรอง ยก.กร. สั่งผานทางวิทยุ  “ตรงหนา....ระวัง”  
  ๗.๔.๓ เวลา น. หัวเรือของเรือยิงสลุตถึงตรงหนาประธาน ยก.กร. สั่งผานทางวิทยุ  “วันทยา.......วุธ”   
พรอมกับ ผอ.กพ.กร. สั่งผูรวมพิธีบนเรือรับรอง “วันทยาหัต” 
  ๗.๔.๔ เรือยิงสลุต เริ่มยิงสลุตนัดท่ี ๑ เม่ือ ร.ล.ปนเกลา ยิงสลุตจบ ใหเรือสั่งเรียบอาวุธโดยอิสระ สวนเรืออ่ืนๆ 
ท่ียังไมผานบุคคลสําคัญ รวมท้ังผูรวมพิธีบนเรือรับรองทําวันทยาหัตตอไป  
  ๗.๔.๕ เรือตางๆ ท่ีมียามใหญ เม่ือสะพานเดินเรือเสมอหัวเรือรับรอง สั่ง “ตรงหนาระวัง..(เปาแตรกระท่ัง
ตรง).....วันทยาวุธ” (ใชเวลาประมาณ ๙ วินาที จะตรงกับแทนประธานพอดี) เรือเปาแตรคํานับ ๑ จบ และสั่ง “เรียบ
อาวุธ”  แตรเปากระท่ังพัก  กําลังพลท่ียืนแถวรายกราบทําวันทยาหัตตอไป  
  ๗.๔.๖ หลังจากลําสุดทายผานประธาน ยก.กร. สั่งผานทางวิทยุ “เอามือลง ขวาซายหัน” กําลังพลท่ีแถวตาม
เขตตอนใหเดินกลับเขาตัวเรือ ผูเขารวมพิธีบนเรือรับรองเอามือลง และใหยืนอยูในแถว 
  ๗.๔.๗ บุคคลสําคัญลดมือลงเม่ือเรือลําสุดทายผาน (สลก.นําเรียนบุคคลสําคัญสามารถลดมือลงในชวงท่ีไมมี
เรือสวนสนามผานได)  
  ๗.๔.๘ เม่ือเรือรับรองเลี้ยวผานทายกระบวนเรือสวนสนาม ไปถือเข็มเดียวกับกระบวนเรือสวนสนามเรียบรอย 
ยก.กร. สั่งผานทางวิทยุใหกําลังพลประจําเรือสวนสนามยืนแถวรายกราบเพ่ือรับฟงโอวาท ผูเขารวมพิธีบนเรือรับรอง
ประจําท่ีในทาตรง 
 
๘. การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน 
 ๘.๑ การไลเปา 
  -  เรือไลเปา ตรวจสอบไลเปาเรือประมงและเรือสินคาในพ้ืนท่ีใหเรียบรอยกอนเริ่มพิธีสวนสนามทางเรือ และ
ระหวางพิธีสวนสนามทางเรือ ในระยะ ๕ ไมล ตามแนวเสนทางการสวนสนาม  
  -  เม่ือไลเปาเรียบรอย ใหไปวางตัวดานเหนือ และใต ดานหัว และทายเรือรับรอง โดยไมอยูในระยะสายตาของ
เรือรับรอง 
  -  การออกเรือพิจารณาตามความเหมาะสม 
 ๘.๒ การปฏิบัติเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน 
  - เรือท่ีเกิดขอขัดของ ใหนําเรืออกจากรูปกระบวนในทิศตรงขามกับเรือรับรอง 
  - ในกรณีเกิดเรือโดนกัน เรือท่ีแลนตามนําเรือออกทางดานทิศตรงขามกับเรือรับรอง 
  - กรณีอากาศยานตกน้ํา ใหเรือควบคุมอากาศยานซ่ึงเดินเรดารอากาศตลอดเวลา เปนหนวยกําหนดตําบลท่ี
ชวยชีวิต และ นํา ฮ.กูภัย เขาชวยเหลือ รวมกับหมวดเรือรักษาความปลอดภัยและสนับสนุน 
  - แจงเหตุฉุกเฉินให กรส. ทราบ ทันที ทางขาย VHF CH.10 
 
๙. บทเรียนท่ีไดรับ 
 เนื่องจากการจัดพิธีสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ เปนการแสดงถึงความพรอมของ ทร. รวมท้ัง
แสดงออกถึงการใหความสําคัญตอบุคคลท่ีไดทําคุณประโยชนกับ ทร. และประเทศไทย รวมถึงแขกรับเชิญของรัฐบาล 
ดังนั้น จึงตองมีขอผิดพลาดนอยท่ีสุด จากการท่ีมีหลายหนวยงานท้ังหนวยเรือ อากาศยาน มาปฏิบัติการรวมกัน ดังนั้น
การอํานวยการประสานการปฏิบัติ รวมท้ังการซักซอมทําความเขาใจ ท้ังในหองฝกปฏิบัติการและในทะเล มีความ



๒๓ 
 
จําเปนอยางยิ่ง เพ่ือใหทุกหนวยเขาใจตรงกันและมองเห็นภาพสถานการณเดียวกัน  นับตั้งแตการประชุมชี้แจง
สถานการณ จัดชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือใหไดแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในแตละสาขา จนถึงข้ันทดสอบแผนการปฏิบัติ นําไปสู
การปฏิบัติจริง 
 
๑๐. ปจจัยความสําเร็จ 
 จะตองมีการวางแผนและชี้แจงใหทุกหนวยเขาใจตรงกัน สามารถประสานสอดคลองการปฏิบัติไดอยาง
กลมกลืนตอเนื่อง อยางไรก็ตามยังมีปจจัยเสี่ยงท่ีอาจทําใหภารกิจไมลุลวงไปดวยความเรียบรอย ซ่ึงทุกหนวย
จําเปนตองเครงครัดการปฏิบัติเพ่ือใหภารกิจสําเร็จลุลวงดวยดี ดังนี้ 
 -  หนวยตางๆ ตองมีความเขาใจอยางถองแทในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบ ศึกษา และทดลองจนไดวิธีปฏิบัติ
ท่ีเหมาะสม/ดีท่ีสุด 
  -  นําวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม/ดีท่ีสุดของแตละหนวย มาประสานสอดคลองการปฏิบัติใหเกิดความตอเนื่อง 
กลมกลืน และกระชับ โดยการฝกซอมท้ังในหองฝกปฏิบัติการและในทะเล 
  -  ทุกหนวยตองเครงครัดเวลาในการปฏิบัติ 
  -  หากมีการเปลี่ยนแปลง/แกไขการปฏิบัติ ผูบังคับบัญชาสูงสุดเทานั้นเปนผูตัดสินใจ 
  -  สภาพภูมิอากาศอาจเปนอุปสรรคได จึงตองพยากรณอากาศกอนการกําหนดวันจัดพิธีสวนสนาม 
 -  ควรมีแผนพิธีสวนสนามในทาเปนแผนสํารอง กรณีไมสามารถปฏิบัติการในทะเล 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 
 ภาพพิธีสวนสนามทางเรือและยิงสลุตให ผบ.ทร. ในโอกาสเยี่ยมอําลาหนวย และเกษียณอายุราชการ  

เม่ือป พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 
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