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การเพิ่มประสทิธภิาพในการเตรียมก าลังทางเรือให้พร้อมปฏิบัติการ 

(Two Ocean Three Area We ready to defense)   
 

กระบวนการงานหลักของ กร. คือการเตรียมก าลังทางเรือ ให้มีความพร้อมทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ และ 
องค์ยุทธวิธี เพ่ือส่งมอบก าลังให้กับผู้รับบริการที่เป็นหน่วยใช้ก าลังของ ทร. และบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ กร. 
และตามแผนยุทธศาสตร์ ทร. ในการนี้ได้มีการกลั่นกรองแนวทางการปฏิบัติตามแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มี 
ความทันสมัย ตามภัยคุกคามและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้ด าเนินการจัดการความรู้ โดยได้รวบรวมข้อมูล 
จากการปฏิบัติงาน และจากผลการฝึกต่างๆ มาเป็นระยะเวลาพอสมควร เพ่ือให้การจัดการความรู้ของ กร. นั้น 
น าไปปรับปรุงกระบวนการ ตอบสนองในการเตรียมก าลังทางเรือ ให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติภารกิจได้ส าเร็จ 
ลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายได้ต่อไป ทั้งนี้ กร. ประกอบด้วยหน่วยขึ้นตรงที่มีหน้าที่ในการเตรียมก าลังทางเรือ 
ที่แบ่งตามประเภทของเรือและอากาศยานและขีดความสามารถที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๙ กองเรือ ๑ กองบิน 
๑ หน่วยสงครามพิเศษ และ ๑ กองการฝึก  
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นขต.กร. มีขีดความสามารถการปฏิบัติการทางเรือแตกต่างกันไปตามภัยคุกคามหรือภารกิจต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีหน้าที่และขีดความสามารถของหน่วยต่างๆ เพื่อให้การเตรียมก าลังทางเรือของ กร. มีความพร้อม
สามารถปฏิบัติการทุกภารกิจได้ ดังนี้ 

๑. กองเรือตรวจอ่าว มีหน้าที่จัดและเตรียมก าลังส าหรับปฏิบัติการรบผิวน้ า ด้วยเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง 
เรือตรวจการณ์ปืน เรือเร็วโจมตีอาวุธปล่อยน าวิถีเอ๊กโซเซท และเรือเร็วโจมตีปืน มีขีดความสามารถในการสนับสนุน 
การขยายอ านาจจากทะเลสู่ฝั่ง ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจการณ์และรบผิวน้ าและการยิงสนับสนุนฝั่ง 
ด้วยระบบอ านวยการรบ เพ่ือให้ได้การควบคุมทะเล การยิงสนับสนุนฝั่ง เพ่ือลดทอนการต้านทานจากฝั่ง (ข้าศึก) 
ก่อนการส่งผ่านก าลัง  

๒. กองเรือฟริเกตที่ ๑ มีหน้าที่จัดและเตรียมก าลังส าหรับการปฏิบัติการรบผิวน้ า ปราบเรือด าน้ า  และ 
การปูองกันภัยทางอากาศ ด้วยเรือฟริเกต เรือคอร์เวต และเรือตรวจการณ์เรือด าน้ า สามารถสนับสนุนการขยาย 
อ านาจจากทะเลสู่ฝั่ง ด้วยการต่อต้านและปราบเรือด าน้ า ด้วยการพัฒนาตัวชี้วัด การเข้าสู่เปูาหมายต่อเปูาใต้น้ า 
ของ ตอร์ปิโดชนิดต่างๆ และยังสามารถปฏิบัติการรบผิวน้ า ด้วยการโจมตีระยะไกลด้วยอาวุธปล่อยน าวิถี   เพ่ือให้ 
ได้มาซึ่งความพร้อมการควบคุมทะเลทั้งผิวน้ าและความปลอดภัยของกองเรือจากภัยคุกคามใต้น้ า 

๓. กองเรือฟริเกตที ่๒ มีหน้าที่จัดและเตรียมก าลังส าหรับการปฏิบัติการรบผิวน้ า ปราบเรือด าน้ าและการปูองกัน 
ภัยทางอากาศ ด้วยเรือฟริเกตที่เน้นไปที่การโจมตีระยะไกล สามารถสนับสนุนการขยายอ านาจจากทะเลสู่ฝั่ง 
ด้วยอาวุธปล่อยน าวิถีท่ีโจมตีเรือผิวน้ า เพ่ือให้ได้มาซึ่งการควบคุมทะเลและสามารถป้องกันภัยทางอากาศเป็นแบบพื้นที่ 
(Area defend) ให้แก่การประกอบก าลังแบบกองเรือได้ สนับสนุนด้วยระบบอ านวยการรบที่ใช้เครือข่ายเป็น  
ศูนย์กลาง ซึ่งสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจจับ ดักรับ พิสูจน์ฝุาย การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และ  
ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร การประเมินค่า และการตัดสินใจต่อการปฏิบัติการทางเรือ  

๔. กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์  มีหน้าที่จัดและเตรียมก าลังส าหรับปฏิบัติการอากาศนาวีด้วยเรือบรรทุก 
เฮลิคอปเตอร์ สามารถสนับสนุนการขยายอ านาจจากทะเลสู่ฝั่ง ด้วยขีดความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชา 
ทั้งปฏิบัติการทางเรือและปฏิบัติการทางอากาศ สนับสนุนด้วยระบบอ านวยการรบที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง และ 
การตรวจการณ์ของเรดาร์อากาศระยะไกล สามารถท่ีจะควบคุมห้วงอากาศ สนับสนุนในการส่งผ่านก าลัง ตลอดจนถึง 
การฐานทัพในทะเล การสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศ การส่งก าลังบ ารุง โดยมีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
จัดการเสบียง ให้กับก าลังรบยกพลขึ้นบก และผู้ประสบภัย ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศ ท าให้สามารถลดเวลา 
ในการจัดหา และสามารถตอบสนองภารกิจได้ทันที เมื่อได้รับมอบหมายได้อีกด้วย 

๕. กองเรือด าน้ า กองเรือด าน้ า มีหน้าที่จัดและเตรียมก าลังส าหรับปฏิบัติการเรือด าน้ า สามารถสนับสนุนการขยาย 
อ านาจจากทะเลสู่ฝั่ง ด้วยขีดความสามารถในการซ่อนพราง การลาดตระเวนหาข่าวในพ้ืนที่ฝุายตรงข้าม การสร้าง 
ภาพสถานการณ์ผิวน้ าในพ้ืนที่ปฏิบัติการ โจมตีเรือผิวน้ าและปฏิเสธการใช้ทะเล เพ่ือให้ก าลังทางเรือฝุายเราเข้าพ้ืนที่ 
อย่างปลอดภัย ด้วยการจัดท ากระบวนการจัดการข้อมูลในศูนย์ยุทธการเรือด าน้ าที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ก าลังพล 
ในเรือด าน้ าสามารถรวบรวมภาพสถานการณ์ผิวน้ าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ท าให้หน่วยก าลังทางเรือ  
ได้ทราบถึงภาพสถานล่วงหน้าก่อนเข้าพ้ืนที่ปฏิบัติการ และสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องต่อไป 
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๖. กองเรือทุ่นระเบิด มีหน้าที่จัดและเตรียมก าลังส าหรับปฏิบัติการสงครามทุ่นระเบิด ด้วยเรือที่มี 
ขีดความสามารถในการส ารวจ ค้นหา และก าหนดต าบลที่ใน การวาง การกวาด การท าลาย ทุ่นระเบิด สามารถ 
สนับสนุนการขยายอ านาจจากทะเลสู่ฝั่ง ได้ทั้งในพ้ืนที่ของฝุายเรา และในพ้ืนที่ของข้าศึก (หากการควบคุมทะเลเพียงพอ 
ต่อปฏิบัติการ) โดยเฉพาะในพ้ืนที่ฝุายเราถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างสูง หากเมื่อเกิดความขัดแย้งแล้ว ทร. มีภารกิจในการ 
ส่งผ่านก าลัง แต่เรือฝุายเราไม่สามารถออกจากพ้ืนที่ฐานทัพท่าเรือหรือในระหว่างเส้นทาง ด้วยทุ่นระเบิดที่ฝุายข้าศึก 
ได้น ามาวางไว้ ท าให้กองเรือทุ่นระเบิดจ าเป็นต้องก าหนดแนวการกวาดทุ่นระเบิด  (ช่องทางกวาด) เพ่ือเปิดและ 
น าทางให้กองเรือเดินทางออกจากพ้ืนที่เสี่ยงได้ด้วยความปลอดภัย เพ่ือไปส่งผ่านก าลังสู่ฝั่งได้ตามภารกิจ  

๗. กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ มีหน้าที่จัดและเตรียมก าลังส าหรับปฏิบัติการการยุทธ์สะเทินน้ า 
สะเทินบก การล าเลียงและการสนับสนุนการส่งก าลังบ ารุง เป็นหน่วยงานหลักในการขยายอ านาจจากทะเลสู่ฝั่ง  
ด้วยเรือที่มีขีดความสามารถในการบรรทุก การเกยชายหาด การควบคุมบังคับบัญชาในการส่งผ่านก าลังสะเทินน้ า 
สะเทินบก และเนื่องด้วยปัจจุบันมียุทโธปกรณ์ใหม่เข้ามา และการใช้งานเป็นที่ยอมรับจากหน่วยผู้รับบริการ และ  
ผู้มีส่วนร่วม เหล่าทัพต่าง ตลอดจนถึงประเทศพันธมิตรที่เข้าร่วมปฏิบัติการ ในการฝึกร่วม ฝึกผสม และฝึกร่วมผสม 
จึงได้มีการเก็บรวบรวม ประเมิน ปรับปรุง พัฒนา จนเป็นการพัฒนากระบวนการเคลื่อนก าลังจากเรือสู่ฝั่ง ที่ใช้งาน 
อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งได้ชี้วัดแล้วว่าเกิดประสิทธิภาพมากกว่า การปฏิบัติเดิม อันได้แก่ ขีดความสามารถต่างๆ ที่ปฏิบัติการ 
ร่วมกับอากาศยานที่สามารถลดเวลา และก าลังพล ในการปฏิบัติงานได้ โดยที่ไม่เกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
ต่อก าลังพลและอุปกรณ ์

๘. กองเรือยามฝั่ง มีหน้าที่จัดและเตรียมก าลังส าหรับการปฏิบัติการยามฝั่ง และการรักษากฎหมายในทะเลตาม
อ านาจหน้าที่ทหารเรือ ด้วยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งและเรือตรวจการณ์ชายฝั่งที่มีขีดความสามารถการปฏิบัติการ 
ชายฝั่ง โดยมีจุดเด่นในด้านความเร็วในการปฏิบัติการ จึงสามารถสนับสนุนการขยายอ านาจจากทะเลสู่ฝั่งได้ 
เป็นอย่างดี ด้วยการประกอบก าลังตรวจการณ์และระบบอาวุธที่สามารถตรวจการณ์ชายฝั่งได้เป็นอย่างดี ในพ้ืนที ่
ส าคัญบริเวณชายฝั่งและ บริเวณฐานทัพท่าเรือ ตรวจตราและต่อต้านการแทรกซึมของฝุายข้าศึก ในการที่จะเข้ามา 
ปฏิบัติการ เช่น การลอบวางทุ่นระเบิดด้วยเรือผิวน้ า ด้วยเรือผิวน้ า เป็นต้น จนมาถึงการพัฒนาขีดความสามารถใน 
การตรวจการณ์ ค้นหา และพิสูจน์ฝุาย อันได้แก่อากาศยานไร้คนขับ ในการเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดเวลา 
งบประมาณ และความเสี่ยงของก าลังพล ในการเข้า ตรวจการณ์ ค้นหา พิสูจน์ทราบเปูาหมาย การกระท าผิดกฎหมาย 
ในทะเล และลาดตระเวนหาข่าว ในขั้นของการวางแผน เพ่ือให้รักษาความปลอดภัยของกระบวนเรือในการออก  
จากท่า ในขั้นของการเดินทาง เป็นไปด้วยความปลอดภัย สู่พื้นที่เปูาหมาย 

๙. กองเรือล าน้ า มีหน้าที่จัดและเตรียมก าลังส าหรับการปฏิบัติการตามล าน้ า ด้วยเรือขนาดเล็ก กินน้ าน้อย 
มีความคล่องในพ้ืนที่น้ าตื้น สามารถส่งชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก (๒ – ๓ นาย) ขึ้นสู่ฝั่งได้อย่างรวดเร็ว สามารถ 
สนับสนุนการขยายอ านาจจากทะเลสู่ฝั่ง ด้วยการร่วมในปฏิบัติการสะเทินน้ าสะเทินบก ในการตีโฉบฉวย และ 
การปฏิบัติการล าน้ าภายหลังการสถาปนาหัวหาดเรียบร้อยหากพ้ืนที่มีล าน้ าในบริเวณใกล้เคียง และเป็นจุด  
ยุทธศาสตร์ล าน้ าที่ส าคัญ 
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๑๐. กองการบินทหารเรือ  มีหน้าที่จัดและเตรียมก าลังทางอากาศของกองทัพเรือ ปฏิบัติการทางอากาศ 
สนับสนุนก าลังทางเรือ และก าลังต่างๆ ด้วยอากาศยานที่มีขีดความสามารถในการโจมตี (F27- MK 200) และ ฮ. 
ติดอาวุธ (Gunship) ขีดความสามารถในการตรวจการณ์ และขีดความสามารถในการล าเลียงทางธุรการ สามารถ  
สนับสนุนการขยายอ านาจจากทะเลสู่ฝั่ง ด้วยขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับเรือในการตรวจการณ์ 
การชี้เปูาระยะพ้นขอบฟูา (OTHT) เพ่ือให้ได้มาเพ่ือการควบคุมทะเล ร่วมไปถึงการใช้ ฮ. ในการคุ้มกัน การส่งผ่าน 
ก าลัง และปฏิบัติการช่วยเหลือแนวหน้า (COMBAT SAR) นอกจากนี้ยังพัฒนาขีดความสามารถในการน าอากาศยาน 
ไปกับเรือ เพ่ือต่อระยะการปฏิบัติการทางอากาศ ด้วยการพัฒนากระบวนการในการส่งก าลังบ ารุงอากาศยาน 
ให้มีขีดความสามารถในการตรวจการณ์ในระยะพ้นขอบฟูาได้ไกลขึ้น และมีเวลาในการปฏิบัติการ ในอากาศ  
ให้ยาวนานขึ้น ครอบคลุมพ้ืนที่ปฏิบัติการ ในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือได้มากขึ้น ลดความเสี่ยงของนักบิน 
ในการปฏิบัติการได้ดียิ่งขึ้น  

๑๑. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ มีหน้าที่จัดและเตรียมก าลังส าหรับการปฏิบัติสงครามพิเศษ 
ทางเรือ และปฏิบัติกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษนักท าลายใต้น้ าจู่โจม สามารถสนับสนุนการขยาย 
อ านาจจากทะเลสู่ฝั่ง ด้วยการแทรกซึมส ารวจหาด และระเบิดท าลายแนวสิ่งกีดขวางหน้าหาดก่อนการปฏิบัติการ 
สะเทินน้ าสะเทินบกและการส่งผ่านก าลัง ทั้งยังมีเรือปฏิบัติการพิเศษ (เรือ พ.) ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลาย 
ที่ส าคัญยังสามารถเกยหาดได้ สามารถสนับสนุนการส่งผ่านก าลังได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบัน นสร. ได้มีการพัฒนา 
ยุทธวิธี ในการใช้เรือปฏิบัติการพิเศษ เพ่ือตอบสนองกิจของกองก าลังทางเรือ ไม่ว่าการน าไปกับเรือยกพลขึ้นบกแบบ 
อู่ลอย การปฏิบัติการร่วมกับเรือยาง ท าให้ลดข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ปฏิบัติการ การส่งก าลังบ ารุง และความอ่อนตัวในการ 
ปฏิบัติการ ในการส่งชุดลาดตระเวนหาข่าวทางบก การส่งชุดปฏิบัติการพิเศษ แทรกซึมในพ้ืนที่ห่างไกล นอกจากนี้ 
ยังเป็นการลดภาระงาน ให้กับชุดปฏิบัติงานพิเศษ ให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๑๒. กองการฝึก มีหน้าที่ด าเนินการฝึกก าลังพลของ กร. พัฒนาการฝึก จัดท าแบบฝึก และคู่มือการฝึก 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนด าเนินการฝึกก าลังพลทดแทน และก าลังพลส ารองให้แก่  กร. สามารถใช้องค์ความรู้ 
ที่เกี่ยวข้องในการเดินเรือ การรบผิวน้ า การปฏิบัติการสะเทินน้ าสะเทินบก การยิงสนับสนุนฝั่ง สงครามทุ่นระเบิด 
การคุ้มกันกระบวนเรือ การโจมตีระยะไกล การตรวจการณ์ การแสดงภาพสถานการณ์ด้วยการศูนย์ยุทธการ การปูองกัน 
ภัยทางอากาศ การต่อต้านเรือด าน้ า การปฏิบัติการร่วมเรือ-อากาศยาน อีกท้ังเป็นหน่วยการตรวจประเมินผลการฝึก 
ต่างๆของ กร. โดยพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศในการท าแบบทดสอบด้านองค์บุคคล และการตรวจของ  
ผู้ประเมิน ตลอดจนเป็นหน่วยรวมการจัดการความรู้ของ กร. ในการพัฒนาองค์ความรู้ก าลังพลของ กร. อีกด้วย 
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รายงานองค์ความรู้ที่มกีารจัดการเพื่อให้เกดิวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ กร. 

เร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมก าลังทางเรือให้พร้อมปฏิบัติการ 
(Two Ocean Three Area We ready to defense) 

๑. ความส าคัญและความเป็นมา 
 จากนโยบายของ ผบ.ทร. ประจ าปี งป.๖๔ และยุทธศาสตร์ ทร. ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๗๕ ก าหนดแนวทางการใช้ 
ก าลังทางเรือ และแนวทางการใช้ก าลังทางบกของกองทัพเรือตามแผนปูองกันประเทศนั้น กองเรือยุทธการมีหน้าที่ 
ในการเตรียมความพร้อมของก าลังทางเรือ เพ่ือตอบสนองภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในรูปแบบของการส่งก าลัง 
ไปยังหน่วยใช้ก าลังตามทัพเรือภาคต่างๆ ใน ๓ พ้ืนที่ ๒ ฝั่งทะเล และการเตรียมการในการเป็นกองเรือปฏิบัติการ 
ระยะไกล ที่ขึ้นการบังคับบัญชากับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ เพ่ือเป็นไปตามแนวทางการใช้ก าลังทางเรื อ และ 
สนับสนุนแนวทางการใช้ก าลังทางบก ของ นาวิกโยธิน  
 กองเรือยุทธการ ตระหนักถึงแนวทางดังกล่าว และมีการเตรียมการในด้านการฝึกก าลังพล การเตรียมความ 
พร้อมด้านยุทโธปกรณ์ และพัฒนาหลักนิยมใหม่ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธโปกรณ์ ที่ได้รับอยู่เสมอ เพ่ือให้การ 
ปฏิบัติการตามสาขาการรบ มีความสมบูรณ์ และประสบความส าเร็จตามที่หน่วยได้มอบภารกิจ และสร้างความ 
เชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการร่วมกัน โดยตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ที่กองเรือยุทธการได้ด าเนินการจัดการองค์
ความรู้โดย ด าเนินการตามนโยบายของ ทร. เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทร. ตามแนวทางการเตรียมก าลัง และ
แนวทางการใช้ก าลังทางเรือ การสนับสนุนก าลังทางบก โดยมีการด าเนินการตามรูปแบบของการบูรณาการก าลัง
ร่วมกัน โดยมีรายละเอียดการพัฒนาการจัดการความรู้ และแนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  
  ปี ๒๕๖๑ แนวทางการปฏิบัติอันเป็นเลิศภายใต้รูปแบบ การขยายอ านาจจากทะเลสู่ฝั่ง 
  ปี ๒๕๖๒ แนวทางการปฏิบัติอันเป็นเลิศ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย 
  ปี ๒๕๖๓ แนวทางการปฏิบัติอันเป็นเลิศ ในการเตรียมความพร้อมสู่การรุกคืบหน้าจากทะเล  
  ในปี ๒๕๖๔ ได้มีการบูรณาการการฝึกของกองเรือยุทธการ อย่างเป็นระบบภายใต้การเตรียมการอย่างเป็น 
ระบบ และการปฏิบัติการฝึกเพ่ือเตรียมความพร้อมของก าลังทางเรือ จนมาสู่กระบวนการในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
อันประกอบด้วย การฝึกก าลังพลให้มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ จากระดับ Pre-sail 
จนถึงระดบั Ready to combat โดยมีการติดตามเพ่ือประเมินผลตลอดมา ด้านยุทโธปกรณ์ มีการตรวจสอบความพร้อม 
ก่อนการปฏิบัติการ จนมีความพร้อมสูงสุดภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดของผู้บังคับบัญชาระดับสูง และมีการ 
พัฒนาหลักนิยมเพื่อให้เกิดความทันสมัย โดยการถอดบทเรียนจากการฝึกในอดีต มาปรับแต่งจนเกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุด โดยการทดสอบแนวความคิด และปรับปรุงกระบวนการในการฝึกองค์บุคคลประจ าปี การฝึกร่วมกองเรือ 
ของกองเรือยุทธการ การฝึกกองทัพเรือประจ าปี การฝึกร่วมเหล่าทัพ และการฝึกร่วมผสมกับชาติพันธมิตร 
ตลอดระยะเวลาในการพัฒนาตามวงรอบประจ าปี จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ า ตั้งแต่ขั้นของการวางแผน 
จนถึงขั้นโจมตี และได้น าแนวทางเหล่านั้นมาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้จากการฝึกกองทัพเรือ
ในปี ๒๕๖๔ ได้มีการน าแนวทางปฏิบัติประจ าดังกล่าว มาพัฒนาแนวความคิดและยุทธวิธี โดยการน าอุปสรรค 
ข้อขัดข้อง ในอดีต มาปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานเพ่ือลดทรัพยากรลง          
แต่ด ารงไว้ซึ่งความส าเร็จของภารกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ และผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม         
จนได้รับการยอมรับถึงแนวทางและยุทธวิธีดังกล่าว  
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 ๑.๑ ความส าคัญองค์ความรู้ที่มีการจัดการเพ่ือให้เกิดวิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 
 การปฏิบัติการทางเรือ คือ การบูรณการในการหน่วยก าลังต่างๆ ทั้งในและนอกกองทัพเรือ ในภาพ 
เป็นการปฏิบัติการขนาดใหญ่ ที่มีความซับซ้อนในการปฏิบัติการสูง ต้องอาศัยการประสานงานถ่ายทอดแผนไปสู่ 
การปฏิบัติ โดยเฉพาะการปฏิบัติการทางเรือ ในรูปแบบของกองเรือปฏิบัติการระยะไกล ที่ต้องด าเนินภารกิจต่อเนื่อง 
ในพ้ืนที่ทั้ง ๒ ฝั่งทะเล และ ๓ พ้ืนที่ปฏิบัติการที่ต้องมีการปฏิบัติตามสาขาการรบ ก าลังทางเรือจึงต้องมีความพร้อม 
ในการปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองตามแนวทางการใช้ก าลังทางเรือ ที่มีความต่อเนื่องยาวนาน และสามารถปฏิบัติได้   
ตามขีดความสามารถตามสาขาการรบที่ แต่ละหน่วยขึ้นตรง จะต้องด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
 จากความส าคัญดังกล่าวท าให้ต้องมีแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตามหลักนิยมร่วมกัน 
ของแต่ละหน่วยไม่ว่าจะเป็น ก าลังทางเรือ ก าลังทางอากาศ และก าลังรบยกพลขึ้นบก เพ่ือบูรณาการการใช้ก าลัง 
ในการปฏิบัติการให้บรรลุซึ่งภารกิจและความปลอดภัยของก าลังพลที่เข้าร่วมปฏิบัติการ นอกจากนี้ยุทธวิธีดังกล่าว 
เมื่อมีการฝึกเป็นประจ า จะได้มาซึ่งแนวทางในการลดทรัพยากร ความเสี่ยง แต่คงด ารงไว้ซึ่งความส าเร็จของภารกิจ 
ที่ได้รับและการยอมรับในการปฏิบัติงานร่วมกันของแต่ละหน่วย ทั้งในและนอกกองทัพเรือ 
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๑.๒ ความเปน็มาและแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ที่มกีารจัดการเพื่อให้เกดิวิธปีฏบิตัิที่เป็นเลิศ 
 จากยุทธศาสตร์ ทร. เกี่ยวกับแนวทางการใช้ก าลังทางเรือและการสนับสนุนการใช้ก าลังทางบก ของ ทร. 
นั้น กร. ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น องค์บุคคล องค์วัตถุ และการพัฒนายุทธวิธี 
ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มาโดยตลอด โดยมีเปูาหมายเพ่ือการปฏิบัติการในการสนับสนุนตามแผนปูองกัน 
ประเทศ ฝั่งใต้ตามแผนศรีวิชัย ๒ และแนวทางการใช้ก าลังทางเรือ จนเป็นที่มาของการพัฒนาองค์ความรู้ภายใต้ 
การจัดการความรู้สู่แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยการก าหนดหัวข้อการฝึก การสัมมนา 
การฝึกปฏิบัติในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี การฝึกร่วมกองเรือ การฝึกร่วมกองทัพไทย และการฝึกร่วมผสมกับ 
ชาติพันธมิตร มาโดยตลอด และมีการพัฒนายุทธวิธี ให้สอดคล้องกับยุทโธปกรณ์ ที่มีของกองทัพ และสามารถ 
ขยายจ านวนหรือขนาดได้ให้สอดคล้องกับการรองรับก าลังที่มีขนาดใหญ่ โดยการน าหลักนิยมของชาติพันธมิตร  
เขา้มาทดสอบ โดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ตั้งแต่ขั้นการวางแผนจนถึงขั้นการปฏิบัติ เพ่ือหา 
แนวทางการใหส้ามารถปฏิบัติงานสอดคล้องร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จนมาในปี ๒๕๖๔ ได้น าแนวทางที่ผ่านการทดสอบต่อเนื่องมาหลายปี มาใช้ในการปฏิบัติในการฝึก ทร. 
ประจ าปี งป.๖๔ ท าให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จนได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา 
และผู้มีส่วนร่วม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาต่อยอดในการรองรับยุทโธปกรณ์ใหม่ในอนาคต 

๒. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู ้
 วัตถุประสงค์ของวางแผนในการจัดการความรู้ เพ่ือตอบสนองแนวทางการใช้ก าลังทางเรือ ของ ทร. และสนับสนุน 
แนวทางการใช้ก าลังทางบก โดยมีการตั้งเปูาหมายการจัดการความรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนอง วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ของกองเรือยุทธการ และ นโยบายของกองทัพเรือ โดยการบูรณาการแนวทางการปฏิบัติอันเป็นเลิศของ 
ทุกหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ มาเข้าสู่กระบวนการและรูปแบบที่ถูกพัฒนาต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ โดยการก าหนด 
กระบวนการในการจัดการความรู้ตามข้ันตอนต่อไปนี้  
 ขั้นที่ ๑ ขั้นการวางแผนและเตรียมการ ขั้นนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ ก่อนการ 
ปฏิบัติการตามกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพ ในระดับ Pre - Sail                             สน   บ 
   นการข่าวการวางแผนรองรับก าลังที่จะขึ้นสู่เรือ  
 ขั้นที่ ๒ ขั้นการขึ้นสู่เรือ ขั้นนี้เป็นการเตรียมก าลังทางเรือเพ่ือรองรับก าลังทางบกที่ต้องปฏิบัติการร่วมในการ
ปฏิบัติการสะเทินน้ าสะเทินบก การเตรียมความพร้อมของระวางบรรทุกเพ่ือรองรับก าลังรบยกพลขึ้นบก และยุทโธปกรณ์  
 ขั้นที่ ๓ ขั้นการเดินทางและซักซ้อม ขั้นนี้เป็นการด าเนินการให้กองเรือมีความพร้อมในการปูองกัน
ตนเองจากภัยคุกคาม การตรวจการณ์ การส่งก าลังบ ารุง จนถึงพ้ืนที่ซักซ้อมในการปฏิบัติการสะเทินน้ าสะเทินบก 
เพ่ือทดสอบแผนการปฏิบัติและปรับแต่งให้แผนมีความสมบูรณ์ที่สุด ตามกระบวนการในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระดับ Safe to sail และ Basic Tactics  
 ขั้นที่ ๔ ขั้นการควบคุมทะเล ขั้นนี้เป็นการน าขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือ มาสู่การปฏิบัติ 
ภารกิจในการปูองกันภัยคุกคามของกองเรือทั้ง ๓ มิติ โดยขั้นตอนนี้จะเป็นตัวชี้วัด ความพร้อมทั้ง ๓ ด้าน 
เพ่ือด าเนินการในการปฏิบัติการทางเรือ ตามกระบวนการการเพ่ิมประสิทธิภาพในระดับ Ready to Combat 
 ขั้นที่ ๕ ขั้นการปฏิบัติ เป็นการบูรณาการขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือเพ่ือให้บรรลุ 
ซึ่งวัตถุประสงค์ตามแผนปูองประเทศและยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการใช้ก าลังทางเรือ และการสนับสนุน 
การปฏิบัติการทางบกตามแนวทางการใช้ก าลังทางบก ของกองทัพเรือ  
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ภาพการวางแผนเชิงกลยุทธ์การจัดการความรู้ โดยบูรณาการแนวทางการปฏิบัติอันเป็นเลิศ ของทุก นขต. 

 

 
ภาพกระบวนการในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ตามกระบวนการในปี ๒๕๖๓ 

 ในปี ๒๕๖๔ เป็นการพัฒนากระบวนการเดิมที่ยังขาดความสมบูรณ์ในบางมิติ  เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ปฏิบัติการ ตามยุทธศาสตร์ ทร.ที่ได้ก าหนดไว้  

 
ภาพการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งการปฏิบัติในทุกมิติ ครอบคลุมพ้ืนที่ปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ ทร. 
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๒.๑ วัตถุประสงค์ขององค์ความรู้ที่มีการจัดการเพ่ือให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์ของการวางแผนในการจัดการความรู้ดังกล่าว เพ่ือตอบสนองตามแนวทางการใช้ก าลังทางเรือของ ทร. 

เพื่อสนับสนุนแนวทางการใช้ก าลังทางบกตามแผนปูองกันประ เทศ ฝั่งใต้ตามแผนศรีวิชัย ๒ สามารถ 
ลดทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ได้อย่าง เป็นระบบ รวมถึงมีการติดตามประเมินผล เ พื่อพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๒.๒  เป้าหมายหรือตัวชี้วัดขององค์ความรู้ที่มีการจัดการเพ่ือให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เปน็เลิศ 
มีการตั้งเปูาหมายในการจัดการความรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพไว้ดังต่อไปนี้  
๑) สามารถปฏิบัติการทางเรือตามสาขาการรบครอบคลุมพ้ืนที่ ๒ ฝั่งทะเล ๓ พ้ืนที่ปฏิบัติการ  
๒) อัตราความผิดพลาดในการปฏิบัติทุกการปฏิบัติการ เป็นศูนย์  
๓) ลดเวลาในการวางแผนและการเตรียมการ ได้อย่างน้อย ๓๐ เปอร์เซ็นต์  
๔) ได้รับการยอมรับในการปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม  

 
๓. กระบวนการผลิตผลงาน 

 

กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงานขององค์ความรู้ที่มีการจัดการเพ่ือให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ระบุกระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การน าไปใช้ และการพัฒนาผลงานโดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงคโ์ดยกระบวนการเริ่มจากขั้นการวางแผนและเตรียมการ ขั้นการขึ้นสู่เรือ ขั้นการเดินทาง 
และซักซ้อม ขั้นการควบคุมทะเลและขั้นการปฏิบัติ โดยกองเรือยุทธการได้ก าหนดแนวทางในการในการจัดท า 
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยการถอดบทเรียน จากอุปสรรคข้อขัดข้องในอดีต มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ผ่านระบบการ 
ประเมินผล โดยหน่วยขึ้นตรงของกองเรือยุทธการได้ด าเนินการพัฒนา กระบวนการของตนจนเกิดเป็นแนวทาง  
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของแต่ละหน่วยและน ามาทดสอบในการฝึกองค์บุคคลประจ าปี และการฝึกกองทัพเรือประจ าปี 



รายงานองค์ความรู้ที่มีการจดัการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี งป.๖๔ 
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จากกระบวนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของแต่ละหน่วย ท าให้มีตัวชี้วัดในการปฏิบัติเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้และได้รับการยอมรับจาก กองทัพเรือและเหล่าทัพอ่ืน จ านวน ๔ หัวข้อหลัก ไดแ้ก่ 
 ๑. การเตรียมการในการยิงอาวุธปล่อยน าวิถ ีHarpoon                     ๒ ในพ้ืนที่ฝั่งทะเลอันดามัน 
 ๒. ยุทธวิธีการเคลื่อนก าลัง จากเรือสู่ที่หมาย ด้วยอากาศยาน ของกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ  
ในพ้ืนที่ จว.นราธิวาส  
 ๓. การยิงตอร์ปิโดต่อต้านเรือด าน้ า ของกองเรือฟริเกตที่ ๑ ในพ้ืนที่ ฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน 
 ๔. การควบคุมอากาศยานกองทัพอากาศ ในการการปูองกันภัยทางอากาศ ของกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ 
ในพ้ืนที่ทั้งสองฝั่งทะเล  

 จากกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพทั้ง ๔ หัวข้อหลัก เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ตามแนวทางการใช้ 
ก าลังทางเรือ และการสนับสนุนแนวทางการใช้ก าลังทางบก ตามยุทธศาสตร์ ทร. 
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๓.๑ การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม 

 
 

 ในการออกแบบผลงานต้องอาศัยการบูรณาการแผนจากทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นก าลังทางเรือ ก าลังทางอากาศ 
และก าลังรบยกพลขึ้นบก ไปสู่การค านวณการขึ้นสู่เรือ ระวางบรรทุก และการประชุมเตรียมการ ก่อนท าการยาตราเรือ 
เพ่ือทดสอบแผน เมื่อจบในการซักซ้อม หรือการปฏิบัติแล้ว จะมีการสรุปผลการปฏิบัติย้อนกลับ ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติ 
ผู้ควบคุม ฝุายแผน จนไปถึงฝุายเสนาธิการรบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ ในการลดข้อผิดพลาด และการพัฒนา 
ยุทธวิธีในการฝึกครั้งต่อไป จนได้มาซ่ึงองค์ความรู้ ในการปรับปรุงยุทธวิธี จ านวน ๔  หัวข้อ ดังต่อไปนี้  
 ๑. การเตรียมการในการยิงอาวุธปล่อยน าวิถ ีHarpoon                     ๒ ในพ้ืนที่ฝั่งทะเลอันดามัน 
 ๒. ยุทธวิธีการเคลื่อนก าลัง จากเรือสู่ที่หมาย ด้วยอากาศยาน ของกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ 
ในพ้ืนที่ จว.นราธิวาส  
 ๓. การยิงตอร์ปิโดต่อต้านเรือด าน้ า ของกองเรือฟริเกตที่ ๑ ในพ้ืนที่ ฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน  
 ๔. การควบคุมอากาศยานกองทัพอากาศ ในการปูองกันภัยทางอากาศ ของกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ 
ในพ้ืนที่ทั้งสองฝั่งทะเล  
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 ซึ่งการออกแบบผลงานที่ได้รับนั้น จะต้องด าเนินการศึกษาแนวทางการปฏิบัติและการถอดบทเรียน  
อุปสรรค ข้อขัดข้อง จากการปฏิบัติในอดีต จนมาถึงการก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ในขั้นของการวางแผนและ  
เตรียมการเพ่ือน ามาเข้าสู่การซักซ้อมในระดับกองเรือ ในการฝึกองค์บุคคลประจ าปี และน ามาทดสอบร่วมกัน 
ในการฝึกกองทัพเรือประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๔ หัวข้อ ดังนี้ 

๑. การเตรียมการในการยิงอาวุธปล่อยน าวิถี Harpoon                     ๒ ในพ้ืนที่ฝั่งทะเลอันดามัน 
นั้นมีการศึกษาทบทวนตั้งแต่การยิงอาวุธปล่อยน าวิถี ของ ชุด ร.ล.รัตนโกสินทร์ ในปี ๒๕๓๓ ปรับปรุงรูปแบบ 
กระบวนการ จนมาถึงในปี ๒๕๕๕ ของ ร.ล.นเรศวร ในพ้ืนที่อ่าวไทย และมีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ 
ร.ล.ตากสิน ในการฝึกกองทัพเรือ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 
๒. ยุทธวิธีการเคลื่อนก าลังจากเรือสู่ที่หมาย ด้วยอากาศยาน ของกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ 

ในพ้ืนที่ จว.นราธิวาส นั้นเริ่มต้นจากการน าขีดความสามารถของ ร.ล.อ่างทอง ที่เข้าประจ าการในปี ๒๕๕๕ มาเก็บ 
ข้อมูลและประเมินผล จากการฝึกต่อเนื่อง มาถึงปี ๒๕๖๔ โดยการน าหลักนิยมของชาติพันธมิตร มาประยุกต์ใช้ 
ให้มีความเหมาะสมกับยุทโธปกรณ์ของ ทร. ไทย ผ่านการทดสอบจากการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีประจ าปี การฝึก 
ร่วมกองเรือ การฝึกร่วมเหล่าทัพ การฝึกร่วมผสมจากชาติพันธมิตร โดยการบูรณาการความรู้ร่วมกับหน่วยงานทั้งใน 
และนอกกองทัพเรือ และน ามาประยุกต์ใช้เหมาะสมกับก าลังที่ใช้ในการฝึก ทร. ๖๔ จนได้มาซึ่งการพัฒนายุทธวิธี 
การเคลื่อนก าลังจากเรือสู่ที่หมายด้วยอากาศยาน ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ย่อยจ านวน ๕ หัวข้อย่อย ได้แก่ 

 ๒.๑ ขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมของเรือ - อากาศยานประเภทต่างๆ พร้อมตัวชี้วัดและ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ  

 ๒.๒ การบริหารจัดการห้วงอากาศ ในพ้ืนที่ AOA (หารือองค์ความรู้เพิ่มเติมกับ กบฮ.กร.) 
 ๒.๓ การก าหนดเส้นทางและการบินและจุดตรวจสอบ (CP,IP) ในการเคลื่อนก าลังจากเรือสู่ที่หมาย 

(องค์ความรู้ร่วมกับ กบร. และ นย.) 
๒.๔ การส่งกลับสายแพทย์ ทางอากาศยาน ในการปฏิบัติการสะเทินน้ าสะเทินบก (องค์ความรู้ร่วมกับ 

กยพ. กบร. และ พร.) 
๒.๕ การวางแผนการปฏิบัติการทางอากาศ ในการปฏิบัติการสะเทินน้ าสะเทินบก (องค์ความรู้ร่วมกับ 

นย. กบร. กองทัพอากาศ และชาติพันธมิตร) 
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๓. การยิงตอร์ปิโดต่อต้านเรือด าน้ า ของกองเรือฟริเกตที่ ๑ ในพ้ืนที่ฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน เป็นการน า 

ยุทธวิธีในการปราบเรือด าน้ ามาศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และการยิงตอร์ปิโดต่อเปูาใต้น้ าเพ่ือเก็บข้อมูลรูปแบบของ 
การโคจรของตอร์ปิโด โดยในปี ๒๕๕๒ ได้มีการน าการยิง ASROC    เรือ      ล.พุทธยอดฟูาจุฬาโลก มาถอดเป็น 
บทเรียนเพ่ือศึกษาแนวทางการยิงตอร์ปิโดต่อเปูาใต้น้ าอย่างเป็นระบบ และมีการศึกษาประเภทของเปูาใต้น้ า จนมาถึง 
ปี ๒๕๖๓ ได้มีการออกแบบและจัดท าเปูาใต้น้ าเพ่ือใช้ในการยิงตอร์ปิโด และน ามาทดสอบอย่างเป็นรูปธรรม ในการฝึก 
กองทัพเรือ ปี ๒๕๖๔  
 ๔. การควบคุมอากาศยานกองทัพอากาศ ในการปูองกันภัยทางอากาศ ของกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ 
ในพ้ืนที่ทั้งสองฝั่งทะเล เริ่มมีการศึกษาและน ามาซึ่งการปรับปรุงระบบอ านวยการรบ ร.ล.จักรีนฤเบศร ร.ล.นเรศวร 
และ ร.ล.ตากสิน พร้อมติดตั้งระบบ Link T และ Link E เรียบร้อย ท าให้การฝึกบูรณาการร่วมระหว่างการฝึก FTX 
การฝึก ทร. ๕๙ และ แผนเฉลิมอากาศในการใช้ก าลังทางอากาศของ ทอ. ในพ้ืนที่อ่าวไทย มีการพัฒนาหลักนิยม 
ร่วมระหว่าง ทร. และ ทอ. อีกท้ังยังมีการเริ่มจัดท าบรรณสาร แนวทางการปฏิบัติการร่วมระหว่างก าลังทางเรือของ 
ทร. และก าลังทางอากาศของ ทอ. ในปี ๒๕๖๐ (ปกร.๖๐) และในปี ๒๕๖๑ มีการฝึกบูรณาการร่วมระหว่างการฝึก 
FTX การฝึก ทร.๖๑ และแผนเฉลิมอากาศในการใช้ก าลังทางอากาศของ ทอ. ในพ้ืนที่ทะเลอันดามัน จนมาถึงในปี 
๒๕๖๔ ทร. เชิญ ทอ. น าก าลังเข้าร่วมการฝึก FTX และการฝึก ทร.๖๔ ทั้งบริเวณพ้ืนที่อ่าวไทยและทะเลอันดามัน 
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๓.๒  เป้าหมายหรือตัวชี้วัดขององค์ความรู้ที่มีการจัดการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เปน็เลิศ 
มีการตั้งเปูาหมายการจัดการความรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพไว้ดังต่อไปนี้  
๑) สามารถปฏิบัติการทางเรือตามสาขาการรบ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๒ ฝั่งทะเล ๓ พ้ืนที่ปฏิบัติการ  
๒) อัตราความผิดพลาดในการปฏิบัติทุกการปฏิบัติการ เป็นศูนย์  
๓) ลดเวลาในการวางแผนและการเตรียมการ ได้อย่างน้อย ๓๐ เปอร์เซ็นต์  
๔) ได้รับการยอมรับในการปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม  

 
๓.๓  ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 

 
 

 การก าหนดตัวชี้วัดให้เกิดประสิทธิภาพ นั้น ได้ก าหนดตัวชี้วัด ความส าเร็จของภารกิจในภาพรวมเป็นที่ตั้ง 
และน ามาซ่ึงการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงในการด าเนินการทุกขั้นตอน เพ่ือน าไปสู่การลดทรัพยากร 
ในการใช้งาน การบรรลุซึ่งความส าเร็จของภารกิจนั้น 

๓.๔ การใช้ทรัพยากร 
 ทรัพยากรที่ให้ คือ การระดมความคิดของผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละด้านเพ่ือน าไปสู่การวางแผนที่มีความ 
ประณีตในการปฏิบัติมากที่สุด ผ่านการประชุมร่วมระหว่างก าลังทางเรือ ก าลังรบยกพลขึ้นบก และก าลังทางอากาศ 
และแสวงโอกาสจากการฝึกประจ าปี ในการทดสอบแผนนั้น 
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๔. ผลการด าเนินการ 
 ๔.๑ ผลที่เกิดตามจุดประสงค ์

การเตรียมก าลังทางเรือของ นขต.กร. ในด้านต่างๆ สามารถน ามาใช้และบูรณาการร่วมกันท าให้เกิด
ประสิทธิภาพกับกองก าลังทางเรือของกองเรือยุทธการ ดังนี้  

 การเตรียมการในการยิงอาวุธปล่อยน าวิถี Harpoon                     ๒ พื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน 

 

 จากอุปสรรคข้อขัดข้องในอดีต ในเรื่องของการเตรียมการด้านความพร้อม การถ่ายทอดสัญญาณ และ 
ข้อจ ากัดต่างๆ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑) การก าหนดเรือที่มีแผนซ่อมท าเป็นเรือยิงจะมีผลกระทบต่อแผนการเตรียมการ 
 ๒) ไม่มีอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณสนับสนุนการยิงและตรวจสอบผลการยิง 
 ๓) การออก NOTAM โดย ยก.ทร. ยังไม่เพียงพอส าหรับการ รปภ.ห้วงอากาศในพ้ืนที่ 
 ๔) มีข้อจ ากัดในการใช้ F - 27 Mk 200 ในการ รปภ. สนามยิง เพียง ๑ ห้วงเวลา  

 น ามาสู่การปรับปรุงประบวนการ ตามขั้นตอนตั้งแต่ขั้นวางแผน ขั้นการเตรียมการ ขั้นการปฏิบัติ  
และข้ันตอนหลังการปฏิบัติได้มีการปรับปรุงกระบวนการ จากการตรวจสอบข้อขัดข้องจากการยิงใน AAR C-802A 
มาใช้ในการวางแผน เช่น ก าหนดเรือพร้อมเป็นเรือยิง ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณเพ่ือให้สนับสนุน 
การยิงได้ด้วยขีดความสามารถของ ทร. เอง การประชุมหารือแนวทางการ รปภ. ห้วงอากาศกับ บ.วิทยุการบิน/ทร. 
ในขั้นของการเตรียมการ จัดล าดับการใช้อากาศยานและเพ่ิมจ านวนเที่ยวในการ รปภ. สนามยิง ขั้นของการปฏิบัติ 
จนได้ผลลัพธ์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้  

๑) ก าหนดเรือพร้อมเป็นเรือยิงท าให้ลดเวลาในการเตรียมการโดยสามารถท าให้เรือยิงพร้อมก่อน            
ท าการยิง ภายใน ๑ เดือน 

๒) จัดหาอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณ สนับสนุนการยิง ท าให้ผู้บังคบับัญชาทราบสถานะของเปูาก่อนท าการยิงตลอดเวลา 
๓) ได้แนวทางการปฏิบัติส าหรับการบริหารจัดการอากาศยานที่ใช้เส้นทางการบินร่วมกัน  (ระหว่าง 

ประเทศ) เพ่ือสร้างความปลอดภัยและปูองกันการเข้าใจผิดระหว่างประเทศ 
๔) ใช้ F - 27 Mk 200 จ านวน ๒ ห้วงเวลา ท าให้ลดเวลาในการตรวจสอบต าบลที่ ครอบคลุม 

ทั้งพ้ืนที ่ภายใน ๑ ชม.  
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 ยุทธวิธีการเคลื่อนก าลังจากเรือสู่ท่ีหมายด้วยอากาศยาน ของกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ  
ในพ้ืนที่ จว.นราธิวาส นั้นเริ่มต้นจากการน าขีดความสามารถของ ร.ล.อ่างทอง ที่เข้าประจ าการในปี  

๒๕๕๕ มาเก็บข้อมูลและประเมินผลจากการฝึกต่อเนื่อง มาถึงปี ๒๕๖๔ โดยการน าหลักนิยมของชาติพันธมิตร 
มาประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับยุทโธปกรณ์ของ ทร. ไทย ผ่านการทดสอบจากการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี 
ประจ าปี การฝึกร่วมกองเรือ การฝึกร่วมเหล่าทัพ การฝึกร่วมผสมจากชาติพันธมิตร โดยการบูรณาการความรู้  
ร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอกกองทัพเรือ และน ามาประยุกต์ใช้เหมาะสมกับก าลังที่ใช้ในการฝึก ทร.๖๔ จนได้มา 
ซึ่งการพัฒนายุทธวิธีการเคลื่อนก าลังจากเรือสู่ที่หมายด้วยอากาศยาน ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ย่อยจ านวน ๕ หัวข้อย่อย 
ได้แก่  

๑) ขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมของเรือ - อากาศยานประเภทต่างๆ พร้อมตัวชี้วัดและ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ  

๒) การบริหารจัดการห้วงอากาศในพ้ืนที่ AOA (หารือองค์ความรู้เพ่ิมเติมกับ กบฮ.กร.) 
๓) การก าหนดเส้นทางและการบินและจุดตรวจสอบ (CP,IP) ในการเคลื่อนก าลังจากเรือสู่ที่หมาย 

(องค์ความรู้ร่วมกับ กบร. และ นย.) 
๔) การส่งกลับสายแพทย์ ทางอากาศยาน ในการปฏิบัติการสะเทินน้ าสะเทินบก (องค์ความรู้ร่วม 

กยพ. กบร. และ พร.) 
๕) การวางแผนการปฏิบัติการทางอากาศ ในการปฏิบัติการสะเทินน้ าสะเทินบก (องค์ความรู้ร่วมกับ 

นย. กบร. กองทัพอากาศ และชาติพันธมิตร) 

 

ภาพขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วม เรือ-อากาศยาน ของเรือใน กยพ. พร้อมการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 
 



รายงานองค์ความรู้ที่มีการจดัการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี งป.๖๔ 
 

 

- ๑๘ - 

 
ภาพกระบวนการเตรียมการรับเฮลิคอปเตอร์ ก่อนและหลังเกิดการจัดการองค์ความรู้ 

 

        ภาพการ
บริหารจัดการห้วงอากาศ ในพ้ืนที่ปฏิบัติการยกพลขึ้นบกพร้อมตังชี้วัดในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 
จากอุปสรรคข้อขัดข้องในอดีต ได้แก่ การปฏิบัติการระดับใหญ่ จะใช้เรือ LHD ท าหน้าที่ ผู้ประสาน 

การปฏิบัติทางอากาศทางยุทธวิธี และ ร.ล.อ่างทอง ที่ท าหน้าที่เรือควบคุมหลัก มีอุปสรรค คือ เครื่องมือไม่เพียงพอ 
ส าหรับปฏิบัติทางอากาศทางยุทธวิธี การสื่อสารระหว่างเรือกับอากาศยาน ยังมีการแยกส่วนไม่ชัดเจน ไม่มีการ 
ควบคุมที่ชัดเจน เนื่องจากเครื่องมือไม่เพียงพอ ท าให้การประสานสอดคล้อง ระหว่างหน่วยบินไม่สามารถสนับสนุน 
ได้ตามเวลา และใช้เวลาในการวางแผนขั้นต่ า ๗๒ ชม. จึงไดด้ าเนินการปรับปรุงกระบวนการโดยการก าหนดหน้าที่ 
ผู้ประสานการปฏิบัติทางอากาศทางยุทธวิธี โดยแบ่งมอบหน้าที่ ให้ ร.ล.จักรีนฤเบศร จากการฝึก ทร.๖๔ พบว่า 

๑) สามารถใช้อากาศยานขึ้นได้จากหลาย Platform 
๒) การสื่อสาร ระหว่างเรือกับอากาศยาน สามารถครอบคลุมการปฏิบัติการในพ้ืนที่ AOA  
๓) สามารถปรับแผนเพ่ือความอ่อนตัวได้ CAP ๒๔ ชม. (อ้างอิงจากการฝึก ทร.๖๔) 
๔) การท า ROC ท าให้นักบินได้เห็นภาพการปฏิบัติในการแบ่งห้วงอากาศได้ชัดเจน  



รายงานองค์ความรู้ที่มีการจดัการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี งป.๖๔ 
 

 

- ๑๙ - 

 
ภาพการก าหนดเส้นทางการบินการเคลื่อนก าลังจากเรือสู่ที่หมายด้วยอากาศยาน พร้อมการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 
จากอุปสรรคข้อขัดข้องในอดีต (การฝึกร่วมกองเรือ ปี งป.๕๖) มีการสับสนในการปฏิบัติของหน่วย 

ก าลังจนปฏิบัติผิดพลาด การประสานงานระหว่างหน่วยเรือ อากาศยาน และก าลังรบยกพลไม่สามารถเข้าใจภาพ 
สถานการณ์ร่วมกัน  ไม่มีการควบคุมที่ชัดเจน เนื่องจากเครื่องมือไม่เพียงพอ ท าให้การประสานสอดคล้อง 
ระหว่างหน่วยบินไม่สามารถสนับสนุนได้ตามเวลา ใช้เวลาในการวางแผนขั้นต่ า ๗๒ ชม. 

ได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการโดยการมีการวางแผนร่วมกับหน่วยต่างๆ มีการบูรณาการร่วมกัน 
จนเห็นภาพสถานการณ์เดียวกัน การประสานงานระหว่างหน่วยเรือและอากาศยาน และก าลังรบยกพล 
ไม่สามารถเข้าใจภาพสถานการณ์ร่วมกัน การน า ROC มาใช้ ซักซ้อมท าให้ลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติได้ 
สามารถปรับแผนเพื่อความอ่อนตัวได้ CAP ๒๔ ชม. 

 

ภาพการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับ กรมแพทย์ทหารเรือ 



รายงานองค์ความรู้ที่มีการจดัการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี งป.๖๔ 
 

 

- ๒๐ - 

 จากอุปสรรคข้อขัดข้องในอดีต ที่หน่วยแพทย์ไม่มีการวางแผนร่วมท าให้การปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ 
หน่วยก าลังอ่ืน ไม่มีการจัดหน่วยบินสนับสนุนเป็นการเฉพาะ ท าให้การจัดเครื่อง MEDVEC ไม่เป็นไปตามแผน 
เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติเสมอเพราะมีการแทรกการปฏิบัติ ในการฝึก  

ได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการโดยมีการวางแผนร่วมกับหน่วยแพทย์ ในส่วนการวางแผนร่วม และ 
มีการจัดล าดับขั้นตอนการส่งกลับที่ชัดเจน มีหลักการปฏิบัติในการส่งกลับที่ชัดเจน MEDVEC การท า ROC ท าให้ 
หน่วยแพทย์สามารถวางแผนในการจัดการโรงพยาบาลสนามบน ร.ล.อ่างทอง ได้มีความชัดเจนเด่นชัดในการฝึก ทร. ๖๔ 
 ทั้งนี้กรมแพทย์ทหารเรือได้บูรณาการร่วมในการจัดคู่มือการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบน ร.ล.อ่างทอง 
เพ่ือเป็นเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติร่วมกัน 

 

 
ภาพการสนับสนุนทางอากาศ เป็นการบูรณาการร่วมกับกองทัพอากาศ พร้อมการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 
 จากอุปสรรคข้อขัดข้องในอดีต การวางแผนส าหรับการฝึกในหัวข้อนี้ ใช้เวลาขั้นต่ า ๕ วัน การวางแผน 
ไม่มีความประสานสอดคล้องกับการปฏิบัติการทางบกและทางเรือ การปฏิบัติการทางอากาศ ไม่มีผู้ประสานการ 
ปฏิบัติที่สามารถด าเนินการได้ทั้ง ๓ กองก าลัง  การปฏิบัติการมีความผิดพลาดเสมอ ในการสนับสนุนทางอากาศ 
(CARAT 2016) การล าเลียงทางอากาศ (Cobra-gold 2016) และการส่งกลับสายแพทย์ ทร. ไทย ไม่สามารถ 
เข้าถึงการวางแผนได้ ในการฝึกร่วมผสมได้ประสานการปฏิบัติของ นย. ทอ. และ กบร. ไม่มี SOP ร่วมกัน 
ท าให้เป็นการปฏิบัติแบบแยกส่วน ขาดผู้ประสานการใช้อาวุธสนับสนุน  ขาดผู้ประสานในการบริหารจัดการห้วงอากาศ 
การปฏิบัติเดิม ทร.อม. จะเป็นผู้วางแผน และปฏิบัติการแยกส่วน การปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผน และเวลาคลาดเคลื่อน 
 ไดด้ าเนินการปรับปรุงกระบวนการโดยวางแผนร่วม มีการบูรณาการในการจัดท า SOP ร่วมกันระหว่าง 
นย. กยพ. และ กบร. มีการจัดตั้งผู้ประสานการใช้อาวุธสนับสนุนในทะเล (ร.ล.อ่างทอง/ร.ล.ตากสิน) มีการจัดตั้ง 
ผู้ประสานในการบริหารจัดการห้วงอากาศ  สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ ทร และ นย.อม. ในระดับเป็นผู้วางแผน 
และควบคุมการปฏิบัติ น ามาพัฒนาการฝึก ทร. ๖๔ ได้อย่างประสานสอดคล้อง  
 



รายงานองค์ความรู้ที่มีการจดัการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี งป.๖๔ 
 

 

- ๒๑ - 

 
ภาพการวางแผนร่วมในการปฏิบัติการทางอากาศ โดยการบูรณาการความรู้ จากทุกภาคส่วน 

 จากอุปสรรคข้อขัดข้องในอดีต การวางแผนส าหรับการฝึก ใช้เวลาขั้นต่ า ๕ วัน  การวางแผนไม่มีการประสาน 
สอดคล้องกับการปฏิบัติการทางบกและทางเรือ การปฏิบัติการทางอากาศ ไม่มีผู้ประสานการปฏิบัติที่สามารถด าเนินการ 
ได้ทั้ง ๓ กองก าลัง  การปฏิบัติการมีความผิดพลาดเสมอ ในการสนับสนุนทางอากาศ (CARAT 2016) การล าเลียง 
ทางอากาศ (Cobra-gold 2016) และ ส่งกลับสายแพทย์  ทร. ไทย ไม่สามารถเข้าถึงการวางแผนได้ในการฝึกร่วมผสม 
จึงได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการโดยมีการวางแผนร่วม มีการฝึกการวางแผนร่วมกัน เริ่มต้นในปี ๒๕๖๑ 
ท าให้เวลาในการวางแผนลดลงในทุกปี ปัจจุบัน ใช้เวลา ๒๔ ชม. สามารถท า CAP ได้และถ่ายทอดได้ภายใน ๒๔ ชม. 
การน า ROC มาใช้สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้ ในเวลาอันสั้น การปฏิบัติการมีความผิดพลาดน้อยลง ในการฝึก 
Cobra-gold 2018 เป็นต้นมา  สามารถปฏิบัติการฝึกได้สมบูรณ์ในการฝึก ทร.๖๔ 
 

 การยิงตอร์ปิโดต่อต้านเรือด าน้ า ของกองเรือฟริเกตที่ ๑ ในพื้นที่ ฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน  

 

จากอุปสรรคข้อขัดข้องในอดีต เดิมจะพิจารณาแบบการยิง ซึ่งส่งผลต่อการตั้งค่ายิงตาม ขีดความสามารถ 
การใช้อาวุธของเรือด าน้ า (TDZ,TDA) แตเ่รือด าน้ าสมัยใหม่มีระยะอาวุธไกลเกินระยะยิงตอร์ปิโดฝุายเรา เมื่อโจมตี 
เร่งด่วนตอร์ปิโด จึงไม่สามารถท าอันตรายต่อเรือด าน้ าได้ อีกทัง้มิได้สร้างความตระหนกหรือท าให้เรือด าน้ าเปลี่ยนแปลง 
การปฏิบัติ และกระนั้นยังเป็นการท าให้เรือด าน้ าตื่นตัวมากกว่าเดิม อีกทั้งเป็นการสิ้นเปลืองตอร์ปิโด โดยเกิดผล 
ในการรบได้น้อย  



รายงานองค์ความรู้ที่มีการจดัการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี งป.๖๔ 
 

 

- ๒๒ - 

ผลลัพธ์จากการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
 ๑) พ้ืนที่ในการฝึกมีเปูาใต้น้ าอยู่บ้าง แต่ไม่มีผลต่อการท างานของลูกตอร์ปิโด รวมทั้งพ้ืนที่ฝึกมีความ 
หนาแน่นของการจราจรทางทะเลต่ า 

๒) การค านวณค่าแรงระเบิด (Shock Factor) เป็นข้อมูลที่ส าคัญในการประกอบการวางแผนการฝึก 
เพ่ือพิจารณาระยะปลอดภัยจากแรงระเบิด 

๓) การรวบรวมข้อมูลจากเซนเซอรใ์ต้น้ า สามารถน ามาวิเคราะห ์Profile การท างานของตอร์ปโิด MK 46 ได้ 
๔) การศึกษาและวิเคราะห์ Profile การท างานของตอร์ปิโด MK 46 โดยละเอียด เป็นข้อมูลที่ส าคัญ 

ในการวางแผนการฝึก และใช้งานจริงของตอร์ปิโดต่อไป 
 
 การควบคุมอากาศยานกองทัพอากาศ ในการป้องกันภัยทางอากาศ ของกองเรือบรรทุก 

เฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่ทั้งสองฝั่งทะเล  

 

อุปสรรคข้อขัดข้องในอดีต ใช้การพิสูจน์ฝุายตามมาตรการต่างๆ เช่น IFF, การถามตอบสัญญาณ 
การติดต่อสื่อสาร ใช้ทางวิทยุสื่อสารเป็นหลัก ซึ่งอาจถูกดักรับฟังได้ง่าย การรายงานแลกเปลี่ยนเปูาระหว่างเรือกับ 
บ.ทอ. ต้องก าหนดหมายเลขและนามเรียกขานของเปูาตามหลักนิยมฯ จ าเป็นต้องมีการวางแผนและแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลต่างๆ จ านวนมากก่อนการปฏิบัติการร่วมฯ 
 ผลลัพธ์จากการปรับปรุงประสิทธิภาพ ไม่จ าเป็นต้องพิสูจน์ฝุาย เพราะสามารถใช้การเชื่อมต่อ Link 
พิสูจน์ฝุายได้ทันที การติดต่อสื่อสารทาง Link นั้นเงียบ มีความปลอดภัยสูง ยากต่อการถูกดักรับฟัง ไม่จ าเป็นต้อง 
รายงานแลกเปลี่ยนเปูา เนื่องจากเปูาจะถูกส่งต่อกันโดยอัตโนมัติผ่านทาง Link เวลาในการวางแผน และข้อมูล 
ที่ต้องแลกเปลี่ยนต่อกันก่อนการปฏิบัติการร่วมฯ มีจ านวนน้อยลง 
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๔.๑ ผลที่เกิดตามจุดประสงค ์
 ๑) สามารถปฏิบัติการทางเรือตามสาขาการรบ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๒ ฝั่งทะเล ๓ พ้ืนที่ปฏิบัติการ 
จากแนวทางการปฏิบัติอันเป็นเลิศ ในการยิงอาวุธปล่อย Harpoon และ การควบคุม บ.ทอ. 

 ๒) อัตราความผิดพลาดในการปฏิบัติทุกการปฏิบัติการ เป็นศูนย์  
๓) ลดเวลาในการวางแผนและการเตรียมการ ได้อย่างน้อย ๓๐ เปอร์เซ็นต์ จากแนวทางการ 

ปฏิบัติอันเป็นเลิศ และ การควบคุม บ.ทอ. และยุทธวิธีการเคลื่อนก าลังจากเรือสู่ที่หมายด้วยอากาศยาน  
๔) ได้รับการยอมรับในการปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม จากการตรวจเยี่ยม 

ของ ผบ.ทร. และ ผบ.เหล่าทัพ ในการฝึกทั้ง ๔ หัวข้อ  
 

 
ภาพผลการด าเนินการตามกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการเตรียมก าลังในภาพรวม 

 

 ๔.๒  ผลสัมฤทธิ์ของงาน : 
การพัฒนาตามกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการเตรียมก าลังในภาพรวมของกองเรือยุทธการ  

ท าให้หน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ ทั้งหน่วยผู้ปฏิบัติ หน่วยใช้งาน ได้แก่ ทัพเรือภาคต่างๆ เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน 
ของกองเรือยุทธการ  รวมถึงประชาชนทั่วไปรู้สึกปลอดภัยในการปฏิบัติงานของทหารเรือ 

๔.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ 
๑) ลดทรัพยากรในการปฏิบัติการเคลื่อนก าลังจากเรือสู่ฝั่งได้อย่างเป็นรูปธรรม  
๒) ลดเวลาในการถ่ายทอดแผนไปสู่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
๓) ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้ตามแผน จนน ามาซึ่งความส าเร็จของภารกิจ  
๔) สามารถน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดสู่หน่วยต่างๆ ได้ ทั้งในและนอกกองทัพเรือ 
๕) ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการ และผู้ส่วนร่วมในการปฏิบัติการสะเทินน้ าสะเทินบก 
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๕. ปัจจัยความส าเร็จ 
 ๕.๑  สิ่งที่ช่วยให้งานประสบความส าเร็จ 
 ๑)ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติในทุกขั้นตอน และผลักดันให้มีการพัฒนา      
ด้านยุทธวิธีเพ่ือตอบสนองตามวิสัยทัศน์ของหน่วย  

๒) ได้รับความร่วมมือในการบูรณาการองค์ความรู้จากหน่วยงานภายนอก อันได้แก่ นย. พัน.กสพ.สอ.รฝ. 
กรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยงานภายใน กร. ได้แก่ กบร.กร. กฟก.๒ กร. และ กบฮ.กร.  

๓) ก าลังพลมีความเอาใจใส่ ที่มีเปูาหมายร่วมในการปรับปรุงยุทธวิธี ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติ จนถึง
ระดับการอ านวยการ  

๔) มีการบันทึกผลการปฏิบัติอย่างละเอียดต่อเนื่องเป็นเวลานาน และสามารถน าผลของการบันทึก 
ไปประมวลผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 

 
ภาพผู้บังคับบัญชาระดับสูงมีส่วนร่วมในการเตรียมการและทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ 

  
ภาพการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยเทคนิค            ภาพการบูรณาการในการปฏิบัติการร่วมกับ ท.อ. 
ในการเตรียมการ ยิงอาวุธปล่อยน าวิถี 
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๖. บทเรียนที่ได้รับ 
๖.๑ การระบุข้อมูลที่ได้รับจากการผลิต และการน าผลงานไปใช้ (กร.) 

 

 การด าเนินการตามกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ก าลังทางเรือ ของ กร. เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ท าให้การปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
ภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการองค์ความรู้กับหน่วยต่างๆ 

 
 การบูรณาการในการน าความรู้จากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาพัฒนาร่วมกัน ท าให้เกิดองค์ความรู้ที่มี 

ความครอบคลุมรอบด้าน โดยเป็นการรวบรวมองค์ความรู้จาก ๓ ส่วนด้วยกัน ดังนี้ 
ส่วนปฏิบัต ิเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติของหน่วยที่จะต้องน าก าลังพล 

ไปใช้ปฏิบัติงาน  
ส่วนศึกษา เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ เกี่ยวกับหลักนิยม คู่มือ และต าราการสอน รวมถึง 

ประสบการณ์ของครูผู้สอนในหัวข้อวิชาที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ ของ กองเรือยุทธการ 
ส่วนเทคนิค เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้าน  

การแพทย ์การสรรพาวุธ และอิเล็กทรอนิกส์  
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แนวทางการพัฒนาเพิ่มเติมให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 
 จดัท าเป็นคู่มือ วีดีทัศน์ หรือแผ่นภาพสั้นๆ เพื่อสะดวกในการเรียนรู้ และน าไปใช้ 
 การน าผลการวิจัย หรือเทคโนโลยีทางทหาร ที่เกิดขึ้นในอนาคต มาปรับปรุงแนวทางให้ 

มีความเหมาะสม และสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน  

๗. การเผยแพร่ผลงาน  
๗.๑ การเผยแพร่ 

 

 
 การบรรยายให้ความรู้ กับหลักสูตรต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องตามประมวลหลักสูตรของ กองการ

ฝึกกองเรือยุทธการ โดยได้น าการจัดการความรู้ที่ได้รับการยอมรับมาเผยแพร่ อบรม เพ่ิมเติมจากต าราคู่มือต่างๆ 
โดยพิจารณาจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของ กองการฝึกกองเรือยุทธการ อาทิเช่น หลักสูตรยกพลขึ้นบก (สัญญาบัตร) 
หลักสูตรผู้บังคับการเรือ เป็นต้น เพ่ือท าให้ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมมีความรู้ และได้ทราบการปฏิบัติต่างๆ  

 การประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซต์ของ กองเรือยุทธการ เนื่องจากการจัดท าแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของ 
กองเรือยุทธการ เป็นการจัดการความรู้ของ นขต.กร. ทุกกองเรือมารวมกันเพื่อท าให้กระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของแต่ละหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มีการจัดท าเว็ปไซต์กลางเพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้  
และเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับก าลังพลทั้งภายในและภายนอกกองเรือยุทธการ ซึ่งก าลังพลที่มีความสนใจสามารถ 
น าไปศึกษาเพ่ิมเตมิ เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้กับหน่วยงานตนเองได้ และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเตรียม 
ก าลังทางเรือให้พร้อมปฏิบัติการ  
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๗.๒  การยอมรับ 
กระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพก าลังทางเรือของกองเรือยุทธการ น าไปสู่การใช้ปฏิบัติงานของก าลังที่ กร.

ได้ส่งมอบไปปฏิบัติราชการ ทรภ.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. เกิดความเชื่อมั่นและผลการปฏิบัติงานที่ดี ได้รับ      
การยอมรับจากผู้รับบริการ มีหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ จากการฝึกต่าง ๆ ในระดับ ทร. การฝึกร่วมผสม  
ทร. – ทอ.และการฝึกร่วม Cobra gold กับมิตรประเทศ ต่างให้การยอมรับ และร่วมหารือเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการได้ต่อไป 
 

 
 

 
 

 


