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แนวทางการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล
แบบ New Normal 

กองเรือยทุธการ 
 

๑.  ความส าคัญและความเป็นมา 

 

๑.๑  ความส าคัญองค์ความรู้ที่มีการจัดการเพ่ือให้เกิดวิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 

ปัญหา 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ที่มีการแพร่ระบาด 

เป็นวงกว้างไปทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยก็ตาม โดยสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการระบาดระลอกใหม่ ซึ่งแตกต่าง 
จากช่วงต้นปี พ.ศ.๒๕๖๓ เดิมกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงจะเป็นกลุ่มผู้ที่ เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือกลุ่มของ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย แต่การระบาดระลอกใหม่นี้ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไป 
หรือกลุ่มชุมชนที่อาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น อาทิเช่น กลุ่มของแรงงานเรือประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มแรงงาน 

ต่างชาติ ที่เข้ามาท างานในประเทศไทย ซึ่งอาจท าให้เกิดภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID - 19) อย่างรวดเร็วและเกิดขึ้นได้ง่าย 

กองทพัเรือทีม่ีบทบาทหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และมีบทบาทเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 
ในการควบคุมดูแลผู้ที่กระท าความผิดทางทะเล โดยมีก าลังพลจากกองเรือยุทธการเป็นก าลังหลักในการท าหน้าที่  
ดังกล่าว ปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่รับผิดชอบต่างๆ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ของ ทัพเรือภาคที่ ๑ ทัพเรือภาคที่ ๒ 
และทัพเรือภาคที่ ๓ รวมถึงหน่วยเฉพาะกิจอ่ืนๆ เช่น ศรชล. ซึ่งมีเรือและก าลังพลของกองเรือยุทธการปฏิบัติงานอยู่ 
โดยเฉพาะชุดปฏิบัติการของเรือหรือที่เรียกว่าชุดตรวจค้น จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อฯ จากการปฏิบัติงาน 
เป็นอยา่งมาก เนื่องจากต้องลงไปสัมผัส พูดคุย และตรวจค้นตามสถานที่ต่างๆ ภายในเรือประมงต้องสงสัย  
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ภาพการปฏิบัติงานของชุดตรวจค้นในการจับกุมผู้กระท าความผิดกฎหมายในทะเล 

การวิเคราะห์ปัญหา 
จากการศึกษาคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติในการตรวจค้นของ ทร. พบว่า ยังไม่เคยมีการจัดท าแนวทาง 

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ของชุดตรวจค้นอย่างชัดเจน ท าให้ 
การปฏิบัติงานของชุดตรวจค้นในการเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล เกิดความเสี่ยงต่อการ 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) รวมถึงอาจส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับก าลังพลภายในเรือ กล่าวคือ 
ชุดตรวจค้นฯ น าพาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) มาแพร่กระจายในพ้ืนที่ปฏิบัติงานในเรือ ห้องท างาน 
และห้องพัก ซึ่งเป็นระบบอากาศปิด ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 
แก่ก าลังพลภายในเรือไดโ้ดยง่าย 

    
ภาพสถานที่ภายในเรือที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 

 
 ๑.๒ ความเปน็มาและแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ที่มกีารจัดการเพื่อให้เกดิวิธปีฏบิตัิที่เป็นเลิศ 

 

ภาพแสดงที่มาของการจัดท าแนวทางการตรวจค้น แบบ New Normal เพ่ือตอบสนองต่อภารกิจและพันธกิจของหน่วย  
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จากพันธกิจของกองเรือยุทธการ ที่มีหน้าที่ในการเตรียมก าลังทางเรือ พัฒนาหลักนิยมและยุทธวิธี 
ในการปฏิบัติการทางเรือ โดยมอบหมายภารกิจหน้าที่ให้ กองการฝึกกองเรือยุทธการ ด าเนินการฝึกก าลังพลของ 
กองเรือยุทธการ พัฒนาการฝึก จัดท าแบบฝึกและคู่มือการฝึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีหน้าที่ในการประเมิน 
การปฏิบัติของเรือในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือประจ าปี การฝึกทบทวนและตรวจความพร้อมของเรือ 
ก่อนปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ต่างๆ ผลที่ได้จากการติดตามสอบถามข้อคิดเห็นหรือการตอบแบบประเมินผลหลังการ 
ฝึกอบรม พบว่า ผู้ปฏิบัติงานในกองเรือต่างๆ สอบถามถึงแนวทางในการตรวจค้นที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
ปัจจุบันที่มกีารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการพัฒนา 
แนวทางการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal ให้การปฏิบัติมีความเหมาะสม 
กับภาวการณ์ปัจจุบัน และสามารถตอบสนองต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานในสภาวะปกติ  

การจัดท าแนวทางการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal เป็นการพัฒนา 
โดยเพ่ิมเติมขั้นตอนการปฏิบัติ จาก คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายให้อ านาจทหารเรือปฏิบัติการในทะเล พ.ศ.๒๕๔๒ 
(อทร.๙๑๐๑) และ คู่มือแบบฝึกการตรวจค้นจับกุมผู้กระท าความผิดกฎหมายในทะเล ของ กองการฝึกกองเรือยุทธการ 
โดยน ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ตามที่ ทร. และ ศบค. 
ก าหนด รวมทั้งน าความรู้ด้านการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ตาม (อทร.๙๕๐๓) มาประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสม 
กับการปฏิบัตงิานของชุดตรวจค้นเรือ 

 
ภาพองค์ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ที่เก่ียวข้อง 

 
โดยเนื้อหาจะกล่าวถึง เรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ การปฏิบัติของชุดตรวจค้น บุคลากร 

ที่เก่ียวข้องต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อฯ และสุดท้าย คือ แนวทางการปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆ ของการ 
ตรวจค้น การช าระล้าง และการปฏิบัติเมื่อกลับสู่หน่วยที่ตั้ง เพ่ือให้ก าลังพลของเรือน าไปใช้และปฏิบัติตามมาตรการ 
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อฯ ต่อไป ซึ่งจะท าให้ก าลังพลมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น และส่งผล 
ให้เกิดการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิภาพ ประชาชนมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ 
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๒. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้ 
 ๒.๑  วัตถุประสงค์ขององค์ความรู้ที่มีการจัดการเพ่ือให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 
ภาพวัตถุประสงค์แนวทางการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเลแบบ New Normal 

 
 การจัดท าแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ตามแนวทาง 

ที่ ทร. และภาครัฐ ก าหนด ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม เพ่ือให้ชุดตรวจค้นของเรือน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การท าให้เกิดความปลอดภัยกับ จนท. ผู้ปฏิบัติงาน (ก าลังพลชุดตรวจค้นและก าลังพลภายในเรือ) 
และครอบครัว ในระหว่างการปฏิบัติ และหลังจากการปฏิบัติในการตรวจค้น 

 การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของทหารเรือ 

 ๒.๒ เป้าหมายหรือตัวชี้วัดขององค์ความรู้ที่มีการจัดการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เปน็เลิศ 
เป้าหมาย 

 เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นฯ และก าลังพลของเรือ สามารถปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าความผิด 
กฎหมายในทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  ผู้ปฏิบัติงาน (ชุดตรวจค้น และก าลังพลของเรือทีป่ฏิบัติการตรวจค้นฯ) เมื่อน าแนวทางการ 
ตรวจค้นฯ แบบ New Normal ไปปฏิบัติแล้วต้องปราศจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) มีความ 
ปลอดภัย (ข้อมูลตัวชี้วัดอ้างอิงจากผลการรายงานของเรือหลังปฏิบัติราชการ) 
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ภาพการตรวจและคัดกรอง ก าลังพลของเรือ หลังจากการปฏิบัติราชการโดย เจ้าหน้าที่จาก พร.  

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผู้ปฏิบัติงาน (ชุดตรวจค้น) เมื่อน าแนวทางทางการตรวจค้นฯ แบบ New Normal ไปเป็น 
แนวทาง สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เทียบเท่า 
หรือใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานในสภาวะปกติ 

    
ภาพการปฏิบัติในการตรวจค้นฯ ภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) 

๓. กระบวนการผลิตผลงาน 
 ๓.๑  การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม 

 
ภาพขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
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ขั้นตอนการด าเนินการ ใช้วิธี (System Approach) ประกอบด้วย Input Process และ Output Feedback 
ซ่ึงทุกขั้นตอนจะควบคุมโดยวงจรคุณภาพ PDCA 

Input : สิ่งจ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการ เช่น องค์ความรู้ที่ได้จากบุคคล (Tacit Knowledge) อันได้แก่ 
ก าลังพลชุดตรวจค้น (ผู้ปฏิบัติ) ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยต่างๆ ประกอบด้วย ครูผู้สอนการตรวจค้นจาก กฝร. บุคลากร 
ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคติดเชื้อจากกรมแพทย์ทหารเรือ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องกระบวนการป้องกัน 
จากกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รวมถึงองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับ มีแหล่งที่มาชัดเจน ที่สามารถสืบค้นได้ 
(Explicit Knowledge) อันได้แก่ ต ารา คู่มือ และ เอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ (อทร.) ที่เก่ียวข้อง 

 
ภาพแสดงองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการจัดท าแนวทางทางการตรวจค้นฯ แบบ New Normal 

 
Process : การน าข้อมูลที่ได้จาก Input มารวบรวม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ทดสอบ ทดลอง 

ให้เป็นขั้นตอน จนเกิดเป็นแนวทางการตรวจค้นฯ แบบ New Normal โดยผลการปฏิบัติต้องสามารถบรรลุตาม 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งมกีารพัฒนาจากการตรวจค้นสภาวะปกติ ดังนี้ 

 ก าลังพลมอุีปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย 
 มีขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจค้นและจับกุมเหมาะสมตามภาวการณ์ 
 มีกระบวนการปฏิบัติหลังการตรวจค้น  

 
ภาพกระบวนการพัฒนาที่มีความเหมาะสมตามภาวการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - 19) 
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Output : ผลสัมฤทธิ์ในการเกิดความปลอดภัยของก าลังพลชุดตรวจค้น และก าลังพลของเรือ ที่ปฏิบัติ 
ตามแนวทางการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal 

การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) : การน าเอาผลที่ได้ (Feed Back) จากการปฏิบัติตรวจค้น 
ซึ่งเกิดจากการประชุม AAR ของหน่วยที่รับการฝึกทบทวนจาก กองการฝึกกองเรือยุทธการ หรือผลจากการ 
ประเมินผล (Evaluation) จากแบบสอบถามในการประเมิน Online ของก าลังพลชุดตรวจค้นในพ้ืนที่ปฏิบัติ 
ราชการต่างๆ ที่น าแนวทางการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal ไปใช้ 
มาพิจารณาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 ๓.๒  การด าเนินงานตามกิจกรรม:  

           
ขั้นตอนการด าเนินการ โดยทุกขั้นตอนจะควบคุมโดยวงจรคุณภาพ PDCA 

 ๓.๒.๑ วางแผนงานและเตรียมการ 

 การศึกษาสภาพปัจจุบันและศึกษาการปฏิบัติในการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย 
ในทะเล พบว่า ก าลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดตรวจค้น มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
ดังนั้น จึงมีการพัฒนาแนวทางการตรวจค้นที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ให้กับชุดตรวจค้นของเรือ โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
จากผู้ปฏิบัติ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาด าเนินการศึกษารูปแบบ และศึกษา ค้นคว้าหาแนวทางจาก หนังสือ 
คู่มือ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมและจัดท าเป็น แนวทางการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย 
ในทะเล แบบ New Normal 
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ภาพแผนงานและการด าเนินการจัดท าแนวทางการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal 

 ๓.๒.๒ การจัดท าแนวทางฯ 

 มีการด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 การจัดตั้งคณะท างานชุมชนนักปฏิบัติ แนวทางการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย 

ในทะเล แบบ New Normal (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และ คณะกรรมการจัดท าแนวทางการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิด 
กฎหมายในทะเล แบบ New Normal (สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒) 

 การประชุมจัดท าแนวทางการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal 
เพ่ือรวบรวมปัญหาที่เกิดจากการด าเนินการในการตรวจค้นที่ผ่านมา อันได้แก่ อุปกรณ์ในการป้องกันการติด เชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ที่เหมาะสมกับชุดตรวจค้น ขั้นตอนการตรวจค้นต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) การด าเนินการช าระล้างที่ถูกต้องหลังปฏิบัติภารกิจตรวจค้นเสร็จสิ้น พร้อมทั้ง 
ด าเนินการให้ชุดตรวจค้นสาธิตการปฏิบัติ เพ่ือให้คณะท างานเข้าใจและเห็นภาพเดียวกัน (สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๓) 

 การประชุมระดับผู้บริหาร โดยเชิญเสนาธิการ กองเรือต่างๆ ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และช่วยกลั่นกรองแนวทางในการด าเนินการของชุดตรวจค้นที่ได้จากคณะท างาน ฯ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๔) 
 

  
ภาพการจัดประชุม พร้อมสาธิตการปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล 
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จากท่ีได้กล่าวมาขั้นต้น เมื่อจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติการจัดการความรู้ สามารถพัฒนาและปรับปรุง แก้ไข 
อุปสรรคที่ส าคัญของการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าความผิดกฎหมายในทะเล ในสภาวการณ์ปกติ ที่มีความเสี่ยง 
ต่อการปฏิบัติงานในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ให้มีการปฏิบัติ 
ที่เหมาะสมตามวิธีใหม่ (New Normal) โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

 

ภาพเปรียบเทียบขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจค้น (Normal และ New Normal) 

อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 
จะเป็นการแนะน าถึงชนิดของอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ที่มีความ 

เหมาะสมกับชุดตรวจค้นฯ การแต่งกาย และการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันชนิดต่างๆ 
 

 



รายงานองค์ความรู้ทีม่ีการจดัการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี งป.๖๔ 
 

 

- ๑๑ - 

แนวทางการปฏิบัติในขั้นตอนการตรวจค้น 

จะเป็นการจัดท าแนวทางการปฏิบัติขั้นตอนต่างๆ ในการตรวจค้นฯ โดยจะเป็นการอธิบายแนวทาง 
ในการปฏิบัติในสภาวการณ์ปกต ิและการปฏิบัติที่มีการเพิ่มเติมข้ันตอนการตรวจค้นฯ แบบ New Normal 
 

 

ภาพแนวทางในการด าเนินการตรวจค้นฯ แบบ New Normal 
 

 

ภาพตัวอย่างการปฏิบัติที่เพ่ิมเติมจากการตรวจค้นฯ ในสภาวการณ์ปกติ 
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ภาพการปฏิบัติในการตรวจค้นฯ แบบ New Normal แบบ HIGH LIST TARGET 

ขั้นตอนการปฏิบัติในการฆ่าเชื้อโรคเมื่อกลับจากการตรวจค้น 

เป็นขั้นตอนการท าลายล้างพิษ เป็นหนึ่งในหลักการส าคัญของการป้องกัน คชรน. เมื่อไม่สามารถ 
ใช้มาตรการหลีกเลี่ยงได้ และจ าเป็นต้องใช้มาตรการป้องกัน การท าลายล้างพิษก็จะเกิดขึ้นตามมาโดยอัตโนมัติ 
เพราะเราจะไม่สามารถคลายมาตรการการป้องกันลงได้ หากไม่ได้ท าการท าลายล้างพิษเสียก่อน ส าหรับการ 
ท าลายล้างพิษในสถานการณก์ารแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) นี้ ก็คือการฆ่าเชื้อโรค 
 

  

ภาพกระบวนการฆ่าเชื้อโรคเมื่อกลับจากการตรวจค้น 
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 ๓.๒.๓ การทดสอบ 

 กองการฝึกกองเรือยุทธการได้น าแนวทางการตรวจค้นฯ แบบ New Normal มาทดสอบกับ 
จัดการฝึกอบรมและฝึกทบทวนของเรือก่อนออกปฏิบัติราชการ และการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติกับหลักสูตรที่มี 
หัวข้อวิชาเกี่ยวกับการตรวจค้นฯ ตามประมวลหลักสูตรที่ก าหนด เพ่ือน าข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก 
การทดสอบมาปรับปรุงพัฒนาแนวทางการตรวจค้นฯ แบบ New Normal ให้มคีวามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 

 

ภาพการน าแนวทางการตรวจค้นฯ แบบ New Normal มาทดสอบ  

 ๓.๒.๔ การจัดท าคู่มือ 

การจัดท าคู่มือแนวทางการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าความผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal 
ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติควบคู่กับการทดสอบเพ่ือน าไปปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติให้มีความสมบูรณ์  
โดย กร. (เสนาธิการ กองเรือยุทธการ) ได้ลงนามอนุมัติแนวทางการปฏิบัติในการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าความผิด 
กฎหมายในทะเล แบบ New Normal เมื่อ ๒๕ มี.ค.๖๔ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๕) 

 

ภาพคู่มือแนวทางการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าความผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal 
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 ๓.๒.๕ การประชุมชี้แจง 

ด าเนินการจัดการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าความผิด
กฎหมายในทะเล แบบ New Normal ให้หน่วยต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ  

 แหล่งให้ความรู้  (ครู ผู้สอน) 
 แหล่งปฏิบัติงาน (ชุดตรวจค้นประจ าเรือ) 

 

ภาพการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าความผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal 
 

๓.๒.๖ การเผยแพร่ 
ด าเนินการเผยแพร่ความรู้ให้กับก าลังพลผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น การลงไฟล์ข้อมูล 

คู่มือการตรวจค้นฯ แบบ New Normal ในระบบสารสนเทศของหน่วย การบรรจุลงในหลักสูตรส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
การน าไปอบรมทบทวนตามแผนการฝึกอบรมและฝึกทบทวน เรือปฏิบัติราชการฯ (สิ่งท่ีสง่มาด้วย ๖) 

 

ภาพการเผยแพร่ 
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 ๓.๒.๗ การประเมินผลและการปรับปรุง 

 การประเมินผล ได้น าผลการประเมินที่เรือต่างๆ น าแนวทางการตรวจค้นฯ แบบ New Normal 
ไปปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือในการประเมิน คือ การประชุมสรุปผลการฝึกทบทวนเรือ การฝึกอบรมในหลักสูตรของ 
กฝร. การจัดท าแบบประเมิน Online หน่วยเรือที่ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปด าเนินการ 
โดยรวบรวมข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติในการตรวจค้นฯ แบบ New Normal ต่อไป 

 

 ๓.๓ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
มีการน าแนวทางในการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal มาใช้ 

อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนในพ้ืนที่ปฏิบัติการต่างๆ ท าให้เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นฯ และก าลังพลของเรือที่ปฏิบัติ 
การตรวจค้นฯ มีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) และสามารถน าไป 
ประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติการอ่ืนของเรือท่ีต้องระวังป้องกันการติดเชื้อได้อีกด้วย 
 

 
ภาพการปฏิบัติการของชุดตรวจค้นในพื้นที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ 

 
 ๓.๔  การใช้ทรัพยากร 
  อุปกรณก์ารป้องกันดังกล่าว บางอย่างสามารถน ามาฆ่าเชื้อเพ่ือน ามาใช้ใหม่ได้ เช่น ชุด PPE ถุงมือยาง 
เป็นต้น และอุปกรณ์บางชนิดก็ประยุกต์ใช้จากอุปกรณ์ที่มีอยู่ในอัตราของเรือ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการตรวจค้น 
และจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal เช่น แว่นตา Goggle กระบอกฉีดน้ ายาฆ่าเชื้อ เป็นต้น 
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๔. ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ไดร้ับ   
 ๔.๑  ผลที่เกิดตามจุดประสงค ์

แนวทางการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal สามารถน ามาใช้ 
ป้องกันการตดิเชื้อ และการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ควบคู่กับการปฏิบัติการในการ 
ตรวจค้นฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการด าเนินการในขั้นตอนการช าระล้าง (Decon) เมื่อกลับมาสู่เรือใหญ่ 
จะท าให้ก าลังพลชุดตรวจค้นฯ และก าลังพลที่อยู่ในเรือ เกิดความเชื่อม่ันและปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน 

       
ภาพการน าแนวทางการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal มาใช้ปฏิบัติ 

 ๔.๒  ผลสัมฤทธิ์ของงาน : 
การพัฒนาแนวทางการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเลให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

ปัจจุบัน ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) สามารถป้องกันการติดเชื้อ และ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ท าให้เกิดความปลอดภัยแก่ก าลังพลโดยที่สามารถ 
ปฏิบัติภารกิจในการตรวจค้นฯ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องได้ และมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียง 
ผลการปฏิบัติในภาวะปกติ อันท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของทหารเรือ 

   
ภาพการน าแนวทางการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal มาใช้ปฏิบัติ 

 
 ๔.๓  ประโยชน์ที่ได้รับ 

การน าแนวทางในการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal เป็นแนวทาง 
ช่วยท าให้เกิดความปลอดภัยแก่ก าลังพลชุดตรวจค้นของเรือ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID - 19) ซึ่งจ าเป็นต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ของก าลังพลหน่วยเรือตามที่ ทร. และ ศบค. ก าหนด มีแนวทางในการน าอุปกรณ์และขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ 
อย่างชัดเจน เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้ก าลังพลชุดตรวจค้นของเรือเกิดความปลอดภัย  
จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จากการปฏิบัติการตรวจค้น และจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย 
ในทะเล 
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๕. ปัจจัยความส าเร็จ 

๕.๑  สิ่งที่ช่วยให้งานประสบความส าเร็จ 
 ผู้น า ให้ความส าคัญ เอาจริงเอาจัง และสร้างแรงจูงใจ โดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ความส าคัญต่อ 

การด าเนินการในการจัดท าแนวทางในการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal 
โดยผู้บังคับบัญชาได้เห็นความส าคัญในการเกิดความเสี่ยงอันตรายของก าลังพลชุดตรวจค้น และก าลังพลของเรือ 
ซึ่งปฏิบัติงานในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงได้สั่งการให้รีบด าเนินการ และ 
ติดตามการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความปลอดภัยแก่ก าลังพล 
ของกองเรือยุทธการฯ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๗) 

 

       
ภาพการประชุมติดตามการด าเนินการจัดท าแนวทางการตรวจค้นฯ แบบ New Normal 

 
 การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในหน่วยและนอกหน่วย โดยการมีส่วนร่วม 

ในการน าองค์ความรู้ด้านการตรวจค้น ด้านการแพทย์ และด้านการช าระล้างทางวิทยาศาตร์ ของหน่วยที่น ามาจาก 
ประสบการณ์การท างานมาร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

   
ภาพการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในหน่วยและนอกหน่วย 

 
 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยในการเผยแพร่ความรู้ และปรับปรุง การใช้เทคโนโลย ี

สารสนเทศของหนว่ยในการเข้าถึงคู่มือแนวทางการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal 
ได้สะดวก อีกทั้งยังท าแบบประเมินในระบบสารสนเทศในการรวบรวมอุปสรรค และข้อเสนอแนะมาท าการปรับปรุง 
และพัฒนาต่อไปให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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ภาพการน าระบบสารสนเทศใช้สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และการส ารวจความพึงพอใจ 

 การรวบรวมข้อมูล อุปสรรค ข้อขัดข้องจากการปฏิบัติของหน่วยต่างๆ น ามาปรับปรุงการปฏิบัติ 
กองการฝึกกองเรือยุทธการ มีแผนการฝึกและศึกษาประจ าปี ซึ่งในการฝึกต่างๆ เช่น การฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี 
กองเรือ การฝึกทบทวนก่อนปฏิบัติราชการ การฝึกหลักสูตรต่างๆ เอ้ืออ านวยให้สามารถน าแนวทางการตรวจค้น 
และจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal มาใช้ในการฝึกเพ่ือทดสอบ และท าการประชุมภายหลัง 
การปฏิบัติ (After Action Review) เพ่ือรวบรวม ข้อเสนอแนะ หรืออุปสรรคข้อขัดข้อง พร้อมกับน ามาปรับปรุง 
แนวทางปฏิบัติต่อไป 

         
ภาพการประชุมภายหลังการปฏิบัติ (After Action Review) เพ่ือน ามาปรับปรุงการปฏิบัติต่อไป 

  
๖. บทเรียนที่ได้รับ 
 ๖.๑  การระบุข้อมูลที่ได้รับจากการผลิต และการน าผลงานไปใช้ 

 การด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
ของ ทร. ท าให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของก าลังพลมากข้ึน 

    
ภาพการปฏิบัติงานของชุดตรวจค้นในการปฏิบัติการตรวจค้นฯ 

 การบูรณาการในการน าความรู้จากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาพัฒนาร่วมกัน ท าให้เกิดองค์ความรู้ที่มี 
ความครอบคลุมรอบด้านในการจัดท าแนวทางการปฏิบัติการตรวจค้น และจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล 
แบบ New Normal โดยเป็นการรวบรวมองค์ความรู้จาก ๓ ส่วนด้วยกัน ดังนี้ 
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ส่วนปฏิบัติ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติของหน่วยที่จะต้องน าก าลังพล 
ไปใช้ปฏิบัติงานในการตรวจค้นซึ่งประกอบด้วย ศูนย์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ทัพเรือภาค ๑ ทัพเรือภาค ๒ 
ทัพเรือภาค ๓ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๒ และกองเรือยามฝั่ง 

ส่วนศึกษา เป็นการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการตรวจค้นจากคู่มือ และ 
ต าราการสอน รวมถึงประสบการณ์ของครูผู้สอนในหัวข้อวิชาการตรวจค้น ของ กองการฝึกกองเรือยุทธการ 

ส่วนเทคนิค เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้าน 
การแพทย์ในการป้องกัน และระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกรมแพทย์ทหารเรือ 
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในด้านสารเคมีต่างๆ ในการฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ต่างๆ และกระบวนการในการป้องกันการติดเชื้อ 
และแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ  

 
ภาพการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ทร. 

 
 การพัฒนาและประยุกต์แนวทางในการด าเนินการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล 

แบบ New Normal กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือสารคัดหลั่ง 
ต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต หรือสามารถน าไปประยุกต์กับการปฏิบัติที่มีความใกล้เคียงของหน่วยงาน ทร. อ่ืนๆ 
เช่น การตรวจค้นและจับกุมของ นรข. การปฏิบัติการจับกุมของหน่วยเฉพาะกิจ นย. หรือหน่วยงานนอก ทร. เช่น 
การตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล ของ ต ารวจน้ า กรมประมง กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า เป็นต้น  
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ภาพการน าแนวทางการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal ไปประยุกต์ใช้ 

 
แนวทางการพัฒนาเพิ่มเติมให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 
 จัดท าเป็นคู่มือ วีดีทัศน์ หรือแผ่นภาพสั้นๆ เพื่อสะดวกในการเรียนรู้ และน าไปใช้ 
 การน าผลการวิจัย หรือเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่เกิดขึ้นในอนาคต มาปรับปรุงแนวทางให้ 

มีความเหมาะสม และสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น เทคโนโลยีรังสี UVC ในการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
การสวมหน้ากาก ๒ ชั้น เป็นต้น 

 

 
ภาพแนวทางการพัฒนาเพ่ิมเติมให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 
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- ๒๑ - 

๗. การเผยแพร่ผลงาน 
๗.๑  การเผยแพร่ 

 
ภาพการเผยแพร่แนวทางการตรวจค้นและจบักุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal 

 
 การเผยแพร่คู่มือแนวทางการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal 

ทางระบบสารสนเทศ ท าให้สะดวกต่อผู้ปฏิบัติในการดาวน์โหลดข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบการปฏิบัติในการตรวจค้น 
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) 

 การบรรจุแนวทางการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal 
ในหลักสูตรต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องตามประมวลหลักสูตรของ กองการฝึกกองเรือยุทธการ โดยได้น าแนวทาง 
การตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal มาอบรม เพ่ิมเติมจากการตรวจค้นใน 
สถานการณ์ปกติ โดยพิจารณาจากหลักสูตรส าคัญของ กองการฝึกกองเรือยุทธการ ที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร 
ผู้บังคับการเรือ หลักสูตรนายทหารประจ าเรือพรรคนาวิน หลักสูตรพันจ่าอาชีพ หลักสูตรชุดตรวจค้นและจับกุม 
ผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล เป็นต้น เพ่ือท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 

 การประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซต์ของ กองทัพเรือ การประชาสัมพันธ์การด าเนินการแนวทางทางการ 
ตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal ผ่านเว็ปไซต์หรือสื่อต่างๆ ของหน่วย เช่น 
กองเรือยุทธการหรือกองทัพเรือ เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับก าลังพลของกองทัพเรือ และประชาชนภายนอก ซึ่งจะ 
สร้างความเชื่อม่ัน และม่ันใจ ในการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ 

 การอบรมและการฝึกทบทวนให้กับหน่วยต่างๆ ตามแผนการฝึกอบรมของกองเรือยุทธการ 
ซึ่งกองการฝึกกองเรือยุทธการ มีการฝึกอบรมให้กับก าลังพลของเรือต่างๆ ทั้งก่อนการปฏิบัติราชการ และใน
ระหว่างปฏิบัติราชการ ตามแผนการฝึกอบรมประจ าปี ดังนั้น ในการฝึกอบรมให้ก าลังพลของเรือ จะสามารถ  
ให้ความรู้ และค าแนะน าการด าเนินการแนวทางการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal 
ให้กับก าลังพลของเรือต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติงานในการตรวจค้นฯ ระหว่างที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) เพ่ือให้เกิดความความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติต่อไป 
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- ๒๒ - 

๗.๒ การยอมรับ 

 
 
 ที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆ ที่มีการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการตรวจค้น และจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล 
ได้ด าเนินการน าแนวทางการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal ไปอบรมและ 
ท าการฝึกให้กับก าลังพลของเรือ เช่น การฝึกกองทัพเรือ การฝึกทบทวนของทัพเรือภาค  

             
ภาพการฝึกตรวจค้น ในการฝึกทบทวนของทัพเรือภาค 

การน าแนวทางการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal มาใช้ในการปฏิบัติ 
การตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเลพ้ืนที่ปฏิบัติงานต่างๆ ของ กองทัพเรือ 

      
ภาพการน าแนวทางการตรวจค้น และจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal มาปฏิบัติงาน 
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- ๒๓ - 

ซ่ึงเป็นที่ยอมรับ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) โดยที่ยังคงสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง และ 
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับผลการปฏิบัติในสภาวการณ์ปกต ิ

 
 
 อีกท้ังยังมีหน่วยงานภายนอกกองทัพอ่ืนๆ ที่มีการปฏิบัติงานใกล้เคียงกับการตรวจค้นและจับกุมผู้กระท า 
ความผิดกฎหมายในทะเล เช่น ศูนย์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร 
ต ารวจน้ า มีความสนใจในแนวทางการตรวจค้น และจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal 
ที่กองทัพเรือใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ให้กับก าลังพลที่ปฏิบัติงาน 
เนื่องจากมีการปฏิบัติที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งก าลังพลของหน่วยงานดังกล่าวในปัจจุบันยังไม่มีแนวทางในการ  
ปฏิบัติในการป้องกันการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ที่ชัดเจน ท าให้ก าลังพล 
เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ รวมถึงน าพาเชื้อมาแพร่ระบาดภายในหน่วยต่อไปได้ ดังนั้น จึงอยากเรียนรู้แนวทาง 
ในการด าเนินการของกองทัพเรือ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับหน่วยงานของตน 
 ที่ผ่านมาในการฝึกเตรียมความพร้อมของ ศูนย์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล มีการบรรจุหัวข้อวิชา 
ยุทธวิธีตรวจค้นและจับกุมเรือต้องสงสัยท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal โดยมีหัวข้อวิชาแนวทาง 
การตรวจค้นและจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล แบบ New Normal ในการอบรม และการฝึกปฏิบัติในท่าเรือ 
และในทะเล อีกด้วย  

 
เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้น และก าลังพลของเรอื สามารถปฏิบัติการตรวจคน้และจับกุม 
ผู้กระท าความผิดกฎหมายในทะเลไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ โดยปราศจากการติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 


