หน้า ๑ ของ ๓๑ หน้า

กองเรือยุทธการ
รายงาน
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) พ.ศ.๒๕๖๓
“หลักนิยมการเคลื่อนกาลังจากเรือสู่ฝั่ง
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรุกคืบหน้า จากทะเล”
จัดทาโดย
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ

หน้า ๒ ของ ๓๑ หน้า
การเตรียมกาลัง สู่การรุกคืบหน้า “จากทะเล”
(Ready to Moving Forward “From the Sea”)
การเตรียมกาลังสู่การรุกคืบหน้า จากทะเล (Ready to Moving Forward “From the Sea”)
เป็นการดารงความพร้อมของกาลังทางเรือ ในการควบคุมทะเล การเข้าถึงชายฝั่ง และส่งกาลังทางทหาร
ขึ้นบก เพื่อให้เกิดผลกระทบอันจะนาไปสู่ การบรรลุเป้าหมายทางทหาร ทั้งยามสงคราม และยามสงบ
ตอบสนองต่อหน่วยผู้รับบริการ อันได้แก่ ศปก.ทร. ทัพเรือภาคต่าง ๆ ศรชล. และหน่วยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เช่น นย. สอ.รฝ. พร. ตามพันธกิจของกองเรือยุทธการ ซึ่งเป็นขีดความสามารถที่ ทร. ต้องการเพื่อการดาเนิน
กลยุ ทธ์จ ากทะเล เพื่อปู องกันราชอาณาจักรและรักษาสิ ทธิอธิปไตย และสนับสนุนการปฏิบัติการต่าง ๆ
การฝึกและการปฏิบัติการร่วมกับชาติพันธมิตร การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง การรักษากฎหมาย
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้กองเรือยุทธการ
ได้กาหนดทิศทาง และเปูาหมายในการดาเนินการ เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้เดิมจากแนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศของปี งป.๖๑ การขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง (Power Projection From the Sea) โดยต้องใช้
องค์ความรู้ตา่ ง ๆ ในกระบวนการงานหลักตามสาขาปฏิบัติการทางเรือ ทาการปรับปรุงทบทวนกระบวนการ
ในการฝึกต่าง ๆ ในกองทัพเรือ รวมทั้งการฝึกร่วมกับเหล่าทัพ และการฝึกผสมกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถเป็นรูปแบบของ การเตรียมกาลังสู่การรุกคืบหน้า จากทะเล โดยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์
ของ ทร. และตอบสนองยุทธศาสตร์ ทร. ระยะ ๒๐ ปี ในทุกวัตถุประสงค์มูลฐานทั้ง ๕ ข้อ และปฏิบัติภารกิจ
อื่น ๆ ตามที่กองทัพเรือมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อ้างอิง : ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ระยะ ๒๐ ปี
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร. ปี พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๗)
ในการที่ ทร. จะมีขีดความสามารถกาลังรบที่เหมาะสม และพร้อมปฏิบัติการ ตามยุทธศาสตร์ ทร.
ระยะ ๒๐ ปี ได้ นั้ น จ าเป็ น จะต้ อ งอาศั ย ก าลั ง ทางเรื อ ของ กร. ในขี ด ความสามารถทุ ก มิ ติ โดยต้ อ งมี
ขีดความสามารถในการต่อต้านอาวุธ ที่ใช้ในการปฏิเสธพื้นที่ของข้าศึก เช่น การสงครามทุ่นระเบิด อาวุธนาวิถี
ปู องกัน ฝั่ ง อาศั ย การข่า วกรองในพื้น ที่ป ฏิบัติการจากโครงข่ายระบบการค้นหาและเฝู า ตรวจเครื่องบิ น
ตรวจการณ์ทางทะเลระยะไกล เรือผิวน้า และเรือดาน้าในพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสนามรบ
และสามารถประเมิ น สถานการณ์อย่ างถูก ต้อ ง ตลอดจนสามารถก าหนดจั งหวะการรบอย่ างเหมาะสม
โดยจาเป็นต้องอาศัยขีดความสามารถต่าง ๆ ดังนี้
ขีดความสามารถในการเฝูาตรวจและแจ้งเตือน จะต้องมีความครอบคลุมในทุกมิติของสภาพแวดล้อม
ในพื้นที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางเรือ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยเกี่ยวข้องผ่านทางระบบ
การติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา
ขีดความสามารถในการควบคุม บังคับบัญชา โดยมีระบบการควบคุมบังคับบัญชาที่ทันสมัย ร่วมกับ
ขีดความสามารถของตัวผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นในการควบคุมบังคับบัญชาหน่วยของตนให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้หรือปรับแต่งการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ช่ อ งว่ า งในระหว่ า งการปฏิ บั ติ ก ารทางเรื อ การปฏิ บั ติ ก ารร่ ว ม หรื อ การปฏิ บั ติ ก ารผสม
โดยดาเนินการผ่านทางระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย และใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric
Operations : NCW)

หน้า ๓ ของ ๓๑ หน้า
ขีดความสามารถในการควบคุมทะเล ต้องมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ เพื่อ
โจมตีและขัดขวางกาลังข้าศึกตั้งแต่ ณ แหล่งกาเนิด ในระหว่างการเดินทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ และขณะอยู่ใน
พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ การ เพื่ อให้ ได้ ม าซึ่ งการควบคุ มทะเล ณ ต าบลที่ และเวลาที่ ต้ องการ อั นจะท าให้ ส ามารถ
ใช้ทะเลสาหรับการปฏิบัติการต่าง ๆ ได้อย่างเสรี ทั้งนี้ ขีดความสามารถที่สาคัญในการควบคุมทะเล ประกอบด้วย
ขี ด ค ว า มส า ม า ร ถใ น ก า ร ปฏิ บั ติ ก า รท า ง เ รื อทุ ก ส า ขา ไ ด้ แ ก่ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร เรื อ ด า น้ า
การปราบเรือดาน้า การป้องกันภัยทางอากาศ การรบผิวน้า การทาสงครามทุ่นระเบิด การปฏิบัติการพิเศษ
และการปฏิ บั ติ การข่ าวสาร รวมทั้ งจะต้ องมี ขี ดความสามารถในการปฏิ บั ติ การร่ วมกั บเหล่ า ทั พอื่ น
โดยต้ องมี ขี ดความสามารถในการโจมตี เปู าหมายที่ แม่ นย า (Assured Engagement) ทั้ งเปู าหมายบนบก
ในทะเล และในอากาศ การใช้ ร ะบบการแบ่ ง มอบเปู า ผ่ า นระบบเครื อข่ ายเชื่ อมโยงข้ อมู ล (Data Link)
การใช้จานวนอาวุธที่เหมาะสมในการโจมตี ด้วยกาลังที่เด็ดขาด รวดเร็ว และมีความแน่นอนแม่นยา ตลอดจน
ความสามารถในการตรวจและประเมินผลการใช้อาวุธ (Battle Damage Assessment) ที่ถูกต้องเที่ยงตรง
ขี ด ความสามารถในการขยายอ านาจจากทะเลสู่ ฝั่ ง การใช้ ก าลั ง จากทะเลต่ อ ที่ ห มายบนบก
เป็ น การปฏิบั ติการที่มีความต่อเนื่ องและสั มพันธ์กัน ทั้งกับการควบคุมทะเลของกาลั งทางเรือ และการ
ปฏิบัติการทางบกที่ดาเนินอยู่ ขีดความสามารถสาคัญในการขยายกาลังอานาจจากทะเลสู่ฝั่งนั้น ประกอบด้วย
ขีดความสามารถในการโจมตีที่หมายบนฝั่งด้วยอาวุธจากเรือดาน้า เรือผิวน้า และอากาศยานประจาเรือ
รวมทั้ ง ขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษทั้ ง ในทะเลและบนฝั่ ง ตลอดจนขี ด ความสามารถ
ในการปฏิบัติ การยุทธ์สะเทินน้าสะเทินบก เพื่อส่งกาลังภาคพื้นดินขึ้นปฏิบัติ การบนบกในลักษณะต่าง ๆ
รวมทั้งขีดความสามารถในการปฏิบัติการข่าวสาร และขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอื่น
โดยมีการสนับสนุนในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งยานลาเลียงกาลังรบ และการสนับสนุนอื่น ๆ
ขีดความสามารถในการปู องกัน พื้นที่ ส าคัญ กาลั ง ทางเรื อในอนาคต จึ งต้ องมีขีด ความสามารถ
ในการปูองกันพื้นที่สาคัญตั้งแต่ในระยะไกลห่างฝั่งเข้ามาจนถึงพื้นที่สาคัญบนบก เพื่อให้สามารถปูองกัน
การคุกคามจากกาลั งทางเรื อและกาลั งทางอากาศของข้าศึก โดยใช้ขีดความสามารถของการปฏิบัติการ
ในการควบคุมทะเลควบคู่ไปกับขีดความสามารถในการปูองกันฝั่ง
ขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอื่น การปฏิบัติการทางทหารในอนาคตหลีกเลี่ยงไม่ได้
ที่ต้องมีการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพเพื่อชดเชยจุดด้อยของแต่ละเหล่าทัพ และเป็นการทวีกาลังรบ
(Force Multiplier) เพื่ อให้ เ กิ ด ศั กย์ ส งครามที่ สู ง ขึ้ น กาลั ง ทางเรื อ ในอนาคตจึ ง ต้ องมี ขี ด ความสามารถ
ในการปฏิบัติการร่วมโดยต้องสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบอานวยการรบที่เชื่อมต่อกัน
ระหว่างเหล่าทัพ และปฏิบัติการในลักษณะการรบร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ก ารที่ ต่ อ เนื่ อ ง (Sustained Presence) โดยขี ด ความสามารถ
ในการส่งกาลังบารุงให้แก่กาลังรบทั้งในทะเลและบนฝั่ง ประกอบด้วยการจัดการส่งกาลังบารุงเคลื่อนที่ในทะเล
การจัดตั้งฐานส่งกาลังบารุงส่วนหน้าบริเวณเกาะต่าง ๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ และมีความอ่อนตัวในการ
ปรับเปลี่ยนภารกิจ จากการปฏิบัติการทางทหารเป็นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จากสภาพที่ตั้งของประเทศไทยซึ่งแยกออกเป็น ๒ ฝั่งทะเล จาเป็นต้องมีระบบส่งกาลัง
บ ารุ ง ทั้งประจ าที่ และเคลื่ อนที่ ที่ มีความสมบู รณ์ทั้ งในอ่ าวไทย และทะเลอั นดามั น เนื่องจากจะทาให้ การ
ปฏิบัติการของกาลังทางเรือ สามารถกระทาได้อย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อขีดความสามารถในการปฏิบัติการ
ควบคุมทะเล การขยายอานาจจากทะเล รวมทั้งการปฏิบัติการทางเรือในลักษณะอื่น ๆ ต่อไป

หน้า ๔ ของ ๓๑ หน้า
ตารางการวิเคราะห์ขีดความสามารถที่ กร. สนับสนุนในการขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง
แนวความคิดทางด้านยุทธการ
การขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง
(Power Projection From the Sea)

สภาวะที่ต้องการ
ขีดความสามารถทีจาเป็น
การควบคุมทะเล การรบผิวน้า
ปฏิบัติการสะเทินน้าสะเทินบก
การยิงสนับสนุนฝั่ง
การสารวจหาดการทาลายสิ่งกีดขวางหน้าหาด
สงครามทุ่นระเบิด
การคุ้มกันกระบวนเรือ
การโจมตีระยะไกล
การตรวจการณ์
การแสดงภาพสถานการณ์
การโจมตีทางอากาศ
การปูองกันภัยทางอากาศ
การต่อต้านเรือดาน้า
ปฏิบัติการเรือดาน้า
การปฏิบัติการพิเศษ

กระบวนการในภารกิจ การใช้กาลังขยายอานาจจากทะเลสู่ฝง่ั (งป.๖๑)

กระบวนการของแนวทางการปฏิบัติอันเป็นเลิศ ในปี งป.๖๑ ในรูปแบบ “การขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง”

หน้า ๕ ของ ๓๑ หน้า
๑. ขั้นการเตรียมการ
ก่อนการปฏิบัติภารกิจ (สภาวะปกติ) กร. และ นขต.กร. จะต้องตระเตรียมกาลังทางเรือ ทั้งองค์บุคคล
ให้มีขีดสมรรถนะที่กาหนดให้มีความรู้ตามองค์ยุทธวิธีและการใช้องค์วัตถุต ามตาแหน่งหน้าที่ เตรียมการ
ด้านองค์วัตถุซ่อมบารุงให้พร้อมใช้ และเตรียมการพัฒนาปรับปรุง หรือทาหลักนิยมที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับ
เมื่อจะต้องปฏิบัติภารกิจ จะต้องคัดเลือกองค์บุคคลที่มีความพร้อมตามขีดสมรรถนะบรรจุภายในหน่วยตามที่
กาหนด คัดเลือกเรือ อากาศยาน และยุทโธปกรณ์ที่มีความพร้อมที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนด้วยการส่งกาลังบารุงต่าง ๆ
เช่น นม.ชพ. เสบียง สรรพาวุธ อมภัณฑ์ พัสดุตามสายงาน และพิจารณาองค์ยุทธวิธีที่เกี่ยวข้องตามภารกิจมาใช้งาน
๒. ขั้นการเดินทาง
กาลังทางเรือ จาเป็นจะต้องมีความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มเดิน ทางออกจากฐานทัพ ท่าเรือ สนามบิน
(ส าหรั บ กาลั งทางอากาศ ทร. ที่ไปกับ เรือ) โดยต้องอาศัยขีดความสามารถในการทาสงครามทุ่นระเบิด
เพื่อต่อต้านทุ่นระเบิดเชิงรุกของข้าศึก ด้วยการทาช่องทางกวาด หรือการใช้เรือต่อต้านทุ่นระเบิดนากองเรือ
ออกจากท่า รวมไปถึงขีดความสามารถในการปูองกันฝั่งของกองเรือยามฝั่งเพื่อปูองกันการแทรกซึมของฝุายตรงข้าม
ในการเข้ามาลักลอบโจมตีกองเรือในขณะออกจากท่า ซึ่งเป็นสภาวะที่อ่อนแอที่สุด ทั้งนี้ เรือในกองเรือหลัก
ก็ต้องมีขีดความสามารถในการปูองกันตนเองในขณะเดินทางจนกว่าจะเข้าไปถึงพื้นที่ปฏิบัติการ
๓. ขั้นการควบคุมทะเล
กาลังทางเรือ ต้องใช้ขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ เพื่อโจมตีและขัดขวาง
กาลังข้าศึกตั้งแต่ ณ แหล่งกาเนิด และในระหว่างการเดินทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ และขณะอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุมทะเล ณ ตาบลที่และเวลาที่ต้องการ อันจะทาให้สามารถใช้ทะเลสาหรับการปฏิบัติการต่าง ๆ
ได้อย่ างเสรี ด้วยขีด ความสามารถในการปฏิบัติการทางเรื อทุกสาขา ได้แ ก่ การปฏิบัติการเรื อดาน้า
การปราบเรือดาน้า การป้องกันภัยทางอากาศ การรบผิวน้า การทาสงครามทุ่นระเบิด การปฏิบัติการพิเศษ
และการปฏิบั ติ ก ารข่า วสาร รวมทั้ งจะต้อ งมี ขีด ความสามารถในการปฏิ บัติ การร่ ว มกั บเหล่ า ทั พอื่ น
โดยขีดความสามารถในการโจมตีเปูาหมายที่แม่นยา (Assured Engagement) ทั้งเปูาหมายบนบก ในทะเล
และในอากาศ การใช้ระบบการแบ่งมอบเปูาผ่านระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูล (Data Link) การใช้จานวนอาวุธ
ที่เหมาะสมในการโจมตี ด้วยกาลังที่เด็ดขาด รวดเร็ว และมีความแน่นอนแม่นยา ตลอดจนความสามารถ
ในการตรวจและประเมินผลการใช้อาวุธ (Battle Damage Assessment) ที่ถูกต้องเที่ยงตรง
๔. ขั้นการส่งผ่านกาลัง
เป็ น การใช้ ก าลั ง จากทะเลต่ อ ที่ ห มายบนบก ด้ ว ยปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งและสั ม พั น ธ์ กั น
ทั้งกับการปฏิบัติการควบคุมทะเลของกาลังทางเรือ และการปฏิบัติการทางบกที่ดาเนินอยู่ ขีดความสามารถสาคัญ
ในการขยายกาลังอานาจจากทะเลสู่ฝั่งนั้น ประกอบด้วย ขีดความสามารถในการโจมตีที่หมายบนฝั่งด้วยอาวุธ
จากเรื อด าน้า เรื อผิ วน้า และอากาศยานประจาเรื อ รวมทั้ งขีดความสามารถในการปฏิบั ติการพิเ ศษ
ทั้งในทะเลและบนฝั่ง ตลอดจนขีดความสามารถในการปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้าสะเทินบก เพื่อส่งกาลังภาคพื้นดิน
ขึ้ น ปฏิ บั ติ ก ารบนบกในลั ก ษณะต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ก ารข่ า วสาร
และขีดความสามารถในการปฏิบั ติการร่วมกั บเหล่าทัพอื่น โดยมีการสนับสนุนในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งยานลาเลียงกาลังรบ และการสนับสนุนอื่น ๆ
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การพัฒนากระบวนการ ในปี งป.๖๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ในรูปแบบของ
“การเตรียมกาลัง สู่การรุกคืบจากทะเล”
ตารางการวิเคราะห์ การพัฒนาขีดความสามารถที่ กร. สนับสนุนในการขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง
เพื่อเตรียมกาลัง สู่ การรุกคืบหน้าจากทะเล
แนวความคิดทางด้านยุทธการ
การรุกคืบหน้าจากทะเล
(Moving Forward From The Sea)

สภาวะที่ต้องการ
ขีดความสามารถทีจาเป็น
การควบคุมทะเล การรบผิวน้า
ปฏิบัติการสะเทินน้าสะเทินบก
การยิงสนับสนุนฝั่ง
การสารวจหาดการทาลายสิ่งกีดขวางหน้าหาด
สงครามทุ่นระเบิด
การคุ้มกันกระบวนเรือ
การโจมตีระยะไกล
การตรวจการณ์
การแสดงภาพสถานการณ์
การโจมตีทางอากาศ
การปูองกันภัยทางอากาศ
การต่อต้านเรือดาน้า
ปฏิบัติการเรือดาน้า
การปฏิบัติการพิเศษ
ปฏิบัติการสะเทินน้าสะเทินบก
การขยายอานาจ การส่งกาลังบารุงในพื้นที่การรบ
การยิงสนับสนุนฝั่ง
จากทะเลสู่ฝั่ง
การแสดงภาพสถานการณ์
การโจมตีทางอากาศ
การฐานทัพในทะเล (Sea Baseing)
การพัฒนากระบวนการใน ปี งป.๖๓ ในรูปแบบของ “การเตรียมกาลัง สู่การรุกคืบหน้า จากทะเล”

หน้า ๗ ของ ๓๑ หน้า
ความต่อเนื่องในการสนับสนุนด้านการข่าวและส่งกาลังบารุง
ในสภาวะปกติ เรือที่ปฏิบัติราชการทะเล ที่มีขีดความสามารถด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์
จะดาเนินการด้านการข่าว เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับการปฏิบัติภารกิจ ในยามสงคราม และการใช้เครื่องมือ
และยุทโธปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการได้มา ซึ่งการข่าว อันได้แก่ การพัฒนายุทธวิธีการใช้เรือปฏิบัติการพิเศษ
ของ นสร. อากาศยานไร้คนขับ (UAV) และพัฒนาการดักรับทางการสื่อสารของ เพื่อการหาข่าว ทั้งช่วงเวลายามสงบ
และยามสงคราม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประเมินสถานการณ์ และการเตรียมสนามรบด้านการข่าว
๑. ขั้นการเตรียมการและวางแผน
ก่อนการปฏิบัติภารกิจ (สภาวะปกติ) กร. และ นขต.กร. จะต้องตระเตรียมกาลังทางเรือ ทั้งองค์บุคคล
ให้มีขีดสมรรถนะที่กาหนดให้มีความรู้ตามองค์ยุทธวิธีและการใช้องค์วัตถุตามตาแหน่งหน้าที่ กาหนดหนทาง
ปฏิบัติตามขีดความสามารถที่มีจากขั้นเตรียมการ การประชุมหารือและพัฒนาแนวความคิดให้มีการประสาน
สอดคล้องในการปฏิบัติ กับหน่วยผู้รับบริการ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ดาเนินจัดทาตารางประสานสอดคล้อง
ด้านยุทธการ ด้านการส่งกาลังบารุง การจัดทาบัญชีเปูาหมายร่วม และกาหนดกรอบการปฏิบัติ ตั้งแต่ขึ้นสู่เรือ
ขั้นการเดินทาง ขั้นการซักซ้อม และขั้นการปฏิบัติในพื้นที่ ให้เป็นไปตามหลักนิยมร่วมที่ได้กาหนดไว้
เมื่อจะต้องปฏิบัติภารกิจ จะต้องคัดเลือกองค์บุคคลที่มีความพร้อมตามขีดสมรรถนะบรรจุภายใน
หน่วยตามที่กาหนด คัดเลือกเรือ อากาศยาน และยุทโธปกรณ์ที่ มีความพร้อมที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุน
ด้วยการส่งกาลังบารุงต่าง ๆ เช่น นม.ชพ. เสบียง สรรพาวุธ อมภัณฑ์ พัสดุตามสายงาน และพิจารณาองค์ยุทธวิธี
ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจมาใช้งาน และดาเนินการตามแผนที่ได้กาหนดร่วมไว้
๒. ขั้นการขึ้นสู่เรือ
เมื่อจะต้องปฏิบัติภารกิ จ จะต้องประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องในการดาเนินภารกิจ ตามที่ได้รับมอบ
การกาหนดกาลังพล และยุทโธปกรณ์ ที่ไปกับเรือที่มีขีดความสามารถในการบรรทุก การกาหนดวัน เวลา สถานที่
ที่มีความเหมาะสมยุทโธปกรณ์ในการขึ้นสู่เรือ การเตรียมการด้านเสบียงอาหารเพื่อให้สอดคล้อ งกับกาลังพล
ที่จะไปกับเรือ หรือกาลังพลที่จะไปสนับสนุนบนฝั่ง พิจารณาการจัดระวางบรรทุก และขีดความสามารถในการลาเลียง
สู่ที่หมาย ให้สอดคล้องกับเรือ และยุทโธปกรณ์ที่นาไป การกาหนดตัวบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการลาเลียง
ขึ้นสู่เรือ ให้สอดคล้องกับ การลาเลียงขึ้นฝั่ง
๓. ขั้นการเดินทางและซักซ้อม
กาลังทางเรือ จาเป็นจะต้องมีความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มเดินทางออกจากฐานทัพ ท่าเรือ สนามบิน
(ส าหรั บ กาลั งทางอากาศ ทร. ที่ไปกับ เรือ) โดยต้องอาศัยขีดความสามารถในการทาสงครามทุ่นระเบิด
เพื่อต่อต้านทุ่นระเบิดเชิงรุกของข้าศึก ด้วยการทาช่องทางกวาด หรือการใช้เรือต่อต้านทุ่นระเบิดนากองเรือ
ออกจากท่า รวมไปถึงขีดความสามารถในการปูองกันฝั่งของกองเรือยามฝั่งเพื่อปูองกันการแทรกซึมของฝุายตรงข้าม
ในการเข้ามาลักลอบโจมตีกองเรือในขณะออกจากท่า ซึ่งเป็นสภาวะที่อ่อนแอที่สุด ทั้งนี้ เรือในกองเรือหลัก
ก็ต้องมีขีดความสามารถในการปูองกันตนเองในขณะเดินทางจนกว่าจะเข้าไปถึงพื้นที่ปฏิบัติการ
การซักซ้อม ในพื้นที่เสมือนพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อการสร้างความเข้าใจในการทางานประสานสอดคล้อง
ตามห้วงจังหวะเวลา ตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจ ทดสอบขีดความสามารถในการสนับสนุนการลาเลียง
การประสานการใช้อาวุธสนับสนุนของหมู่เรือยิง การทดสอบเพื่อกาหนดตัวชี้วัดต่อบัญชีเปูาหมาย การทดสอบ
การสื่อสาร และการบังคับบัญชา เพื่อปรับแก้และปรับปรุงระหว่างการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการ
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๓. ขั้นการควบคุมทะเล
กาลังทางเรือ ต้องใช้ขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ เพื่อโจมตีและขัดขวาง
ก าลั ง ข้ า ศึ ก ในระหว่ า งการเดิ น ทางเข้ า พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร และขณะอยู่ ใ นพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม า
ซึ่งการควบคุมทะเล ณ ตาบลที่และเวลาที่ต้องการ อันจะทาให้สามารถใช้ทะเลสาหรับการปฏิบัติการต่าง ๆ
ได้อย่ างเสรี ด้วยขีด ความสามารถในการปฏิบัติการทางเรื อทุกสาขา ได้แ ก่ การปฏิบัติการเรื อดาน้า
การปราบเรือดาน้า การป้องกันภัยทางอากาศ การรบผิวน้า การทาสงครามทุ่นระเบิด การปฏิบัติการพิเศษ
และการปฏิบั ติ ก ารข่า วสาร รวมทั้ งจะต้อ งมี ขีด ความสามารถในการปฏิ บัติ การร่ ว มกั บเหล่ า ทั พอื่ น
โดยขีดความสามารถในการโจมตีเปูาหมายที่แม่นยา ทั้งเปูาหมายบนบก ในทะเล และในอากาศ การใช้ระบบ
การแบ่งมอบเปูาผ่านระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูล (Data Link) การใช้จานวนอาวุธที่เหมาะสมในการโจมตี
ด้วยกาลังที่เด็ดขาด รวดเร็ว และมีความแน่นอนแม่นยา ตลอดจนความสามารถในการตรวจและประเมินผล
การใช้อาวุธที่ถูกต้องเที่ยงตรง
๔. ขั้นการปฏิบัติ
เป็ น การใช้ ก าลั ง จากทะเลต่ อ ที่ ห มายบนบก ด้ ว ยปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งและสั ม พั น ธ์ กั น
ทั้งกับการปฏิบัติการควบคุมทะเลของกาลังทางเรือ และการปฏิบัติการทางบกที่ดาเนินอยู่ ขีดความสามารถสาคัญ
ในการเคลื่อนกาลังจากเรือสู่ฝั่ง ประกอบด้วย ขีดความสามารถในการโจมตีที่หมายบนฝั่งด้วยอาวุธจากเรือดาน้า
เรือผิวน้า และอากาศยานประจาเรือ รวมทั้งขีดความสามารถในการปฏิบัติการพิเศษทั้งในทะเลและบนฝั่ง
ตลอดจนขีดความสามารถในการปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้าสะเทินบก เพื่อส่งกาลังภาคพื้นดินขึ้นปฏิบัติการบนบก
ในลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งขีดความสามารถในการปฏิบัติการข่าวสาร และขีดความสามารถในการปฏิบัติการ
ร่วมกับเหล่าทัพอื่น โดยมีการสนับสนุนในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งยานลาเลียงกาลังรบ และการสนับสนุนอื่น ๆ

การปรับปรุงกระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในรูปแบบของการเตรียมกาลังสู่การรุกคืบหน้า จากทะเล
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การจัดการความรู้ของ กร.
การเตรียมกาลัง สู่การรุกคืบหน้า จากทะเล
(Ready to Moving Forward “From the Sea”)
จากภารกิจของ กร. ในการเตรียมกาลังทางเรือ และบทบาทของขีดความสามารถที่กาลังทางเรือ
มีต่อการขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง กร. จึงต้องเตรียมกาลังทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ให้มีความพร้อม
ตามขีดสรรถนะที่ต้องการ มีความทันสมัยไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ ของ กร.
ในการเตรียมกาลัง ให้มีความพร้อม ต่อการปฏิบัติภารกิจ ของ ทร. ตามแผนยุทธศาสตร์ ทร. ได้เป็นอย่างดี

การนาแนวทางปฏิบัติที่ดี ของ นขต.กร. มาใช้ในกระบวนการ การทางานของ กร.
โดยการกลั่นกรองแนวทางการปฏิบัติตามแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นการจัดการความรู้ที่ได้กระทา
มาเป็ น ระยะเวลาพอสมควร โดยที่ การจัด การความรู้ ของ กร. นั้น ก็เ พื่ อตอบสนองในการเตรี ยมก าลั ง
มีความพร้ อมยิ่ งขึ้น ยิ่ งขึ้น ไป เพื่อ ให้ ป ฏิบั ติภ ารกิ จได้ส าเร็จลุ ล่ ว ง ทั้ งนี้ กร. ประกอบด้ว ยหน่ว ยขึ้นตรง
(นขต.กร.) ที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการเตรี ย มก าลั ง ทางเรื อ ที่ แ บ่ ง ตามประเภทของเรื อ และอากาศยาน
และขี ด ความสามารถที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จ านวน ๙ กองเรื อ ตามประเภท ๑ กองบิ น ๑ หน่ ว ยสงครามพิ เ ศษ
และ ๑ กองการฝึก จากการวิเคราะห์ในบทที่ผ่านมานั้น นขต.กร. ดังกล่าว มีขีดความสามารถที่เกี่ยวข้อง
และสนั บ สนุ น การขยายอานาจจากทะเลสู่ ฝั่ ง ไปสู่ การพั ฒ นากระบวนการการท างาน ตามยุทโธปกรณ์
ที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองภารกิจของผู้รับบริการ อันได้แก่ ศปก.ทร. ทัพเรือภาค ศรชล. และ หน่วยที่มีส่วนร่วม
ในภารกิจ ได้แก่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมแพทย์ทหารเรือ
เพื่อเตรียมกาลัง การรุกคืบหน้าจากทะเล ดังนี้
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การนาแนวทางปฏิบัติที่ดี แต่ละ นขต. มาใช้ในรูปแบบของ การเตรียมกาลังสู่การรุกคืบหน้าจากทะเล
๑. กองเรือตรวจอ่าว มีหน้าที่จัดและเตรียมกาลังสาหรับปฏิบัติการรบผิวน้า ด้วยเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง
เรื อตรวจการณ์ปื น เรื อ เร็ ว โจมตีอ าวุธ ปล่ อ ยน าวิ ถี เอ๊ ก โซเซท และเรือ เร็ว โจมตีปื น มี ขีด ความสามารถ
ในการสนั บ สนุ น การขยายอ านาจจากทะเลสู่ ฝั่ ง ด้ ว ยการพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการตรวจการณ์
และรบผิวน้าและการยิงสนับสนุนฝั่ง ด้วยระบบอานวยการรบ เพื่อให้ได้การควบคุมทะเล การยิงสนับสนุนฝั่ง
เพื่อลดทอนการต้านทานจากฝั่ง (ข้าศึก) ก่อนการส่งผ่านกาลัง
๒. กองเรือฟริเกตที่ ๑ มีหน้าที่จัดและเตรียมกาลังสาหรับการปฏิบัติการรบผิวน้า ปราบเรือดาน้า
และการปูองกันภัยทางอากาศ ด้วยเรือฟริเกต และเรือคอร์เวต เรือตรวจการณ์เรือดาน้า สามารถสนับสนุน
การขยายอ านาจจากทะเลสู่ ฝั่ ง ด้ว ยการต่ อต้า นและปราบเรื อด าน้า ด้ว ยการพัฒ นาตั ว ชี้วัด การเข้า สู่
เปูาหมายต่อเปูาใต้น้าของ ตอร์ ปิโดชนิดต่าง ๆ และยังสามารถปฏิบัติการรบผิวน้า ด้วยการโจมตีระยะไกล
ด้วยอาวุธปล่อยนาวิถี เพื่อให้ได้มาซึ่ง ความพร้อมการควบคุมทะเลทั้งผิวน้าและความปลอดภัยของกองเรือ
จากภัยคุกคามใต้น้า
๓. กองเรือฟริเกตที่ ๒ มีหน้าที่จัดและเตรียมกาลังสาหรับการปฏิบัติการรบผิวน้า ปราบเรือดาน้า
และการปู อ งกั น ภั ย ทางอากาศ ด้ ว ยเรื อ ฟริ เ กตที่ เ น้ น ไปที่ ก ารโจมตี ร ะยะไกล สามารถสนั บ สนุ น
การขยายอานาจจากทะเลสู่ ฝั่ ง ด้ว ยอาวุธ ปล่ อยนาวิถีที่โ จมตีเรื อผิ ว น้าเพื่อให้ ได้มาซึ่งการควบคุมทะเล
และสามารถป้องกันภัยทางอากาศเป็นแบบพื้นที่ (Area defend) ให้แก่การประกอบกาลังแบบกองเรือได้
สนั บ สนุ น ด้ ว ยระบบอ านวยการรบที่ ใ ช้ เ ครื อ ข่ า ยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ซึ่ ง สามารถพั ฒ นาขี ด ความสามารถ
ในการตรวจจับ ดักรับ พิสูจน์ฝุาย การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร การประเมินค่า
และการตัดสินในต่อการปฏิบัติการทางเรือ
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๔. กองเรื อ บรรทุ ก เฮลิ ค อปเตอร์ มี ห น้ า ที่ จั ด และเตรี ย มก าลั ง ส าหรั บ ปฏิ บั ติ ก ารอากาศนาวี
ด้ว ยเรื อ บรรทุ กเฮลิ คอปเตอร์ สามารถสนั บสนุน การขยายอ านาจจากทะเลสู่ ฝั่ ง ด้ ว ยขีด ความสามารถ
ในการควบคุมบังคับบัญชา ทั้งปฏิบัติการทางเรือและปฏิบัติการทางอากาศ สนับสนุนด้วยระบบอานวยการรบที่
ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง และการตรวจการณ์ของเรดาร์อากาศระยะไกล สามารถที่จะควบคุมห้วงอากาศ
สนับสนุนในการส่งผ่านกาลังตลอดจนถึง การฐานทัพในทะเล การสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศ การส่งกาลังบารุง
โดยมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกาเสบียง ให้กับกาลังรบยกพลขึ้น และผู้ประสบภัย ด้วยโปรแกรม
Excel ทาให้สามารถลดเวลา ในการจัดหา และสามารถตอบสนองภารกิจได้ทันที เมื่อได้รับมอบหมายได้อีกด้วย
๕. กองเรือดาน้า กองเรือดาน้า มีหน้าที่จัดและเตรียมกาลังสาหรับปฏิบัติการเรือดาน้า สามารถสนับสนุน
การขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง ด้วยขีดความสามารถในการซ่อนพราง การลาดตระเวนหาข่าวในพื้นที่ฝุายตรงข้าม
การสร้างภาพสถานการณ์ผิวน้าในพื้นที่ปฏิบัติการ โจมตีเรือผิวน้าและปฏิเสธการใช้ทะเล เพื่อให้กาลังทางเรือ
ฝุายเราเข้าพื้นที่อย่างปลอดภัย ด้วยการจัดทากระบวนการจัดการข้อมูลในศูนย์ยุทธการเรือดาน้าที่มี ประสิทธิภาพ
เพื่อให้กาลังพลในเรือดาน้าสามารถรวบรวมภาพสถานการณ์ผิวน้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ทาให้หน่วยกาลัง
ทางเรือได้ทราบถึงภาพสถานล่วงหน้าก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ และสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องต่อไป
๖. กองเรือทุ่นระเบิด มีหน้าที่จัดและเตรียมกาลังสาหรับปฏิบัติการสงครามทุ่นระเบิด ด้วยเรือที่มี
ขีดความสามารถในการส ารวจ ค้น หา และกาหนดตาบลที่ใน การวาง การกวาด การทาลาย ทุ่นระเบิด
สามารถสนับสนุนการขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง ได้ทั้งในพื้นที่ของฝุายเรา และในพื้นที่ของข้าศึก (หากการควบคุม
ทะเลเพียงพอต่อปฏิบัติการ) โดยเฉพาะในพื้นที่ฝุายเราถือว่ามีความสาคัญเป็นอย่างสูง หากเมื่อเกิดความขัดแย้งแล้ว
ทร. มีภารกิจในการส่งผ่านกาลัง แต่เรือฝุายเราไม่สามารถออกจากพื้นที่ฐานทัพท่าเรือหรือในระหว่างเส้นทาง
ด้วยทุ่นระเบิดที่ฝุายข้าศึกได้นามาวางไว้ ทาให้กองเรือทุ่นระเบิ ดจาเป็นต้องกาหนดแนวการกวาดทุ่นระเบิด
(ช่องทางกวาด) เพื่อเปิดและนาทางให้กองเรือเดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงได้ด้วยความปลอดภัย เพื่อไปส่งผ่านกาลัง
สู่ฝั่งได้ตามภารกิจ นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่ว มกับกองเรือในการ
เคลื่อนกาลังจากเรือสู่ฝั่ง ด้วยชุดปฏิบัติการต่อต้านทุ่นระเบิดเคลื่อนที่ ที่สามารถนาไปกับกองเรือขนาดใหญ่ได้
และใช้ เ วลาในการปฏิ บั ติ ก ารกิ จ สั้ น มี ค วามอ่ อ นตั ว และสามารถเข้ า ไปสู่ ใ นพื้ น ที่ ก ารปฏิ บั ติ ท างลั บ
และมีความน่าเชื่อถือสูง โดยที่ไม่จาเป็นต้องนาเรือขนาดใหญ่เข้าไปเสี่ยงในพื้นที่การรบ
๗. กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ มีหน้าที่จัดและเตรียมกาลังสาหรับปฏิบัติการการยุทธ์สะเทิน
น้าสะเทิ น บก การล าเลี ย งและการสนั บสนุนการส่ งก าลั ง บารุ ง เป็นหน่ว ยงานหลั กในการขยายอานาจ
จากทะเลสู่ ฝั่ ง ด้ ว ยเรื อ ที่ มี ขี ด ความสามารถในการบรรทุ ก การเกยชายหาด การควบคุ ม บั งคั บ บั ญ ชา
ในการส่ งผ่านกาลั งสะเทิน น้ าสะเทิน บก และเนื่องด้ว ยปัจจุบันมียุทโธปกรณ์ใหม่เข้ามา และการใช้งาน
เป็นที่ยอมรับจากหน่วยผู้รับบริการ และผู้มีส่วนร่วม เหล่าทัพต่าง ตลอดจนถึงประเทศพันธมิตรที่เข้าร่วม
ปฏิบัติการ ในการฝึ กร่ วม ฝึ กผสม และฝึ กร่วมผสม จึงได้มาการเก็บรวบรวม ประเมิน ปรับปรุง พัฒ นา
จนเป็ น การพั ฒ นา หลั ก นิ ย มการเคลื่ อ นก าลั ง จากเรื อ สู่ ฝั่ ง ที่ ใ ช้ ง านอยู่ ใ นปั จ จุ บั น ซึ่ ง ได้ ชี้ วั ด แล้ ว ว่ า
เกิดประสิทธิภาพมากกว่า การปฏิบัติเดิม อันได้แก่ ขีดความสามารถต่างๆที่ปฏิบัติการร่วมกับอากาศยาน
ที่สามารถลดเวลา และกาลังพล ในการปฏิบัติงานได้ โดยที่ไม่เกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานต่อกาลังพล
และอุปกรณ์
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๘. กองเรือยามฝั่ง มีหน้าที่จัดและเตรียมกาลังสาหรับการปฏิบัติการยามฝั่ง และการรักษากฎหมายในทะเล
ตามอานาจหน้ าที่ทหารเรื อ ด้ว ยเรื อตรวจการณ์ ใกล้ ฝั่ งและเรือตรวจการณ์ ช ายฝั่ งที่มีขีด ความสามารถ
การปฏิบัติการชายฝั่ง โดยมีจุดเด่นในด้านความเร็วในการปฏิบัติการ จึง สามารถสนับสนุนการขยายอานาจ
จากทะเลสู่ฝั่งได้เป็นอย่างดี ด้วยการประกอบกาลังตรวจการณ์และระบบอาวุธที่สามารถตรวจการณ์ชายฝั่งได้
เป็นอย่างดี ในพื้นที่สาคัญบริเวณชายฝั่งและ บริเวณฐานทัพท่าเรือ ตรวจตราและต่อต้านการแทรกซึมของฝุายข้าศึก
ในการที่จะเข้ามาปฏิบัติการ เช่น การลอบวางทุ่นระเบิดด้วยเรือผิวน้า ด้วยเรือผิวน้า เป็นต้น จนมาถึงการพัฒนา
ขีดความสามารถในตรวจการณ์ ค้น หา และพิสู จน์ฝุ าย อันได้แก่อากาศยานไร้คนขับ ในการเข้ามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการลดเวลา งบประมาณ และความเสี่ยงของกาลังพล ในการเข้า ตรวจการณ์ ค้นหา พิสูจน์ทราบ
เปูาหมาย การกระทาผิดกฎหมายในทะเล และลาดตระเวนหาข่าว ในขั้นของการวางแผน เพื่อให้รักษาความปลอดภัย
ของกระบวนเรือในการออกจากท่า ในขั้นของการเดินทาง เป็นไปด้วยความปลอดภัย สู่พื้นที่เปูาหมาย
๙. กองเรือลาน้า มีหน้าที่จัดและเตรียมกาลังสาหรับการปฏิบัติการตามลาน้า ด้วยเรือขนาดเล็ก กินน้าน้อย
มีความคล่องในพื้นที่น้าตื้น สามารถส่งชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก (๒ – ๓ นาย) ขึ้นสู่ฝั่งได้อย่างรวดเร็ว สามารถสนับสนุน
การขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง ด้วยการร่วมในปฏิบัติการสะเทินน้าสะเทินบก ในการตีโฉบฉวย และการปฏิบัติการลาน้า
ภายหลังการสถาปนาหัวหาดเรียบร้อยหากพื้นที่มีลาน้าในบริเวณใกล้เคียง และเป็นจุดยุทธศาสตร์ลาน้าที่สาคัญ
๑๐. กองการบินทหารเรือ มีหน้าที่จัดและเตรียมกาลังทางอากาศของกองทัพเรือ ปฏิบัติ การทางอากาศ
สนับสนุนกาลังทางเรือ และกาลังต่างๆ ด้วยอากาศยานที่มีขีดความสามารถในการโจมตี (F27- mk 200
และ ฮ.ติดอาวุธ (Gunship) ขีดความสามารถในการตรวจการณ์ และขีดความสามารถในการลาเลียงทางธุรการ
สามารถสนับสนุนการขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ง ด้วยขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับเรือในการตรวจการณ์
การชี้เปู าระยะพ้นขอบฟูา (OTHT) เพื่อให้ได้มาเพื่อการควบคุมทะเล ร่วมไปถึง การใช้ ฮ. ในการคุ้มกัน
การส่งผ่านกาลัง และปฏิบัติการช่วยเหลือแนวหน้า (COMBAT SAR) นอกจากนี้ยังพัฒนาขีดความสามารถ
ในการนาอากาศยานไปกับ เรือ เพื่อต่อระยะการปฏิบัติการทางอากาศ ด้วยการพัฒนากระบวนการในการ
ส่งกาลังบารุงอากาศยาน ให้มีขีดความสามารถในการตรวจการณ์ในระยะพ้นขอบฟูาได้ไกลขึ้น และมีเวลา
ในการปฏิบัติการ ในอากาศในยาวนานขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ ในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ
ได้มากขึ้น ลดความเสี่ยงของนักบินในการปฏิบัติการได้ดียิ่งขึ้น
๑๑. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ มีหน้าที่จัดและเตรียมกาลังสาหรับการปฏิบัติสงคราม
พิเศษทางเรือ และปฏิบัติกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษนักทาลายใต้น้าจู่โจม สามารถสนับสนุน
การขยายอานาจจากทะเลสู่ฝั่ ง ด้วยการแทรกซึมสารวจหาด และระเบิดทาลายแนวสิ่งกีดขวางหน้าหาด
ก่ อ นการปฏิ บั ติ ก ารสะเทิ น น้ าสะเทิ น บกและการส่ ง ผ่ า นก าลั ง ทั้ ง ยั ง มี เ รื อ ปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษ (เรื อ พ.)
ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลาย ที่สาคัญยังสามารถเกยหาดได้ สามารถสนับสนุนการส่งผ่านกาลัง
ได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบัน นสร. ได้มีการพัฒนายุทธวิธี ในการใช้เรือปฏิบัติการพิเศษ เพื่อตอบสนองกิจ
ของกองกาลังทางเรือ ไม่ว่าการนาไปกับเรือยกพลขึ้นบกแบบอู่ลอย การปฏิบัติการร่วมกับเรือยาง ทาให้ลดข้อจากัด
ด้านพื้นที่ปฏิบัติการ การส่งกาลังบารุง และความอ่อนตัวในการปฏิบัติการ ในการส่งชุดลาดตระเวนหาข่าวทางบก
การส่งชุดปฏิบัติการพิเศษ แทรกซึมในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ยังเป็นการลดภาระงาน ให้กับชุดปฏิบัติงานพิเศษ
ให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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๑๒. กองการฝึก มีหน้าที่ดาเนินการฝึกกาลังพลของ กร. พัฒนาการฝึก จัดทาแบบฝึ ก และคู่มือ
การฝึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดาเนินการฝึกกาลังพลทดแทน และกาลังพลสารองให้แก่ กร. สามารถ
สนั บ สนุ น การขยายอ านาจจากทะเลสู่ ฝั่ ง ด้ ว ยการให้ องค์ ความรู้ที่ เกี่ยวข้องในการน าเรือ การรบผิ ว น้ า
การปฏิบัติการสะเทินน้าสะเทินบก การยิงสนับสนุนฝั่ง สงครามทุ่นระเบิด การคุ้มกันกระบวนเรือ การโจมตีระยะไกล
การตรวจการณ์ การแสดงภาพสถานการณ์ด้วยการศูนย์ยุทธการ การปูองกันภัยทางอากาศ การต่อต้านเรือดาน้า
การปฏิบัติการร่วมเรือ-อากาศยาน เว้น : ปฏิบัติการเรือดาน้า การปฏิบัติการลาน้า การปฏิบัติการอากาศยาน
การปฏิบัติการพิเศษ แต่ทดแทนได้จากการควบคุมบังคับบัญชาและหน้าที่ฝุายเสนาธิการรบ (Combat Staff)
และได้รั บ มอบหมายให้ เป็ น หน่ ว ยรวมการจัด การความรู้ของ กร. ในการพัฒ นาองค์ความรู้ และพัฒ นา
การจัดการความรู้ของ กร. อีกด้วย

กระบวนการการดาเนินการเพื่อให้ได้มา ซึ่งการดารงไว้ ซึ่งความพร้อมรบ และการพัฒนาขีดความสามารถ
ของกาลังรบทางเรือเพื่อตอบสนองผู้รับบริการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนร่วม
จากขีดความสามารถของ นขต.กร. ที่กล่าวมานั้น นขต.กร. ได้ดาเนินการจัดการความรู้
และจั ด ท าแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practice) ตามกระบวนการงานหลั ก ของหน่ ว ย ทั้ ง นี้
เป็นหัวข้อองค์ความรู้ดีที่ตอบสนองต่อ การเตรียมกาลังสู่การรุกคืบหน้า จากทะเล (Ready to Moving
Forward “From the Sea”) โดยได้พิจารณาจัดทาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามนโยบายการจัดการ
ความรู้ของ กร. คือ “ใช้การจัดการความรู้ (KM) เป็นเครื่องมือ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของก าลั ง ทางเรื อ ในระดั บ ยุ ท ธวิ ธี (Basic Tactic) เพื่ อ เตรี ย มก าลั ง ทางเรื อ
ให้มีความพร้อม ทั้งในด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ตอบสนองทุกมิติการรบ และตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบจาก ทร.
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แนวทางการปฏิบัติ ที่เ ป็น เลิศ (Best Practice) เรื่ อง “หลักนิยมการเคลื่อนกาลังจากเรื อสู่ฝั่ ง
สู่การรุกคืบหน้า จากทะเล” เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ได้จากการปรับปรุง และพัฒนา จากแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ของปี งป.๖๑ ในระยะเวลาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบั ติภ ารกิจที่ได้รับมอบหมาย
อันได้แก่ การปฏิบัติการสะเทินน้าสะเทินบก และการบรรเทาสาธารณภัย โดยการนา แนวทางการปฏิบัติที่ดี
ในอดีต มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาสอดแทรกการปฏิบั ติเ รื่อ งการท า โต๊ ะทราย ROC มาพั ฒ นา
เข้าสู่กระบวนการ ตั้งแต่ขั้น เตรียมการและวางแผน จนถึง ขึ้นการปฏิบัติ เพิ่มเติมเข้าไปในการยุทธ์สะเทินน้า
สะเทินบก และการบรรเทาสาธารณภัย เป็นการปฏิบัติการจาลองสถานการณ์การปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานจริง
มี ก าลั ง ที่ ต้ อ ง เข้ า ร่ ว มปฏิ บั ติ ก ารทุ ก หน่ ว ยงานของ กร. ร่ ว มกั บ ก าลั ง รบยกพลขึ้ น บก อากาศยาน
การสงครามพิ เ ศษทางเรื อ รวมไปถึ ง กองก าลั ง มิ ตรประเทศ (ถ้ า มี ) ทั้ ง ยั ง สามารถประยุ ก ต์ ป รั บ ใช้
กับปฏิบัติการร่วมกับหน่วยต่าง ๆ ทั้งในและนอกกองทัพเรือ (นย./สอ.รฝ./พร./ทบ./ทอ.) และได้รับ
การยอมรับ และเชื่อถือได้ ในการฝึกผสม และ ร่วมผสม กับประเทศสัมพันธมิตรได้เป็น อย่างดี
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ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรุกคืบหน้า จากทะเล

หลักนิยมการเคลื่อนกาลังจากเรือสู่ ฝั่ง

ค าส าคั ญ หลั กนิ ย ม การเคลื่ อ นกาลั งจากเรื อ สู่ ฝั่ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ระดั บ ถกแถลง การวั ดผลได้
และเกิดความสัมฤทธิ์เป็นที่ยอมรับ การส่งต่อองค์ความรู้สู่การปฏิบัติประจา
๑. ความสาคัญของผลงาน
๑.๑ ความเป็นมา และสภาพปัญหา
จากแผนปู อ งกั น ประเทศและยุ ท ธศาสตร์ ก องทั พ เรื อ ๒๐ ปี นั้ น ที่ ร ะบุ ไ ว้ ถึ ง ขี ด ความสามารถ
ของการเตรียมกาลังทางเรือในการปฏิบัติการประกอบกาลังในหมวดเรือเฉพาะกิจ เพื่อทาการยกพลขึ้นบกได้
ขนาด ๑ นบ.นย. และสามารถปฏิบัติการโจมตีโฉบฉวยขนาดหนึ่งกองร้อยเฉพาะกิจ ได้เมื่อสั่งนั้น ตลอดจน
การบรรเทาภัยพิบัติ และการปฏิบัติการในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนั้น ทาให้กองเรือยุทธการต้องเตรียม
กาลั งทางเรื อ ประกอบด้วย เรือประเภทต่างๆ อากาศนาวี และหน่ว ยปฏิบัติการพิเ ศษ ให้ มีความพร้อม
ในการปฏิบัติการ ในลักษณะ From the sea ซึ่งในปัจจุบัน แนวความคิด From the sea ได้นามาให้
ในการจั ด การองค์ ค วามรู้ ในปี งป.๖๑ ภายใต้ รู ป แบบ Projection From the sea หรื อ ขยายอ านาจ
จากทะเลสู่ฝั่ง และในปี งป.๖๓ จึงมีการพัฒนาองค์ความรู้ ให้สามารถมี การวัดผลได้ การนาองค์ความรู้ไปใช้
ถ่ายทอดในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในและนอกกองทัพเรือ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ได้รับการยอมรับ และนาผลผลิต
เหล่านี้ไปให้ในการประกอบการวางแผน เพื่อเตรียมการ ในการปฏิบัติการสะเทินน้าสะเทินบกและบรรเทา
สาธารณภัย และสามารถแสดงให้ เ ห็ น ถึงประสิ ทธิ ภ าพ ภายใต้แ นวความคิ ดการเตรี ยมก าลั งนี้ ถึง ทั้ง นี้
สามารถนาไปประกอบการวางแผน และตัดสินใจในการใช้เรือ รวมถึงการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างเหมาะสม
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. การเคลื่อนกาลังจากเรือสู่ฝั่ง มีความซับซ้ อน เนื่องจากมีหน่วยที่เข้าร่วมที่หลากหลาย ทาให้เกิด
ความเข้าใจในการปฏิบัติเกิดความคลาดเคลื่อน ทาให้การปฏิบัติเกิดความผิดพลาดอยู่เสมอ
๒. การเตรียมความพร้อมของเรือ ยังไม่มี มาตรฐานเวลาในการปฏิบัติที่ชัดเจน ทาให้ไม่สามารถ
นาไปทาตารางประสานสอดคล้องกับหน่วยต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และแม่นยา
๓. หน่ว ยผู้ รั บบริ การ (นย./สอ.รฝ./ทอ./ทบ./ชาติสั มพันธมิตร) ยังไม่มีข้อมูล การปฏิบัติในการ
เคลื่อนกาลังจากเรือสู่ฝั่ง ที่แม่นยา ทาให้การวางแผนเกิ ดความล่าช้า โดยเฉพาะเมื่อมีการปรับแผนเร่งด่วน
เกินว่าที่จะยอมรับได้
๔. ขอบเขตในการตั ด สิ น ใจในการใช้ ยุ ท โธปกรณ์ ที่ เ หมาะสม ต่ อ ภารกิ จ ไม่ ส อดคล้ อ ง
กับขีดความสามารถที่ยุทโธปกรณ์นั้น สามารถทาได้
๕. ผู้ มีส่ ว นร่ ว ม ในการปฏิ บั ติการ โดยเฉพาะชาติพั นธมิตร ยังไม่เชื่ อ ถือ ในหลั กปฏิบั ติ ในการ
เคลื่อนกาลังจากเรือสู่ฝั่ง ทาให้ ไม่สามารถเข้าถึงการวางแผนที่มีความซับซ้อนกว่าเดิมได้
๖. การส่ งต่องาน และแนวทางการปฏิบัติของผู้ที่เข้ามาเป็นกาลังพลใหม่ หรือกาลังพลที่สมทบ
ปฏิบัติราชการยังไม่มีประสิทธิภาพ ทาให้การปฏิบัติเกิดความล่า ช้ากว่าแผนที่กาหนด และเกิดความเสียหาย
ต่อยุทโธปกรณ์ และความเสี่ยงของกาลังพลที่ปฏิบัติงาน

หน้า ๑๖ ของ ๓๑ หน้า
ซึ่งขั้นตอนตามกระบวนการของการวางแผน ยังเป็นการวางแผนคู่ขนานร่วมกันระหว่าง นย. และ กร.
ในการปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกั น ตามหลั ก นิ ย มของการปฏิ บั ติ ก ารสะเทิ น น้ าสะเทิ น บก โดยขาดซึ่ ง ตั วชี้ วั ด
ในการคานวณเวลาในการประสานสอดคล้อง ในเรื่องของ การเคลื่อนกาลังจากเรือสู่ฝั่ง การใช้อาวุธสนับสนุน
การข่าว การรบผิ วน้ าตามสาขาต่าง ๆ ทาให้ การปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผน และจังหวะเวลาที่เหมาะสม
อาจนามาซึ่งการโดดเดี่ยวกาลังในพื้นที่การรบ โดยขาดการสนับสนุนจากกาลังทางเรือ และเกิดความสูญเสีย
จากการใช้อาวุธไปยังฝุายเดียวกัน ตลอดจนถึงการใช้ทรัพยากรในการสนับสนุน ผิดประเภท และไม่มีข้อมูล
ในการปฏิบัติจริงอันเป็นที่ประจักษ์ ในการปฏิบัติการสะเทินน้าสะเทินบก อาจมีผลทาให้เกิดความเสียเปรียบ
ในพื้นที่การรบของกาลังรบยกพลขึ้นบก โดยไม่จาเป็น
แม้ว่า ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีการใช้ โต๊ะทราย ROC เพื่อทดสอบความเข้าใจ ในการปฏิบัติการและการบริหาร
จัดการพื้นที่ทางบก ทางทะเล และห้วงอากาศ ตลอดจนถึงการให้จังหวะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งในการถ่ายทอดแผน
ไปสู่การปฏิบัติยังไม่มีความแน่นอนในขีดความสามารถที่แท้จริง ทาให้เมื่อมีการปฏิบัติจริงแล้ว ไม่เกิดความสมบูรณ์
ตามแผนที่วางไว้

รูปการบรรยายแผนปฏิบัติการสะเทินน้าสะเทินบก

๑.๒ แนวทางการแก้ปัญหา และพัฒนา
โดยหลั งจากการน าเรื อยกพลขึ้นบกแบบอู่ล อย เข้ามาใช้ ประจาการในกองทัพเรือ และการฝึ ก
ตลอดห้วง ๘ ปีที่ผ่านมาได้มีการบันทึกผล ประเมินขีดความสามารถต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง การปฏิบัติการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยการน าองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ มาพั ฒ นาเป็ น หลั ก นิ ย ม
เพื่อตอบสนองการปฏิบัติการโดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

หน้า ๑๗ ของ ๓๑ หน้า

จากวงรอบของการพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่ งได้นาเทคนิค วิธีการ ทั้งส่วนของการวางแผน อานวยการ
ควบคุมงาน และส่วนปฏิบัติ มาพัฒนา ในแต่ละขีดความสามารถเพื่อตอบสนอง ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ทาให้เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติอันดีเลิศ คือ หลักนิยม การเคลื่อนกาลังจากเรือสู่ฝั่ง ด้วยเรือยกพลขึ้นบกแบบอู่ลอย
โดยการนาเทคนิคได้รับการยอมรับมาปรับปรุง พัฒนา ดังนี้

หน้า ๑๘ ของ ๓๑ หน้า
เมื่อนามาจัดหมวดหมู่และเรียบเรียงตามขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนกาลังจากเรือสู่ฝั่ง ใน
ภารกิจการปฏิบัติการสะเทินน้าสะเทินบก และการบรรเทาสาธารณภัย สามารถแบ่งขีดความสามารถที่นามา
สนับสนุนได้ดังนี้
•
•
•
•
•

ขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมของเรือและอากาศยานประเภทต่าง ๆ พร้อมตัวชี้วัดและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ขี ด ความสามารถในการบรรทุ ก ยานรบประเภทต่ า ง ๆ ของ นย. พร้ อ มตั ว ชี้ วั ด และการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ
ขีดความสามารถในการบรรทุก ยานสนับสนุน การบรรเทาสาธารณภัย ของ สอ.รฝ. พร้อมตัวชี้วัด
และการเพิ่มประสิทธิภาพ
ขีดความสามารถในการปล่อย รถ AAV พร้อมตัวชี้วัดและการเพิ่มประสิทธิภาพ
ขีดความสามารถในการลาเลียงยานต่างๆ จากเรือ สู่ฝั่ง ด้วยเรือ LCM และ เรือ LCVP พร้อมตัวชี้วัด
และการเพิ่มประสิทธิภาพ

๒. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินงาน
จุดประสงค์
เมื่อได้รับการยอมรับ ยังสามารถนาหลักนิยมนี้ มาเป็นเครื่องมือให้กับ ผู้บังคับบัญชา และ ผู้ปฏิบัติงาน
ใช้เพื่อการตัดสินใจ โดยต้องการผลลัพธ์ของการจัดทาองค์ความรู้นี้ ได้แก่
๑. เพื่อปฏิบัติการเคลื่อนกาลังจากเรือสู่ฝั่ง ได้ตามแผนที่วางไว้ โดยไม่มี อัตราผิดด้านเวลา สถานที่
และ รูปกระบวนรบ
๒. เพื่ อ ด ารงความพร้ อ มของ ร.ล.อ่ า งทอง ในการตอบสนองภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อใช้ประกอบการวางแผน ให้กับหน่วยต่าง ๆ ทั้งในและนอก กองทัพเรือ รวมถึงชาติพันธมิตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ ในการใช้ เรือยกพลขึ้นบกแบบอู่ลอยในการเคลื่ อนกาลั งจากเรือสู่ ฝั่ ง
ได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
๕. เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ และเชื่ อ ถื อ ได้ จ ากประเทศพั น ธมิ ต ร ในการฝึ ก ผสม และร่ ว มผสม
กับกลุ่มประเทศพันธมิตร
๖. เพื่อใช้ในการส่งต่องาน การเรียนรู้ศึกษา และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้กาลังพล
ปัจจุบัน และกาลังพลที่จะเข้ามาสับเปลี่ยน ในอนาคต
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เป้าหมาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดาเนินการในการเตรียมความพร้อมของเรือ ใน กร. ที่ มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนกาลังจากเรือสู่ฝั่ง ตามรูปแบบการเตรียมกาลัง ในการรุกคืบหน้าจากทะเล ในขั้นตอน ตั้งแต่
ขั้นการวางแผนจนถึงขั้นปฏิบัติ และแสดงให้เห็นถึงผลของการปฏิบัติตามขีดความสามารถและการนาไปใช้ได้
อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ จึ งแบ่ งเปู าหมายและขีดความสามารถในการดาเนินการดังนี้ สามารถส่ งกาลั งรบ
ในการเคลื่อนกาลังจากเรือสู่ฝั่ง หรือที่หมายได้อย่างปลอดภัย ตรงเวลา ตรงสถานที่ และตรงรูปกระบวนการรบ
ตามแผนที่ได้กาหนดไว้
๑. ร.ล.อ่า งทอง มีค วามพร้ อมทั้ง องค์บุค คล และองค์วัต ถุ ภายในกรอบเวลาที่ได้ รับ มอบหมาย
(72 ชม. / 48 ชม./24 ชม.)
๒. สามารถวางแผนระดับปฏิบัติ ในการในการเคลื่อนกาลังจากเรือสู่ฝั่ง ได้ในกรอบเวลาที่กาหนด
ภายในเวลา ๓ วั น ส าหรั บ การฝึ ก และสามารถปรั บ แผนและถ่ า ยทอดสู่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ภายใน 24 ชม.
เมื่อมีการปรับแผนเร่งด่วน
๓. สามารถสรุ ป ข้ อ พิ จ ารณา ของฝุ า ยแผน และฝุ า ยปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น เพื่ อ เสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ให้สามารถตัดสินใจก่อนการยกพลขึ้นบกได้ภายใน 3 ชม.
๔. สามารถนาไปวัดผลผู้ปฏิบั ติ เพื่อกาหนดมาตรฐาน และสามารถฝึกกาลังพลใหม่ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ภายใน ๓ เดือน
โดยจากการเก็ บ ข้ อ มู ล ตามขี ด ความสามารถและการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ท าให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์
ของขีดความสามารถต่าง ๆ ดังนี้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมของเรือและอากาศยาน
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ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ขีดความสามารถในการบรรทุก ยานรบประเภทต่าง ๆ ของ นย.

ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ ขีดความสามารถในการบรรทุก ยานสนับสนุน การบรรเทาสาธารณภัย ของ สอ.รฝ

หน้า ๒๑ ของ ๓๑ หน้า
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ขีดความสามารถในการปล่อย รถ AAV

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ขีดความสามารถในการลาเลียงยานต่าง ๆ จากเรือ สู่ฝั่ง ด้วยเรือ LCM และ เรือ LCVP

หน้า ๒๒ ของ ๓๑ หน้า
๓. กระบวนการผลิตผลงาน

เมื่อได้รับภารกิจ หรือ นโยบาย ในการปฏิบัติจะนามาหารือในระดับอานวยการ และควบคุมงาน

รูปแบบ Concept Of Operation ของหน่วยเหนือ

หน้า ๒๓ ของ ๓๑ หน้า
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นวางแผน จาลองภูมิประเทศและห้วงอากาศ บน โต๊ะทราย ROC เพื่อนา รูปแบบ
ของการเคลื่อนกาลัง มาจาลองเพื่อวางแผน โดยการนาหลักนิยม ตามขีดความสามารถมาประกอบการรวางแผน
ในระดับ สั่งการ และควบคุมงาน

รูปแสดงขั้นการวางแผน และประชุมระดับอานวยการและสั่งการ
ขั้นตอนที่ ๒ การขึ้นสู่เรือ ในขั้นตอนนี้ให้จัดทาแบบจาลอง (Model) ของยุทโธปกรณ์ของฝุายเรา
ที่จ าน าขึ้นสู่ เรื อมาวาง ทาเป็น โมเดล ตามอัตราส่ ว นของระวางและยุทโธปกรณ์ เน้นเรียบง่าย สะดวก
และประหยัด ทั้งนี้ ส ามารถใช้ผู้ป ฏิบั ติร่ ว มเป็นแบบจาลองก็ได้ โดยให้ มีความเข้าใจว่าเป็นตัว แทนกาลั ง
หรือยานรบประเภทใด
ขั้น ตอนที่ ๓ ในขั้น ของการเดิน ทาง จาลองสถานการณ์ ในขั้นตอนนี้ให้ นาแบบจาลองกาลังรบ
หรือผู้ปฏิบัติส่วนต่าง ๆ มาจัดวางบนภูมิประเทศจาลอง กาหนดเหตุการณ์สมมุติ อาจจาลองการจับเวลา
ตั้งแต่เริ่มต้นตามแผน ทาเป็นขั้นตอน ตามที่เรือควบคุมหลัก (PCS) หรือ OTC เป็นผู้กาหนด โดยผู้ควบคุม
ต้องคอยสอบถามความเข้าใจในการปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติ ทาการถกแถลงอุปสรรค ข้อขัดข้อง ที่อาจจะต้องพบเจอ
รวมไปถึง อาจมี ก ารระงั บ ข้อ ขั ดแย้ ง ความไม่เ ข้ าใจในการปฏิ บัติ ต่ าง ๆ ทุก ส่ ว น ทุ ก กาลั งที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เพื่อให้ได้ข้อยุติ ในการปฏิบัติที่ไม่ เข้าใจ หรือการปฏิบัตินั้น ๆ จานวนเหตุการณ์ที่จาลองตามสถานการณ์
ไม่กาหนดตายตัว สามารถทาซ้าจนกว่าจะได้ข้อยุติ/ข้อตกลงใจ ที่ดีที่สุด

หน้า ๒๔ ของ ๓๑ หน้า

รูป แสดงการจาลองสถานการณ์และร่วมถกแถลง
ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นการซักซ้อม คือ การนาข้อตกลงใจที่เกิดขึ้นใน ROC สามารถชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตามแผน ข้อตกลงใจที่ดีต้องสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง มาปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อทดสอบ
หาอุ ป สรรคข้ อ ข้ อ ข้ อ ง อั น เกิ ด จาก สภาพคลื่ น ลม การสื่ อ สาร การเข้ า ใจที่ ผิ ด ไปจากการปฏิ บั ติ จ ริ ง
และสามารถนาไปพัฒนาปรับปรุงแผนต่อไปได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ควบคุม/ฝุายวางแผนต้องนาข้อยุติ ข้อตกลงใจ
รวมไปถึงอุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยเหนือ เพื่อใช้ปฏิบัติในวันจริงต่อไป

หน้า ๒๕ ของ ๓๑ หน้า
ขั้นตอนที่ ๕ ขั้นการปฏิบัติ จะนาแผนปราณีตที่ได้จากการปรับแต่ ง จากการซักซ้อม และความเห็น
ของผู้บังคับบัญชานามาปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นการสรุปผลการปฏิบัติ คือ การนาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติจริง ซึ่งในการสรุปผล
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะมีส่วนร่วมในการออกความเห็นตามหน้างานของตน ในการปฏิบัติตามแผน ข้อตกลงใจที่ดี
ต้องสามารถนาไปปฏิ บัติได้จริง มาปฏิบัติในพื้นที่จริง รวมถึงเทคนิควิธี การที่เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ในแต่ละขีดความสามารถนามาสรุปหาข้อตกลงใจและนามาเป็นเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึก
หรือภารกิจต่อไป ดังนี้

โดยเมื่อหลั งการสรุ ป ผลการปฏิบัติจะนาข้อคิด เห็ นของผู้ ปฏิบัติทั้ งหมด มาดาเนินการปรับปรุ ง
กระบวนการ โดยแต่ละภาคส่วน จะมีการถกแถลง แนะแนว เทคนิค มาปรับปรุงตามขีดความสามารถต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับอากาศยาน

หน้า ๒๖ ของ ๓๑ หน้า
การพัฒนาขีดความสามารถในการบรรทุกยานรบของ นย.

การเพิ่มประสิทธิภาพขีดความสามารถในการปล่อย รถ AAV

หน้า ๒๗ ของ ๓๑ หน้า
การเพิ่มประสิทธิภาพ ความสามารถในการลาเลียงยานต่าง ๆ จากเรือ สู่ฝงั่ ด้วยเรือ LCM และ เรือ LCVP

การนาหลักนิยมและผลสัมฤทธิ์ไปใช้ร่วมกับโต๊ะทราย ROC การนา ROC ไปใช้

หลักนิยม

PERMA

EMPRA

ขั้นวางแผน
PLANNING

ขั้นขึ้นสู่เรือ
EMBARKATION

ขั้นขึ้นสู่เรือ
EMBARKATION

ขั้นการเคลื่อนทีส่ ู่ที่หมาย
MOVEMENT TO THE OBJECTIVE

ROC
ขั้นการซักซ้อม
REHEARSAL

หลักนิยม

ขั้นวางแผน
PLANNING

ROC

ขั้นการเคลื่อนทีส่ ู่ที่หมาย
MOVEMENT TO THE OBJECTIVE

ขั้นการซักซ้อม
REHEARSAL

ขั้นการโจมตี
ASSAULT

ขั้นการโจมตี
ASSAULT

หน้า ๒๘ ของ ๓๑ หน้า
๔. ผลการดาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
๔.๑ ผลที่เกิ ดตามจุ ดประสงค์ ทุกหน่วยที่ เข้าร่ วมการปฏิบัติ มี ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้
ตามทีว่ างแผน อย่างครบถ้วน สามารถแสดงความเกี่ยวข้องตามตัวชี้วัดได้ตามตาราง ดังนี้
ผลลัพธ์

การวัดเชิงปริมาณ

การวัดเชิงคุณภาพ

ผู้ปฏิบัติส่วนต่าง ๆ ในการปฏิบัติการ
มี ความเข้ าใจในแผนการ และ
การปฏิบัติ
ได้ ข้ อตกลงใจ ข้อเสนอแนะ ที่ ใช้
ปฏิบัติ/แก้ไขข้อขัดข้องได้จริง

- ร้อยละความสาเร็จของภารกิจ
- ระยะเวลาดาเนินการทั้งหมด

ความเข้ า ใจในแผนการปฏิ บั ติ
การยอมรับจากนานาชาติ

- จานวนข้อตกลงใจในการปฏิบัติ
ที่ถกแถลงได้
- จานวนอุปสรรค ข้อขัดข้อง
ความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
ภารกิจ
คว ามถู ก ต้ อ ง แม่ น ย าในกา ร
ปฏิบัติงานและความเข้าใจตรงกัน

- รายการข้อตกลงใจที่ใช้ปฏิบัติได้จริง
- ข้อเสนอแนะที่ถูกนาไปปรับปรุงแผน

ผู้ ปฏิ บั ติ ส่ วนต่ าง ๆ ในการ
ปฏิบัติการได้ร่วมปฏิบัติงานร่วมกัน
องค์ ค วามรู้ ไ ปใช้ ใ นการอบรม
ในหลั ก สู ต รต่ า ง ๆ ทั้ ง ในและ
นอก ทร.

สั ม พั น ธ ภ า พ ข อ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ
ต่างหน่วยงาน และนานาชาติ
เ ข้ า ใ จ ภ า พ ส ถ า น ก า ร ณ์ ไ ด้
อย่างครบถ้วน ทั้งทางบกในทะเล
และห้วงอากาศ

รูปแสดงผลรวมของสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติโดยภาพรวม

หน้า ๒๙ ของ ๓๑ หน้า
๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
๑) จากการน ามาใช้ในการฝึกร่ว มผสม COBRA GOLD ในปี งป.๖๑-๖๓ กาลั งพลผู้เข้าร่ว ม
ปฏิบัติการ มีความเข้าใจในการปฏิบัติ เพิ่มขึ้นภายหลังการฟังบรรยายแผน (คาสัมภาษณ์ น.ต. อัครินทร์ จันทรภักดี
ต้นเรือ ร.ล.อ่างทอง)
๒) การปฏิบัติการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓) กาลังพลมีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติการฯ ที่เพิ่มขึ้น
๔.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ
๑) ได้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติในการปฏิบัติการของหน่วยหรือชาติที่เกี่ยวข้องของมิตรประเทศ และ
เข้าใจข้อจากัดในการปฏิบัติเพื่อให้ในการวางแผนและพัฒนาหลักนิยมร่วมกันต่อไปในอนาคต
๒) ในการถกแถลง มีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปฏิบัติ ของกาลังพลของ
ส่วนต่าง ๆ เช่น กองเรือต่าง ๆ กาลังพล กร. กาลังพล นย. นักบิน นักทาลายใต้น้า เพื่อให้ได้การปฏิบัติ
ที่ดีที่สุด ลดการสับสน และง่ายต่อการควบคุมการปฏิบัติ
๓) มีการพัฒนาในการจัดทาภูมิประเทศและกาลังรบจาลอง (โต๊ะทราย) ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
ใช้อธิบายสถานการณ์การปฏิบัติ
๔) กาลังพลมีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติการฯ ที่เพิ่มขึ้น
๕. ปัจจัยความสาเร็จ
๕.๑ ผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการ
- จะต้องทราบแผน และการปฏิบัติเป็นอย่างดี
- จะต้องคอยตรวจสอบความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการฝึก และ ให้ปฏิบัติเองโดยปราศจากการชี้แนะ
- ควรมีความสามารถทางภาษาหากต้องปฏิบัติร่วมกับมิตรประเทศ
- มีได้มากกว่า ๑ คน (เช่น นายทหารยุทธการของหมู่เรือ นายทหารยุทธการของเรือคุมหลัก และ
นายทหารการเคลื่อนกาลังจากเรือสู่ฝั่ง)
๕.๒ ผู้ปฏิบัติ
- ผู้ปฏิบัติที่มาทา แผนร่วม ควรจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติจริง ๆ ตามที่กาหนดในแผน
- มีความรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทาอย่างไรในการปฏิบัตินั้น ๆ
- สามารถให้คาแนะนาหรือข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
๕.๓ การสร้างแบบจาลอง แบบจาลอง (โต๊ะทราย)
- ต้องตอบสนองจินตนาการ ไปในทิศทางแนวเดียวกัน
- มีความอ่อนตัว สามารถปรับแต่งได้ตามสถานการณ์ และสถานที่

หน้า ๓๐ ของ ๓๑ หน้า
๖. บทเรียนที่ได้รับ
๖.๑ สามารถปรับการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพหรือชาติ ที่เข้าร่วมภารกิจ เช่น ทร. สหรัฐ ใช้วิธีการนี้
ในการปรับการปฏิบัติในการปฏิบัติการสะเทินน้าสะเทินบกของชาติที่เข้าร่วมการฝึก ในการฝึกร่วมผสม
COBRA GOLD
๖.๒ สามารถประยุกต์ใช้ในการอธิบายแผนการปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการส่งผ่าน
กาลังสู่ฝั่ง ให้ผู้ปฏิบัติอื่น ๆ ที่เป็นกาลังจากเหล่าทัพอื่น หรือหน่วยงานภายนอกและเอกชน ที่ไปกับกาลังทางเรือ
เข้าใจได้ เช่น ทีมแพทย์ ทีมกู้ภัย
๖.๓ การจ าลองภูมิป ระเทศฯ และการจาลองกาลังรบ มีความอ่อนตัว ไม่ขึ้นกับมาตราส่ว นและ
สถานที่ และไม่จาเป็นต้องสิ้นเปลืองงบประมาณราคาแพง สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
ครบทุกมิติ
เตรียมความพร้อม
ตอบสนองภารกิจ
เพิ่มขีดความสามารถในระดับยุทธวิธี (Basic Tactic)
ของกาลังทางเรือ
๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ
การเผยแพร่
๑) นย. ได้นาไปใช้เป็นข้อมูลในการคานวณตารางประสานสอดคล้อง ในการยกพลขึ้นบก
๒) สอ.รฝ. ได้นาไปใช้เป็นข้อมูลคานวณ ในตารางประสานสอดคล้อง ในการบรรเทาสาธารณภัย
๓) ทอ. ได้นาไปใช้เป็ นข้อมูลคานวณ ในตารางประสานสอดคล้อง ในการใช้กาลังทางอากาศ ในการ
สนับสนุนการยกพล
๔) ทบ. ได้นาไปใช้เป็นข้อมูลในการคานวณตารางประสานสอดคล้อง ในการส่งผ่านกาลัง
๕) กรมแพทย์ทหารเรือ ได้นาไปใช้เป็นข้อมูล ในการลาเลียงผู้ปุวย ในการส่งกลับสายแพทย์
๖) ชาติพันธมิตร ได้นาไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน การฝึกร่วมผสมต่างๆ กับ ทร.
๗) กฝร. ได้นาองค์ความรู้ไปใช้ ในการสอนหลักสูตรยกพลขึ้นบกสัญญาบัตร และ ประทวน
๘) นาองค์ความรู้ไปสอนในหลักสูตร ปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทย และ หลักสูตร รบร่วมอากาศ ภาคพื้น
ของกองทัพอากาศ เมื่อได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร

หน้า ๓๑ ของ ๓๑ หน้า
การได้รับการยอมรับ
๑) รายงานผลการฝึกร่วมผสม COBRA GOLD (After Action Review : AAR) โดยได้รับการยอมรับ
ในผลงานจาก ทร.สหรัฐฯ ตามภาพ

คาแปล
บทเรียนที่ได้
- การระดมความคิดในการประชุมวางแผนขั้นสุ ดท้ายของการฝึ กยกพลขึ้นบก ได้พิสู จน์แล้ ว ว่า
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับความสาเร็จในการดาเนินงาน
- ด้วยการวางแผนที่มีความประณีต ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อแผนเพียงเล็กน้อย ภายหลังจาก
ขั้นตอนการซักซ้อม ทาให้ทุกหน่วยงาน มีความเข้าใจทีด่ ี ลดความสับสนในการดาเนินการ
ข้อแนะนา
- ควรจัดให้ มีการระดมความคิดในการประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายของการฝึกยกพลขึ้นบก ต่อไป
อย่างน้อย ๑ ครั้ง เมื่อกองกาลังของ สหรัฐฯ มาถึงประเทศไทย
๒) เป็นหัวข้อในการเรียนการสอน หลั กสูตรยกพลขึ้นบก (สัญญาบัตรและประทวน) กฝร. หลักสูตร
ปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย และ หลักสูตรรบร่วม อากาศ – ภาคพื้น กองทัพอากาศ
๓) การนาไปใช้ประกอบการปรับปรุง หลักนิยม การปฏิบัติการสะเทินน้า สะเทินบก ร่วมกับ นย.
๔) การน าไปใช้ป ระกอบการปรับ ปรุ ง หลั กนิ ยม การปฏิ บัติ การร่ว มเรือ อากาศยาน ของ กร.
๕) การนาไปใช้ในการวางแผนของหมู่เรือบรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ
๖) นาไปเป็นแนวทางการใช้เรือ LPD TYPE 071 E ของ ทร. ต่อไป

……………………………………………………………

