
เรื่อง การ รปภ.บุคคลสําคัญทางน้ําในพืน้ทีห่างไกล



แผนเเมบทของ กร. แผนงานของ กลน.

1. สรางผูเชีย่วชาญดานการจดัการ

ความรู 

2. ยกระดับกระบวนการและระบบ

การจัดการความรูของ ทร.

3. บูรณาการระบบสารสนเทศใน

การจัดการความรูกับการปฏิบัติงาน

• จัดทําแผนการจัดการความรูของหนวย 

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและ

เปาหมายของ กร. 

• พัฒนาระบบสารสนเทศ ของ กลน.

• สงเสริมและสนับสนุนการเเลกเปลี่ยน

ความรูของ นขต.กลน. อยางเปน

รูปธรรม



การ รปภ.บุคคลสําคัญทางน้ําในพื้นที่หางไกล

หัวขอการบรรยาย
๑) ความเปนมา

๒) ลําดับข้ันตอนการดําเนนิกิจกรรมพัฒนา Flow Chart

๓) ผลการดําเนนิการ

๔) บทเรียนที่ไดรับ

๕) ปจจัยความสําเร็จ

๖) การไดรับการยอมรับ



ความเปนมา การ รปภ.บุคคลสําคัญทางนํ้าในพื้นที่หางไกล
 

ตาม พ.ร.บ.การ ถปน. พ.ศ.๒๕๕๗ มาตรา ๖ ให ทร.      

มีหนาท่ีในการ ถปน.พระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท 

พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ 

ตามท่ีสมุหราชองครักษกําหนด โดย ทร.มอบหมายให ฐท. จัดตั้ง 

กอร.รปภ.รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติและรายงานให 

ทร.ทราบ ซ่ึง กลน.ไดรับภารกิจในการจัดหมูเรือ ถปน.ทางน้ํา 

เพื่อใหไดรับความปลอดภัยสูงสุดและสมพระเกียรติมากท่ีสุด



สภาพทั่วไป การ รปภ.บุคคลสําคัญทางนํ้าในพื้นที่หางไกล
 

กองเรือลําน้ํา ไดรับภารกิจในการ รปภ. บุคคลสําคัญตาม

สถานท่ีตางๆ ท้ังในเเละนอกพื้นท่ี โดยเฉพาะเมื่อตองออกไป

ปฏิบัติการในพื้นท่ีหางไกล ซ่ึงไมมีหนวยอ่ืนใดใหการสนับสนุน 

หนวยปฏิบัติการตามลํานํ้า กองเรือลํานํ้าจึงตองจัดตั้งหนวยเฉพาะ

กิจปฏิบัติการตามลําน้ํา โดยท่ีจะตองมีกระบวนการและองคความรู

ในดานตางๆ เพื่อตอบสนองภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย   



ความสําคญัการ รปภ.บุคคลสําคัญทางน้ําในพืน้ที่หางไกล
 

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 

PMQA   การ รปภ.

บุคคลสําคัญทางน้ําเปน

พันธกิจหลักในจัดและ

เ ต รี ย ม กํ า ลั ง สํ า ห รั บ

ปฏิบัติการตามลําน้ํา 

พร. สพ.ทร. ฐท.สส. นย. นสร. กฝร. มว.เรือที่ 3 กลน. ผบ.กลน. Process Owner กลน. กร.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 2  
จดัทําคําส ัง่การฝึก

O1

I 2

I 3

 

Step 4 
แจกจายหนวยท่ีเก่ียวของ

Step 6
รวบรวมผลการฝก

O 2

 

 

Step 7
ประชุม

สรุปผลการฝก 

ข ันตอนยอย
มอบนโยบาย 

การฝึก

Step 3
เห็นชอบ

ขันตอนยอย

ลงนาม No

ขันตอนยอย

รับทราบ
ขันตอนยอย

รับทราบ
ขันตอนยอย

รับทราบ

ขันตอนยอย

รับทราบ

ขันตอนยอย

รับทราบ

ขันตอนยอย
ชีแ้จงการ
ประเมนิ
ผลการฝึก

ขันตอนยอย
รับทราบ

Step 5 
การฝกตามแผน

ขันตอนยอย

รับทราบ

O 4

O 5 O 6

I 5

O 8

I 6

O 11

O 9

Step 1
ประชุมเตรยีมการฝึก

O 7

 

I 1

 

ข ันตอนยอย
ยนืยนัความ
พรอมการ
สนบัสนุน

ข ันตอนยอย
ยนืยนัความ
พรอมการ
สนบัสนุน

ข ันตอนยอย
ยนืยนัความ
พรอมการ
สนบัสนุน

ข ันตอนยอย
ยนืยนัความ
พรอมการ
สนบัสนุน

O 3

ข ันตอนยอย
ยนืยนัความ

พรอมเข ารวม
การฝึก

ข ันตอนยอย

รายงานผล
การฝก

ขันตอนยอย

รับทราบ

O 10

yes

I 4

 

ขันตอนยอย
ยนืยนัความ
พรอมการ
สนบัสนุน

ข ันตอนยอย
ยนืยนัความ
พรอมการ
สนบัสนุน

ข ันตอนยอย

รับทราบ

ขันตอนยอย

รับทราบ

Step 10
ขีดความสามารถ

ปฏิบัติการตามลํานํ้า

Step 8
รายงานผลการฝก 

Step 9
การปรับปรุงเอกสาร 

 

O 12

ขันตอนยอย
KMหนวย

 

เอกสารที่
ปรบัปรุง



Core 
Business

Core Process Sub Process กิจกรรม ตัวช้ีวัด การประเมิน

๒. การถวาย

ความปลอดภัย 

พระมหากษัตริย 

พระบรมวงศานุ

วงศ และ รปภ.

บุคคลสําคัญทาง

นํ้า

๒.๑ กระบวนการ

เตรียมความพรอม

๒.๑.๑ ดานองค

บุคคล

๒.๑.๑.๑ การอบรมหลักสูตร

ปฏิบัติการตามลํานํ้า

รอยละ ๘๐ ของกําลัง

พลของหนวยผานการ

อบรม

กําลังพลผานเกณฑ

การประเมินตาม 

มกพ.

   ๒.๑.๑.๒ การฝกเตรียมความ

พรอมการ ถปน.

รอยละ ๑๐๐ ของกําลัง

พล ถปน. ผานการฝก

แบบประเมินผลการ

ฝกรายบุคคล

  ๒.๑.๒ องควัตถุ ๒.๑.๒.๑ การซอมบํารุงตาม

แผน                                   

ยุทโธปกรณของหนวย

ไดรับการซอมบํารุง

ตามวงรอบ

เรือพรอมใชราชการ

  ๒.๑.๒.๒ การจัดหาเพิ่ม/

ทดแทน                                

จํานวนเรือมีตามความ

ตองการระดับ พ.๔

เรือพรอมใชราชการ

  ๒.๑.๓ ยุทธวิธี ๒.๑.๓.๑ ปรับปรุงหลักนิยมการ

ปฏิบัติการตามลํานํ้า

สามารถนําไปใชไดใน

ทุกภารกิจ

การปฏิบัติงานบรรลุ

ภารกิจ

ความสําคญัการ รปภ.บุคคลสําคัญทางน้ําในพืน้ที่หางไกล



ปญหาการ รปภ.บุคคลสําคัญทางน้ําในพื้นทีห่างไกล
 

• มีขั้นตอนท่ีไมชัดเจน ตามFlow Chart

• การจัดการความรูการ รปภ.บุคคลสําคัญทางน้ํา มีการจัดทํา

เอกสารตามขั้นตอนเมื่อ ๒ ก.พ.๕๓ แตแบงเปนในพื้นท่ี ทร.

รับผิดชอบ และนอกพื้นท่ี ทร.รับผิดชอบ

• ไมมีรายละเอียดการจัดการความรูดานยุทธวิธี เทคนิค และองค

ความรู

• ในพื้นท่ีหางไกล ไมสามารถขอรับการสนับสนุนจากหนวยตางๆ

ใน ทร. ได การปฏิบัติการจําเปนตองพึ่งพาตนเอง



วัตถุประสงคการ รปภ.บุคคลสําคัญทางนํ้าในพื้นที่หางไกล

• 

• ทําเปนขั้นตอนท่ีชัดเจน แกปญหา อุปสรรค หรอืขอขัดของท่ี

ผานมา

• ลดเวลาในการปฏิบัตติามขั้นตอนเดิม

• สามารถถายทอดองคความรูไดครบถวน ไมสูญหาย และ      

สามารถนําไปปรบัปรุงพัฒนาในอนาคตได

• สรางความเชื่อมั่นกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ



เปาหมายการ รปภ.บุคคลสําคัญทางน้ําในพื้นที่หางไกล
 

• ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

 สามารถลดเวลาขั้นการปฏิบัติมากกวารอยละ ๒๕

 กําลังพลมีความเขาใจการปฏิบัติรอยละ ๑๐๐

• ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

 ไมมีขอผิดพลาดในการปฏิบัติการ รปภ.บุคคลสําคัญ



๑.การเคลื่อนกําลังเขาพ้ืนที่

ปฏิบัติการ 
การลําเลียงเรือทางบก

- การยกเรือ ข้ึน - ลง โดยใชรถเครน

  - การถอดประกอบเครื่องยนตติดทาย

การจัดกระบวนรถ

- รูปเเบบ - จํานวน

การคุมกันกระบวนยานยนต (เหตุการณ) 

- รถเสีย

- ถูกซุมโจมตีเล็กนอย

- ถูกโจมตีไมสามารถผานได

๓. การจัดรูปกระบวน

เรือ
   - เดินทาง

   - ผานพื้นที่อันตราย

   - การตอตานการซุมโจมตี

๒. การต้ังฐาน ทกย. 

รูปแบบการต้ังฐานปฏิบัติการ 

รูปแบบ - ท่ีพักอาศัย, บังเกอร 

- เขตการยิง, สัญญาณตางๆ  

การปองกันฐาน

          - การเเบงหนาท่ี

          - การยิงปองกัน

          - แผนถอนกําลัง

การ รปภ.บุคคล

สําคัญทางนํ้าใน

พ้ืนที่หางไกล



๑.การเคลื่อนกําลังเขาพ้ืนที่

ปฏิบัติการ 
  - การลําเลียงเรือจูโจมลํานํ้าข้ึนรถบรรทุก

๓. การจัดรูปกระบวน

เรือ
  - การบังคับเรือกลับลํา

กระทันหัน การตอตานการซุม

โจมตี

๒. การต้ังฐาน ทกย. 

รูปแบบการต้ังฐาน

ปฏิบัติการ
- ยุทธวิธีหนวยบกเเละหนวยเรือ

การ รปภ.บุคคล

สําคัญทางนํ้าใน

พ้ืนที่หางไกล

Presenter
Presentation Notes
เพิ่มเติม 	การลำเลียงเรือจู่โจมลำน้ำขึ้นรถบรรทุก โดยเชือกรอก เพิ่มเติม	การบังคับเรือกลับลำกระทันหัน - การต่อต้านการซุ่มโจมตี เพิ่มเติม	การป้องกันฐานระหว่างหน่วยบกเเละหน่วยเรือ - การประสานการยิง	-เเนวการยิง 		ยิงช่วยเหลือกัน สนับสนุนกัน		ยิงทับกัน	-เทคนิคในการเลือกตำบลที่ตั้ง		



Step 2  
จัดเตรียมกําลัง

Step 1

ภารกิจ รปภ

Step 4 

ขั้นการปฏิบัติ

Step 5

รายงานผลการฝก 

Standard Practice
ปรับปรุง ๒ ก.พ.๕๓

Step 3  
จัดทําคําส่ัง



Step 2  
จัดทําคําส่ังการฝก

Step 4 

แจกจายหนวยที่

เก่ียวของ

Step 3

เห็นชอบ
ขั้นตอนยอย

ลงนาม

Step 1

วางแผน

No

yes

Step 5 

ขั้นการปฏิบัติ

Step 6

รายงานผลการฝก 

Best Practice

• ปรับปรุงขั้นการปฏิบั ติ ลดเวลาการ

ดําเนินการวางแผน

• กําลังพลมีความเขาใจการปฏิบัติ

• นํ า อ ง ค ค ว า ม รู ม า ป รั บ ป รุ ง  จ า ก

ประสบการณมาเปนบทเรียน

• ขั้นปฏิบัติมีการซักซอมกับหนวยตางๆ

ทําให กอร.รปภ. มีความเชื่อม่ันในการ

ปฏิบัติการรวม



• ในกรณีที่จําเปนตองสงกําลังไปปฏิบัติภารกิจ 

ดวยขอจํากัดดานปจจัยเวลา พ้ืนที่ปฏิบัติการ

บางพ้ืนที่ไมสามารถจะเคลื่อนกําลังตามลําน้ํา

ได จําเปนตองเขาพ้ืนที่ปฏิบัติการโดยการ

ลําเลียงทางรถยนต ทางบก กอนจะขนถาย

ยุทโธปกรณลงน้ํา และเคลื่อนกําลังตาม

รูปแบบและยุทธวิธี  ซ่ึงการดําเนินการ

ขางตน จะตองปฏิบัติกอนจะเขาสูพ้ืนที่นั้นๆ 

และหากตองเดินทางผานพ้ืนท่ี ท่ีมีความ

ขัดแยงจึงจะตองมีการระวังปองกัน

๑. การเคลื่อนกําลังเขาพื้นที่ปฏิบัติการ



การยกเรือ ขึ้น - ลง โดยใชรถเครน การถอดประกอบเครื่องยนตติดทาย

การลําเลียงเรือจูโจมลําน้ําข้ึนรถบรรทุก



-

องคความรู : เทคนคิการยกเรือและการประกอบเครื่องยนตติดทาย

• การยกเรือ จลต.ขึ้นรถบรรทกุโดยเอาทายเรือไวทางทายรถบรรทุก  

•  ขั้นการเตรียมการ โดยการนําเตามาวางทางทายของรถบรรทุก และจะ

นําทายเรือ มาวางไวทางทายรถบรรทุก เพื่อจะสามารถนําเครื่องยนตติดทาย

ประกอบเขากับตัวเรือไดทันที พรอมสาํหรบัการยกลงน้าํ และสามารถ

ปฏิบัติงานไดทันที

การยกเรือ จลต.ข้ึนรถบรรทุก



รถยก

รถบรรทุก



เเครท่ีประกอบเสร็จแลว

เตรียมยกขึ้นรถบรรทุก

วางลงบนรถบรรทุก 

โดยไมตองเปดกระบะขาง 



เตรียมที่จะยกเรือ 

ใชสาแหรกยกเรือเก่ียวหวงทั้ง ๔



การปองกันฐาน โดยการใชกําลงัชุดระวังปองกัน ซึ่งเปนชุด

ปฏิบัติการของหนวยปฏิบัติการตามลาํน้ํา รวมกับกําลังหนวยเรือ โดยมี

หัวหนาชุดปฏิบัติการตามลําน้ํา (หัวหนาฐาน) เปนฝายอํานวยการในการ

ปองกัน โดยหนวยระวังปองกันวางแผนในการปองกันทางบก เเละหนวย

เรือวางแผนในการปองกันทางน้ํา โดยมีการวางแผนรวมกันจนถึงขัน้

สุดทาย วางแผนถอนตัว  โดยใชกําลงัทางเรือเขาสนับสนนุ ยิง และถอน

ตัว

๒. การต้ังฐาน ทกย. รูปแบบการต้ังฐานปฏิบัติการ



องคความรู : ยุทธวิธีหนวยบกเเละหนวยเรือ

รูปแบบ - ที่พกัอาศัย 

- บังเกอร 

          - เขตการยิง 

- สัญญาณตางๆ  

การต้ังฐาน ทกย. รูปแบบการต้ังฐานปฏิบัติการ



การปองกันฐาน

 - การเเบงหนาที่

 - การยิงปองกัน

 - แผนถอนกําลงั

การต้ังฐาน ทกย. รูปแบบการต้ังฐานปฏิบัติการ



การปองกันฐานระหวางหนวยบกเเละหนวยเรือ

• การยิงสนับสนุนระหวางหนวยบก และหนวยเรือ

• การเคลื่อนยายฐาน 

• การถอนตัวอยางรวดเร็ว



การเลือกที่ตั้งฐานลาดตระเวน

• ควรอยูใกลนํ้า 

• เปนที่ปกปดและปลอดภัย

• เปนที่เหมาะสมในการตั้งวิทยุ 

• มีสนามรับ-สงสิ่งของทางอากาศอยูใกล

• เปนที่สามารถพักอาศัยได 

• เปนที่สามารถปฏิบัติการได 



การตั้งฐานในพืน้ทีป่ฏิบัติการ



 รูปกระบวนตางๆ จะขึ้นอยูกับสถานการณ โดยกําลังสวนสาํคัญ

อยูในเรือลําเลยีง  เเละมีเรือจูโจมลําน้ําเปนเรือคุมกัน โดยรูปกระบวน

ทั่วไปมักจะใช รูปกระบวน diamond โดยการปฏิบัติ โดยมี ผบ.หมูเรือ 

เปนผูควบคุม บังคับบัญชา 

๓. การจัดรูปกระบวนเรอื



• เดินทาง

• ผานพืน้ที่อันตราย

• การตอตานการซุมโจมตี

การจัดรูปกระบวนเรือ



องคความรู : การเลี้ยวกลับลําแบบกะทันหัน 

เรือจูโจมลําน้ํา ตอตานการซุมโจมตี

การเล้ียวกลับลําแบบกะทันหัน 

เรือจูโจมลําน้ํา ASSAULT BOAT (AB)



• เมื่อตองการเล้ียวกลับลําทางขวา 

• ดึงคันบังคับมาตําแหนงเกียรวาง 

พรอมกับหมุนเล้ียวพังงาไปทางขวา 

จนหมดมุมหัน

  



• แลวดันคนับงัคับเดินหนา เรงใหสุด 

เปนเวลาสั้นสัน้ เพื่อใหหัวเรอืหัน

อยางเร็ว

• เม่ือเรือกลับลาํไปทางขวาประมาณ

ครึง่รอบ ใหหยุดเครื่อง ดึงคนับังคับ

มาตําแหนงเกียรวาง

• รีบคนืพังงามาตําแหนงที่ใหทิศหัว

เรือตรง พรอมกับผลักคันบังคับมา

ตําแหนงเดินหนาสุดแลว เดินทาง

ตอไป

ดันคันบังคับเดินหนา เรงใหสุด

เปนเวลาสั้นสั้น 



หมายเหตุ 

• เมื่อดึงคันบังคับมาตําแหนงเกียรวาง 

จะตองระวังไมใหเลยไป ตําแหนงเกียร

หลัง

• เมื่อเขาเกียรวางแลว จะตองหมุน

พังงาใหเร็ว และเขาเกียรเดินหนาเรง

ใหสุดและเร็ว  เพื่อใหเรือมีอาการ

หมุนโดยเร็ว จะทําใหใชระยะทาง

ขางหนาส้ันลง



ผลการดําเนินการ รปภ.บุคคลสําคัญทางนํ้าในพื้นที่หางไกล
 

• ลดเวลาขั้นการวางแผน

• กําลังพลมีความเขาใจการปฏิบัติรอยละ ๑๐๐

• สามารถถายทอดองคความรูไดครบถวน โดยการซักซอมตาม

แผนการปฏิบัติ

• กอร.รปภ./ถปน.มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติการรวม กลน.



บทเรียนที่ไดรับการ รปภ.บุคคลสําคัญทางนํ้าในพื้นที่หางไกล

• ผบ.หมูเรือ และนตต.เปนสวนสําคัญในการปฏิบัติการตองสามารถ

แกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

• ถาเกิดปญหาระหวางปฏิบัติราชการและ ผบ.หมูเรือฯ ไมสามารถ

ตัดสินใจได ใหรีบแจง กอร.รปภ.พิจารณา/ปรึกษาผูบังคับบัญชา

โดยตรง

• การซักซอมตามแผนการปฏิบัติตองประสานสอดคลองกับหนวย

ขางเคียงเสมอ



บทเรียนที่ไดรับการ รปภ.บุคคลสําคัญทางนํ้าในพื้นที่หางไกล
 

• กอนออกไปปฏิบัติราชการ ควรเชิญ ผบ.หมูเรือฯ และ นตต.มา

ชี้แจงแนวทางการปฏบิตัิและตรวจความพรอมกอนออกไปปฏิบัติ

ราชการ

• ในการลําเลียงเรือทุกครั้ง ไมวาจะเปนการยกขึ้น-ลงน้ํา หรือนํา

เรือลงประกอบเครื่อง จนท. ชุดยกเรือจะตองมีความพรอมอยู

ตลอดเวลา และทํางานใหเปนทีม เพื่อความรวดเร็ว และ มี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนตองระมัดระวังในการทํางานทุกครั้ง เพื่อ

ความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนรวมงานดวย 



ปจจัยความสําเร็จการ รปภ.บุคคลสําคัญทางนํ้าในพื้นที่หางไกล
 

• ผบ.หมูเรือ และนตต.ตองเขาใจแผนการปฏิบัติเปนอยางดี

• การซักซอมตามแผนตองปฏิบัติเสมือนจริงเสมอ

• การ รปภ./ถปน.ตองฝก จนท.ใหชํานาญในการบังคับเรือและ

การอาวุธ



การเผยแพรการ รปภ.บุคคลสําคัญทางน้ําในพื้นที่หางไกล
 

• ไดรับการเชื่อมั่นใหจัดเรือคุมกัน และเรือรับรองเปนแผนเผชิญ

เหตุ /แผนสํารองเสมอ

• จัดกําลังสนับสนุนการ รปภ./ถปน.ทุกครั้งเมื่อมีพื้นท่ีติดแมน้ํา

• เปนหนวยงานท่ีมีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติการตามลําน้ําได

อยางมีประสิทธิภาพ

• ไดรับการเชื่อถือในการฝกบังคับเรือขนาดเล็ก 



• รปจ.ทร.๔

• พรบ.วาดวยความปลอดภัย สําหรับพระมหากษัตริย ฯลฯ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

• ระเบียบ ทร.วาดวยการ รปภ.พ.ศ. ๒๕๓๑ 

• คูการปฏบิัตกิารตามลํานํ้า กลน.

• คูมือโรงเรียนนาวิกโยธิน ทร.

• คูมือการตั้งฐาน ศูนยการทหารราบ ทบ.

เอกสารอางอิง



การถวายความปลอดภัยทางน้ํา

 กรณี เสด็จประทับบริเวณพื้นที่ ติดแมน้ํา





จบการบรรยาย
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