
Best หรือ Good practice 
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายก าลังเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย 
1.  ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ    

-  ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
ตามท่ีประเทศไทยมักจะประสบปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งได้สร้างความเสียหายทั้งชีวิต

และทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อเนื่องมากมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอุทกภัย
หรือภัยจากน้ าท่วมที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง เช่น เหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่รุนแรง
ที่สุดในประวัติศาสตร์ กินระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานนับปี และมีพ้ืนที่ประสบภัยกระจายทั่วประเทศ  โดยพ้ืนที่
เกิดเหตุจากล าน้ าที่น้ าล้นตลิ่งแล้วกระจายท่วมไปยังบริเวณโดยรอบ ขยายเข้าสู่ร่องน้ าล าคลองสาขาต่างๆ 
มากมายเป็นบริเวณกว้าง มีประชาชนได้รับผลกระทบมากมายทั้งบาดเจ็บ เสียชีวิต เนื่องจากการเข้าให้การ
ช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถเข้าถึงบางพ้ืนที่ที่เป็นอุปสรรคเนื่องจากการขาดแคลนเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น เรือประเภทต่างๆ รวมทั้งยานพาหนะในการล าเลียงเรือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเข้าสู่
พ้ืนที่ เป็นต้น ส่งผลให้การเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมีความจ าเป็นต้องรอให้ระดับน้ าลดจึงจะ
สามารถถึงเข้าถึงพ้ืนที่ประสบภัยได้ จึงเป็นเหตุให้หลายพ้ืนที่มีประชาชนผู้ประสบภัยได้รับอันตรายอัน
เนื่องมาจากการเข้าช่วยเหลือไม่ทันท่วงที ดังนั้นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จึงจ าเป็นจะต้องระดมขีด
ความสามารถของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีอุปกรณ์ที่ต้องการให้มากที่สุดเข้าให้การ
ช่วยเหลือ ทั้งนี้รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ของกองทัพเรือ ที่ได้ เป็นส่วนหนึ่งในการจัดก าลังพลและยุทโธปกรณ์
จากกองทัพเข้าร่วมให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
 กองเรือล าน้ า ซึ่งเป็นหน่วยก าลังรบสังกัดกองเรือยุทธการ ที่มีภารกิจในการจัดและเตรียมก าลังใน
การปฏฺบัติการตามล าน้ า ซึ่งมียุทโธปกรณ์หลักเป็นเรือรบขนาดเล็กมีน้ าหนักเบา กินน้ าตื้น มีความคล่องตัวสูง 
และยังมีเรือขนาดเล็กประเภทอ่ืนๆ หลากหลายชนิด เช่น เรือพยาบาล เรือยางท้องแข็ง เรือยาง และเรือเจ็ท
สกี เป็นต้น อีกท้ังภารกิจของ กลน. ได้รับมอบหน้าที่เป็นหน่วยบรรเทาสาธารณภัยกองเรือล าน้ า (นบภ.กลน.) 
ซึ่งเป็นหน่วยบรรเทาสาธารณภัยภายในการอ านวยการของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ 
(ศบภ.ฐท.กท.) โดยมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพ้ืนที่แม่น้ าเจ้าพระยา
และคลองต่างๆ นอกจากนี้ในบางโอกาสเมื่อเกิดอุทกภัยตามพ้ืนที่ทางบก กลน. มักจะได้รับมอบหมายจาก 
ศปก.ทร. ให้ปฏิบัติภารกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่เป็นประจ า กลน. จึง
สามารถที่จะปรับก าลังพลและยุทโธปกรณ์มาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ าได้ทันที ประกอบกับขีด
ความสามารถของ กลน. ในเรื่องความคล่องตัว (mobility) ที่จะสามารถเคลื่อนย้ายก าลังพลและยุทโธปกรณ์ทาง
บกเข้าพ้ืนที่ประสบภัยได้ทั่วประเทศภายในระยะเวลาอันสั้น และสามารถเข้าถึงพ้ืนที่ประสบอุทกภัยได้อย่างมี
ข้อจ ากัดน้อยที่สุด จึงจะท าให้ผู้ประสบภัยทางน้ าได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที 
 ในการเคลื่อนย้ายก าลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าสู่พ้ืนที่ประสบอุทกภัยของ กลน. จึงเป็นกระบวนการ
ส าคัญขั้นแรกในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การ
ส ารวจพ้ืนที่ 2) การเลือกที่ตั้งที่ท าการในสนามและจุดจอดเรือ 3) การวางแผนการเคลื่อนก าลัง 4) การ
เคลื่อนย้ายก าลังเข้าพ้ืนที่ และ 5) การสถาปนาหน่วยและการจัดระเบียบที่ตั้ง  โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูล
ของพ้ืนที่ปฏิบัติการ การวางแผนในการจัดก าลังและเลือกที่ท าการในสนามและจุดจอดเรือ การวางแผนการ
เคลื่อนย้ายก าลัง การวางแผนในการสถาปนาที่ตั้ง  รวมทั้งการวางแผนในการส่งก าลังบ ารุงที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับสถานการณ์ ลักษณะและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ประสบภัย ภัยคุกคามด้านต่างๆ รวมทั้งความ



ช่วยเหลือที่ผู้ประสบภัยต้องการ จึงจะส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สามารถ
บรรลุภารกิจตามท่ีหน่วยเหนือสั่งการและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ดังนั้น การจัดท าคู่มือการวางแผนในการเคลื่อนย้ายก าลังเข้าพ้ืนที่ประสบอุทกภัย จากกระบวนการ
จัดการความรู้ของ กลน. ในครั้งนี้ จึงเป็นการรวบรวมประสบการณ์การปฏิบัติภารกิจ และบทเรียนที่ได้รับจาก
การปฏฺบัติภารกิจของ กลน. ในอดีตมาเรียบเรียบและจัดท าเป็นคู่มือฯ เพ่ือที่จะใช้เป็นแนวทางในการวาง
แผนการเคลื่อนย้ายก าลังเข้าสู่พ้ืนที่ประสบอุทกภัย ส าหรับฝ่ายอ านวยการสายต่ างๆ ของ กลน. และ นขต.
กลน. ใช้ในการวางแผน การเตรียมการในการเคลื่อนย้ายก าลังฯ ให้สามารถวางแผน และจัดท าแผนการปฏิบัติ
ได้ในเวลาอันสั้นและใช้ก าลังอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์   
 
2.  จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการด าเนินงาน                 
จุดประสงค์ 

เพ่ือให้ฝ่ายอ านวยการสายต่างๆ ของ กลน. และ หน.นขต.กลน. มีความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูล
พ้ืนที่ปฏิบัติการ การวางแผนในการประกอบก าลัง การบรรทุกและล าเลียงเรือ การเตรียมอุปกรณ์ของส่วน
ต่างๆ  การจัดท าแผนเผชิญเหตุ ตลอดจนรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายก าลังเข้าสู่พ้ืน ที่
ประสบอุทกภัยไดอยางถูกตอง กอนจะไปปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามที่หน่วยเหนือสั่ง
การไดทันท ีทันตอเหตุการณในพ้ืนที่รับผิดชอบ หรือในพ้ืนที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับสั่งการ  
เป้าหมาย  
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1. ร้อยละของจ านวนฝ่ายอ านวยการสายต่างๆ ของ กลน. และ หน.นขต.กลน. ที่ เข้าร่วมการจัดท า
แผนการเคลื่อนย้ายก าลังเข้าสู่พื้นที่ประสบอุทกภัย (กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ฝ่ายอ านวยการสายต่างๆ ของ กลน. 
หน.นขต.กลน. หน. หน.ชุดสนับสนุน ก าลังพลประจ าเรือ หน.พลขับ หน.ชุดคุ้มกัน และผู้ปฏิบัติอื่นๆท่ีส าคัญ) 

2. ระยะเวลาในการวางแผนการเคลื่อนย้ายก าลังเข้าสู่พื้นที่ประสบอุทกภัย 
3. จ านวนอุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
4. จ านวนข้อตกลงใจในการปฏิบัติที่ถกแถลงได้ 
5. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการจัดท าแผนและผู้น าแผนไปปฏฺบัติ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. ความถูกต้องและความทันสมัยของข้อมูลสภาพภูมิประเทศและความช่วยเหลือที่ประชาชนต้องการ 
2. รายการข้อตกลงใจในการเตรียมการ 
3. ความเข้าใจในแผนการการเคลื่อนย้ายก าลังเข้าสู่พื้นที่ประสบอุทกภัยและการเตรียมการด้านต่างๆ  
4. สัมพันธภาพของผู้ปฏิบัติภายในหน่วยเฉพาะกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
5. ก าลังพลของ กลน. ในส่วนของฝ่ายอ านวยการ และ หน.นขต.กลน. ที่มีส่วนในการวางแผน รวมทั้ง

ก าลังพลในส่วนหน่วยเฉพาะกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมีขีดสมรรถนะในการวางแผนและการปฏิบัติการ
ฯ ที่เพ่ิมข้ึน 
  



 
  
3.  กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการด าเนินงาน (PDCA, กระบวนการจัดการความรู้) 

  



 
4.  ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
 4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์  ของฝ่ายอ านวยการสายต่างๆ ของ กลน. และ หน.นขต.กลน. 
รวมทั้งผู้ปฏิบัติภายในหน่วยเฉพาะกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่เข้าร่วมการวางแผนและการเตรียมการ
ในการเคลื่อนย้ายก าลังเข้าสู่พ้ืนที่ประสบอุทกภัยปฏิบัติ มีความเข้าใจ และสามารถเตรียมการได้ตามที่วางแผน 
อย่างครบถ้วน สามารถแสดงความเกี่ยวข้องตามตัวชี้วัดได้ตามตาราง ดังนี้ 

ผลลัพธ์ การวัดเชิงปริมาณ การวัดเชิงคุณภาพ 
- ฝ่ายอ านวยการสายต่างๆ ของ 
กลน. และ หน.นขต.กลน. มีความ
เข้าใจในการรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่
ปฏิบัติการ การวางแผนในการ
ประกอบก าลัง การบรรทุกและ
ล าเลียงเรือ การเตรียมอุปกรณ์ของ
ส่วนต่างๆ  การจัดท าแผนเผชิญ
เหตุ ตลอดจนรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายก าลัง
เข้าสู่พ้ืนที่ประสบอุทกภัยไดอยาง
ถูกตอง 

- ร้อยละของจ านวนฝ่าย
อ านวยการสายต่างๆ ของ กลน. 
และ หน.นขต.กลน. ที่เข้าร่วมการ
จัดท าแผนการเคลื่อนย้ายก าลังเข้า
สู่พื้นที่ประสบอุทกภัย 
- ระยะเวลาในการท าวางแผนการ
เคลื่อนย้ายก าลังเข้าสู่พ้ืนที่ประสบ
อุทกภัย 

- ความถูกต้องและความทันสมัย
ของข้อมูลสภาพภูมิประเทศและ
คว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ที่ ป ร ะ ช า ช น
ต้องการ 
- ความเข้ า ใจ ในแผนการ การ
เคลื่อนย้ายก าลังเข้าสู่พ้ืนที่ประสบ
อุทกภัยและการเตรียมการด้าน
ต่างๆ  
- ก าลังพลของ กลน. ในส่วนของ
ฝ่ายอ านวยการ และ หน.นขต.
กลน. ที่มีส่วนในการวางแผน 
รวมทัง้ก าลังพลในส่วนหน่วยเฉพาะ
กิจในการชว่ยเหลือผู้ประสบอุทกภัย



มีขีดสมรรถนะในการวางแผนและ
การปฏิบัติการฯ ที่เพ่ิมขึ้น 

ได้ข้อตกลงใจ ข้อเสนอแนะ ที่ใช้
ปฏิบัติ/แก้ไขจ ากัดด้านต่างๆ  

- จ านวนข้อตกลงใจในการปฏิบัติที่
ถกแถลงได ้
- จ านวน อุปสรรค  ข้ อขั ดข้ อ ง 
ข้อเสนอแนะ 
 

- รายการข้อตกลงใจที่ใช้ปฏิบัติได้จริง 
- ข้อเสนอแนะที่ถูกน าไปปรับปรุงแผน 

- ผู้ปฏิบัติส่วนต่าง  ๆในการปฏิบัติการ
ได้ร่วมปฏิบัติงานร่วมกัน 

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการ
จัดท าแผนและผู้ปฏิบัติภายใน
หน่วยเฉพาะกิจในการชว่ยเหลอืผู้
ประสบอุทกภัย 

- สัมพันธภาพของผู้เข้าร่วมการ
จัดท าแผนและผู้ปฏิบัติภายใน
หน่วยเฉพาะกิจในการชว่ยเหลอืผู้
ประสบอุทกภัย 

 
 4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  

1. จากการน าคู่มือการวางแผนในการเคลื่อนย้ายก าลังเข้าพ้ืนที่ประสบอุทกภัย มาใช้ใน ฝ่าย
อ านวยการสายต่างๆ ของ กลน. และ หน.นขต.กลน. มีความเข้าใจในการปฏิบัติที่สอดคล้องกัน และใช้เวลา
น้อยลงในการวางแผนและการเตรียมการเมื่อเปรียบเทียบจากการวางแผนและเตรียมการฯ ในอดีตได้เคยปฏิบัติ
มา  

2. การปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายก าลังเข้าพ้ืนที่ประสบอุทกภัย ฯ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่ก าหนด โดยปราศจากอุปสรรค ข้อขัดข้อง 

3. ก าลังพลทั้งฝ่ายอ านวยการสายต่างๆ ของ กลน. และ หน.นขต.กลน. รวมทั้งผู้ปฏิบัติ
ภายในหน่วยเฉพาะกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมีขีดสมรรถนะในการวางแผนและปฏิบัติการฯ ที่เพ่ิมข้ึน 
 4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ   

1. ได้เข้าใจถึงแนวทางการวางแผนและการเตรียมการในการเคลื่อนย้ายก าลังเข้าพ้ืนที่
ประสบอุทกภัย และเข้าใจข้อจ ากัดในการปฏิบัติเพ่ือใช้ในการวางแผน รวมทั้งได้ข้อเสนอแนะที่ถูกน าไปปรับปรุง
แผน 

2. ในการถกแถลง มีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปฏิบัติของฝ่าย
อ านวยการสายต่างๆ ของ กลน. และ หน.นขต.กลน. รวมทั้งผู้ปฏิบัติภายในหน่วยเฉพาะกิจในการช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย เพ่ือให้ไดห้นการปฏิบัติที่ดีที่สุด ลดการสับสน และสอดคล้องกับกับสถานการณ์   
  3. ก าลังพลทั้งฝ่ายอ านวยการสายต่างๆ ของ กลน. และ หน.นขต.กลน. รวมทั้งผู้ปฏิบัติ
ภายในหน่วยเฉพาะกิจในการชว่ยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติการฯ ที่เพ่ิมข้ึน 
 
 
5.  ปัจจัยความส าเร็จ 

5.1 ฝ่ายอ านวยการสายต่างๆ ของ กลน. และก าลังพลที่ท าหน้าที่ในการส ารวจพ้ืนที่และรวบรวม
ข้อมูลส าหรับการวางแผน จะต้องสามารถท าการส ารวจพ้ืนที่และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้ทันทีที่มี
การมอบภารกิจให้ กลน. ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพ่ือให้ด าเนินการวางแผนการเคลื่อนย้าย
ก าลังเข้าสู่พื้นทีป่ระสบอุทกภัยได้ทันต่อเหตุการณ์  



5.2 ความพร้อมของ นขต.กลน. ในการจัดเตรียมเรือ ยานพาหนะในการล าเลียง รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ เพ่ือใช้ในการประกอบก าลังเมื่อมีเหตุการณ์  
 
6.  บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 

1. การจัดท าแผนการเคลื่อนย้ายก าลังเข้าสู่พ้ืนที่ประสบอุทกภัย ตามคู่มือการวางแผนการเคลื่อนย้าย
ก าลังเข้าสู่พื้นที่ประสบอุทกภัย จะท าให้ได้การรวบรวมข้อมูลของพ้ืนที่ปฏิบัติการ การวางแผนในการจัดก าลัง
และเลือกท่ีท าการในสนามและจุดจอดเรือ การวางแผนการเคลื่อนย้ายก าลัง การวางแผนในการสถาปนาที่ตั้ง 
รวมทั้งการวางแผนในการส่งก าลังบ ารุงที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งมี
ข้อขัดข้องน้อยที่สุด 

2. ความพร้อมในการจัดเตรียมเรือ ยานพาหนะในการล าเลียง รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ของ นขต.กลน. มีความพร้อมสูงขึ้น  
  
7.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
           1. เผยแพร่คู่มือการวางแผนในการเคลื่อนย้ายก าลังเข้าสู่พ้ืนที่ประสบอุทกภัย บนเว็บไซท์ของ กลน. 
เพ่ือให้ก าลังพลของ กลน. และผู้สนใจ 
 2. น ามาใช้เป็นคู่มือในการวางแผนในการเคลื่อนย้ายก าลังเข้าสู่พ้ืนที่ประสบอุทกภัย เมื่อ กลน. ได้รับ
มอบภารกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งเป็นคู่มือเพ่ือน าไปดัดแปลง ปรับปรุงให้สามารถใช้ใน
เคลื่อนย้ายก าลังของ กลน. เข้าสู่พื้นที่ปฏฺบัติการในภารกิจอ่ืนๆ 

3. เป็นหัวข้อในการเรียนการสอน หลักสูตรการปฏิบัติการตามล าน้ า (ระดับผู้บริหาร) และหลักสูตร
การปฏิบัติการตามล าน้ า (ระดับผู้ปฏิบัติ) รวมทั้งการฝึกก าลังพลผลัดเปลี่ยน นรข. ประจ าปี ที่ กลน. เป็น
หน่วยรับผิดชอบ 
 


