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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

(Work Manual) 
การสนับสนุนการจัดขบวนเรือพระราชพิธี  
ในการเสดจ็พระราชดำเนินเลียบพระนคร  

โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 
 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  

คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
และการจราจรทางน้ำ คตร. (กลน.กร.) 
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คำนำ 

 รัฐบาลได้มีคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และหน่วยต่าง ๆ ในการเสด็จพระราชดำเนิน
เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  
เพื่อสนองพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณให้สมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณี กองบัญชาการทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (ทม.รอ.) มอบหมายให้ ทร. รับผิดชอบการถวายความปลอดภัยทางน้ำ  
ในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานกรุงธน – สะพานพระปกเกล้า พื้นท่ีไข่แดง (พื้นที่หวงห้าม) และรับผิดชอบ
การรักษาความปลอดภัยทางน้ำในพื้นท่ีรับผิดชอบของ ทร. และพื้นท่ีบริเวณใกล้เคียงตามท่ีจะได้รับมอบหมาย  
ในการนี ้ ทร. ได้แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ (กลน.กร.)  
มีหน้าที ่ จัดเรือรักษาความปลอดภัยขบวนเรือพระราชพิธี โดยขึ ้นการควบคุมทางธุรการกับ กคร./คตร.  
และจัดตั้งหมู่เรือถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยทางน้ำ โดยขึ้นการควบคุมทางยุทธการ 
กับ กอร.ถปภ.รปภ.ทร./ฐท.กท. 

 การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งานพิธี โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเสด็จ
พระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค มีกระบวนการ วิธีปฏิบัติที่เป็นองค์ความรู้
มากมาย คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ (กลน.กร.) เล็งเห็นว่า ควรจะได้มี
การจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ ไว้เป็นแนวทางหรือคู่มือประกอบการปฏิบัติ ในการดำเนินจัดขบวนเรือพระราชพิธี 
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสต่อไป จึงได้จัดทำองค์ความรู้  เกี ่ยวกับการจัดตั ้งหมู ่ เรือ 
ถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยทางน้ำ และการจราจรทางน้ำ คณะอนุกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
องค์ความรู้ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีสนใจศึกษาค้นคว้าต่อไป 

                                                                                                                                                            
คณะทำงานการจัดการความรู้ 
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย                                                                     
และการจราจรทางน้ำ คตร. (กลน.กร.)                                                               

                                                                          สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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สารบัญ 

เร่ือง หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร (Synopsis)  ๑ 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ (Objective)  ๑ 

ขอบเขต (Scope)  ๒  

คำจัดกัดความ (Definition)  ๒ 

โครงสร้างคณะทำงาน และหน้าท่ีรับผิดชอบ (Working group and Responsibility)  ๓ 

กระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒๓ 

กระบวนการปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) พระราชพิธีฯ (เบ้ืองกลาง) ๒๔ 

กระบวนการปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) พระราชพิธีฯ (เบ้ืองปลาย) ๒๖ 

แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ๓๑ 

กระบวนการปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓๒ 

 - กระบวนการวางแผน (Plan)  

 - กระบวนการปฏิบัติ (Practices) 

 - กระบวนการรายงานผล (Report) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ๓๔ 

เอกสารอ้างอิง (References) ๔๐ 

แบบฟอร์มท่ีใช้ (Form) ๔๑ 

แผนสำรองฉุกเฉิน (fallback option) ๔๑ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา 

(After Action Review : AAR) ๔๕ 

ภาคผนวก (Appendix) ๔๖
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บทสรุปผู้บริหาร (Synopsis) 
 คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ (กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ) 
ได้ร ับมอบภารกิจกองทัพเรือโดยกองเรือยุทธการ (กร.) ให้กองเรือลำน้ำ กองเรื อยุทธการ (กลน.กร.)  
จัดเรือถวายความปลอดภัยขบวนเรือพระราชพิธี โดยขึ้นการควบคุมทางยุทธการกับกองอำนวยการควบ คุม 
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค คณะอนุกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี (กคร./คตร.) 
จ ัดตั ้งหมู ่ เร ือถวายความปลอดภ ัย และร ักษาความปลอดภ ัยทางน ้ำ ข ึ ้นก ารควบคุมทางยุทธการ 
กับกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย กองทัพเรือ ทางน้ำของหน่วยใน กร.  
โดยข้ึนการควบคุมทางยุทธการกับ กลน.กร. พร้อมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีเป็น หน่วยถวายความปลอดภัย และรักษา 
ความปลอดภัยกองเรือลำน้ำฯ (นถปภ.รปภ.กลน.กร. จท. และ รน.) จัดหมู่เรือถวายความปลอดภัยทางน้ำ 
จัดทำแผนถวายความปลอดภัยทางน้ำ และการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ และการส่งกลับสายแพทย์ทางน้ำ 
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้ง ประสานการปฏิบัติกับกรุงเทพมหานคร (สำนักสิ่งแวดล้อม) ในการเก็บขยะ 
ในแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดจน อำนวยการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและการจราจรทางน้ำ 
ในแม่น้ำเจ้าพระยา ต้ังแต่สะพานกรุงธน – สะพานพระปกเกล้า พื้นท่ีไข่แดง (พื้นท่ีหวงห้าม) และพื้นท่ีบริเวณ
ใกล้เคียงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 กลน.กร. เป็นหน่วยที่จะต้องจัดเตรียมเรือ เพื่อถวายความปลอดภัยทางน้ำ แด่พระบรมวงศานุวงศ์
และจัดเตรียมเรือรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ให้กับบุคคลสำคัญตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในแม่น้ำเจ้าพระยา
และลำคลองสาขาต่าง ๆ โดยมีแนวทางการจัดกำลังทางเรือท่ีมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพสูง สามารถปฏิบัติการ 
ในการถวายความปลอดภัย และเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ 
จะได้มีความสง่างาม ได้รับความปลอดภัยสูงสุด สมพระเกียรติ และเป็นไปตามพระราชประสงค์ 

 แนวทางการจัดกำลัง ได้พิจารณาปรับกำลังให้สอดคล้องและเพียงพอกับพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับการปฏิบัติในภารกิจร่วมกับกำลังท่ีจัดจาก กองบังคับการตำรวจน้ำ และกรมเจ้าท่า เป็นกำลังหลัก
ในการถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย ตลอดห้วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวน 
พยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และปฏิบัติตามท่ี
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (ทม.รอ.) มอบหมาย เพื ่อสนองพระราชดำริ  
และพระมหากรุณาธิคุณให้สมพระเกียรติ ตามโบราณราชประเพณี 

วัตถุประสงค์ (Objective) 
 ๑. เพื่อให้ กลน.กร. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และเป็นการสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลที่ได้มาตรฐาน
เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริหารท่ีมีคุณภาพ และบรรลุข้อกำหนดท่ีสำคัญของกระบวนการ 

 ๒. เพื ่อเป็นหลักฐานที ่แสดงให้เห็นถึงวิธ ีการทำงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่ อใช้สำหรับ 
การพัฒนาและเรียนรู้ของผู้มาปฏิบัติงานใหม่ รวมถึง  การยกระดับการปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ 
ตลอดจนใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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 ๓. เพื่อใช้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการได้ร ับรู ้ เข้าใจกระบวนการ
ปฏิบัติงานและใช้ประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าว เพื่อขอรับบริการท่ีตรงกับความต้องการ 

 ๔. เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ในการสนับสนุนการจัดพิธีพระบรมราชาภเิษก 
ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขนวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งต่อไป 

ขอบเขต (Scope) 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
และการจราจรทางน้ำ (กลน.กร.) ๓ ข้ันตอน ประกอบด้วย 
 ๑. กระบวนการวางแผน (Plan) 
 ๒. กระบวนการปฏิบัติ (Practices) 
 ๓. กระบวนการรายงานผลการปฏิบัติ (Report) 

คำจำกัดความ (Definition) 
           มถปน.กลน.กร. หมายถึง หมู่เรือถวายความปลอดภัยทางน้ำ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ โดยมี 
รอง ผบ.กลน.กร. เป็นผู้บังคับหมู่เรือ ดำเนินการในเรื่องการรักษาความปลอดภัย และการจัดการจราจรทางน้ำ  
ที่เกี่ยวกับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค รวมทั้งการถวายความปลอดภัย ในการเสด็จพระราชดำเนิน    
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการปิดจราจรทางน้ำ การควบคุมท่าเทียบเรือในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและ      
การรักษาความปลอดภัยทางน้ำท้ังปวง และดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามท่ีจะได้รับมอบหมายเพิ่มเติม  

 นถปน.กลน.กร. หมายถึง หน่วยเรือถวายความปลอดภัยทางน้ำ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ มีท้ังหมด 
๕ หน่วยเรือ ขึ้นการบังคับบัญชากับหมู่เรือรักษาความปลอดภัยทางน้ำฯ มีผู้บังคับหน่วยเรือ เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ ดำเนินการในเรื่องการรักษาความปลอดภัย และการจัดการจราจรทางน้ำ ที่เกี่ยวกับการจัดขบวน
พยุหยาตราทางชลมารค รวมทั้ง การถวายความปลอดภัยในการเสด็จพระราชดำเนินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
รวมถึง การปิดจราจรทางน้ำ การควบคุมท่าเทียบเรือในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้องและการรักษาความปลอดภัยทางน้ำท้ังปวง 
และดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามท่ีจะได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 
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ลับ 

ลับ 

โครงสร้างคณะทำงาน และหน้าที่รับผิดชอบ 

     ๑. ผังโครงสร้าง คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจรทางน้ำ 

 

      
 
 

 ๒ หน้าที่รับผิดชอบ 
          รัฐบาลได้มีคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และหน่วยต่าง ๆ ในการเสด็จพระราชดำเนิน
เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
เพื่อสนองพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณให้สมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณี ในการนี้ ทร. ได้แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ (กลน.กร.) โดยมี ผบ.กลน.กร.เป็นประธาน
อนุกรรมการ มีหน้าท่ี วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ดำเนินการในเรื่องการรักษาความปลอดภัย 
การจราจรทางน้ำท่ีเกี่ยวกับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค รวมทั้ง การถวายความปลอดภัย ในการเสด็จ
พระราชดำเนิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึง การปิดจราจรทางน้ำ การควบคุมท่าเทียบเรือในพื้นที่ 
ท่ีเกี่ยวข้อง การรักษาความปลอดภัยทางน้ำท้ังปวง และดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามท่ีจะได้รับมอบหมาย
เพิ่มเติม รวมไปถึงแผนเผชิญเหตุในการอพยพประชาชนที่เข้าร่วมชมขบวนเรือฯ ในพื้นรับผิดชอบของ ทร.  
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีการวางกำลังทางน้ำ ของหมู ่เร ือถวายความปลอดภัยทางน้ำ กองเรือลำน้ำ 
กองเรือยุทธการ (มถปน.กลน.กร.) รับผิดชอบในการวางกำลังและใช้กำลังที่กำหนดในแม่น้ำเจ้าพระยา  
ต้ังแต่สะพานพระราม ๗ - สะพานตากสิน โดยจะดำเนินการถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยทางน้ำ 
ด้วยกำลังจากหน่วยต่าง ๆ ท้ังใน ทร. และนอก ทร. ประกอบกำลัง ดังนี้  

ภาพท่ี ๑ 

โครงสร้างคณะทำงาน 
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ลับ 

ลับ 

  
 
 
 
 
 

 
 

       

ภาพท่ี ๒ 

หน่วยที่นำเรือเข้าร่วมปฏิบัติการ 

ภาพท่ี ๓ 

ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
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 ภารกิจ การถวายความปลอดภัยทางน้ำแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี ฯ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ ตั ้งแต่ สะพานพระราม ๗ – สะพานตากสิน เพื่อให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด 
สมพระเกียรติ และเป็นไปตามพระราชประสงค์ รวมถึงการจัดการจราจรทางน้ำในขบวนพิธีพยุหยาตรา 
ทางชลมารคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

          

  
 
  
 แนวความคิดในการปฏิบัติ การปฏิบัติของหมู่เรือฯ จะถวายความปลอดภัยทางน้ำ ในแม่น้ำ
เจ้าพระยา บริเวณพื้นที่ สะพานพระราม ๗ – สะพานตากสิน และนำเสด็จฯ ทางน้ำ ไปยังที่หมายปลอดภัย 
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด สมพระเกียรติและเป็นไปตามพระประสงค์ รวมถึงการจัดการ
จราจรทางน้ำในขบวนพิธีพยุหยาตราทางชลมารค ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยเรือ ถปน. และ ปิดกั้น
การจราจรทางน้ำ ตรวจสอบวัตถลุอยน้ำ ขึ้นการควบคุมทางยุทธการกับ กอร.ถปภ.ทร./ฐท.กท.  
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๔ 

แนวความคิดในการปฏิบัติการ 



- ๖ - 
 

 

ลับ 
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       พื้นที่รับผิดชอบ ทร. รับผิดชอบพื้นท่ีทางน้ำ รวมท้ัง พื้นท่ีทางบก และท่าเรือในท่ีต้ังของ ทร. ได้แก่ 
 ๑. พื้นที่ไข่แดง ระยะทาง รวม ๕.๕ กม. ตั ้งแต่ สะพานกรุงธนฯ ถึง สะพานพุทธฯ โดยลากเส้น 
ตามแนวกึ่งกลางแม่น้ำ คือ 
  ๑.๑ สะพานพระราม ๗ – สะพานกรงุธน (ระยะทาง ๔ กม.) 
  ๑.๒ สะพานกรุงธน  - สะพานพระปกฯ (ระยะทาง ๕.๕ กม.) 
  ๑.๓ สะพานพระปกฯ  - สะพานตากสิน (ระยะทาง ๓ กม.) 
  ๑.๔ ท่าวาสุกรี – ท่าราชวรดิฐ  (ระยะทาง ๓.๔ กม.) 
  

ภาพท่ี ๕ 

สะพานและลำคลองท่ีสำคัญ 

ภาพท่ี ๖ 

พื้นท่ีรับผิดชอบ 
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ลับ 

 ๒. พื้นท่ีไข่ขาว วัดจากกลางแม่น้ำ 
  ๒.๑ ใกล้สุด ๗๐๐ ม.  
  ๒.๒ ไกลสุด ๑,๖๐๐ ม.  
  ๒.๓ ทร. รับผิดชอบพื้นท่ีในแม่น้ำเจ้าพระยา 
  ๒.๔ บนสะพาน ให้หน่วย ฝ่ังพระนครฯ เป็นผู้รับผิดชอบ 
 

 
 
      
 
 องค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ 
 สะพาน ท่ีสำคัญ ๕ สะพาน 
 ๑. สะพานกรุงธน 
 ๒. สะพานพระราม ๘ 
 ๓. สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
 ๔. สะพานพระพุทธยอดฟ้า 
 ๕. สะพานพระปกเกล้า 
 คลอง ท่ีสำคัญท่ีเช่ือมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา มีดังนี้  
 ฝ่ังพระนคร - ไม่มี 
 ฝ่ังธนบุรี จำนวน ๓ คลอง ได้แก่ 
 ๑. คลองบางกอกน้อย   
 ๒. คลองมอญ  
 ๓. คลองบางกอกใหญ่ 
  

ภาพท่ี ๗ 

สะพานและคลองท่ีสำคัญ 
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 ข้อมูลความกว้างแม่น้ำ  
 ความกว้างของแม่น้ำเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีสำคัญ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก โดยความกว้าง
ของแม่น้ำเจ้าพระยา ต้ังแต่สะพานกรุงธน จนถึง สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ แต่ละช่วงมีความกว้างแตกต่างกัน ดังนี้ 
 ท่าวาสุกรี   ๓๒๐ ม. 
 สะพานพระราม ๘   ๒๔๐ ม. 
 สะพานปิ่นเกล้า   ๙๗/๑๙๕ ม. (กว้างตอม่อ/กว้างสุด) 
 ท่าพรานนก   ๑๕๐ ม. 
 ท่าช้าง            ๑๕๐ ม. 
 ท่าราชวรดิฐ   ๑๗๐ ม. 
 ท่าวัดอรุณฯ   ๑๒๕ ม. 
 

 
 
 
  
 

  

ภาพท่ี ๘ 

ความกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยา 
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 ท่าเรือปลอดภัย จำนวน ๑๖ ท่า ได้แก่ 
 ๑. ท่าวัดราชาธิราช ๑  ๒. ท่าเสด็จวาสุกรี  
 ๓. ท่าเรือวัดเทวราชกุญชร  ๔. ท่าเรือธนาคารแห่งประเทศไทย  
 ๕. ท่าเรือโดยสารสะพานพระราม ๘  ๖. ท่าพระอาทิตย์  
 ๗. ท่าเรือราชนาวีสโมสร  ๘. ท่าราชวรดิษฐ์  
 ๙. ท่าเรือกิจการพลเรือนทหารเรือ  ๑๐. ท่าเรือวัดบวรมงคล  
 ๑๑. ท่าเรือข้ามฟากบ้าน  ๑๒. ท่าเรือโรงพยาบาลศิริราช  
 ๑๓. ท่าเรือราชนาวิกสภา  ๑๔. ท่าเรือหอประชุมกองทัพเรือ  
 ๑๕. ท่าเรือรับเสด็จวัดอรุณฯ  ๑๖. ท่าเรือกองบัญชาการกองทัพเรือ 

 
 
  
 
 
 
 

ภาพท่ี ๙ 

ท่าเรือต่าง ๆ 
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ลับ 

 
 
  
 การปฏิบัติ  
 ๑. สกัดกั้นเรือ หรือวัตถุลอยน้ำท่ีมีทิศทางมุ่งเข้าสู่พื้นท่ี 
 ๒. กรณีฉุกเฉิน จัดเตรียมเส้นทางเสด็จฯ ทางน้ำ โดยเรือในหน่วยเรือ ถปน.ฯ จัดรูปกระบวนเรื อ  
เพื่อเตรียมการถวายความปลอดภัยในขณะเสด็จฯ ลงเรือยนต์พระที่นั่ง คือ เรือ ขส.ทร. ๑๒๐๗ (พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี) และ เรือ ขส.ทร. ๑๒๐๖ (พระบรมวงศานุวงศ์) 
และประกอบกำลังเป็นรูปขบวนเดินทางนำเสด็จฯ ไปยัง ท่ีหมายปลอดภัย ณ ท่าวาสุกรี (ท่าหลัก) ท่าราชวรดิฐ 
ท่า บก.ทร. วังเดิม (ท่ารอง) และ ที่หมายการส่งกลับทางสายแพทย์ ณ รพ.ศิริราช หรือตามที่ราชองครักษ์
ประจำพระองค์ หรือ กอร.ถปภ.ทร. จะประสาน หรือส่ังการ 

 
 ภาพท่ี ๑๑ 

การประกอบกำลังในการปฏิบัติภารกิจ 

ภาพท่ี ๑๐ 

แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ 
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ลับ 

   

              
 
 
 

 
     
 

ภาพท่ี ๑๒ 
การจัดกำลังหน่วยเรือ  

ภาพท่ี ๑๓ 
การวางกำลังทางเรือ  
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 ส่วนควบคุมการปฏิบัติ จัดหมู่เรือถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย ในการวางกำลัง 
และใช้กำลังท่ีกำหนดในแม่น้ำเจ้าพระยา ต้ังแต่สะพานพระราม ๗ - สะพานตากสิน ด้วยกำลังจากหน่วยต่าง ๆ 
ท้ังใน ทร. และนอก ทร. แบ่งออกเป็น 

             ๑. หน่วยเรือถวายความปลอดภัยทางน้ำที่ ๑ จัดหมู่เรือถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย
ด้วยกำลังจากหน่วยต่าง ๆ ทั ้งใน ทร. และนอก ทร. ทำหน้าท่ีเป็นเรือถวายความปลอดภัยทางน้ำและร ักษา 
ความปลอดภัยทางน้ำบุคคลสำคัญ ในกรณีเสด็จเคลื่อนย้ายฉุกเฉินทางน้ำ แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการเดินทางถวายความปลอดภัยทางน้ำ 
ไปยังสถานท่ีท่ีปลอดภัย รวมทั้ง การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ หรือตามที่ได้รับการมอบหมาย 
ประกอบด้วย   
                      ก) เรือตรวจการณ์ลำน้ำ   ๓  ลำ 
                      ข)  เรือจู่โจมลำน้ำ  ๔  ลำ  
                      ค) เรือเจ้าท่า                  ๒  ลำ  
                      ง) เรือตำรวจน้ำ               ๔  ลำ  
                      จ) เรือ ขส.ทร. ๑๒๐๗ 
                      ฉ) เรือ กร. ๙๑๒  
                      ช) เรือวชิรพยาบาล  

            ๒. หน่วยเรือถวายความปลอดภัยทางน้ำที ่  ๒ จ ัดหมู ่ เร ือถวายความปลอดภัยและร ักษา 
ความปลอดภัยด้วยกำลังจากหน่วยต่าง ๆ  ทั้งใน ทร. และนอก ทร. ทำหน้าท่ีเป็นเรือถวายความปลอดภัยทางน้ำ 
และรักษาความปลอดภัยทางน้ำบุคคลสำคัญ ในกรณีเสด็จเคลื ่อนย้ายฉุกเฉินทางน้ำแด่ พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการเดินทาง 
ถวายความปลอดภัยทางน้ำไปยังสถานท่ีท่ีปลอดภัย รวมทั้ง การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ หรือ
ตามท่ีได้รับการมอบหมาย ประกอบด้วย 
                       ก) เรือตรวจการณ์ลำน้ำ     ๒  ลำ  
                       ข) เรือจู่โจมลำน้ำ              ๒  ลำ  
                       ค) เรือ ขส.ทร. ๑๒๐๖  
                       ง) เรือเจ้าท่า ๒๑๘  
                       จ) เรือวชิรพยาบาล 
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 ๓. หน่วยเรือถวายความปลอดภัยทางน้ำเรือพระที่นั ่งฯ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทำหน้าท่ี 
เป็นเรือค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเกิดเหตุคนตกน้ำ (กรณีกำลังพลในขบวนเรือพระราชพิธตีกน้ำ 
หรือประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จในพื้นที่ต่าง ๆ ตกน้ำ) รับ – ส่งกำลังพลระหว่าง ท่าเรือ – เรือที่ผูกหลักในน้ำ 
รับแรงกระแทกระหว่างเรือพระที่นั่ง และเรือพยาบาลเข้าเทียบ ในขณะเรือเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ 
เพื่อนำไปยังท่ีหมายปลอดภัย และในขณะนำเรือเข้าจอดในอู่เรือ ประกอบด้วย 
               เรือยาง ถปภ.เรือพระท่ีนั่งสุพรรณหงส์   
                       ก) เรือยาง กลน.กร.            ๗  ลำ  
                       ข) เรือยาง นสร.กร.               ๒  ลำ 
               เรือยาง ถปภ.เรือพระท่ีนั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ และเรือพระท่ีนั่งอเนกชาติภุชงค์    
                       ก) เรือยาง พัน.ลว.พล.นย.       ๗  ลำ  
                       ข) เรือยาง นสร.กร.  ๒  ลำ 
                 เรือยางช่วยเหลือผู้ประสบภัย (เรือยาง ๒๐ ลำ) 
                       ก) เรือยาง กลน.กร.               ๑  ลำ 
                       ข) เรือยาง พัน.ลว.พล.นย.       ๘  ลำ 
                       ค) เรือยาง นสร.กร.               ๒  ลำ 
                       ง) เรือยาง                     ๓  ลำ 
                       จ) เรือยาง สอ.รฝ.                 ๒  ลำ 
                       ฉ) เรือ กอง สน.กร. ๒  ลำ 
                เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ (พร้อมปฏิบัติเม่ือสั่ง)    เรือ กร.๙๑๓ 

ภาพท่ี ๑๔ 
การวางกำลังของ นถปน.ท่ี ๓  



- ๑๔ - 
 

 

ลับ 

ลับ 

 
 

 
 

  
ภาพท่ี ๑๖ 

การวางกำลังปิดกั้นการจราจรทางน้ำ (บางกอกน้อย) 

ภาพท่ี ๑๕ 
การวางกำลังปิดกั้นการจราจรในแม่น้ำเจ้าพระยา 



- ๑๕ - 
 

 

ลับ 

ลับ 

 
                     
  

ภาพท่ี ๑๗ 
การวางกำลังปิดกั้นการจราจรทางน้ำ (คลองมอญ) 

ภาพท่ี ๑๘ 
การวางกำลังปิดกั้นการจราจรทางน้ำ (คลองบางกอกใหญ่) 



- ๑๖ - 
 

 

ลับ 

ลับ 

                           
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๑๙ 
การวางกำลังปิดกั้นการจราจรทางน้ำ (สะพานกรุงธน) 

ภาพท่ี ๒๐ 
การวางกำลังปิดกั้นการจราจรทางน้ำ (สะพานพระปกเกล้า) 



- ๑๗ - 
 

 

ลับ 

ลับ 

 ๔. หน่วยเรือปิดกั้นการจราจรทางน้ำ ทำหน้าที่เป็นเรือปิดกั้นการจราจรทางน้ำ พิสูจน์ทราบ 
วัตถุลอยน้ำ ซึ่งมีทิศทางเข้าหาขบวนเรือพระราชพิธี สกัดกั้นเรือท่ีต้องสงสัย ป้องกันการแทรกซึมทางน้ำ และ
ป้องกันการจู่โจม หรือโจมตี ประกอบด้วย 
 พื้นที่สะพานกรุงธน 
                       ก) เรือเจ้าท่า                ๒   ลำ 
                       ข) เรือตำรวจน้ำ               ๑   ลำ 
                       ค) เรือตรวจการณ์ลำน้ำ    ๑   ลำ                    
                พื้นที่คลองบางกอกน้อย 
                       ก) เรือจู่โจมลำน้ำ       ๑   ลำ 
                       ข) เรือเจ้าท่า                   ๒   ลำ 
                       ค) เรือตำรวจน้ำ               ๑   ลำ 
                พื้นที่คลองมอญ 
                       ก) เรือจู่โจมลำน้ำ              ๑   ลำ 
                       ข) เรือเจ้าท่า             ๑   ลำ 
                       ค) เรือตำรวจน้ำ               ๑   ลำ 
                พื้นที่คลองบางกอกใหญ่ 
                       ก) เรือจู่โจมลำน้ำ              ๑   ลำ 
                       ข) เรือเจ้าท่า                   ๑   ลำ 
                       ค) เรือตำรวจน้ำ               ๑   ลำ 
                พื้นที่สะพานพระปกเกล้า 
                       ก) เรือเจ้าท่า                   ๒   ลำ 
                       ข) เรือตำรวจน้ำ               ๑   ลำ 
                       ค) เรือตรวจการณ์ลำน้ำ   ๑  ลำ 
                เรือตรวจวัตถุลอยน้ำและชุดปฏิบัติการพิเศษ 
                       ก) เรือยาง สพ.ทร.            ๘   ลำ 
                       ข) เรือปฏิบัติการพิเศษ นสร.กร. ๑ ลำ 

           ๕. หน่วยเรือลาดตระเวนเฝ้าตรวจชั้นนอก ทำหน้าที่เป็นเรือลาดตระเวน โดยวางกำลังเฝ้าตรวจ 
ลาดตระเวน ตรวจค้น พิสูจน์ทราบ สกัดกั้นต่อฝ่ายตรงข้าม และภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อการถวายความ
ปลอดภัยในพื้นท่ีรับผิดชอบของ กองทัพเรือ ประกอบด้วย 

                พื้นที่สะพานกรุงธน – สะพานพระราม ๗ 
                        ก) เรือตรวจการณ์ลำน้ำ     ๑   ลำ 
                        ข) เรือจู่โจมลำน้ำ       ๑   ลำ 
                        ค) เรือเจ้าท่า              ๑   ลำ 
                        ง) เรือตำรวจน้ำ           ๑   ลำ 



- ๑๘ - 
 

 

ลับ 

ลับ 

               พื้นที่สะพานพระปกเกล้า – สะพานตากสิน  
                        ก) เรือตรวจการณ์ลำน้ำ      ๑   ลำ 
                        ข) เรือจู่โจมลำน้ำ       ๑   ลำ 
                        ค) เรือเจ้าท่า            ๑   ลำ 
                        ง) เรือตำรวจน้ำ          ๑   ลำ 
 

  

ภาพท่ี ๒๑ - ๒๒ 
หน่วยเรือ ลว.เฝ้าตรวจการณ์ทางน้ำ 



- ๑๙ - 
 

 

ลับ 

ลับ 

 

 
  



- ๒๐ - 
 

 

ลับ 

ลับ 

             

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒๓ - ๒๖ 
การเคล่ือนย้ายฉุกเฉินทางน้ำ (เสด็จทางหน้าขบวนฯ) 



- ๒๑ - 
 

 

ลับ 

ลับ 

 ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ต่าง ๆ ของ ทร. กรณีเคลื่อนย้ายฉุกเฉินทางน้ำแด่ พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ไปยังสถานท่ีท่ีปลอดภัย 
ท่าวาสุกรี (ท่าหลัก) ท่าราชวรดิฐ และท่า บก.ทร. (วังเดิม) เป็นท่ารอง  

 การเคล่ือนย้ายกรณีฉุกเฉินทางน้ำ ในกรณีส่งกลับทางสายแพทย์ การนำเสด็จฯ แด่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ไปยังท่าเรือโรงพยาบาลศิริราช 
(ดังถาพท่ี ๒๑)  

 
  

ภาพท่ี ๒๗ - ๒๘ 
การเคล่ือนย้ายฉุกเฉินทางน้ำ (เสด็จทางหลังขบวนฯ) 



- ๒๒ - 
 

 

ลับ 

ลับ 

 
 
 
  

  

ภาพท่ี ๒๙ - ๓๐ 
การเคล่ือนย้ายฉุกเฉินทางน้ำ (เสด็จทางหลังขบวนฯ) 



- ๒๓ - 
 

 

ลับ 

ลับ 

กระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
  

มีการ 
แก้ไข ปรับแผน 

ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงแผน 

เริ่ม 

ประชุมวางแผน 

จัดทำ
แผน 

การประชุมชี้แจง 
การปฏิบัติ 

การเสนอความ
ต้องการและ
งบประมาณ 

ฝึกซ้อม 

ฝึกซ้อม 

ปรับแก ้

สรุปผลการปฏิบัติ 

ข้อขัดข้อง 
มี 

ไม่มี 

มี 

ไม่มี 

จบ
ภารกิจ 

มีการ 
เปลี่ยนแปลงแผน 



- ๒๔ - 
 

 

ลับ 

ลับ 

        กระบวนการปฏิบัติ และข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) พระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ (เบื้องกลาง) ๔ - ๖ พ.ค.๖๒  

ลำดับ กระบวนการ ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 
 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. 
 
 
 
 
 

 
กระบวนการ

วางแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

 

 - ๔ พ.ค.๖๒  ได้ร ับการประสานจากคณะอนุกรรมการ 
  ฝ่ายฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายฯ ว่ามีกำหนดเชิญเรือพระท่ีนั่ง 
  สุพรรณหงส์ ซึ ่งจอดอยู่ที ่อู ่หมายเลข ๑ อธบ.อร. ไปยัง 
  ท่าราชวรดิฐ  
- ๕ - ๖ พ.ค.๖๒  หม ู ่ เร ือร ักษาความปลอดภ ัยและ 
  การจราจรทางน้ำ ได้ร ับมอบภารกิจจัดหมู ่ เร ือร ักษา 
  ความปลอดภัยทางน้ำ 
 
- ประมาณการค่าใช้จ่าวันที่ ๔ (ค่าอาหารและเครื่อง ด่ืม 
  และน้ำมันเช้ือเพลิง) 
-  ประมาณการค ่าใช ้จ ่ ายว ันท ี ่  ๕ –  ๖ (ค ่ าอาหาร 
  และเครื่องด่ืมและน้ำมันเช้ือเพลิง) 
 
- ๔ พ.ค.๖๒ หมู่เรือรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
  ทางน้ำ ได้จัดเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ จำนวน ๒ ลำ 
  เรือจู ่โจมลำน้ำ ๒ ลำ เรือยาง ๖ ลำ เป็นหมู่เรือรั กษา 
  ความปลอดภัยทางน้ำ และกรมเจ้าท่า จัดเรือตรวจการณ์ 
  ๔ ลำ ร่วมเป็นหมู่เรือรักษาความปลอดภัยทางน้ำ 
- ค่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๗๒๐ ลิตร ในวงเงิน 
  ๒๐,๑๖๐ บาท และน้ำมันเบนซิน จำนวน ๑,๑๗๐ ลิตร 
  ในวงเงิน ๔๔,๔๖๐ บาท 
 
 

- อนุกรรมการฝ่ายรักษาความ
ปลอดภ ั ยและการจราจร 
ทางน้ำ 
 
- อนุกรรมการฝ่ายรักษาความ
ปลอดภ ั ยและการจราจร 
ทางน้ำ 
 
- กบ.กลน. 
 
- กบ.กลน. 
 
 
- อนุกรรมการฝ่ายรักษาความ
ปลอดภ ั ยและการจราจร 
ทางน้ำ 
 
 
- พธ.กลน.ทดรองจ่ายเพื่อใช้
ปฏิบัติราชการไปก่อน และ 
กบ.กลน. ขอรับการสนับสนุน
จาก พธ.ทร 

๑ วัน 
 
 
 

๒ วัน 
 
 
 

๑ วัน 
 

๒ วัน 
 
 

๑ วัน 
 
 
 
 

๑ วัน 

  

การปฏิบัติงาน 
และนำเรือพระที่น่ัง
สุพรรณหงส์ไปยัง 

ท่าราชวรดิฐ 

ประมาณการ และยืม
เงินทดรองจ่าย 

ประสาน
รายละเอียด 

ก 



- ๒๕ - 
 

 

ลับ 

ลับ 

ลำดับ กระบวนการ ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. 

 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ
รายงานผล 

 
 

 - ๕ พ.ค.๖๒ หมู่เรือรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
  ทางน้ำ ได้จัดเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ ๒ ลำ เรือจู่โจม 
  ลำน้ำ ๒ ลำ และกรมเจ้าท่า จัดเรือตรวจการณ์ ๔ ลำ 
  ร่วมเป็นหมู่เรือรักษาความปลอดภัยทางน้ำ 
- ค่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๒ ,๘๘๐ ลิตร ในวงเงิน 
  ๘๐,๖๔๐ บาท และน้ำมันเบนซิน จำนวน ๓,๒๔๐ ลิตร 
  ในวงเงิน ๑๒๓,๑๒๐ บาท 
 
- รายงานผลการปฏิบัติทางเอกสารและทางข่าวราชนาวี 
  ให้ กลน.ทราบหลังเสร็จส้ินภารกจิ และรายงานเหตุการณ์ 
  ให้ ศปก.ทร. และ กร. ทราบต่อไป  

 - อนุกรรมการฝ่ายรักษา 
   ความปลอดภัยและการจราจร 
   ทางน้ำ 
 
- พธ.กลน.ทดรองจ่ายเพื่อใช้ 
  ปฏ ิบ ัต ิราชการไปก ่อน 
  และ กบ.กลน. ขอรับการ 
  สนับสนุนจาก พธ.ทร 
- กลน. กร. และ ศปก.ทร. 
 

๒ วัน 
 
 

๒ วัน 
 
 
 
 

๓ วัน 

  
 

 

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 



- ๒๖ - 
 

 

ลับ 

ลับ 

กระบวนการปฏิบัติ และข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) พระราชพิธีบรมราชภิเษกฯ (เบื้องปลาย) ๑๒ ธ.ค.๖๒  

ลำดับ กระบวนการ ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม เอกสารอา้งอิง 
 

๑. 
  - คตร. มีคำสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

 
- กลน.กร. จัดประชุมวางแผนร่วมกับหน่วยกำลังฝ่ายรักษา
ความปลอดภัยและจราจรทางน้ำฝ่ายต่าง ๆ 
 
 
- คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรทาง
น้ำแต่งตั ้งคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ชี ้แจงการปฏิบัติให้กับ
หน่วยกำลังทางน้ำในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
- การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
และจราจรทางน้ำฝ่ายต่าง ๆ และตรวจพื้นที่รับผิดชอบทาง
น้ำของ ทร. 
- เตรียมกำลังพล เครื่อง และยุทโธปกรณ์ในการรักษาความ
ปลอดภัยและจราจรทางน้ำ โดยให้หน่วยกำลังฝ่ายรักษา
ความปลอดภัยและจราจรทางน้ำฝ่ายต่าง ๆ ตรวจสอบ 
รายงานอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และข้อขัดข้องที่เกิดข้ึน และ
รายงานให้ กลน.กร. ทราบในโอกาสแรก 
- คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรทาง
น้ำ ให้ฝ่ายต่าง ๆ เสนอประมาณการค่าใช้จ่าย อะไหล่/
นม.ชพ./ค่าอาหาร และค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ทั้งใน
วันซักซ้อมและวันจริง  
 
 
 
 
 

คตร. 
 
- ยก.ขว.กลน.กร. 
 
 
 
- ยก.ขว.กลน.กร. 
 
 
 

- ยก.ขว.กล
น.กร. 

 
 
 
 
 
 
 
- ยก.ขว.กลน.กร. 

 
 

๑๕ วัน 
 
 
 

๓๐ วัน 
 
 
 

๓๐ วัน 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ วัน 

 - คำสั่ง คตร. ท่ี ๓/
๒๕๖๒  ลง ๒๘ มิ.ย.๖๒  
- โทรเลขเชิญหน่วยกำลัง
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
และจราจรทางน้ำฝ่ายต่าง 
 ๆร่วมประชุม ณ บก.กล

น.กร. 
- คำสั่งยุทธการ 
“ชลมารค ๖๒”ที่ ๑๑/
๒๕๖๒ ลง ๓๐ ต.ค.๖๒ 
 
- โทรเลขเชิญหน่วยกำลัง
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
และจราจรทางน้ำฝ่ายต่าง 
 ๆร่วมประชุม ณ บก.กล

น.กร. 
 
 
 
- ฝ่ายต่าง ๆ ประมาณ
การค่าใช้จ่าย เสนอ 
กลน.กร.  

แต่งต้ังคณะทำงาน 

จัดทำแผน 
และชี้แจงการปฏิบัติ 

การเตรียม 
ความพร้อม 

ประชุมวางแผน 

การเสนอความ
ต้องการงบประมาณ 

กระบวน 
การวางแผน 

ก 



- ๒๗ - 
 

 

ลับ 

ลับ 

ลำดับ กระบวนการ ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม เอกสารอา้งอิง 
 
 
 
 

  - จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
และจราจรทางน้ำฝ่ายต่าง ๆ เพื ่อตรวจสอบปรับกรอบ
งบประมาณค่าใช้จ่าย อะไหล่/นม.ชพ./ค่าอาหาร และ
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ทั้งในวันซ้อมและวันจริง 

- ยก.ขว.กล
น.กร. 

๑๕ วัน  - ดำเนินการรวบรวม 
 ค่าใช้จ่าย เสนอผ่าน คตร. 

๒.    - ดำเนินการซักซ้อมของฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร 
ทางน้ำในพ้ืนที่สมมติของ ทร. 
 
- การซักซ้อมการปฏิบัติ ร่วมกับ ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ ทบ. ทอ.  
ตร. ณ สนามกีฬากองทัพบก 
 
 
 
- การซักซ้อมการปฏิบัติในส่วนของ ทร. ร่วมกับ คตร. ใน
การ 
ถปน./รปภ. และการจราจรทางน้ำ 
 
- ประชุม AAR หลงัการซักซ้อมย่อย อุปสรรค ข้อขัดข้อง  
ที่เกิดข้ึนและรายงานผลให้ กลน.กร. 
 
 
- การซักซ้อมการปฏิบัติในส่วนของ ทร. ร่วมกับ คตร. ใน
การ ถปน./รปภ. และการจราจรทางน้ำ 
 
- ประชุม AAR หลงัการซักซ้อมย่อย อุปสรรค ข้อขัดข้อง 
ที่เกิดข้ึนและรายงานผลให้ กลน.กร. ทราบ 

- ยก.ขว.กลน.กร. 
- มว.เรือที่ ๓  
 

- กลน.กร. 
- ยก.ขว.กล
น.กร. 
- มว.เรือที่ ๓  
กลน.กร. 
 
- ยก.ขว.กล
น.กร./ 
มว.เรือที่ ๓  
กลน.กร. 
- ยก.ขว.กลน.กร. 
 
 
 
- ยก.ขว.กลน.กร. 
- มว.เรือที่ ๓  
  กลน.กร. 
- กลน.กร. 
- ยก.ขว.กลน.กร. 

๖๐ วัน 
 
 

๖๐ วัน 
 
 
 
 

๑๒ ครั้ง 
 
 

๑๒ ครั้ง 
 
 
 

๕ ครั้ง 
 
 

๕ ครั้ง 

 - โทรเลขสั่งการใหห้น่วย
กำลังต่าง ๆ ตามจ่าหน้า 
ร่วมซักซ้อมการปฏิบัติ 
- โทรเลขสั่งการจาก 
ศปก.ทร. ให้จัดกำลังพล
หน่วยกำลังต่างๆ เข้าร่วม
การซักซ้อม กับ ฉก.ทม
รอ.๙๐๔ 
- โทรเลขสั่งการจาก 
ศปก.ทร. และ คตร.  
ในการซักซ้อมย่อย 
- โทรเลขสั่งการใหห้น่วย
กำลังต่าง ๆ ตามจ่าหน้า
เข้าร่วมประชุม 
 
- โทรเลขสั่งการจาก 
ศปก.ทร. และ คตร. ใน
การซักซ้อมย่อย 
- โทรเลขสั่งการใหห้น่วย
กำลังต่าง ๆ ตามจ่าหน้า
เข้าร่วมประชุม 
 
 

 

ประชุมทบทวนเพ่ือ
ปรับกรอบงบประมาณ 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

การซักซ้อมย่อยพ้ืนที่
จริงร่วมกับ คตร. 

ประชุมทบทวนหลัง
ปฏิบัติการซักซ้อม 

การซักซ้อมใน
พ้ืนทื่สมมติ (DRY 
RUN) ร่วมกับ  
ฉก.ทม.รอ.๙๐๔  
(ROCK DRILL) 

 

 

 

ก 

ประชุมทบทวนหลัง
ปฏิบัติการซักซ้อม 

การซักซ้อมพ้ืนที่จริง 
ร่วมกับ คตร. 



- ๒๘ - 
 

 

ลับ 

ลับ 

 

ลำดับ กระบวนการ ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน ผูรั้บผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม เอกสารอา้งอิง 
๓.    

- คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรทางน้ำ
ฝ่ายต่าง ๆ ประชุมสรุปผลการปฏิบัติ บทเรียน ปัญหา 
อุปสรรคข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 
- สรุปรายงานผลการปฏิบัติต่อ คตร. 
 

 
- ยก.ขว.กลน.กร. 

 
 

- ยก.ขว.กลน.กร. 
 

 
๗ วัน 

 
 

เมื่อเสร็จ
สิ้นภารกิจ 

 

  
- โทรเลขสั่งการใหห้น่วย
กำลังต่าง ๆ ตามจ่าหน้า
เข้าร่วมประชุมฯ 
- บันทึกรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ท่ี /๒๕๖๒ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ
รายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

การรายงานผล 



- ๒๙ - 
 

 

ลับ 

ลับ 

แผนการปฏิบัติประจำวันของ มถปน. และ นถปน. ที่ ๑ - ๕ (วันซักซ้อม วันจริง) 
 

เวลา การปฏิบัติ หน่วยที่เก่ียวข้อง หมายเหตุ 
๐๗๐๐ เรือใน มถปน. เข้าจอดเรือบริเวณ รนภ. 

และพื้นท่ีใกล้เคียง 
หน่วยต่าง ๆ ใน กอร.  

กทม. เริ่มเก็บขยะในแม่น้ำ มถปน. และ เร ือเก็บ
ขยะ 

มถปน. ควบคุมและส่ัง
การ 

๐๗๓๐ ปิดการจราจรทางน้ำ ขาล่องขึ ้นเหนือ 
และลงใต้ 

มถปน. , จท. อ้างถึงตารางการปฏิบัติ
ของ คตร. 

๐๘๐๐ ประชุม นตต. ประจำ กอร.ถปภ.รปภ.ทร. 
และ ผค.เรือ 

หน่วยต่าง ๆ ใน กอร. ผบ.มถปน. ผบ.นถปน.๑ 
– ๕ นตต. ผค.เรือ ใน มถ
ปน.  
และหน.ชุดปฏิบัติการ 

๐๙๐๐ ทดลองการส่ือสารในท่า หน่วยต่าง ๆ ใน กอร.  
๑๐๑๕ เรือยางท่ีสนับสนุน คตร. ออกเรือไป 

สะพานพระราม ๘ 
มถปน. พร้อม ณ สะพานพระราม 

๘ เวลา ๑๐๓๐ 
๑๐๓๐ นถปน.ที ่  ๔ และ ๕ ออกเร ือวางกำลัง 

ใน พท.รับผิดชอบ และเริ ่มแจ้งเตือนให้
เรือใน พท. ออกนอก พท.ปิดการจราจรทาง
น้ำ ก่อนเวลา ๑๒๐๐  

นถปน.ท่ี ๔ และ ๕  

๑๑๐๐ ทดลองการสื่อสารกับ จุดควบคุมขบวนเรือ
ท้ัง ๔ จุดและ นถปน.ท่ี ๔ และ ๕  

นถปน.ท่ี ๔ และ ๕  

๑๒๑๕ เรือเก็บขยะ กทม. ถอนตัวออกจาก พท. 
แล ้ววางกำล ั งบร ิ เวณสะพานกร ุงธน 
คลองบางกอกใหญ่ คลองบางกอกน้อย 
และสะพานพระปกเกล้า 

มถปน. , เรือเก็บขยะ  

เรือใน มถปน.ที่ ๑ – ๓ ออกเรือ 
เพื่อไปวางกำลังตามแผน 

มถปน. และ  
นถปน.ท่ี ๑ – ๓ 

วางกำลังให้เสร็จสิ้นก่อน 
๑๓๐๐ 

 
  



- ๓๐ - 
 

 

ลับ 

ลับ 

เวลา การปฏิบัติ หน่วยที่เก่ียวข้อง หมายเหตุ 
๑๒๓๐ ปิดการจราจรทางน้ำ ตั้งแต่สะพานกรุง

ธน - หอประชุมกองทัพเรือ 
นถปน.ท่ี ๔ และ ๕ 
และ จท. 

อ้างถึงตารางการปฏิบัติ 
ของ คตร. 

เริ่มการลากจูงเรือในอู่ ๑ อธบ.อร.  
และท่ี กรล.ขส.ทร. ไปจุดจอดเรือ 

มถปน. และ คตร. สนับสนุนเรือยางจำนวน ๑๒ ลำ 
ในการ รปภ. ระหว่างเส้นทาง 
และ บริเวณตอม่อสะพาน 

๑๓๐๐ ทดลองข่ายการส่ือสารกับหน่วยกำลัง 
ถปภ.ท้ังหมด 

หน่วยต่าง ๆ ใน 
กอร.ถปภ.ทร./ฐท.กท. 

 

๑๔๓๕ สนับสนุนเรือยางรับ ผค.เรือ จากเรือ 
ขส.ทร.๑๑๔๙ เพื่อไปส่งยังเรือพระราช
พิธีต่าง ๆ 

มถปน. / คตร.  
 
 

เรือยาง จำนวน ๒๐ ลำ 
ผลัดเปล่ียนกัน รับ – ส่ง 

๑๔๕๐ สนับสนุนเรือยางรับ ผบ.ทร. ปล.กห. ปล.
มท. เพื่อไปส่งยังเรือพระราชพิธีต่าง ๆ 

มถปน. / คตร. 

สนับสนุนเรือยางรับ พระตำรวจหลวง 
เพื่อไปส่งยังเรือพระราชพิธีต่าง ๆ 

มถปน. / คตร. 

๑๕๐๐ ปิดการจราจรทางน้ำเด็ดขาด ตั ้งแต่  
สะพานกรุงธน – สะพานพระปกเกล้า 

มถปน. , จท.  

๑๕๑๕ เรือใน นถปน.ท่ี ๑  ๒ และเรือยาง ถปภ. 
ออกเรือวางกำลัง 

กอร.ฯ / มถปน.ที่ ๑/
๒ และเรือยาง ถปภ. 

 

๑๕๓๐ จุลดิศส่ัง “เตรียมออกเรือ” และออกเรือ
เมื่อส่ัง มถปน.ที่ ๑  ๒ และเรือยาง ถปภ. 
ประกอบกำลังร่วมริ้วขบวน 

หน่วยต่าง ๆ ใน กอร.
ฯ 

 

๑๕๓๕ VVIP เสด็จถึงบริเวณท่าวาสุกรี กอร.ฯ / คตร.  
เรือพระท่ีนั่งสุพรรณหงส์เทียบท่าราชวร
ดิฐ และ VVIP เสด็จกลับ 

กอร.ฯ / คตร.  

เตรียมสนับสนุนเรือยางในการรับ - ส่ง 
กำลังพล 

มถปน.  

เปิดการจราจรทางน้ำ กอร.ฯ  
 
  



- ๓๑ - 
 

 

ลับ 

ลับ 

แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan)  

 

 
 
 
  

ภาพท่ี ๓๑ - ๓๒ 
แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 

 



- ๓๒ - 
 

 

ลับ 

ลับ 

กระบวนการปฏิบัติ และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
       ๑. การวางแผน 
  ๑.๑ หลังจาก คตร. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามคำสั่ง คตร. ที่ ๑/๒๕๖๑  
ลง ๒๓ พ.ย.๖๑ กลน.กร. ในฐานะที่ได้รับหน้าที่ถวายความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ ได้จัดให้มี  
การประชุมวางแผนร่วมกับหน่วยกำลังฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรทางน้ำฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด สง่างาม สมพระเกียรติ และเป็นไปตามพระราชประสงค์  
  ๑.๒ คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรทางน้ำ ตามคำส่ังยุทธการ “ชลมารค ๖๒” 
ท่ี ๗/๒๕๖๒ ลง ๒๓ ก.ย.๖๒ ได้ดำเนินการแต่งต้ังคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ช้ีแจงการปฏิบัติให้กับหน่วยกำลังทาง
น้ำในพื้นท่ีรับผิดชอบ และตรวจพื้นท่ีรับผิดชอบทางน้ำของ ทร. 
  ๑.๓ คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรทางน้ำ จัดการประชุมโดยให้กรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ เสนอประมาณการค่าใช้จ่าย อะไหล่ นม.ชพ. ค่าอาหาร และค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ  
ท้ังในวันซักซ้อมและวันจริง เพื่อเสนอ คตร. ดำเนินการต่อไป 

         ๒. การปฏิบัติ  
                มถปน.กลน.กร. (และ นถปน. ทั้ง๕ หน่วย) ได้ดำเนินการซักซ้อมย่อย จำนวน ๑๐ ครั้ง เกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัยและจราจรทางน้ำ ร่วมกับหน่วยกำลังทางเรือท่ีเกี่ยวข้อง และซ้อมใหญ่ จำนวน ๔ ครั้ง 
ก่อนการปฏิบัติในวันจริง ในพื้นท่ีสมมติ ของ ทร. 

         ๓.  รายงานผลการปฏิบัติ 
  ๓.๑ ประชุม AAR หลังการซักซ้อมย่อย กับหน่วยกำลังต่าง ๆ 
  ๓.๒ รายงานสถานการณ์ และสรุปผลการปฏิบัติ เสนอต่อ คตร. 
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ลับ 

ลับ 

การปฏิบัติ พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒ ต.ค.๖๒ พ.ย.๖๒ ธ.ค.๖๒ 
๑.การฝึกซ้อม         
   ๑.๑ การฝึกซ้อมในเรือภายในหน่วย ๒๑ พ.ค. – ๑๗ มิ.ย.๖๒       
   ๑.๒ การเคลื่อนย้ายเรือ  ๒๙ มิ.ย. – ๕ ก.ค.๖๒      
   ๑.๓ การฝึกซ้อมการเข้ารูปขบวน (วัดราชาธิวาส)   ๘-๑๒ ก.ค./๒๒-๒๖ ก.ค./

๕-๙ ส.ค. 
    

   ๑.๔ การซ้อมย่อยครั้งที่ ๑    ๒๒ ส.ค.๖๒     
   ๑.๕ การซ้อมย่อยครั้งที่ ๒    ๒๙ ส.ค.๖๒     
   ๑.๖ การซ้อมย่อยครั้งที่ ๓ (ฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ)     ๓ ก.ย.๖๒    
   ๑.๗ การซ้อมย่อยครั้งที่ ๔     ๑๐ ก.ย.๖๒    
   ๑.๘ การซ้อมย่อยครั้งที่ ๕ (ฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ)     ๑๗ ก.ย.๖๒    
   ๑.๙ การซ้อมย่อยครั้งที่ ๖     ๒๓ ก.ย.๖๒    
   ๑.๑๐ การซ้อมย่อยครั้งที่ ๗     ๒๗ ก.ย.๖๒    
   ๑.๑๑ การซ้อมย่อยครั้งที่ ๘      ๓ ต.ค.๖๒   
   ๑.๑๒ การซ้อมย่อยครั้งที่ ๙      ๗ ต.ค.๖๒   
   ๑.๑๓ การซ้อมย่อยครั้งที่ ๑๐      ๑๐ ต.ค.๖๒   
   ๑.๑๔ การซ้อมใหญ่ ครั้งที่ ๑      ๑๗ ต.ค.๖๒   
   ๑.๑๕ การซ้อมใหญ่ ครั้งที่ ๒      ๒๑ ต.ค.๖๒   
   ๑.๑๖ การซ้อมย่อยครั้งที่ ๑๑       ๑๒ พ.ย.๖๒  
   ๑.๑๗ การซ้อมย่อยครั้งที่ ๑๒       ๑๙ พ.ย.๖๒  
   ๑.๑๘ การซ้อมย่อยครั้งที่ ๑๓       ๒๖ พ.ย.๖๒  
   ๑.๑๙ การซ้อมใหญ่ ครั้งที่ ๓        ๓ ธ.ค.๖๒ 
   ๑.๒๐ การซ้อมใหญ่ ครั้งที่ ๔        ๙ ธ.ค.๖๒ 
   ๑.๒๑ พระราชพิธีเสด็จเลียบพระนคร        ๑๒ ธ.ค.๖๒ 
   ๑.๒๒ สำรวจ จัดเก็บเรือ สรุปผลการปฏิบัติ        ธ.ค.๖๒ 

ภาพท่ี ๓๓ 
แผนการฝึกซ้อม และการปฏิบัติขบวนเรือจริง 
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ลับ 

ลับ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 
 มาตรฐานเรือ 
     ๑. เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (รตล.) แบบใหม่  RIVERINE FAST PATROL BOAT 

 

 

 

 

 

 

          
 
 
 

  ๑.๑ วัตถุประสงค์ เป็นเรือปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนคุ้มกันลำน้ำ สนับสนุนการยิงฝั่ง สนับสนุน
การปฏิบัติการพิเศษ ป้องกันการแทรกซึมและรักษากฎหมายตามลำน้ำและชายฝั่งทะเลตามอำนาจหน้าท่ี 
ที่ ทร. ได้รับมอบหมาย การถวายความปลอดภัยทางน้ำและรักษาความปลอดภัยทางน้ำบุคคลสำคัญ รวมท้ัง 
การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ 
        ๑.๒ การใช้งาน ใช้เป็นเรือถวายความปลอดภัยทางน้ำและรักษาความปลอดภัยทางน้ำ 
บุคคลสำคัญ ในกรณีเสด็จเคลื่อนย้ายฉุกเฉินทางน้ำแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์ ในการเดินทางถวายความความปลอดภัยทางน้ำไปยังสถานที่ปลอดภัย 
รวมท้ังการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ หรือตามท่ีได้รับการมอบหมาย  
         ๑.๓ ขีดความสามารถ และสมรรถนะ การออกตัวและการหยุดเรือสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว     
มีความคล่องตัวสูงในการปฏิบัติสามารถหันเลี ้ยวได้ ๑๘๐ องศา ที ่ความเร็วสูงสุด โดยเฉพาะในลำน้ำ  
และในเขตน้ำตื้น บริเวณชายฝั่งได้เป็นอย่างดี สามารถเกยฝั่งและถอนตัวจากฝั่งเพื่อรับ - ส่ง ชปพ. โดยตัวเรือ 
ใต้แนวน้ำ และระบบขับเคลื่อนไม่เสียหาย ตัวเรือสร้างด้วย อลูมิเนียมอัลลอยด์ ความเร็วสูงสุด ๔๐ น๊อต 
ความเร็วมัธยัสถ์ ๒๕ น๊อต รัศมีทำการเมื่อความเร็วมัธยัสถ์ ๒๕๐ ไมล์ทะเล ระวางขับน้ำ ๑๐ ตัน กินน้ำลึก
สูงสุด ๐.๗ เมตร ขนาดของเรือ (กว้าง x ยาว) ๓.๒ x ๑๒.๒ เมตร ความสูงของเสากระโดง ๓.๓ เมตรเครื่องจักร
ใหญ่ ๒ เครื่อง (เครื่องยนต์ดีเซล) กำลังรวม - แรงม้า ระบบขับเคล่ือนเครื่องพ่นน้ำ (JACUZZI) 
       ๑.๔ การส ื ่อสาร  เรดาร ์พ ื ้นน ้ำแบบระยะไกล พร ้อมระบบ GPS เคร ื ่องร ับ - ส ่งว ิทยุ   
แบบ VHF/FM (High Band) จำนวน  ๑  เครื่อง  
       ๑.๕ กำลังพล นายทหารช้ันสัญญาบัตร ๑ นาย นายทหารช้ันประทวน ๔ นาย  

ภาพท่ี ๓๔ 
เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (รตล.) แบบใหม ่  

RIVERINE FAST PATROL BOAT 
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ลับ 

ลับ 

  ๒. เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ ( รตล.) RIVERINE  PATROL BOAT ( PBR.) 

 

 

 

 

 

 
 
 
        
 
 
 
  ๒.๑ วัตถุประสงค์ เป็นเรือปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนคุ้มกันลำน้ำ สนับสนุนการยิงฝ่ัง 
       ๒.๒ การใช้งาน ใช้เป็นเรือถวายความปลอดภัยทางน้ำ/รักษาความปลอดภัยทางน้ำบุคคลสำคัญ 
ในกรณีเสด็จเคล่ือนย้ายฉุกเฉินทางน้ำแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
และ พระบรมวงศานุวงศ์ ในการเดินทางถวายความความปลอดภัยทางน้ำไปยังสถานท่ีปลอดภัย รวมท้ังการค้นหา
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ หรือตามท่ีได้รับการมอบหมาย 
       ๒.๓ ขีดความสามารถ และสมรรถนะ ตัวเรือสร้างด้วย ไฟเบอร์กลาส ความเร็วสูงสุด  ๒๕ น็อต 
รัศมีทำการเมื่อความเร็วสูงสุด  ๑๕๐ ไมล์ ความเร็วมัธยัสถ์ ๒๐ น็อต  รัศมีทำการเมื่อความเร็วมัธยัสถ์ ๒๕๐ ไมล์ 
ระวางขับน้ำ ๘ ตัน กินน้ำลึกสูงสุดหัว ๐.๕ เมตร ท้าย ๐.๖ เมตร ขนาดของเรือ (กว้างXยาว) ๓.๕ X ๙.๖ เมตร 
ความสูงของเสากระโดง ๔.๓ เมตร เครื่องจักรใหญ่  ๒ เครื่อง (เครื่องยนต์ดีทรอยด์ 6V – 53 ) กำลังรวม ๔๔๐ 
แรงม้า เครื่องพ่นน้ำ 14 YJ  ( JACUZZI ) 
       ๒.๔ การส่ือสาร  เรดาร์พื้นน้ำแบบ RYTHEON  3100  ระยะไกลสุด  ๓๒  ไมล์  เครื่องรับ – ส่ง
วิทยุแบบ AN./ VRC. – 46 จำนวน ๒ เครื่อง 
        ๒.๕ กำลังพล  นายทหารช้ันสัญญาบัตร  ๑ นาย นายทหารช้ันประทวน  ๔ นาย ( พันจ่า ๑  จ่า ๓ )    
 
 

 

 

ภาพท่ี ๓๕ 
เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (รตล.)  

RIVERINE FAST PATROL BOAT ( PBR.) 
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ลับ 

ลับ 

 ๓. เรือจู่โจมลำน้ำ (จลต.) OUTBOARD MOTOR ASSAULT BOAT ( AB.M) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 ๓.๑ วัตถุประสงค์ เป็นเรือประเภท เรือจู่โจมลำน้ำเครื่องยนต์ติดท้าย ลาดตระเวนคุ้มกันลำน้ำ 
    ๓.๒ การใช้งาน ใช้เป็นเรือถวายความปลอดภัยทางน้ำและรักษาความปลอดภัยทางน้ำ 
บุคคลสำคัญ ในกรณีเสด็จเคลื่อนย้ายฉุกเฉินทางน้ำ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการเดินทางถวายความความปลอดภัยทางน้ำไปยังสถานท่ีปลอดภัย 
รวมทั้งการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ หรือตามท่ีได้รับการมอบหมาย 
    ๓.๓ ขีดความสามารถ และสมรรถนะ ตัวเรือสร้างด้วย ไฟเบอร์กลาส น้ำหนักตัวเรือ ๒๗๐ กก. 
ขนาดของเรือ (กว้าง X ยาว) ๑.๘๕ X ๕ เมตร  
            เครื่องยนต์ ( แรงม้า) น้ำหนักเครื่อง ( กก.)  ความเร็ว 

          เมอร์คิวรี่  ๕๐  แรงม้า  น้ำหนัก    ๘๐ กก. ความเร็ว ๒๕ กม. / ชม. 
          เมอร์คิวรี่ ๙๐ แรงม้า  น้ำหนัก ๑๓๕ กก.  ความเร็ว ๔๐ กม./ ชม. 
          เมอร์คิวรี่ ๑๑๕  แรงม้า น้ำหนัก ๑๔๒ กก.  ความเร็ว ๔๕ กม./ ชม. 

     ๓.๔ การส่ือสาร เครื่องรับ – ส่งวิทยุแบบ PRC. – 77  จำนวน  ๑ เครื่อง 
     ๓.๕ กำลังพล  นายทหารช้ันประทวน  ๓ นาย     
  

 

      

 

ภาพท่ี ๓๖ 
เรือจู่โจมลำน้ำ (จลต.) OUTBOARD 

MOTOR ASSAULT BOAT ( AB.M) 
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ลับ 

ลับ 

 ๔. เรือ กร.๙๑๒ 

 

        

 

 

 

 

 
 
 
 ๔.๑ วัตถุประสงค์ เป็นเรือประเภทเรือใช้สอย เป็นเรือพระท่ีนั่งในการเสด็จฯ ในลำน้ำ 
          ๔.๒ การใช้งาน การปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินทางน้ำ กรณีเรือพระที่นั่งขัดข้อง ใช้เป็นเรือยนต์ 
พระท่ีนั่งฉุกเฉิน ในการเดินทางถวายความความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อเดินทางไปยังท่ีหมายปลอดภัย      
          ๔.๓ ขีดความสามารถ และสมรรถนะ ตัวเรือสร้างด้วยไฟเบอร์กลาส ระวางขับน้ำเต็มที่ ๑๒ ตัน  
ระวางขับน้ำปกติ ๑๐ ตัน กินน้ำลึก เต็มที่ หัว ๐.๗๗ เมตร ท้าย ๐.๗๐ เมตร  ปกติ ๐.๖ เมตร  ท้าย ๐.๔๒ เมตร 
ความเร็วเต็มท่ี  ๒๒.๕ น็อต รัศมีทำการความเร็วสูงสุดต่อเนื่อง ๗๒ ไมล์ หรือ ๖ ชม.ความเร็วมัธยัสถ ์๒๐ น็อต 
ขนาดของเรือ (กว้างXยาว)  ๓.๗๐ X  ๑๒.๖๐ เมตร เครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง เครื่องยนต์ เมอร์คิวรี่ ขนาด 
๒๕๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตราอักษร ONAN แบบ 70 MDKAI  ขนาด ๗ กิโลวัตต์  
จำนวน ๒ เครื่อง เครื ่องบันทึกตำบลที่เร ือด้วยดาวเทียม (GPS) และเครื่องหาความลึกของน้ำ (DEPTH 
SOUNDER) 
        ๔.๔ การสื่อสาร วิทยุสื ่อสาร VHF/ FM ชนิด MOBILE แบบ TK – 760G จำนวน ๑ เครื่อง 
วิทยุส่ือสาร VHF / FM ชนิดวิทยุมือถือ แบบ TK 2107 จำนวน ๕ เครื่อง 
        ๔.๕ กำลังพล  นายทหารช้ันสัญญาบัตร ๑ นาย นายทหารช้ันประทวน  ๖ นาย  
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๓๗ 
เรือ กร.๙๑๒ 
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ลับ 

ลับ 

 ๕. เรือพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ (กร.๙๑๓) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
          ๕.๑ วัตถุประสงค์ เป็นเรือประเภทเรือใช้สอย เป็นเรือพยาบาล 
          ๕.๒ การใช้งาน เรือพยาบาล กร.๙๑๓ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์กู ้ชีพฉุกเฉินที่ทันสมัย 
ให้มีขีดความสามารถในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำและส่งต่อทางน้ำในเขตรับผิดชอบของกองทัพเรือ ในการ
รักษาพยาบาลขั้นต้นให้แก่ผู้ประสบภัยทางน้ำ และส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายทางบก 
ได้ให้กับโรงพยาบาลในพื้นท่ีใกล้เคียงในการรักษาพยาบาลต่อไป  
          ๕.๓ ขีดความสามารถ และสมรรถนะ ตัวเรือสร้างด้วย ไฟเบอร์กลาส ระวางขับน้ำ ๕.๕ ตัน 
ขนาดของเรือ (กว้าง X ยาว) ๒.๗๗ x ๑๑.๓๕ เมตร สูง ๒.๙๕ เมตร กินน้ำลึก ๖๓ ซม. เครื่องยนต์เมอร์คิวรี่ 
๒๕๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง ความเร็วสูงสุด ๒๕ น๊อต ๑๐๗ ไมล์ทะเล 
        ๕.๔ การส่ือสาร วิทยุรับ - ส่ง ๒๕ วัตต์ KENWOOD รุ่น TK 760G 
        ๕.๕ เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

- ถังออกซิเจน ขนาด ๔๐ ลิตร  จำนวน  ๔  ถัง 
- เปลพยาบาล ตรา GALAXY  จำนวน  ๑  ชุด 
- เครื่องดูดเสมหะ ตรา S – SCORY รุ่น VX 2   จำนวน  ๒  ชุด 
- เครื่องวัดกำลังดัน ตรา RLESTER รุ่น BIG BEN  จำนวน   ๒  ชุด 

  - เครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ มีจอภาพและเครื่องบันทึก       จำนวน   ๑  เครื่อง   
  - เครื่องช่วยหายใจชนิดเคล่ือนย้ายได้พร้อมถังออกซิเจน            จำนวน    ๑  ชุด        
  - เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนและชีพจรชนิดพกพา  จำนวน   ๑  เครื่อง     

- กระเป๋าช่วยชีวิตฉุกเฉิน  จำนวน  ๑  ชุด        
- เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ  จำนวน   ๑  เครื่อง     
- เครื่องมือส่องหลอดลม        จำนวน   ๑  ตัว        
 
 

ภาพท่ี ๓๘ 
เรือพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ (กร.๙๑๓) 
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- เปลสนามชนิดม้วนพับเก็บได้  จำนวน    ๑   เปล        
- ชุดเฝือกลมแบบสุญญากาศ    จำนวน    ๑  ชุด 
- ชุดพยุงคอและศีรษะ จำนวน   ๑  ชุด        
- ชุดล็อคศีรษะ จำนวน   ๑  ชุด        
- ชุดอุปกรณ์ดามหลัง จำนวน    ๑  ชุด        
- กระดานรองหลัง จำนวน    ๑  ชุด        
- ชุดช่วยหายใจมือบีบ จำนวน    ๑  ชุด  

         ๕.๖ กำลังพล  นายทหารช้ันสัญญาบัตร ๑ นาย นายทหารช้ันประทวน  ๓ นาย  

      ๖. เรือยางท้องแข็ง RIGID INFLATABLE BOAT (RIB) 

   

       
 
 ๖.๑ วัตถุประสงค์ เป็นเรือประเภทเรือใช้สอย 
        ๖.๒ การใช้งาน ใช้เป็นเรือค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเกิดเหตุคนตกน้ำ (กรณีกำลังพล
ในขบวนเรือพระราชพิธีตกน้ำ หรือประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จในพื้นที่ต่าง  ๆ ตกน้ำ) รับ – ส่งกำลังพล
ระหว่างท่าเรือ – เรือท่ีผูกหลักในน้ำ รับแรงกระแทกระหว่างเรือพระท่ีนั่ง และเรือพยาบาลเข้าเทียบ ในขณะเรือ 
เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เพื่อนำไปยังท่ีหมายปลอดภัย และในขณะนำเรือเข้าจอดในอู่เรือ   
         ๖.๓ ขีดความสามารถ และสมรรถนะ ตัวเรือสร้างด้วยยาง ทำด้วย HYPALON NEOPRENE 
FABRIC เส้นผ่าศูนย์กลางลูกบวบ  ๕๐ เซนติเมตร ความหนาของยาง ๑,๑๐๐ DEXITEX ขนาดของเรือ (กว้าง X ยาว) 
๕.๔ X ๒.๒ เมตร บรรทุกผู้โดยสารไม่น้อยกว่า ๑๐ คน เครื่องยนต์ เมอร์คิวรี่ ขนาด ๔๐ แรงม้า 
        ๖.๔ กำลังพล นายทหารช้ันประทวน  ๒ นาย 
 
 
 

ภาพท่ี ๓๙ 
เรือยางท้องแข็ง RIGID INFLATABLE BOAT (RIB) 
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มาตรฐาน และคุณสมบัติกำลังพล 
     ๑. กำลังพลทุกนาย ต้องผ่านการอบรมแนวทางการปฏิบัติการฉุกเฉินทางน้ำและทางทะเล MALS 
(Maritime and Aquatic Life Support) ในหลักการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และวิธีการ 
ปฐมพยาบาลผู ้ประสบภัยทางน้ำเบื ้องต้น การเคลื ่อนย้ายผู ้ป่วย และการปั ๊มหัวใจ หรือ CPR วิธ ีการ 
ท่ีจะช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อประสบภัยทางน้ำให้สามารถเอาชีวิตรอดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  

     ๒. กำลังพลทุกนาย ต้องเข้ารับการอบรม คำช้ีแจงการปฏิบัติ และฝึกการปฏิบัติตามท่ี กลน.กร. หรือ ทร. 
กำหนด  

     ๓. กำลังพลทุกนาย ต้องแต่งกายด้วยชุดเครื ่องแบบสะอาดเรียบร้อย ผมสั้นตามแบบระเบียบที่ ทร. 
กำหนดไว้   

เอกสารอ้างอิง (References) 
        ๑. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ๒. ระเบียบกรมราชองครักษ์ว่าด้วยการถวายความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ๓. หลักปฏิบัติว่าด้วยการถวายความปลอดภัย กรมราชองครักษ์ พ.ศ.๒๕๕๘ 
        ๔. คำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๗/๒๕๖๒ ลง ๑๘ ม.ค.๖๒ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการอำนวยการ
จัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
       ๕. คำส่ังคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ท่ี ๑/๒๕๖๒ ลง ๑๘ ม.ค.๖๒ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก 
        ๖. คำส่ังคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ท่ี ๒/๒๕๖๒ ลง ๑๘ ม.ค.๖๒ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจรงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
       ๗. คำสั่งคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ท่ี ๑/๒๕๖๒ ลง ๑๓ ก.พ.๖๒ เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย 
      ๘. คำส่ังยุทธการ “ลือชัย ๖๒๒” ผบ.ทร.ท่ี ๒/๒๕๖๒ ลง ๑๙๐๙๐๐G สิงหาคม ๒๕๖๒ 
       ๙. ระเบียบปฏิบัติประจำ กองทัพเรือท่ี ๔ (รปจ.ทร.๔) ว่าด้วยการเฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ 
       ๑๐. ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๓๑ 
       ๑๑. บันทึก กพ.ทร. ท่ี กห ๐๕๐๓.๔/๒๘๔๗ ลง ๒๗ ก.พ.๖๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ 
เป็นผู้แทน ผบ.ทร. กรณีมอบหมาย และผู้แทน ทร. ในการเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงาน 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
       ๑๒ บันทึก กพ.ทร. ท่ี กห ๐๕๐๓.๔/๘๔๘๐ ลง ๒๕ มิ.ย.๖๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ 
เป็นผู้แทน ผบ.ทร. กรณีมอบหมาย และผู้แทน ทร. ในการเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงาน  
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพิ่มเติม 
       ๑๓. ข่าว ศปก.ทร. ลับ ด่วนมาก ที่ ๔๗/๐๖/๖๒ มวว.๐๗๑๑๓๐ มิ.ย.๖๒ เรื ่อง เตรียมการถวาย 
ความปลอดภัย ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา 
ทางชลมารค 
        ๑๔. ข่าว ศปก.ทร. ลับ ด่วนมาก ที่ ๕๘/๐๗/๖๒ มวว.๐๕๒๐๐๕ ก.ค.๖๒ เรื่อง แก้ไขสัญลักษณ์ 
ของเส้นในโครงสร้าง ถปภ.ทร. 
       ๑๕. แผนที ่พระราชพิธีเสด็จเลียบพระนครในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ลือชัย ๖๒๒ 
มาตราส่วน ๑ : ๑๐,๐๐๐ 
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       ๑๖. แผนที่พระราชพิธีเสด็จเลียบพระนคร ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ลือชัย ๖๒๒ ถวายความ
ปลอดภัยทางน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยาต้ังแต่สะพานพระราม ๗ ถึง สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มาตราส่วน 
๑ : ๑๐,๐๐๐ 

แบบฟอร์มท่ีใช้ (Form) 
     การปฏิบัต ิงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายการร ักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ  
ได้ดำเนินการตาม ได้นำหลักการการวางแผนทางทหาร ในการวางแผนในแต่ละขั ้นตอน (อทร. ๘๓๐๗ 
การวางแผนทางทหาร) ตั้งแต่การประมาณสถานการณ์ของผู้บังคับบัญชา เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำหนดการปฏิบัติของหน่วย การพัฒนาแผน เป็นการนำเอาการปฏิบัติที ่ได้มาเป็นโครงสร้างการจัด  
และการปฏิบัติของกำลังในส่วนย่อยหรือหน่วยรอง เอกสารส่ังการ เป็นการนำเอาองค์ประกอบและข้อมูลท่ีได้ 
จากการพัฒนาแผนมาแปลงเป็นคำสั ่งการไปยังหน่วยรอง  การกำกับดูแลการปฏิบัติ เป็นการติดตาม 
และปรับเปล่ียนการปฏิบัติเพื่อดำรงความสำเร็จ 

แผนสำรองฉุกเฉิน (fallback option) 
        แผนเผชิญเหตุทางน้ำจะแบ่งออกเป็นทั้งสิ ้น ๓ ขั้น ๖ เหตุการณ์ ซึ ่งจะประกอบด้วย ขั้นสีแดง  
คือ ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อ VVIP ขั ้นสีดำ คือ ส่งผลกระทบต่อขบวนเรือฯ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อ VVIP 
และขั้นสีเทา คือ ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

 

สถานการณ์ การบริหารความเสี่ยง 
๑. เรือพระที่น่ังพลิกคว่ำ กรณีคลื่นลมแรง 
 และฝนตกหนัก (แดง) 

๑.๑ เมื ่อเกิดเหตุเรือพระที ่นั ่งพลิกคว่ำ เจ้าหน้าที่ที ่กำหนดไว้ จะเข้า 
ทำการช่วยเหลือ และส่งพวงชูชีพให้ ในขณะเดียวกัน ทม.รอ. นำเรือยาง 
ถปภ. ปิดระยะเข้าช่วยเหลือ VVIP/VIP ในทันที 
๑.๒ เรือยนต์พระที่นั ่ง ขส.ทร.๑๒๐๗ และ เรือยนต์พระที่นั ่ง ขส.ทร.
๑๒๐๖ นำเรือเข้ารับ VVIP/VIP จากเรือยาง และขอพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตนำเสด็จฯ ไปยังที่หมายปลอดภัยต่อไป 
๑.๓ กอร.ถปภ.รปภ.ทร. ประสานกับ ทก.โซนเพ่ือเตรียมการรับเสด็จฯ ไป
ยังสถานที่ปลอดภัยตามแผน 
๑.๔ นถปภ. ในพื้นที่นำเรือเข้าให้การช่วยเหลือกำลังพล ประจำเรือพระที่น่ัง 
ข้ึนฝั่ง 
๑.๕ กอร.ถปภ.รปภ.ทร. ประสาน ทก.โซน. และหน่วยแพทย์เพ่ือเตรียมการนำผู้
ประสบเหตุส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงต่อไป 

๒. VVIP/VIP ตกน้ำ (สีแดง) ๒.๑ เมื่อเกิดเหตุ VVIP/VIP ตกน้ำ นายเรือพระที่น่ังสั่งหยุดเรือทันที พร้อม
ก ับให ้เจ ้าหน้าท ี ่ท ี ่ กำหนดไว ้กระโดดลงน้ำเพ ื ่อเข ้ าทำการช ่วยเหลือ 
และส่งพวงชูชีพให้ แล้วนายเรือพระที่น่ังแจ้งเหตุให้ ทม.รอ. ผู้ควบคุมขบวน
เรือ และ กอร.ถปภ.รปภ.ทร. ทราบ 
๒.๒ ทม.รอ. นำเรือยาง ถปภ. ปิดระยะเข้าช่วยเหลือ VVIP/VIP ในทันที 
และ กอร.ถปภ.รปภ.ทร. สั่งการให้ เรือใน นถปน. บริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงนำ
เรือเข้าร่วมให้การช่วยเหลือ 
๒.๓ กอร.ถปภ.รปภ.ทร. สั ่งการให้เรือ ขส.ทร.๑๒๐๗ และ เรือ ขส.ทร.
๑๒๐๖ นำเรือเข้ารับ VVIP/VIP จากเรือยาง และขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาต นำเสด็จฯ ไปยังที่หมายปลอดภัยต่อไป 
๒.๔ กอร.ถปภ.รปภ.ทร. ประสานกับ ทก.โซน เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ไปยัง
สถานที่ปลอดภัย ตามแผนต่อไป 
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สถานการณ์ การบริหารความเสี่ยง 
๓. เรือพระที่น่ังขัดข้อง (เรือทะลุน้ำเข้าเรือ/เรือ
พระที่น่ังชนหรือกระแทกตอม่อสะพาน) (สีแดง) 

๓.๑ นายเรือตรวจพบน้ำเข้าเรือ กรณีเกิดจากวัตถุใต้น้ำกระแทกตัวเรือหรือ
เกิดจากเรือกระแทกกับตอม่อสะพาน นายเรือพระที่นั่ง  จะแก้ไขโดยใช้
เครื่องสูบน้ำและเครื่องมือ ที่เตรียมการไว้กับเรือพระ ที่น่ัง ดำเนินการแก้ไข
ทันที เพ่ือให้สามารถเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคต่อไปได้ 
๓.๒ แต่หากกรณีที ่น้ำเข้าเรือพระที่ น่ังจนไม่สามารถแก้ไขได้ และมี 
พระบรมราชวินิจฉัยให้เปลี ่ยนเร ือพระที ่นั ่ง เพื ่อเสด็จพระราชดำเนิน 
ทางชลมารคต่อ จะขอพระบรมราชานุญาตใช้เรือพระที่น่ังนารายณ์ 
ทรงสุบรรณ เป็นเรือพระที่นั่งแทน โดยจะใช้เรือยนต์พระที่นั่ง ขส.ทร.
๑๒๐๗ เข้าเทียบเพ่ือรับ - ส่งเสด็จฯ ไปยังเรือพระที่น่ังลำใหม่ 
๓.๓ กรณีท ี ่ม ีพระบรมราชวิน ิจฉ ัยว ่า ไม ่ เสด ็จพระราชดำเนิน  
ทางชลมารคต่อไป จะใช้เรือยนต์พระที่นั่ง ขส.ทร.๑๒๐๗ เป็นเรือรับ – 
ส่ง เสด็จฯ ไปยังท่าเรือที่หมายปลอดภัยต่อไป 

๔. เกิดเหตุการณ์ใช้อาวุธหรืออาวุธวิธีโค้ง (สีแดง) ๔.๑ เมื่อเกิดเหตุยิงด้วยอาวุธ หรืออาวุธวิถีโค้ง นถปภ. หรือผู้ควบคุมขบวนเรือ
รายงานให้ กอร.ถปภ.ทร. ทราบ 
๔.๒ กอร.ถปภ.ทร. สั่งการให้ผู้ควบคุมขบวนเรือหยุดขบวนเรือพระราชพิธี 
และให้เรือยาง ถปน. ปิดระยะเข้าชักล้อมเรือพระที่น่ัง ทันที พร้อมกับให้ 
นถปน.ที ่ ๑ และ ๒ นำเรือปิดระยะเข้าชักล้อมเรือพระที่นั่ง ทางด้าน 
กราบซ้าย และกราบขวา รอบนอกเรือยาง ถปน. 
๔.๓ เมื ่อมีพระบรมราชวินิจฉัยให้เคลื ่อนย้าย VVIP และ VIP ไปยัง
สถานที ่ปลอดภัยแล้ว กอร.ถปภ.ทร. จะขอพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตนำเรือยนต์พระที่นั่ง ขส.ทร.๑๒๐๗ เข้าเทียบเรือ พระที่น่ัง
สุพรรณหงส์  เพ่ือรับ VVIP ไปยังที่หมายปลอดภัย โดย นถปน.ที่ ๑ และ 
๒ จะจัดรูปกระบวนเดินทาง และนำเรือในลักษณะแล่นส่ายตามเรือนำ 
๔.๔ กอร.ถปภ.ทร. จะประสานกับ ทก.โซน เพื่อเตรียมการ รับเสด็จฯ 
ไปยัง สถานที่ปลอดภัยตามแผนต่อไป 

๕. เกิดเหตุระเบิดบนฝั่งหรือท่าเรือ (สีแดง) ๕.๑ เมื่อเกิดเหตุระเบิดบริเวณพื้นที่ริมฝั่ง หรือบริเวณท่าเรือ นถปภ. บริเวณ 
ที่เกิดเหตุ รายงานให้ กอร.ถปภ.ทร. ทราบ 
๕.๒ กอร.ถปภ.ทร. ประสานการปฏิบัติกับ ทก.โซนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ 
ตำบลที่ เหตุการณ์ และประเมินสถานการณ์ 
๕.๓ กรณีที่อาจส่งผลกระทบกับ VVIP กอร.ถปภ.ทร. จะขอพระบรม 
ราชานุญาต นำเรือยนต์พระที่นั่ง ขส.ทร.๑๒๐๗ รับ VVIP โดยประกอบ
กำลังกับ หมู ่เรือ ถปน.ที ่ ๑ ไปยังที ่หมายปลอดภัย และนำเรือยนต์  
พระที่น่ัง ขส.ทร.๑๒๐๖ รับ VIP โดยประกอบกำลังกับหมู่เรือ ถปน.ที่ ๒ 
ไปยังที่หมายปลอดภัยตามลำดับ โดยประสานกับ ทก.โซน เพ่ือเตรียมการ
รบัเสด็จฯ 
๕.๔ กรณีเกิดเหตุบริเวณริมฝั่งหรือท่าเรือ กอร.ถปภ.ทร. จะจัดชุด EOD 
ทร.ประจำเรือยางบริเวณพื ้นที ่เก ิดเหตุ สนับสนุน ทก.โซน ร่วมเข้า
ตรวจสอบ ปิดล้อมพื้นที่ทางน้ำ และแก้ไขเหตุการณ์ รวมทั้ง เฝ้าระวัง ไม่ให้
เกิดเหตุซ้ำซ้อนต่อไป 

 
 
 
 



- ๔๓ - 
 

 

ลับ 

ลับ 

สถานการณ์ การบริหารความเสี่ยง 
๖.กรณีนำเสด็จ VVIP ส่งกลับสายแพทย์ฉุกเฉิน (สีแดง) ๖.๑ เมื่อ VVIP มีพระอาการประชวร และมีพระราชประสงค์ที่

จะเสด็จฯ ไปยังโรงพยาบาล ราชองครักษ์จะแจ้งให้ TM01 
รับทราบ และปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ 
๖.๒ TM01 จะสั่งการถึง ผอ.กอร.ถปภ.รปภ.ทร. ให้ปฏิบัติ
ตามแผนเผชิญเหตุ ผ่านวิทยุข่าย LTE 
๖.๓ ผอ.กอร.ถปภ.รปภ.ทร. สั่งปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ และขอ
อนุญาตนำเรือวชิรพยาบาลเข้าเทียบเรือพระที่น่ังฯ ผ่าน TM01 
๖.๔ กอร.ถปภ.รปภ.ทร. ประสานกับ ทก.โซน และชุดแพทย์
เพ่ือเตรียมการรับเสด็จฯ และถวายการรักษา ณ ท่าเรือปลอดภัย
ตามแผน 
๖.๕ เรือวชิรพยาบาล นำเสด็จไปยังท่าเรือปลอดภัย โดยประกอบ
รูปกระบวนเดินทาง ถปภ. ตามแผน 
๖.๖ เมื่อเสด็จถึง ทก.โซน และชุดแพทย์ที่เกี่ยวข้อง รับเสด็จ
และถวายการรักษาต่อไป 

๗. กรณีเคลื่อนย้าย VVIP ฉุกเฉินเร่งด่วนด้วยเรือยาง (สีดำ) ๗.๑ เมื่อเกิดเหตุที่จำเป็นจะต้องเคลื่อนย้าย VVIP ด้วยเรือ
ยาง TM01 จะสั ่งการปฏิบัติตามแผนเคลื ่อนย้าย VVIP 
ฉุกเฉินด้วยเรือยาง ผ่านวิทยุข่าย LTE มายัง ผอ.กอร.ฯ ทร. 
๗.๒ ผอ.กอร.ฯ ทร. สั ่งใช้แผนเผชิญเหตุ และขออนุญาต 
นำเรือยางเข้าเทียบเรือพระที่น่ังฯ 
๗.๓ เมื่อได้รับอนุญาต เรือยางที่กำหนดไว้ จำนวน ๔ ลำ จาก
เรือยาง ถปภ. เรือพระที่นั่งฯ จำนวน ๑๘ ลำ จะเข้าเทียบ
ทางกราบซ้าย และขวาของเรือพระที่น่ังฯ เพ่ือรับ VVIP/VIP 
๗.๔ เมื่อ VVIP/VIP เสด็จขึ้นเรือยางเรียบร้อย จะออกเดินทาง 
นำเสด็จฯ ไปยังท่าเรือปลอดภัยโดยจะจัดรูปกระบวนเดินทาง 
ถปภ. ตามแผน 
๗.๕ กอร.ฯ ทร. ประสาน ทก.โซน ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเตรียมรับ
เสด็จฯ ณ ท่าเรือปลอดภัยตามแผน 
๗.๖ เมื ่อเสด็จฯ ถึงท่าเรือปลอดภัย ทก.โซนที่เกี ่ยวข้อง  
รับเสด็จฯ และนำเสด็จไปยังสถานที่ปลอดภัยต่อไป 

๘. กรณีเหตุการณ์มีเรือไม่ทราบฝ่ายบุกรุกเข้าหาเรือพระที่น่ัง 
(สีดำ) 

๘.๑ เมื่อ นถปภ. ตรวจพบเรือไม่ทราบฝ่ายเข้ามาในพื ้นที่ 
และเส้นทางเสด็จ จะรายงานให้ กอร.ถปภ.ทร. ทราบ 
๘.๒ นถปน.๓ แจ ้ ง ให ้ เ ร ื อยาง ในพ ื ้นท ี ่ ร ับผ ิ ดชอบ 
เข้าทำการสกัดกั ้น และประสานกับ ทก.โซนที่เกี ่ยวข้อง  
เพื่อเตรียมการควบคุมตัว โดยหากพิจารณาว่ามีผลกระทบ 
ต่อขบวนเร ือจะแจ ้ง คตร. ทราบ เพื ่อพ ิจารณาหยุด 
ขบวนเรือ 
๘.๓ กรณีเรือไม่ทราบฝ่ายมีทิศทางเข้าหาเรือพระที่น่ัง และ
มีแนวโน้มจะเข้ามาในระยะใกล้ นถปน.๑  นถปน.๒ จะจัด
กำลังเข้าคุ้มกัน และกัดกั้น 
๘.๔ เรือใน นถปน.๑  นถปน.๒ ทำการสกัดกั้น และควบคุม
เรือเข้าไปยังท่าเรือในพ้ืนที่ 
๘.๕ ทก.โซน รับช่วงนำผู ้ควบคุมเรือไปควบคุมตัว และ
สอบสวนต่อไป 

 
 



- ๔๔ - 
 

 

ลับ 

ลับ 

สถานการณ์ การบริหารความเสี่ยง 
๙. วัตถุลอยน้ำเข้าหาขบวนเรือ (สีดำ) ๙.๑ เมื่อ นถปภ. หรือเรือในขบวน ตรวจพบวัตถุลอยน้ำ 

ในเส้นทางเสด็จ แล้วรายงานให้ กอร.ถปภ.ทร. ทราบ 
(กรณีอยู่ในระยะใกล้ นายเรือนำเรือหลบหลีกตามความ
เหมาะสม) 
๙.๒ กอร.ถปภ.ทร. แจ้ง นถปน.๓ ให้เร ือยางในพื้นที่
รับผิดชอบ เข้าทำการตรวจสอบ  
๙.๓ กรณีตรวจสอบพบว่าเป็นวัตถุไม่อันตราย นถปน.๓ 
แจ้งผลการตรวจสอบให้ กอร.ถปภ.ทร. ทราบ และนำออก
จากพ้ืนที่ 
๙.๔ กรณีตรวจสอบพบว่าอาจเป็นวัตถุอันตราย    นถปน.
๓ แจ้ง กอร.ถปภ.ทร. ทราบ และเฝ้าติดตามอย่างต่อเน่ือง 
๙.๕ กอร.ถปภ.ทร. จัด ชุด EOD เข้าทำการตรวจสอบและ
เก็บกู้ โดยหากพิจารณาว่ามีผลกระทบต่อขบวนเรือ จะขอ
อนุญาตหยุดขบวนเรือ 
๙.๖ ชุด EOD นำวัตถุอันตรายขึ้นฝั่ง โดย กอร.ถปภ.ทร. 
ประสานกับ ทก.โซน ท่ีเก่ียวข้อง 
๙.๗ ทก.โซน ในพ้ืนที่เกี่ยวข้อง รับช่วงประสานงานนำวัตถุ
อันตรายไปยังพ้ืนที่ปลอดภัยต่อไป 
๙.๘ กรณีมีการสั ่งหยุดขบวนเรือ กอร.ถปภ.ทร. จะขอ
อนุญาต ให้ คตร. นำขบวนเรือเดินทางต่อตามที่ ทม.รอ. 
จะพิจารณา 

๑๐.เกิดเหตุคนตกน้ำ (กรณีกำลังพลในขบวนเรือพระราชพิธี 
ตกน้ำ หรือประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตกน้ำ) 
(สีเทา) 

 

๑๐.๑ นถปภ. หรือ เรือในขบวน ตรวจพบคนตกน้ำแล้ว 
จะให้การช่วยเหลือ ด้วยการโยนอุปกรณ์ช่วยพยุงตัวให้คน
ตกน้ำ 
๑๐.๒ นถปน.๓ ในพ้ืนที่เกิดเหตุการณ์ เข้าช่วยเหลือคนตกน้ำ 
และประสาน ทก.โซนที่เกี ่ยวข้องเพื ่อเตรียมการให้การ
ช่วยเหลือ 
๑๐.๓ ทก.โซน ประสานงานจัดชุดแพทย์พยาบาล และชุดกู้ชีพ 
ให้ความช่วยเหลือบริเวณท่าเรือหรือนำส่งโรงพยาบาล 
ในพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยเร่งด่วนต่อไป 
๑๐.๔ กรณีไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่เป็นการสร้างสถานการณ์  
นถปน.๓ จะเข้าทำการช่วยเหลือ และควบคุมตัวไว้ และ 
ส่งมอบให้ ทก.โซน ดำเนินการต่อไป 
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ลับ 

ลับ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา (After Action 
Review : AAR) 
      เรือและกำลังพล มีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเรือและกำลังพลของหน่วยที่มีอยู่ บางส่วน 
ต้องเตรียมไว้ใช้ในการออกปฏิบัติราชการถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยทางน้ำบุคคลสำคัญ     
การออกปฏิบัติราชการของหน่วยเฉพาะกิจ การเตรียมเรือ และกำลังพลในการผลัดเปลี่ยนเป็นกำลังพล  
ของหน่วยรักษาความสงบตามลำน้ำโขง และการฝึกประจำปีภาคต่าง ๆ การแก้ปัญหาได้มีการปรับเปลี ่ยน
ภารกิจของเรือบางลำหรือเป็นการใช้เรือและกำลังพลร่วมกันในบางภารกิจ รวมทั้ง ได้มีการประสานขอรับการ
สนับสนุนเรือและกำลังพลจากหน่วยงานภายนอกกองทัพเรือเช่น กรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ ในการเข้าร่วม  
การปฏิบัติงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๖ - 
 

 

ลับ 

ลับ 

ภาคผนวก (Appendix) 
 ๑. คำสั่งยุทธการ ผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภยั
กองทัพเรือ/ฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่ ๗/๒๕๖๒ 
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- ๕๔ - 
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- ๕๕ - 
 

 

ลับ 

ลับ 

รายนามคณะผู้จัดทำ 

๑. พล.ร.ต.อาภากร อยู่คงแก้ว  ผบ.กลน. 

๒. น.อ.กรวิทย์ ฉายะรถี  รอง ผบ.กลน. 

๓. น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล  รอง เสธ.กลน. 

๔. น.ท.กฤติธ์ภูสิทธิ ภูววัฒนสถิตย์  หน.ยก.ขว.กลน. 

๕. น.ต.อำนาจ โพธิ์ลังกา  ประจำ บก.มว.เรือที่ ๑ กลน. 

๖. ร.ท.จำรูญ ขุนกอง  ผค.เรือ มตก.๕ มว.เรือท่ี ๒ กลน. 

๗. พ.จ.อ.นิรัล รุจอุดมพร  พันจ่าเรือ มตก.๔ มว.เรือท่ี ๓ กลน. 

๘. จ.อ.สุทธิพงษ์ แสงอาคม  จ่าปืน เรือ มตก.๕ มว.เรือท่ี ๑ กลน. 
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