รายงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ
การสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ
๑. เกริ่นนํา
สภาพทั่วไป
กองเรือยุทธการ เปนหนวยกําลังรบหลักของกองทัพเรือ มีภารกิจในการเตรียมกําลังและใชกําลังทางเรือ
ในการปฏิบัติหนาที่ทั้งดานความมั่นคง การชวยเหลือผูประสบภัย และการพัฒนาประเทศ ดังนั้น กองเรือยุทธการ
จึงตองเตรียมพรอมทั้งองคบุคคลที่มีความรูความสามารถ องควัตถุอันประกอบดวย เรือรบตามประเภท อากาศยาน
และอาวุธยุทโธปกรณตางๆ ใหพรอมใชราชการ ตลอดจนองคความรูในการปฏิบัติทางยุทธวิธีใหทันสมัย ทันเหตุการณ
เสมอ โดยเฉพาะการพรอมเปลี่ยนผานเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ทั้งนี้เพื่อดํารงไวซึ่งเกียรติภูมิของประเทศไทย
ดังวิสัยทัศนกองเรือยุทธการที่วา “กองเรือยุทธการ จะตองเปนกําลังรบทางเรือที่มีความพรอมสูงสุด ดวยกําลังรบ
ทางเรือที่สมดุล”
พิธีการสวนสนามและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ เปนอีกภารกิจหนึ่งที่กองเรือยุทธการ ไดรับมอบหมายจาก
กองทัพเรือ/กระทรวงกลาโหม หรือรัฐบาล ในการตอนรับบุคคลสําคัญใหเปนไปอยางสมเกียรติ เปนที่ประทับใจของ
ผูที่ไดรับเกียรติ รวมทั้งบุคคลทั่วไป ทั้งยังเปนการแสดงออกถึงความพรอมของกองทัพเรือไทย ในสายตามิตรประเทศ
จึงตองวางแผนการปฏิบัติจนไดวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศใน ๕ องคความรูหลัก ไดแก การเตรียมการและพิธีการ การนําเรือ
ในกระบวน การยิงสลุต การปฏิบัติการบิน และการรักษาความปลอดภัย/การปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
กระบวนการ/วิธีการดําเนินงานในอดีตและการพัฒนา
การสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ เปนธรรมเนียมการปฏิบัติของทหารเรือที่เปนสากลทั่วโลก
กองทัพเรือไดผานการรวมงานสวนสนามทางเรือกับมิตรประเทศ รวมทั้งการจัดพิธีสวนสนามทางเรือภายในประเทศ
เพื่ อเป นเกี ยรติ แก บุ คคลสํ า คัญ หลายครั้ ง นับตั้งแตการสวนสนามทางเรือและการยิงสลุตใหกับ อดีตผูบัญชาการ
ทหารเรือ/รั ฐมนตรี วาการกระทรวงกลาโหม ไปจนถึงการสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหกับ แขกคนสําคัญของ
กองทัพไทย และแขกคนสําคัญของประเทศ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน กองเรือยุทธการ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการจัด
พิธีฯ จึงไดพัฒนาแผนการปฏิบัติ จนไดวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศในปจจุบัน กลาวคือการนําเอาบทเรียน อุปสรรค/ขอขัดของ
ในการปฏิบัติครั้งกอนหนา มาพัฒนาปรับปรุงใหไดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ไดแก
๑. ดานการเตรียมการและพิธีการ มอบหนาที่ความรับผิดชอบใหหนวยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ ไปดําเนินการ
อยางชัดเจน ไดแก
- ศึกษา คนควาและทดลองงานในสวนที่รับผิดชอบ จนไดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม/ดีที่สุด
- วางแผนประสานสอดคลองการปฏิบัติใหทุกหนวยเขาใจตรงกัน
- จัดการฝกซอมการปฏิบัติ ตามขั้นตอนพิธีการสวนสนามทางเรือจริงในหองฝกปฏิบัติการ และการฝก
ซอมการปฏิบัติจริงในทะเล
๒. ดานการนําเรือในกระบวนและการยิงสลุต การนําเรือในรูปกระบวนเรียงตามกันมีความเหมาะสม และ
สงางามที่สุด โดยมีระยะตอมาตรฐานระหวางลํา ๓๐๐ หลา และ ๕๐๐ หลา ตามขนาดเรือ
- เข็มในการนําเรือในกระบวน (ทิศทางการนําเรือในกระบวน) กองเรือยุทธการ ไดพิจารณากําหนดพื้นที่
พิธีสวนสนามทางเรือในทะเลดานใตฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะหางออกไป ๑๕ ไมล โดยพื้นที่ดังกลาวจะมีทิศทางคลื่น
ตามกระแสลมทิศเหนือ/ใต การนําเรือในทิศทางเฉียงคลื่นเปนวิธีที่ปลอดภัยและงายที่สุด กองเรือยุทธการจึงพบวา
เข็มในการนําเรือในพิธีสวนสนามทางเรือที่ดีที่สุดคือ เข็ม ๐๑๐ และ ๑๙๐

-๒- ความเร็วเรือในกระบวน มีการทดลองใชความเร็วตางๆ เพื่อใหไดพิธีการกระชับ/สวยงามตามเวลาที่
กําหนด โดยพบวาหากใชความเร็วเกินกวา ๑๐ นอต จะทําใหการปฏิบัติเรงรีบเกินไป ไมสวยงาม ประจําเรือที่ยืนแถว
รายกราบมีปญหาในการยืน โดยเฉพาะในเรือขนาดเล็ก และหากใชความเร็วต่ํากวา ๕ นอต จะเปนปญหากับเรือ
ประเภทเรือเร็วโจมตี เนื่องจากมีความยากลําบากในการนําเรือที่ความเร็วต่ํา ดังนั้นจึงไดความเร็วในการนําเรือใน
กระบวนที่เหมาะสมดีที่สุดคือ ความเร็วกอนยิงสลุต ๕ นอต และความเร็วหลังยิงสลุตเสร็จสิ้น ๘ นอต
- ระยะเฉียด (ระยะหางทางขางระหวางเรือรับรองและเรือยิงสลุต) หากระยะไกลเกินไปจะทําใหผูไดรับ
เกียรติมองเห็นไมถนัด แตหากใกลเกินไปก็อาจทําใหเปนอันตรายตอการนําเรือ จากการปฏิบัติที่ผานมาหลายครั้ง
กองเรือยุทธการ พบวาระยะเฉียดที่เหมาะสม/สวยงาม ปลอดภัยที่สุด คือระยะ ๓๐๐ หลา
- อัตราเร็วในการยิงสลุต เพื่อความกระชับในการยิงสลุต กองเรือยุทธการพยายามใหเรือยิงสลุตทดลอง
ฝกยิงสลุตที่อัตราเร็ว ๓ วินาที/นัด แตพบวาการปฏิบัติดังกลาวไมเรียบรอย ไมสงางาม โดยวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม และ
ดีที่สุดคือใชอัตราเร็วในการยิงสลุต ๕ วินาที/นัด
๓. การปฏิบัติการบิน เพื่อความสงางาม/สมเกียรติ ของพิธีการสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ
กองเรือยุทธการไดพัฒนาใหมีการบินหมู พรอมติดธงและปลอยควันสี ดังนี้
- กําหนดอากาศยานบินหมูเขาในพิธีสวนสนามทางเรือ โดยการบินเขาหลังจากยิงสลุตนัดที่ ๑ เฉียด
กระบวนเรือยิงสลุตบริเวณดานตรงขามเรือรับรอง เปนวิธีการที่เหมาะสม/สวยงามที่สุด
- กําหนดอากาศยานบินหมูเปนคลื่นตามประเภทอากาศยาน เปนวิธีเหมาะสมในการปฏิบัติการบินที่สุด
เนื่องจากสงางามและปลอดภัย
๔. การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน แมวาในอดีตที่ผานมา ยังไมเคยเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ในพิธีสวนสนามทางเรือก็ตาม กองเรือยุทธการยังคงกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุรายขึ้นโดยเด็ดขาด
โดยการจัดหมวดเรือรักษาความปลอดภัยขึ้น เพื่อควบคุมการเดินเรือผานพื้นที่สวนสนามทางเรือของเรือที่สัญจรใน
ทะเล และปฏิบัติการชวยชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุ
ปจจุบันการจัดพิธีสวนสนามทางเรือและการยิงสลุตใหบุคคลสําคัญของกองเรือยุทธการ เปนที่ยอมรับจาก
ผูบังคับบัญชา/ประชาชนทั่วไป วามีความเรียบรอยสงางาม สมเกียรติ เชิดชูเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของกองทัพเรือ และ
ประเทศไดดียิ่ง แสดงใหเห็นวาวิธีการปฏิบัติในการสวนสนามทางเรือและการยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ กองเรือยุทธการ
ไดพัฒนาจนไดวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ
ลักษณะสําคัญของวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ/ปจจัยใหเกิดผลสําเร็จ
เนื่ อ งจากการสวนสนามทางเรื อ และยิ ง สลุ ต ให บุค คลสํา คั ญ มี ห ลายหน ว ยงานที่ต อ งรว มรั บ ผิ ด ชอบ
การปฏิบัติในหลายขั้นตอน/หลายองคความรู รวมทั้งตองประสานสอดคลองการปฏิบัติใหเปนไปดวยความเรียบรอย
สงางาม สมเกียรติ ดังนั้นเพื่อใหภารกิจสําเร็จลุลวงดวยดี จะตองอาศัยปจจัยตางๆ ดังนี้
- หนวยงานตางๆ จะตองมีความเขาใจอยางถองแทในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบ ศึกษา คนควา และ
ทดลองจนไดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม/ดีที่สุด
- นําวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม/ดีที่สุดของแตละหนวยงาน มาประสานสอดคลองการปฏิบัติใหเกิดความตอเนื่อง
กลมกลืน และกระชับ โดยการฝกซอมทั้งในหองฝกปฏิบัติการและในทะเล
วัตถุประสงคของแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ
เพื่อใหการจัดพิธีสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ ซึ่งมีหลายหนวยงานรวมปฏิบัติในหลาย
ขั้นตอน ไดมีความรูเขาใจในการปฏิบัติตรงกัน สามารถประสานสอดคลองการปฏิบัติใหพิธีสวนสนามทางเรือและ
ยิงสลุตใหบุคคลสําคัญเปนไปดวยความเรียบรอย สงางาม สมเกียรติ เปนที่ประทับใจของบุคคลสําคัญ และบุคคลทั่วไป

-๓เปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หนวยตางๆ เขาใจแผนการปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติไดตามขั้นตอนประสานสอดคลอง
ตอเนื่อง ตามเวลาที่กําหนด เปนที่ประทับใจของบุคคลสําคัญ และผูบังคับบัญชา
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประหยัดงบประมาณในการดําเนินการซักซอมทําความเขาใจ เนื่องจากทุกหนว ย
สามารถเขาใจการปฏิบัติโดยการซักซอมในหองฝกปฏิบัติการกอนโดยไมตองนําเรือออกทะเล ทําใหประหยัดคาใชจาย
น้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งไมเกิดอุบัติเหตุรายแรงจนเปนอันตรายตอชีวิตกําลังพล
๒. ลําดับขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมพัฒนาของแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ
ขั้นที่ ๑ เชิญหนวยงานเกี่ยวของประชุมเตรียมการและแตงตั้งคณะทํางาน
ขั้นที่ ๒ แตงตั้งชุมชนนักปฏิบัติ ๕ องคความรู
ขั้นที่ ๓ ประชุมกําหนดแผนตารางประสานสอดคลอง
ขั้นที่ ๔ ทดสอบแผนและซักซอมการปฏิบัติในหองฝกปฏิบัติการ
ขั้นที่ ๕ ซักซอมการปฏิบัติจริงในทะเล
ขั้นที่ ๖ การปฏิบัติจริงในทะเล

-๔Flow Chart
ประชุมเตรียมการ

แตงตั้งคณะทํางาน

ดานการเตรียมการ/พิธีการ
ดานการนําเรือในกระบวน

แตงตั้งชุมนุม
นักปฏิบัติ

ดานการยิงสลุต
ดานการปฏิบัติการบิน

ประชุมกําหนดแผน
ประสานสอดคลอง

ทดสอบแผน ใน
หองฝกปฏิบัติการ
ไมผาน

ซักซอมจริงในทะเล

การปฏิบัตจิ ริง

ดานการ รปภ. และการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

ผาน

-๕๓. ผลการดําเนินการ
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเปนไปดวยความเรียบรอย สงางาม สมเกียรติ เปนที่ประทับใจของบุคคลสําคัญ ผูบังคับบัญชา
รวมทั้งบุคคลทั่ว ไป โดยเมื่อดําเนิน การตามขั้น ตอนวิธีป ฏิบัติที่เปนเลิศแลว ทําใหสามารถประสานการปฏิบัติได
สอดคลองตอเนื่อง สามารถใชเวลาที่มีจํากัดเตรียมการไดทันเวลา ประหยัดงบประมาณ หนวยตาง ๆ สามารถปฏิบัติ
ไดสอดคลองรวดเร็ว โดยไมเกิดอุบัติเหตุ สรางภาพลักษณที่ดีใหกับ ทร.
๔. บทเรียนที่ไดรับ
เนื่องจากการจัดพิธีสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ เปนการแสดงถึงความพรอมของ ทร. รวมทั้ง
การแสดงออกถึงการใหความสําคัญตอบุคคลที่ไดทําคุณประโยชนกับ ทร. และประเทศไทย รวมถึงแขกคนสําคัญของ
กองทัพไทย และรัฐบาล ดังนั้นจึงตองพยายามไมใหมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น ถาหากสุดวิสัย จะตองมีแผนปฏิบัติรองรับ
เพื่อใหมีความเสียหายนอยที่สุด และดวยการที่มีหลายหนวยงาน ทั้งหนวยเรือ อากาศยาน มาปฏิบัติการรวมกัน
ดังนั้น การอํานวยการประสานการปฏิบัติ รวมทั้งการซักซอมทําความเขาใจ ทั้งในหองฝกปฏิบัติการและในทะเล จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อใหทุกหนวยเขาใจและมองเห็นภาพสถานการณเดียวกัน ตั้งแตการชี้แจงสถานการณ การจัด
ชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อใหไดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในแตละสาขา จนถึงขั้นทดสอบแผน และนําไปสูการปฏิบัติจริง
๕. ปจจัยความสําเร็จ
จะตองมีการวางแผนและชี้แจงใหทุกหนวยเขาใจตรงกัน สามารถประสานสอดคลองการปฏิบัติไดอยางกลมกลืน
ตอเนื่อง อย างไรก็ตามยังมีปจจั ยเสี่ย งที่ อาจทําใหภ ารกิจ ไมลุลวงไปดว ยความเรีย บรอย ซึ่งทุกหนว ยจําเปน ตอง
เครงครัดการปฏิบัติเพื่อใหภารกิจสําเร็จลุลวงดวยดี ดังนี้
๕.๑ หนวยตางๆ ตองมีความเขาใจอยางถองแทในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบ ศึกษา และทดลองจนไดวิธีปฏิบัติ
ที่เหมาะสม/ดีที่สุด
๕.๒ นํ า วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่เ หมาะสม/ดี ที่สุ ดของแตล ะหนว ย มาประสานสอดคล องการปฏิบั ติใหเ กิดความตอ เนื่อ ง
กลมกลืน และกระชับ โดยการฝกซอมทั้งในหองฝกปฏิบัติการ และในทะเล
๕.๓ ทุกหนวยตองเครงครัดเวลาในการปฏิบัติ
๕.๔ หากมีการเปลี่ยนแปลง/แกไขการปฏิบัติ ผูบังคับบัญชาสูงสุดเทานั้นเปนผูตัดสินใจ
๕.๕ สภาพภูมิอากาศอาจเปนอุปสรรคได จึงตองพยากรณอากาศกอนการกําหนดวันจัดพิธีสวนสนาม
๕.๖ ควรมีแผนพิธีสวนสนามในทาเปนแผนสํารอง กรณีไมสามารถปฏิบัติการในทะเล
๖. การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ และรางวัลที่ไดรับ
๖.๑ การเผยแพร การปฏิบัติในพิธีสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญนั้น ที่ผานมาเปนที่สนใจของบุคคล
ทั่วไป จะเห็นไดจากการที่มีสื่อมวลชนสนใจที่จะออกไปกับเรือ/อากาศยาน เพื่อบันทึกภาพเผยแพร ทางสื่อวิทยุ
โทรทัศน หรือสื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลนเปนจํานวนมาก
๖.๒ การไดรับการยอมรับ จากผลการปฏิบัติที่ผานมา ผูบังคับบัญชาระดับสูง/บุคคลสําคัญ ที่ไดรับการใหเกียรติ
มีความพึงพอใจและประทับใจในการปฏิบัติเปนอยางดี รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจรับชมทางสื่อตาง ๆ ลวนชื่นชม
ผลการปฏิบัติงานของ ทร.
๗. ภาคผนวก
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ เรื่อง “การสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ”

เอกสารการจัดการความรู
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ

กองเรือยุทธการ
เรื่อง

การสวนนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ

๒

รายชื่อคณะทํางาน

ชุมชนนักปฏิบัติการการสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ
๑. น.อ.ไพศาล มีศรี
๒. น.ท.ปญญา ชัตไพบูลย
๓. น.ท.คชพล งามชาลี
๔. น.ท.ชํานาญ จันทรสุวรรณ
๕. น.ท.เจริญ รัตนหิรัญ
๖. น.ท.ธนะรัชต บุญมีมีไชย
๗. น.ต.พิเชษฐ พิสุทธิวงษ
๘. ร.อ.พิชิตชัย เถื่อนนาดี
๙. ร.อ.สุรพงษ ยอดเจริญ
๑๐. ร.ท.ณัฐพล กาญจนบริรกั ษ

หัวหนาคณะทํางาน
รองหัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
ผช.เลขานุการคณะทํางาน
คณะทํางาน

๓

คํานํา
พิธีการสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ เปนพิธีการที่ ทร.จัดขึ้นเพื่อตอนรับบุคคล
สําคัญใหเปนไปอยางสมเกียรติ รวมทั้งเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผูบังคับบัญชาระดับสูงที่ไดสราง
คุ ณประโยชน ใ ห กับ กองทั พเรื อตลอดมา ทั้ง นี้ที่ ผ า นมา ทร.จะกํ าหนดจั ดขึ้ น ตามที่ รัฐ บาล หรื อ กห.
มอบหมาย และจัดขึ้นในโอกาสเยี่ยมอําลาหนวยของ ผบ.ทร. โดยมี กร. เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ
เมื่อ กร.ไดรับมอบหมายใหจัดพิธีสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ ยก.กร.จะเปน
หนวยงานหลักในการพิจารณาวางแผน รวมทั้งเชิญหนวยตาง ๆ ที่เกี่ยวของประชุม เพื่อชี้แจงแนวทาง
ปฏิบัติ รวมทั้งมอบหมายหนาที่ในการดําเนินการ ซึ่งมีหลายหนวยงานรับผิดชอบในหลายขั้นตอนที่ตอง
ประสานคล องการปฏิ บั ติร ว มกั น ภายใต ขอจํ ากัด ดานงบประมาณและเวลา ดังนั้ น จึง จําเปน ต องทํ า
ความเขา ใจแผนการปฏิ บัติ และประสานสอดคลองใหการปฏิบัติเปนไปดว ยความเรีย บรอย สงางาม
สมเกียรติ โดยไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ ใน ๕ องคความรูหลัก ไดแกดาน
การเตรียมการและพิธีการ ดานการนําเรือ ดานการยิงสลุต ดานการปฏิบัติการบิน และดานการรักษา
ความปลอดภัยและการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
เอกสารการจัดการความรูฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดีเพราะไดรับความรวมมือจากคณะทํางาน
ชุมชนนักปฏิบัติการสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ และผูที่เกี่ยวของ ในการประชุมหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอแนะนํา บทเรียน และประสบการณตางๆ จากการปฏิบัติงานในการตรวจเรือจริง
นํามาพัฒนา ปรับปรุง แกไขใหการปฏิบัติในขั้นตอนตางๆ มีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และหากตรวจพบข อบกพร องหรื อผิดพลาดประการใด ขอไดโ ปรดกรุณาแจงใหคณะทํางานฯ ทราบ
เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองและสมบูรณมากยิ่งขึ้นตอไป
คณะทํางาน

๔

สารบัญ
หนา
รายชื่อคณะทํางาน
คํานํา
สารบัญ
ความเปนมา
วัตถุประสงค
เปาหมาย
การเตรียมการและพิธีการ
การนําเรือในกระบวนสวนสนาม
การปฏิบัติการบิน
การยิงสลุต
การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
บทเรียนที่ไดรับ
ปจจัยความสําเร็จ

๐๒
๐๓
๐๔
๐๕
๐๕
๐๕
๐๕
๑๔
๑๘
๑๙
๒๒
๒๒
๒๓

๕

การสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ
๑. ความเปนมา
พิธีการสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ เปนพิธีการที่ ทร. จัดขึ้นเพื่อตอนรับบุคคลสําคัญให
เปนไปอยางสมเกียรติ รวมทั้งเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผูบังคับบัญชาระดับสูงที่ไดส รางคุณประโยชนใหกับ
กองทัพเรือตลอดมา ทั้งนี้ที่ผานมา ทร. จะกําหนดจัดขึ้นตามที่รัฐบาล หรือ กห. มอบหมาย และจัดขึ้นในโอกาสเยี่ยม
อําลาหนวยของ ผบ.ทร. โดย ยก.ทร. ขึ้นเรื่องขออนุมัติ ผบ.ชา มอบหมายให กร. เปนหนวยงานหลักในการจัดพิธี
สวนสนามทางเรือและยิงสลุตขึ้น
เมื่อ กร. ไดรับมอบหมายใหจัดพิธีสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ ยก.กร. จะเปนหนวยงาน
หลักในการพิจารณาวางแผน รวมทั้งเชิญหนวยตาง ๆ ที่เกี่ยวของประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมอบหมาย
หนาที่ในการดําเนินการ ซึ่งมีหลายหนวยงานรับผิดชอบในหลายขั้นตอนที่ตองประสานคลองการปฏิบัติรวมกัน ภายใต
ขอจํากัดดานงบประมาณและเวลา ดังนั้นจึงจําเปนตองทําความเขาใจแผนการปฏิบัติ และประสานสอดคลองใหการ
ปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย สงางาม สมเกียรติ โดยไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ ใน ๕
องคความรูหลัก ไดแก ดานการเตรียมการและพิธีการ ดานการนําเรือ ดานการยิงสลุต ดานการปฏิบัติการบิน และดาน
การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
๒. วัตถุประสงคของแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ
เพื่อใหการจัดพิธีสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ ซึ่งมีหลายหนวยงานรวมปฏิบัติในหลาย
ขั้นตอน ไดมีความรูเขาใจในการปฏิบัติตรงกัน สามารถประสานสอดคลองการปฏิบัติใหเปนไปดวยความเรียบรอย
สงางาม สมเกียรติ เปนที่ประทับใจของบุคคลสําคัญ
๓. เปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หนวยตาง ๆ เขาใจแผนการปฏิบัติและสามารถปฏิบัติไดตามขั้นตอนประสานสอดคลอง
ตอเนื่องตามเวลาที่กําหนด เปนที่ประทับใจของบุคคลสําคัญและผูบังคับบัญชา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประหยัดงบประมาณในการดําเนินการซักซอมทําความเขาใจ เนื่องจากทุกหนวยสามารถ
เขาใจการปฏิบัติโดยการซักซอมในหองฝกปฏิบัติการกอนโดยไมตองนําเรือออกทะเล ทําใหประหยัดคาใชจายน้ํามัน
เชื้อเพลิง รวมทั้งไมเกิดอุบัติเหตุรายแรงจนเปนอันตรายตอชีวิตกําลังพล
๔. การเตรียมการและพิธีการ
ในทุกปงบประมาณ ทร. อนุมัติให กร. รับผิดชอบการจัดพิธีการสวนสนามทางเรือ และการยิงสลุตใหกับบุคคล
สําคัญเสมอ ซึ่งการปฏิบัติดังกลาวเกี่ยวของกับหลายหนวย รวมทั้งมีหลายขั้นตอนที่ตองประสานสอดคลองการปฏิบัติ
รวมกัน ดังนั้นเพื่อใหการจัดพิธีมีความสงางาม และเรียบรอยสมเกียรติ จึงตองระดมความคิดจากหนวยตางๆ เขา
มารวมวางแผนและรับฟงแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหไดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด นับตั้งแตพิธีการตอนรับบุคคลสําคัญ
พิธีการยิงสลุตคํานับจํานวน ๑๙ นัด พิธีการใหโอวาทแกเรือในกระบวน จนกระทั่งพิธีสงบุคคลสําคัญเดินทางกลับ
โดยสรุปมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

๖
๔.๑ แผนการดําเนินการ
- จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และแบงมอบหนาที่ ในวัน ว.-๓๐
- จัดประชุมติดตามความกาวหนา และชี้แจงแผนการปฏิบัติ ในวัน ว.-๑๔
- การซักซอมในหองฝกจําลองยุทธ ในวัน ว.-๗
- การประชุมกอนออกเรือ ในวัน ว.-๔
- การซอมใหญตามกําหนดการจริง ในวัน ว.-๑
- วันจริง (ผบ.ทร.) ในวัน ว.
หมายเหตุ เวลาในการซอม จะปฏิบัติตามกําหนดการจริง
๔.๒ แนวความคิดในการปฏิบัติ จัดหมวด/หนวยเรือ ออกเปน ๕ หมวด/หนวย ดังนี้
๔.๒.๑ หนวยเรือรับรอง พิจารณาเรือพรอมที่สามารถทําหนาที่เรือบัญชาการ มีพื้นที่จัดพิธี และสามารถรับ
อากาศยานมาลงเรือได เชน ร.ล.จักรีนฤเบศร ร.ล.อางทอง ทั้งนี้จะกําหนดใหเปนเรือรับรองหลัก ๑ ลํา และเรือรับรอง
สํารอง ๑ ลํา
- เวลา น.-๑๔๕ ออกเรือ และเดินทางไปยังจุดรับ ฮ. เพื่อรับบุคคลสําคัญ
- เวลา น.-๑๕ เดินทางถึงจุดรับ ฮ. เพื่อรับบุคคลสําคัญ
- เวลา น.-๕ นําเรือแลนสวนเรือในกระบวนสวนสนามระหวางการยิงสลุต
- เวลา น.+๑๕ นําเรือตัดทายกระบวนเพื่อเขารูปกระบวนบุคคลสําคัญใหโอวาท
- เวลา น.+๓๐ บุคคลสําคัญใหโอวาท
- เวลา น.+๗๕ บุคคลสําคัญเดินทางกลับโดย ฮ.
๔.๒.๒ หมวดเรือสวนสนาม พิจารณาเรือพรอมที่สามารถทําหนาที่เรือเรือยิงสลุตหลัก ๑ ลํา และเรือยิงสลุต
สํารอง ๑ ลํา ที่ผานมาพิจารณา ร.ล.ปนเกลา เปนหลัก และพิจารณาจัดเรือ ฟก./คว./ลทฝ./ตกก./ตกด./รจป./รจอ./
ตกป./ตกฝ. ที่พรอมปฏิบัติราชการเปนเรือในหมวดเรือสวนสนาม
- เวลา น.-๒๗๐ ออกเรือ จะรูปกระบวน เพื่อเดินทางไปตั้งตัว กอนเวลา ๑๐๐๐
- เวลา น. เรือยิงสลุต เริ่มยิงสลุต เรือในกระบวนรักษาระยะตอ ความเร็ว ๕ นอต
- เวลา น.+๑๕ เรือยิงสลุต ยิงสลุตเสร็จ เรือในกระบวนเพิ่มความเร็วเปน ๘ นอต เพื่อรอรับฟง
โอวาทจากบุคคลสําคัญ
- เวลา น.+๖๕ จบการใหโอวาท เรือในกระบวนแยกกระบวนเดินทางกลับที่ตั้งปกติ
๔.๒.๓ หมวดบินรับรอง
- เวลา น.-๓๐ ฮ.ลําเลียงและกูภัย (MH-60S) จํานวน ๒ ลํา รับบุคคลสําคัญ และคณะ เสนทาง
จาก กบร.กร. ไปสงยังเรือรับรอง
เวลา น.-๑๕ ฮ.ลําเลียงและกูภัย (MH-60S) ถึงเรือรับรอง เมื่อสงบุคคลสําคัญเรียบรอย จะเขา
ไปรวมสวนสนามกับหมวดบินสวนสนาม
- เวลา น.+๗๕ ฮ.ลําเลียงและกูภัย (MH-60S) จํานวน ๒ ลํา รอรับบุคคลสําคัญและคณะ
เสนทาง จากเรือรับรองไปสงยัง กบร.กร.
๔.๒.๔ หมวดบินสวนสนาม
- เวลา น.+๑ หลังจาก เรือยิงสลุต ยิงสลุตนัดแรก อากาศยานบินเขาตามลําดับจากทายกระบวน
เรือสวนสนามตามแนวกระบวนเรือ พรอมทั้งการลากธง และการปลอยควันสี
๔.๒.๕ หมวดเรือรักษาความปลอดภัยและสนับสนุน

๗
- เวลา น.-๒๗๐ เรือสนับสนุน สนับสนุนการเขา - ออกจากเทียบ ของเรือตาง ๆ
- เวลา น.-๒๗๐ เรือไลเปา ตรวจสอบไลเปาเรือประมงและเรือสินคาในพื้นที่ กอนพิธีสวนสนาม
ทางเรือ ในระยะ ๕ ไมล ตามแนวเสนทางการสวนสนาม และระหวางพิธีสวนสนามทางเรือ
- เวลา น.-๓๐ ไลเปาเรียบรอย เดินทางไปวางตัวดานเหนือ - ใต และ ดานหัว-ทาย เรือรับรอง
โดยไมอยูในระยะสายตาของเรือรับรอง
- การออกเรือพิจารณาตามความเหมาะสม
๔.๓ การสื่อสารแผนความถี่
LINENo.
TITLE NET
FREQUENCY
REMARK
PRI
SEC
209 TGTACTICAL HF
8550.0 kHz. 6351.0 kHz. เมื่อไมสามารถติดตอทางLINE 210
210 TGTACTICAL UHF
326.0 MHz. 251.0 MHz. เรือทุกลํา GUARD
212 TGREPORTING HF
7784.0 kHz. 5680.0 kHz. เมื่อไมสามารถติดตอทางLINE 213
213 TGREPORTING UHF
270.0 MHz. 370.6 MHz. เรือทุกลํา GUARD
457 FORCETRANSIT CONTROL 252.5 MHz 284.8 MHz ใชเปนขาย Rescue อากาศยาน
458
459
459.1
650

652
653
654
676

AIRCOORDINATION UHF
CHAKRITOWER
CHAKRITOWERVHF
AERONAUTICALEMERGENC
YVHF
DISTRESSANDEMERGENCYU
HF
INTERDISTRESSHF
INTERDISTRESSMF
MARITIME RESCUE UHF
BRIDGECOORDINATION

676

SAFETYVHF

677

ขายประสานการปฏิบัติหมวด
เรือรักษาความปลอดภัย

678
679
680

ขายควบคุมการปฏิบัติ ยก.กร.
SPARE/DRILLALPHAUHF
ขายกระจายเสียง

651

277.8 MHz.
248.4 MHz.
132.8 MHz.
121.5 MHz.

332.4 MHz.
280.6 MHz.
127.8 MHz.
-

243.0 MHz.

-

2182.0 kHz.
500.0 kHz.
384.2 MHz. 281.8 MHz.
156.875
156.375
MHz.
MHz.
CH.77
CH.67
156.625
156.400
MHz
MHz.
CH.72
CH.08
156.675 156.475MHz.
MHz
CH.73
CH.69
CH.10 156.500MHz
318.6 MHz. 321.2 MHz.
104.75 MHz.

เมื่อสั่งการ
ประสานการปฏิบัติกับอากาศยาน
ประสานการปฏิบัติกับอากาศยาน
เรือทุกลํา GUARD
เรือทุกลํา GUARD
เรือทุกลํา GUARD
เรือทุกลํา GUARD
เรือทุกลํา GUARD
เรือทุกลํา GUARD
เรือทุกลํา GUARD
เรือทุกลํา GUARD
เรือทุกลํา GUARD
เมื่อสั่งการ
เมื่อสั่งการ

๘
หมายเหตุ ๑. สถานีควบคุมขายหลัก กรส. ตั้งอยูบนเรือรับรองหลัก และสถานีควบคุมขายรอง
ตั้งอยูบนเรือรับรองสํารอง
๒. นามเรียกขานทางยุทธวิธีเพิ่มเติม
หนวย นามเรียกขานทางธุรการ นามเรียกขานทางยุทธวิธี
กรส.
๖๒๔
E5
มวรส.
๔๕๘
T1
มวบส.
๗๓๐
YW
มวรป.
๕๐๔
NX
๔.๔ การขอรับการสนับสนุนจากหนวยตางๆ
หนวย
รายการ
ทรภ.๑ - ปรับแผนการปฏิบัติงานของเรือที่ปฏิบัติราชการใน ทรภ.๑ เขารวมกองเรือสวนสนามเฉพาะกิจ(กรส.)
สอ.รฝ. - วงโยธวาทิตบรรเลง ณ สนบ.กบร.กร. ในวัน ว. โดยกําหนดซักซอมตามที่ กร.(ยก.กร.) ประสาน
ฐท.สส. - วงโยธวาทิตบรรเลงบนเรือรับรอง ใน ว. โดยกําหนดซักซอมตามที่ กร.(ยก.กร.) จะประสาน
สพ.ทร. - ลูกปนยิงสลุต ขนาด ๗๖/๕๐ จํานวน ๘๐ นัด ใหแกเรือยิงสลุต
- ปนยิงสลุต ขนาด ๕๗ มม. จํานวน ๓ กระบอก พรอมลูกปนยิงสลุต ขนาด ๕๗ มม. จํานวน ๘๐ นัด ใหกับเรือสํารอง
พธ.ทร. - จัดเลี้ย งอาหารวางและเครื่องดื่มใหแกผูรวมพิธี ฯ บนเรือรั บรอง ในวัน ว.โดย กร.(กบ.กร.) จะเปน ผู
ประสานการปฏิบัติ
พร.
- จัดแพทย และพยาบาล พรอมชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน สําหรับผูรวมพิธีสวนสนามทางเรือ บนเรือรับรอง
ในวัน ว.
ยศ.ทร.

- ขอรับการสนับสนุนเครื่องเสียง เพื่อใชในระหวางการประกอบพิธีสวนสนามทางเรือ ในวัน ว. โดย กร.
(สสท.กร.) จะเปนผูประสานการปฏิบัติ

๔.๕ การมอบหนาที่ นขต.กร.
หนวย

รายการ

กพ.กร. - ประสาน สลก.ทร. ในการเชิญแขกชั้นผูใหญเขารวมพิธีสวนสนามทางเรือสําหรับบุคคลสําคัญ
- อํานวยการปฏิบัติในการแถวบนเรือรับรอง รวมทั้งชี้แจงขั้นตอน และการทําความเคารพของเขารวมพิธี
ขว.กร. - รปภ. และการอํานวยความสะดวกทั้งปวง สําหรับบุคคลสําคัญ
ยก.กร. - ควบคุมการปฏิบัติในพิธีสวนสนามทางเรือสําหรับบุคคลสําคัญเปนการสวนรวม
กบ.กร. - จัดเตรียมของที่ระลึกใหกับบุคคลสําคัญ
- ประสานการปฏิบัติกับ ศกล.พธ.ทร. ในการจัดอาหารวางบนเรือรับรองในวัน ว.
สสท.
กร.

- ประสานการปฏิบัติกับ สสท.ทร. ในการถายทอดสัญญาณ ตลอดจนดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการกระจาย
เสียง บนเรือรับรอง
- ประสานขอรับการสนับสนุน เครื่องเสียง เพื่อใชในการประกอบพิธีฯ จาก สสท.ทร.

๙
กพร.
กร.

- จัดผังที่นั่งในการจัดอาหารกลางวัน(ถามี) บนเรือรับรอง โดยประสานกับ สลก.ทร.
- ควบคุมการปฏิบัติของสื่อมวลชนบนเรือรับรอง รวมทั้งการรับรองผูบังคับบัญชา

กฟก.๑ - จัดเรือ ฟก. คว. ตกด. ที่พรอมเขารวมกองเรือสวนสนามเฉพาะกิจ (กรส.)
กร.
กบฮ. - จัดตั้ง บก.หนวยเรือรับรอง พรอมฝายอํานวยการ และ เรียนเชิญ ผบ.กบฮ.กร. เปน ผบ.หนวยเรือรับรอง
กร.
(กรณีจัด ร.ล.จักรีนฤเบศร เปนเรือรับรอง) ปฏิบัติดังนี้
๑. จัดเตรียมหองรับรองสําหรับบุคคลสําคัญ พรอมทั้งจัดเตรียมและเตรียมชักธงตําแหนงบุคคลสําคัญ(ถามี)
๒. ประสานการปฏิบัติกับ กบ.กร. และ ศกล.พธ.ทร. ในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารวาง(ถามี)
กทบ.
กร.
กยพ.
กร.

- จัดเรือ ลทฝ. ที่พรอมเขารวมกองเรือสวนสนามเฉพาะกิจ (กรส.)

- จัดตั้ง บก.หนวยเรือรับรอง พรอมฝายอํานวยการ และ เรียนเชิญ ผบ.กยพ.กร. เปน ผบ.หนวยเรือรับรอง
(กรณีจัด ร.ล.อางทอง เปนเรือรับรอง) ปฏิบัติดังนี้
๑. จัดเตรียมหองรับรองสําหรับบุคคลสําคัญ พรอมทั้งจัดเตรียมและเตรียมชักธงตําแหนงบุคคลสําคัญ(ถามี)
๒. ประสานการปฏิบัติกับ กบ.กร. และ ศกล.พธ.ทร. ในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารวาง(ถามี)
- จัดเรือพรอมเขารวมกองเรือสวนสนามเฉพาะกิจ (กรส.) และจัดเรือสนับสนุนสง นม.ชพ. ใหกับกองเรือ
สวนสนามเฉพาะกิจ (กรส.)
กยฝ.
- จัดตั้ง บก.หมวดเรือรักษาความปลอดภัยและสนับสนุน พรอมฝายอํานวยการ และเรียนเชิญ ผบ.กยฝ.กร.
กร.
หรือผูแทน เปน ผบ.หมวดเรือรักษาความปลอดภัยและสนับสนุน
- จัดเรือพรอมเขารวมกองเรือสวนสนามเฉพาะกิจ (กรส.)
กอง
- จัดแทนรับการเคารพ จํานวน ๑ แทน
สน.กร. - ตกแตงสถานที่บริเวณเรือพิธี
- จัดรถยนตโดยสารขนาดเล็ก รับ - สง ผูบังคับบัญชา
- โตะวางของที่ระลึก ๑ ตัว สําหรับบุคคลสําคัญ
กบร.
- จัดตั้ง บก.หมวดบินรับรอง พรอมฝายอํานวยการ และเรียนเชิญ ผบ.กบร.กร. เปน ผบ.หมวดบินรับรอง -กร.
- จัดตั้ง บก.หมวดบินสวนสนาม พรอมฝายอํานวยการ และเรียนเชิญ รอง ผบ.กบร.กร. เปน ผบ.หมวดบิน
สวนสนาม (ผบ.มวบส.)
- จัด ๒ บ.ลว.๑ (DO-228) ๒ บ.ตช.๑ (T-337) ๒ ฮ.ปด.๑ (S-70B) ๒ ฮ.ลําเลียงและกูภัย (MH-60S) ๑
ฮ.ลล.๒ (BELL-212) ๑ ฮ.ลล.๓ (BELL-214) ๑ ฮ.ลล.๔ (S-76B) เขารวมกองเรือสวนสนามเฉพาะกิจ
- ในวัน ว. จัด ฮ.ลําเลียงและกูภัย (MH-60S) จํานวน ๒ เครื่อง เปนพาหนะเดินทางของบุคคลสําคัญ และ
คณะเสนทาง กบร.กร. - เรือรับรอง - กบร.กร. โดยใหปรับแผนบินไดตามความจําเปนและเหมาะสม หรือ
ตามที่ ยก.กร. จะประสาน
- จัดเตรียมและชักธงตําแหนงบุคคลสําคัญ(ถามี) ณ กบร. และเรือรับรอง ตามระเบียบ ทร. วาดวยการชัก
ธง พ.ศ.๒๕๑๔ และธงราชนาวี ขนาด ๘ แถบ
- จัดเตรียมหองรับรอง ณ สนบ.กบร.กร. สําหรับบุคคลสําคัญ
- จัดกองทหารเกียรติยศ ๑ กองรอย และวงโยธวาทิต สําหรับบุคคลสําคัญ พรอมที่บริเวณ สนบ.กบร. ในวัน ว.
โดยประสานขอรับการสนับสนุนวงโยธวาทิต จาก สอ.รฝ.

๑๐
กบร.
กร.
นสร.
กร.
กอง
สน.กร.

- จัด เตรียมพานพุมถวายสักการะพระอนุสาวรีย พล.ร.อ.พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอาภากรเกียรติ
วงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ กบร.กร. ตามที่ ยก.กร. ประสาน
- จัดเรือปฏิบัติการความเร็วสูง ชุดเรือ พ.๕๑ เขารวมกองเรือสวนสนามเฉพาะกิจ (กรส.)
- จัดแทนรับการเคารพสําหรับบุคคลสําคัญ
- ตกแตงสถานที่บริเวณเรือพิธี
- จัดรถยนตโดยสารขนาดเล็ก รับ - สง ผูบังคับบัญชา
- ใหการสนับสนุนตางๆ ตามที่ ยก.กร. ประสาน

๔.๖ การจัดตั้งกองเรือสวนสนามเฉพาะกิจ
๔.๖.๑ การจัดกําลัง จัดตั้งกองเรือสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหกับบุคคลสําคัญ โดยกําหนดการวันซอมยอย
ในหองฝก กฝร. ในวัน ว.-๗ และวันซอมใหญในทะเล ใน วัน ว.-๑ วันสวนสนามทางเรือใน วัน ว. โดยขอรับการสนับสนุน
เรือพรอมจาก ทรภ.๑ เรือพรอมจาก นขต.กร. และเรือปฏิบัติการความเร็วสูงจาก นสร.กร.
๔.๖.๒ การประกอบกําลังและการจัดหนวย กําลังที่ไดรับการสนับสนุนตามขอ ๔.๖.๑ ประกอบกําลังเปน
กองเรือสวนสนามเฉพาะกิจ (กรส.) มี ผบ.กร. หรือ ผูแทน เปน ผบ.กรส. ประกอบกําลัง ดังนี้
- หนวยเรือรับรอง มี เรือรับรองหลัก ๑ ลํา (ที่ผานมาพิจารณาจัด ร.ล. จักรีนฤเบศร) โดยมี ผูบัญชาการ
กองเรือตนสังกัดของเรือรับรอง เปน ผบ.หนวยเรือรับรอง และจัดเตรียมเรือรับรองสํารอง ๑ ลํา
- หมวดเรือสวนสนาม (มวรส.) ประกอบดว ย เรือรับรองสํารอง (ที่ผานมาพิจารณาจัด ร.ล. อางทอง)
เรือยิงสลุต (ที่ผานมาพิจารณาจัด ร.ล. ปนเกลา) เรือยิงสลุตสํารอง และเรือพรอมปฏิบัติราชการตามที่ไดรับการ
สนับสนุนจาก ทรภ.๑ และ นขต.กร. โดยมี ผูบัญชาการกองเรือตนสังกัดของเรือรับรองสํารอง เปน ผบ.หมวดเรือ
สวนสนาม
- หมวดบินรับรอง (มวบร.) ประกอบดวย ฮ.ปด.๑/ฮ.ลําเลียงและกูภัย จํานวน ๒ เครื่อง เปนพาหนะ
เดิน ทางสําหรั บบุ คคลสํา คัญ และคณะ ในวัน ว. เสน ทาง กบร.กร. - เรือรับ รอง - กบร.กร. โดยใหส ามารถปรับ
แผนการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม โดยมี ผบ.กบร.กร. เปน ผบ.หมวดบินรับรอง
- หมวดบินสวนสนาม (มวบส.) ประกอบดวย บ.ลว.๑ (DO-228) จํานวน ๒ เครื่อง บ.ตช.๑ (T-337) จํานวน
๒ เครื่อง ฮ.ปด.๑ (S-70B) จํานวน ๒ เครื่อง ฮ.ลล.๒ (BELL-212) จํานวน ๑ เครื่อง ฮ.ลล.๓ (BELL-214ST) จํานวน ๑
เครื่อง และ ฮ.ลล.๔ (S-76B) จํานวน ๑ เครื่อง โดยให ฮ.ลล.๒ (BELL-212) ลากธงราชนาวี และธง ตําแหนงบุคคล
สําคัญ โดยมี รอง ผบ.กบร.กร. เปน ผบ.หมวดบินสวนสนาม
- หมวดเรือรักษาความปลอดภัยและสนับสนุน (มวรป.) ประกอบไปดวยเรือลากจูง เรือตรวจการณ
ชายฝง และเรือปฏิบัติการความเร็วสูง ชุดเรือ พ.๕๑ โดยใหทําการตรวจสอบ ไลเปาเรือประมง และเรือสินคาในพื้นที่
กอนพิธีสวนสนามทางเรือและระหวางพิธีสวนสนามทางเรือ โดยมี ผบ.กยฝ.กร. เปน ผบ.หมวดเรือรักษาความปลอดภัย
และสนับสนุน
- การสงกําลังบํารุง รับการสงกําลังบํารุง ณ ที่ตั้งปกติ และ ทลท.กทส.ฐท.สส. รวมทั้งสนามบินอูตะเภา
ใหเรียบรอยกอนการปฏิบัติ
- การบังคับบัญชา กรส. ขึ้นการบังคับบัญชากับ กร. โดยตั้ง บก.กรส. ที่ บก.กร. / เรือรับรอง

๑๑

๔.๗ ลําดับพิธี/ขั้นตอนการปฏิบัติ

๑๒
๔.๗ ลําดับพิธ/ี ขั้นตอนการปฏิบัติ
เวลา

น.-๒๗๐
น.-๑๔๕
น.-๖๐

น.-๓๐
น.-๑๕

น.-๑๐

น.-๕
น.

น.+๑

กําหนดการปฏิบัติ

- เรือตาง ๆ เตรียมออกเรือตามแผน
- เรือรับรองออกเรือเดินทางไปยังจุดรับ ฮ.
- บุคคลสําคัญเดินทางออกจากบานพักรับรอง
- บุคคลสําคัญเดินทางถึง กบร./ผบ.กบร. หรือผูแทนรายงานตนเอง
- บุคคลสําคัญวางพานพุมถวายสักการะ พระอนุสาวรีย พล.ร.อ.พระเจาบรมวงศ
เธอ พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
- บุคคลสําคัญเดินทางถึง สนบ.กบร.
- ผูแทน ผบ.กร. ใหการรับรอง และเรียนเชิญ บุคคลสําคัญขึ้นแทนรับความ
เคารพจากกองทหารเกียรติยศ
- บุคคลสําคัญตรวจแถวทหารกองทหารเกียรติยศ
- บุคคลสําคัญและคณะออกเดินทางจาก กบร. ไปเรือรับรอง
- เรือในกระบวน ถึงจุดตั้งตัว
- เรือรับรอง เดินทางถึง จุดรับ ฮ.
- บุคคลสําคัญและคณะ เดินทางถึงเรือรับรอง
- ผบ.กร./ รายงานตนเอง
-เรียนเชิญบุคคลสําคัญและคณะ เขาหองรับรอง
เรือรับรอง จัดเตรียมพื้นที่บริเวณพิธี
- แทนรับความเคารพ
- จนท. จัดเครื่องขยายเสียง
- สสท.ทร. เตรียมการถายทอดเสียง
- เรือรับรองเตรียมเขาแลนสวนเรือยิงสลุต เพื่อเตรียมการยิงสลุต ระยะหาง ๓๐๐
หลา
- เรียนเชิญบุคคลสําคัญ และคณะ บริเวณพิธี
- เรียนเชิญบุคคลสําคัญ ขึ้นแทนรับการเคารพ (เริ่มพิธีสวนสนาม) เรือยิงสลุต
ยิงสลุต จํานวน ๑๙ นัด พรอมกับดุริยางคบรรเลงเพลงมหาฤกษ และ เมื่อสิ้นสุด
การยิงสลุต ดุริยางคดําเนินการบรรเลงเพลงตอดวยเพลงบรรเลง และมีการ
บรรยายจากผูบรรยายตลอดการสวนสนาม

หมายเหตุ
ผูรวมพิธลี งเรือพรอม
เขาประตูใหญ กบร.
กบร. จัดเตรียมพานพุม

(๒ ฮ.MH-60S)
จัด FORM 1 (จุด P)
๒ ฮ. จอดบนเรือรับรอง และ
เดินทางออกจากเรือ เมื่อสง
บุคคลสําคัญและคณะเรียบรอย
(TOUCH& GO )
เรือยิงสลุต เปนเรือนําเรือใน
กระบวนสวนสนาม

เรือรับรอง และ ยิงสลุต แลน
สวนกันที่ จุด Q
- เรือในกระบวนถือเข็ม
ความเร็วคงที่ ๕ นอต เพื่อรอ
เขารักษาระยะจาก เรือนํา
- เรือรับรองแลนสวน เข็มตรง
ขามเรือในกระบวนดวย
ความเร็วคงที่ ๕ นอต
-ระยะหางระหวางนัด ๕ วินาที

อากาศยานบินเขาตามลําดับจากทายกระบวนเรือ สวนสนามตามแนวกระบวน - บ.ตช๑ (T-337)ปลอยควันสี
เรือ
- ๒ บ.ตช.๑ (T-337) ๒ บ.ลว.๑ (DO-228) ๒ ฮ.ปด.๑ (S-70B) ๑ ฮ.ลล.๓ (BELL214ST) และ ๑ ฮ.ลล.๔ (S-76B)
- ๑ ฮ.ลล.๒ (BELL-212) ลากธงราชนาวีและธงตําแหนง บุคคลสําคัญเฉียดกราบ
ขวากระบวนเรือจากทายกระบวนไปหัวกระบวน

๑๓
- เรือในกระบวนสวนสนามทุกลําแลนผานเรือรับรอง
- เรือรับรองนําเรือใหอยูในรูปกระบวนใหโอวาท

- เรือรับรองตัดทายกระบวนเรือ
สวนสนาม

- เรือรับรองอยูในรูปกระบวนใหโอวาท
- ผบ.กร. เรียนเชิญบุคคลสําคัญมายังบริเวณพิธี
- บุคคลสําคัญขึ้นแทนใหโอวาท
- ผบ.กร. กลาวคําสดุดี และมอบของที่ระลึก

- ผอ.กพ.กร. สั่งทั้งหมดตรง
กําลังพลอยูในทาตรง
-รับฟงโอวาท

น.+๖๐

- บุคคลสําคัญใหโอวาทเรียบรอย (ดุริยางคบรรเลงเพลงมหาฤกษ ๑ จบ)
- บุคคลสําคัญลงจากแทนรับความเคารพ เรียนเชิญเขาหองรับรอง

- เรือทุกลําทําความเคารพ
พรอมกัน

น.+๖๕

- สิ้นสุดพิธี สวนสนามทางเรือ
- เรือในกระบวน ถึงจุดแยกกระบวน OTC สั่งการใหเรือทุกลําแยกกระบวนกลับ
ที่ตั้งปกติ

น.+๗๕

- บุคคลสําคัญและคณะเดินทางกลับ โดย ฮ.ทร.

น.+๙๕

- บุคคลสําคัญ และคณะ เดินทางถึง สนบ.กบร. ผูแทน ผบ.กร. ใหการตอนรับ
และสงบุคคลสําคัญ

น.+๑๕

- ผบ.กร. เรียนเชิญบุคคลสําคัญ เขาหองรับรอง
น.+๓๐

-บุคคลสําคัญใหโอวาท

- บุคคลสําคัญ และ คณะเดินทางกลับ
น.+๑๑๐

- เรือใน กรส. จอดเรือเทียบทาเรียบรอย

- ๒ ฮ. ลงจอดบนเรือรับรอง

กบร.กร. จัดเตรียมยามใหญ

๑๔
๕. การนําเรือในกระบวนสวนสนาม
๕.๑ พื้นที่ และเสนทางการนําเรือ ใชพื้นที่บริเวณทิศตะวันตกจาก ก.จวง และหินฉลาม

๕.๒ จุดอางอิงในการนําเรือ
เรือในกระบวนสวนสนาม
จุด

ชื่อ

Lat

Long

เวลาที่ถึงจุด

A

ทุนไฟปากรอง

12’ 38.1’’

100’ 50.1’’

น.-๒๔๐

12’ 21.8’’
12’ 12.653’’
12’ 12.648’’
12’ 14.4’’
12’ 17.5’’
12’ 21.1’’
12’ 21.518’’

100’ 50.1’’
100’ 48.537’’
100’ 50.711’’
100’ 51.0’’
100’ 51.5’’
100’ 52.1’’
100’ 52.65’’

B
C
O

P
Q
R
S

จุดตั้งตัว
จุดยิงสลุต
จุดแยกกระบวน

น.-๓๐
น.
น.+๖๕

๑๕
-

จุด
A
H
X
Y

เรือรับรอง

ชื่อ
ทุนไฟปากรอง
จุดรับ ฮ.
จุดตั้งตัว
สวนกับเรือในกระบวน

Lat

12’ 35.0’’
12’ 21.5’’
12’ 20.88’’
12’ 17.5’’

Long

เวลาที่ถึงจุด

100’ 54.1’’
100’ 52.5’’
100’ 51.75’’
100’ 50.2’’

น.-๑๒๐
น.-๑๕
น.-๑๐
น.

๕.๓ การนําเรือในกระบวน
รูปกระบวนในการสวนสนาม FORM1

เรือรับรอง

จุดรับ ฮ.
ระยะหาง 300

หลา

C – 190
S-5

เรือยิงสลุต

C – 010
S-5

กําลังพลแถวตามเขตตอน
หมายเหตุ
- เรือนําในกระบวนรักษาระยะหางจากเรือยิงสลุต ๑,๕๐๐ หลา
- ระยะตอระหวางเรือในกระบวน ๕๐๐ หลา /๓๐๐ หลา (เวน เรือยิงสลุต)
- เรือยิงสลุตใชความเร็ว ๓ นอต ระหวางการยิงสลุต
- เรือในกระบวนความเร็วคงที่ ๕ นอต (เวนเรือยิงสลุตในระหวางการยิงสลุต)
- เมื่อยิงสลุตเรียบรอย เรือในกระบวนเพิ่มความเร็วคงที่เปน ๘ นอต

๑๖

รูปกระบวนในการสวนสนาม FORM1
เรือยิงสลุต
เรือรับรอง
C – 190
S-5

รูปกระบวนในการใหโอวาท

C – 010
S-8
เรือยิงสลุต

กําลังพลแถวตามเขตตอน
C – 190
S-5

เรือรับรอง

C – 010
S-8

กําลังพลแถวบริเวณหัวเรือ

หมายเหตุ
- ระยะตอระหวางเรือในกระบวน ๕๐๐ / ๓๐๐ หลา
- ระยะหางทางขางระหวางเรือใน มวรส. กับ เรือรับรอง ๓๐๐ หลา
- ความเร็วกระบวนเรือคงที่ ๘ นอต

๑๗
๕.๔ ผังการยืนในพิธีสวนสนามทางเรือ

ผังการยืนแถวในพิธียิงสลุต บนเรือรับรอง

๑. บุคคลสําคัญ
๒. ผูบังคับบัญชาระดับสูง
๓. นายทหารชั้นยศ พล.ร.อ.
๔. นายทหารชั้นยศ พล.ร.ท.
๕. นายทหารชั้นยศ พล.ร.ต.
๖. ผูรวมพิธี

ผังการยืนแถวในพิธีใหโอวาท บนเรือรับรอง

๑. บุคคลสําคัญ
๒. ผูบังคับบัญชาระดับสูง
๓. นายทหารชั้นยศ พล.ร.อ.
๔. นายทหารชั้นยศ พล.ร.ท.
๕. นายทหารชั้นยศ พล.ร.ต.
๖. ผูรวมพิธี

๑๘
๖. การปฏิบัติการบิน
๖.๑ การปฏิบัติของหมวดบินรับรอง
เวลา น.-๓๐ ฮ.ลําเลียงและกูภัย (MH-60S) จํานวน ๒ ลํา รับบุคคลสําคัญ และคณะ จาก กบร. - เรือ
รับรอง
เวลา น.-๑๕ สงบุคคลสําคัญ และคณะถึงเรือรับรอง จากนั้นจะเขาไปรวมสวนสนามกับหมวดบินสวน
สนาม
เวลา น.+๗๕ ฮ.ลําเลียงและกูภัย (MH-60S) จํานวน ๒ ลํา รอรับ บุคคลสําคัญ และคณะ จากเรือรับรอง
ไปสงยัง กบร.
๖.๒ การปฏิบัติของหมวดบินสวนสนาม
- เวลา น.+๑ เริ่มบินเขาเมื่อเรือยิงสลุตนัดแรก
อากาศยานบินเขาตามลําดับจากทายกระบวนเรือสวนสนามตามแนวกระบวนเรือ
มีการลากธง บุคคลสําคัญ และมีการปลอยควันสี
๖.๓ การควบคุมการบิน
ลําดับ

อากาศยาน

เวลา

๑.

๒ บ.ตช.๑ (T-337)

น+๑

๒.

๒ บ.ลว.๑ (DO-228)

น+๒

๓.

๑ ฮ.ลล.๓ (BELL-214ST)

น+๔

๑ ฮ.ลล.๒ (BELL-212)

หมายเหตุ
ปลอยควันสี

ลากธงราชนาวีและธงตําแหนง

๑ ฮ.ลล.๔ (S-76 B)
๔.

๒ ฮ.ปด.๑ (S-70B)

น+๖

๕.

๒ ฮ.ลําเลียงและกูภัย (MH-60S)

น+๘

๑๙
๖.๔ พื้นที่รอ

๗. การยิงสลุต
๗.๑ การบังคับบัญชา ประกอบดวย ๔ สวน ดังนี้
๗.๑.๑ สวนการบังคับบัญชามี ผูบังคับการเรือ/ตนเรือ เปนผูควบคุมอยูที่สะพานเดินเรือ
๗.๑.๒ สวนการยิงสลุตมี นายทหารการอาวุธ เปนผูควบคุมอยูที่หอรบ
๗.๑.๓ สวนเดินเรือมี ตนหน เปนผูควบคุม อยูที่สะพานเดินเรือ
๗.๑.๔ สวนการติดตอสื่อสารมี นายทหารสื่อสาร เปนผูควบคุมอยูที่สะพานเดินเรือ
๗.๒ การเตรียมการยิงสลุต
๗.๒.๑ เตรียมสภาพตัวเรือ เพื่อใหเกิดความสงางาม
๗.๒.๒ เตรียมปน 76/50 ทั้ง ๓ กระบอก
- ทําความสะอาดลํากลองปน และรังเพลิงใหสะอาด

- ทําความสะอาดเครื่องลูกเลื่อน และตรวจสอบการทํางานของขอชักลอง

๒๐

ยังยึดแนนอยู

- ตรวจสอบเครื่องลั่นไกและระบบการทํางานใหอยูในสภาพพรอมยิง
- ทดลองหัน และกระดกปนใหทํางานไดโดยไมติดขัด
- ทดลองเปด-ปด ลูกเลื่อน ตลอดจนทดสอบอาการแหนบสงลูกเลื่อน และดูวาสลักเกลียวยึด ตางๆ

- ทดลองลั่นไกยิง เพื่อดูการทํางานของเข็มยิง
- ตรวจและทดลองโทรศัพทกําลังเสียงเพื่อใชติดตอกับหอรบ
๗.๒.๓ การตรวจสอบลูกสลุต
- ตองไมมีรอยบุบหรือบวม
- เมื่อทดลองบรรจุลูกสลุต ไพรเมอรตองไมยุบหรือหลวมคลอน
๗.๒.๔ ทําการไลลื่นลูกสลุต ดวยวาสลีนเพื่อปองกันการติดขัดขณะบรรจุ
๗.๒.๕ ทําการฝกซอมพลบรรจุ อยางตอเนื่อง

๗.๓ ขั้นตอนการยิงสลุต
๗.๓.๑ เวลา น.-๒๐ (กอนเวลายิงสลุต ๒๐ นาที)
หอรบสั่ง “ ชุดยิงสลุตประจําที่ แถวรายกราบแถว”
- ประจําปน ๗๖/๕๐ เขาประจําที่
- นายปนตอโทรศัพท และ ทดลองติดตอกับหอรบ
- พลลูกเลื่อนเปดจุกปากกระบอก ตรวจลํากลอง,ลูกเลื่อน

๒๑
-

-

พรอม”

หอรบสั่ง “เตรียมการยิงสลุตทางกราบ(ขวา/ซาย) มุมหัน ๐๙๐ มุมกระดก ๑๕”
- ปน ๗๖/๕๐ ทุกกระบอกหัน,กระดกปนตามหอรบสั่ง
- นายปนรายงาน “ปน (๓๑,๓๒,๓๓) พรอม”
๗.๓.๒ เวลา น.- ๘
หอรบสั่ง “ลูกสลุต ๑๙ นัด บรรจุ”
- พลลูกเลื่อนเปดลูกเลื่อน
- พลบรรจุ บรรจุลูกสลุตนัดที่ ๑
- พลบรรจุ รายงาน “นัดที่ ๑ บรรจุพรอม” และทําการเตรียมลูกสลุตนัดตอไป
- นายปนรายงานหอรบ “ปน (๓๑,๓๒,๓๓) บรรจุพรอม”
- เมื่อปนทุกกระบอกรายงานพรอม พลติดตอที่หอรบจะรายงาน นกว. “ปน (๓๑,๓๒,๓๓) บรรจุ

๗.๓.๓ เวลา น.- ๑ นกว.สั่ง “ยามใหญแถวตรง” หอรบสั่ง “ตรงหนาระวัง”
๗.๓.๔ เวลา น.
หอรบสั่ง “วันทยา....วุธ”
- นายปนใชนิ้วชี้เกี่ยวกระเดื่องไกมาทางทายปน (เข็มยิงเปนอิสระพุงเขาสับไพเมอร) รายงาน“๑ ยิง”
- พลลูกเลื่อนเปดลูกเลื่อน นําลองลูกสลุตออกมา
- พลบรรจุ บรรจุลูกสลุตนัดตอไป รายงาน “นัดที่.....บรรจุพรอม”
- หลังจากนัดที่ ๑ ยิง , ๒ ยิงและ ๓ ยิง เมื่อถึงนัดที่ ๔ จะวนมาสั่ง ๑ ยิงและเรียงไปตามลําดับ (จน
ครบ ๑๙ นัด) ซึ่งแตละนัดหางกัน ๕ วินาที
๗.๓.๕ กรณีลูกสลุตดาน
- นายปน รายงาน “ (๑,๒,๓ ดาน) ”
- จนท.หอรบ (พลติดตอ) จะสั่งนายปนกระบอกตอไปยิงทันที
- พลบรรจุเตรียมรับลูกสลุตที่ดาน
- พลลูกเลื่อนเปดลูกเลื่อน
- พลบรรจุนําลูกสลุตที่ดาน ตรวจไพเมอร ทิ้งน้ํา และบรรจุลูกสลุตนัดตอไป รายงาน “นัดที่......บรรจุ
พรอม”
๗.๓.๖ เมื่อยิงลูกสลุตครบ ๑๙ นัด
- หอรบสั่ง “หยุด หยุด หยุด” “หยุดยิง”“พักยิง”
- พลประจําปน หันกระดกปนเขาที่เดิม
- นายปน ตรวจสอบปน ลูกสลุต รายงานหอรบ
- เมื่อหอรบสั่ง “เลิกยิง” (รายงาน “พลประจําปน สถานะปน จํานวนลูกสลุต ปญหาขอขัดของ”)
๗.๓.๗ เวลาสั่งการในการยิงสลุต
สั่ง “ระวัง” วินาทีที่ลงทายดวย ๓ และ ๘
สั่ง “ยิง” ” วินาทีที่ลงทายดวย ๔.๓ และ ๙.๓
การสื่อสารใชโทรศัพทกําลังเสียง / วิทยุมือถือ
๗.๔ การแถวรายกราบ และทําความเคารพ

๒๒
๗.๔.๑ เวลา น.-๒๐ ยก.กร. สั่งผานทางวิทยุใหกําลังพลประจําเรือสวนสนามยืนแถวรายกราบตามเขตตอน
การแตงกายชุดหมายเลข ๒
๗.๔.๒ เวลา น.-๑ หัวเรือของเรือยิงสลุตถึงหัวเรือรับรอง ยก.กร. สั่งผานทางวิทยุ “ตรงหนา....ระวัง”
๗.๔.๓ เวลา น. หัวเรือของเรือยิงสลุตถึงตรงหนาประธาน ยก.กร. สั่งผานทางวิทยุ “วันทยา.......วุธ”
พรอมกับ ผอ.กพ.กร. สั่งผูรวมพิธีบนเรือรับรอง “วันทยาหัต”
๗.๔.๔ เรือยิงสลุต เริ่มยิงสลุตนัดที่ ๑ เมื่อ ร.ล.ปนเกลา ยิงสลุตจบ ใหเรือสั่งเรียบอาวุธโดยอิสระ สวนเรืออื่นๆ
ที่ยังไมผานบุคคลสําคัญ รวมทั้งผูรวมพิธีบนเรือรับรองทําวันทยาหัตตอไป
๗.๔.๕ เรือตางๆ ที่มียามใหญ เมื่อสะพานเดินเรือเสมอหัวเรือรับรอง สั่ง “ตรงหนาระวัง..(เปาแตรกระทั่ง
ตรง).....วันทยาวุธ” (ใชเวลาประมาณ ๙ วินาที จะตรงกับแทนประธานพอดี) เรือเปาแตรคํานับ ๑ จบ และสั่ง “เรียบ
อาวุธ” แตรเปากระทั่งพัก กําลังพลที่ยืนแถวรายกราบทําวันทยาหัตตอไป
๗.๔.๖ หลังจากลําสุดทายผานประธาน ยก.กร. สั่งผานทางวิทยุ “เอามือลง ขวาซายหัน” กําลังพลที่แถวตาม
เขตตอนใหเดินกลับเขาตัวเรือ ผูเขารวมพิธีบนเรือรับรองเอามือลง และใหยืนอยูในแถว
๗.๔.๗ บุคคลสําคัญลดมือลงเมื่อเรือลําสุดทายผาน (สลก.นําเรียนบุคคลสําคัญสามารถลดมือลงในชวงที่ไมมี
เรือสวนสนามผานได)
๗.๔.๘ เมื่อเรือรับรองเลี้ยวผานทายกระบวนเรือสวนสนาม ไปถือเข็มเดียวกับกระบวนเรือสวนสนามเรียบรอย
ยก.กร. สั่งผานทางวิทยุใหกําลังพลประจําเรือสวนสนามยืนแถวรายกราบเพื่อรับฟงโอวาท ผูเขารวมพิธีบนเรือรับรอง
ประจําที่ในทาตรง
๘. การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
๘.๑ การไลเปา
เรือไลเปา ตรวจสอบไลเปาเรือประมงและเรือสินคาในพื้นที่ใหเรียบรอยกอนเริ่มพิธีสวนสนามทางเรือ และ
ระหวางพิธีสวนสนามทางเรือ ในระยะ ๕ ไมล ตามแนวเสนทางการสวนสนาม
เมื่อไลเปาเรียบรอย ใหไปวางตัวดานเหนือ และใต ดานหัว และทายเรือรับรอง โดยไมอยูในระยะสายตาของ
เรือรับรอง
การออกเรือพิจารณาตามความเหมาะสม
๘.๒ การปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
- เรือที่เกิดขอขัดของ ใหนําเรืออกจากรูปกระบวนในทิศตรงขามกับเรือรับรอง
- ในกรณีเกิดเรือโดนกัน เรือที่แลนตามนําเรือออกทางดานทิศตรงขามกับเรือรับรอง
- กรณีอากาศยานตกน้ํา ใหเรือควบคุมอากาศยานซึ่งเดินเรดารอากาศตลอดเวลา เปนหนวยกําหนดตําบลที่
ชวยชีวิต และ นํา ฮ.กูภัย เขาชวยเหลือ รวมกับหมวดเรือรักษาความปลอดภัยและสนับสนุน
- แจงเหตุฉุกเฉินให กรส. ทราบ ทันที ทางขาย VHF CH.10
๙. บทเรียนที่ไดรับ
เนื่องจากการจัดพิธีสวนสนามทางเรือและยิงสลุตใหบุคคลสําคัญ เปนการแสดงถึงความพรอมของ ทร. รวมทั้ง
แสดงออกถึงการใหความสําคัญตอบุคคลที่ไดทําคุณประโยชนกับ ทร. และประเทศไทย รวมถึงแขกรับเชิญของรัฐบาล
ดังนั้น จึงตองมีขอผิดพลาดนอยที่สุด จากการที่มีหลายหนวยงานทั้งหนวยเรือ อากาศยาน มาปฏิบัติการรวมกัน ดังนั้น
การอํานวยการประสานการปฏิบัติ รวมทั้งการซักซอมทําความเขาใจ ทั้งในหองฝกปฏิบัติการและในทะเล มีความ

๒๓
จํ าเป น อย างยิ่ ง เพื่ อให ทุกหน ว ยเข า ใจตรงกัน และมองเห็น ภาพสถานการณเดีย วกัน นับ ตั้งแต การประชุ มชี้แจง
สถานการณ จัดชุมชนนักปฏิบัติเพื่อใหไดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในแตละสาขา จนถึงขั้นทดสอบแผนการปฏิบัติ นําไปสู
การปฏิบัติจริง
๑๐. ปจจัยความสําเร็จ
จะต องมี การวางแผนและชี้แจงให ทุกหนว ยเขาใจตรงกัน สามารถประสานสอดคลองการปฏิบัติไดอยาง
กลมกลื น ต อ เนื่ อ ง อย า งไรก็ ต ามยั ง มี ป จ จั ย เสี่ ย งที่ อ าจทํา ให ภ ารกิ จ ไม ลุ ล ว งไปด ว ยความเรี ย บร อ ย ซึ่ ง ทุ ก หน ว ย
จําเปนตองเครงครัดการปฏิบัติเพื่อใหภารกิจสําเร็จลุลวงดวยดี ดังนี้
หนวยตางๆ ตองมีความเขาใจอยางถองแทในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบ ศึกษา และทดลองจนไดวิธีปฏิบัติ
ที่เหมาะสม/ดีที่สุด
นํ า วิ ธี ป ฏิ บั ติที่เ หมาะสม/ดี ที่สุ ดของแตล ะหนว ย มาประสานสอดคลองการปฏิบัติ ใหเกิดความตอเนื่อ ง
กลมกลืน และกระชับ โดยการฝกซอมทั้งในหองฝกปฏิบัติการและในทะเล
ทุกหนวยตองเครงครัดเวลาในการปฏิบัติ
หากมีการเปลี่ยนแปลง/แกไขการปฏิบัติ ผูบังคับบัญชาสูงสุดเทานั้นเปนผูตัดสินใจ
สภาพภูมิอากาศอาจเปนอุปสรรคได จึงตองพยากรณอากาศกอนการกําหนดวันจัดพิธีสวนสนาม
ควรมีแผนพิธีสวนสนามในทาเปนแผนสํารอง กรณีไมสามารถปฏิบัติการในทะเล
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ภาพพิธีสวนสนามทางเรือและยิงสลุตให ผบ.ทร. ในโอกาสเยี่ยมอําลาหนวย และเกษียณอายุราชการ
เมื่อป พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๗

