








สารจาก

พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน

ผู้บัญชาการทหารเรือ

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔
 
	 ผมขอแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีอย่างจริงใจมายังข้าราชการ	ทหาร	ลูกจ้างและพนักงานราชการ
ของกรมอุทกศาสตร์	ในโอกาสที่วันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์	ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ	ปีที่	๑๐๐	ในวันที่	
๑๖	มกราคม	๒๕๖๔
	 งานอุทกศาสตร์ได้เร่ิมดำาเนินการในประเทศไทย	ต้ังแต่ปีพุทธศักราช	๒๐๖๐	โดยนักสำารวจทางเรือชาวโปรตุเกส	
ซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามาเป็นลำาดับ	และเมื่อวันที่	๑๖	มกราคม	๒๔๖๔	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ยกฐานะกองอุทกศาสตร์	 เป็นกรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ	ขึ้นตรงต่อกระทรวง
ทหารเรือ
	 ปัจจุบันกรมอุทกศาสตร์	 เป็นหน่วยข้ึนตรงของกองทัพเรือ	 มีภารกิจหลักในการดำาเนินกิจการอุทกศาสตร์	 ท้ังใน
การสำารวจและผลิตแผนที่เดินเรือ	จัดเตรียมข้อมูลและความรู้ทางอุทกศาสตร์	 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ
ทุกแขนง	การพัฒนาเครื่องมือเดินเรือ	 	และเครื่องช่วยในการเดินเรือ	การรักษาและให้บริการเวลามาตรฐานของ
ประเทศไทย		การเฝ้าตรวจและติดตามเพื่อแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ	รวมทั้งดำาเนินการและสนับสนุนโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	 โครงการของกองทัพเรือ	และโครงการของหน่วยราชการอื่น	ๆ	อันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศ	ซึ่งผมตระหนักดีว่า	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	ทุกท่านได้ร่วมมือ	ร่วมแรง	ร่วมใจ	ปฏิบัติหน้าที่ในความ
รับผิดชอบอย่างเต็มกำาลังความสามารถ	ด้วยขวัญและกำาลังใจท่ีเข้มแข็ง	 โดยมิได้คำานึงถึงความเหน็ดเหนื่อยหรือย่อท้อ
ต่ออุปสรรคทั้งปวง	จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานของกรมอุทกศาสตร์	ประสบความสำาเร็จ	บรรลุภารกิจตามวัตถุประสงค์
ของกองทัพเรือเป็นอย่างดี	 โดยเห็นได้จากการพัฒนางานอุทกศาสตร์	 ได้มีการพัฒนาเทียบเท่ากับนานาอารยประเทศ	
ผมจึงขอแสดงความชื่นชม	ด้วยความจริงใจ	สำาหรับในปีงบประมาณ	๒๕๖๔	นี้	ผมขอให้ทุกคนร่วมแรง	ร่วมใจ	ปฏิบัติ
หน้าที่ดังเช่นที่ผ่านมา	ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	มีความวิริยะอุตสาหะเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและความเช่ียวชาญ
ในสาขาอาชีพ	อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น	เพื ่อให้งานด้านอุทกศาสตร์ของกองทัพเรือประสบความสำาเร็จตาม
ความมุ่งหมายสืบไป
	 ในโอกาสนี้	ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ	ดวงพระวิญญาณ
อันศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	และพลเรือเอก	พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์	
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์		อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้กำาลังพลของกรมอุทกศาสตร์	พร้อมทั้ง
ครอบครัว	ประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์	มีกำาลังกาย	กำาลังใจ	และกำาลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง 

เพื่อร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อันสำาคัญให้กองทัพเรือและประเทศชาติ	มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

          

	 	 	 	 	 	 					พลเรือเอก	

																																																																																			(ชาติชาย		ศรีวรขาน)

	 				 	 	 	 	 	 										ผู้บัญชาการทหารเรือ





คำาปรารภเจ้ากรมอุทกศาสตร์

	 งานอุทกศาสตร์ในประเทศไทย	มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์	

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	โดยการจ้างชาวต่างชาติเข้ามาดำาเนินงานอุทกศาสตร์	วางรากฐาน	และถ่ายทอดความรู้ให้กับ

ข้าราชการจนมีการจัดตั้งหน่วยงานอุทกศาสตร์และได้รับการสถาปนา	 ยกฐานะข้ึนเป็นหน่วยงานระดับกรม	ขึ้นตรง

ต่อกองทัพเรือ	เมื่อปี	พ.ศ.๒๔๖๔	จนถึงปัจจุบันนับเป็นระยะเวลา	๑๐๐	ปี	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	กรมอุทกศาสตร์

ปฏิบัติภารกิจโดยมุ่งเน้นงานบริการด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ	ได้แก่	การสำารวจ	สร้างแผนที่เดินเรือและงาน

เครื่องหมายทางเรือ	ต่อมาได้ขยายขอบเขตงานและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน	การปฏิบัติงานของกรมอุทกศาสตร์

ในรอบปีที่ผ่านมา	มีการพัฒนางานในหลายด้าน	 เพื่อให้ทันต่อการพัฒนา	 เทคโนโลยีทางอุทกศาสตร์ที่มีการพัฒนา

อย่างรวดเร็ว	ตลอดจนมีการกำาหนดแนวทางการดำาเนินการและให้บริการข้อมูล	อุทกศาสตร์	 สมุทรศาสตร์	 และ

อุตุนิยมวิทยา	 	ที่สอดคล้องกับปรัชญาและมาตรฐานขององค์การอุทกศาสตร์สากล	(International	Hydrographic	

Organization:	 IHO)	ทั้งในเรื่องของการยกระดับการบริหารจัดการและการเข้าถึงข้อมูล	ส่งผลให้กรมอุทกศาสตร์ต้อง

ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์	รวมทั้งเตรียมการในการปรับโครงสร้างองค์กรของกรมอุทกสาสตร์	และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์	(Hydrographic	Spatial	Data	Infrastructure:	HSDI)	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ข้อมูลแผนที่แบบเบ็ดเสร็จ	 (Hydrographic	Production	Database:	HPD)	 ในการรองรับการจัดทำาผลิตภัณฑ์ภายใต้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางทะเล	 (IHO	–	S100	Families)	 ให้สามารถรองรับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศ

ทางอุทกศาสตร์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการข้อมูลและผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่	ที่สามารถตอบสนองภารกิจที่หลากหลาย

ของกองทัพเรือ	ทั้งทางด้านการปฏิบัติการทางทหาร	ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในน่านนำ้าไทย	 ด้านการสนับสนุน

การพัฒนาประเทศ	และด้านการบรรเทาสาธารณภัย	 โดยดำาเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์บุคคลในสายงาน

อุทกศาสตร์ผ่านการเข้าร่วมการประชุม	ศึกษา	และอบรมความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณที่ผ่านมา	กรมอุทกศาสตร์สามารถบรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย 

โดยสามารถส่งมอบผลผลิตให้แก่กองทัพเรือและประชาชนได้เป็นที่เรียบร้อย	ซึ่งความสำาเร็จที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจาก

ความสามัคคี		ความทุ่มเทแรงกายแรงใจ	และความมุ่งมั่นของกำาลังพลกรมอุทกศาสตร์

	 ขอขอบคุณเพ่ือนข้าราชการ	พนักงานและลูกจ้างของกรมอุทกศาสตร์ทุกนาย	 ท่ีร่วมมือกันปฏิบัติงานจนประสบ

ความสำาเร็จ	และมุ่งมั่นที่จะสานต่อการปฏิบัติงานให้ดียิ่ง	ๆ	ต่อไป

      

	 	 	 	 	 	 	 พลเรือโท	

																																																																																						(จักรกฤช		มะลิขาว)

	 				 	 	 	 	 	 														เจ้ากรมอุทกศาสตร์



คำานำา

 การใช้ข้อมูลอุทกศาสตร์ในน่านนำ้าไทยปรากฏหลักฐานมาครึ่งสหัสวรรษแล้ว	

ในเวลานั้น	 เราต้องพึ่งชาวต่างประเทศในงานด้านอุทกศาสตร์มาตลอด	 จากวิสัยทัศน์

ของบรรพชนในยุคนั้น	 จึงมีการวางแผนพัฒนาสร้างความสามารถในการดำาเนินงาน

ทางอุทกศาสตร์ด้วยตนเองจนตั้งกองอุทกศาสตร์และสถาปนาเป็นกรมอุทกศาสตร์	 เม่ือ	

๑๖	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๖๔	เร่ืองราวท่ีเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานดังกล่าวมีรายละเอียด

จำานวนมาก	มีเหตุการณ์ที่สำาคัญหลายเหตุการณ์ที่ร้อยเข้าด้วยกันเป็นกรมอุทกศาสตร์

ในยุคปัจจุบัน	

 คณะทำางานจัดทำาหนังสือ	๑๐๐	ปีกรมอุทกศาสตร์	ได้รับมอบหมายจาก 

พลเรือโท	จักรกฤช		มะลิขาว	เจ้ากรมอุทกศาสตร์	ให้ดำาเนินการจัดทำาหนังสือเล่มนี้ขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำาเนินงานและพัฒนาการงานด้าน

อุทกศาสตร์	ตั้งแต่	ก่อนการสถาปนากรมอุทกศาสตร์	พัฒนาการของกรมอุทกศาสตร์

ในศตวรรษแรก	และแผนการพัฒนาต่าง	ๆ	ที่จะนำาพากรมอุทกศาสตร์	 ก้าวสู่วิสัยทัศน์ว่า 

“กรมอุทกศาสตร์จะเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการปฏิบัติการ

ของกองทัพเรือด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ”	ในศตวรรษที่สอง	 ซ่ึงมีสิ่งแวดล้อมที่

แตกต่างจากเดิมมาก			

	 คณะทำางานจัดทำาหนังสือฯ	ขอขอบคุณผู้เกี ่ยวข้อง	ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจ

ในการจัดทำาหนังสือเล่มนี้ให้สำาเร็จเรียบร้อยด้วยดี	อย่างไรก็ตาม	หากมีข้อมูลและเนื้อหา

ส่วนใดที่คลาดเคลื่อนไปจากที่ควรเป็น	คณะทำางานจัดทำาหนังสือฯ	ขออภัยมา	ณ	ที่นี้ด้วย	

                                                    

	 	 	 	 	 พลเรือตรี	

																																																																		(คมสัน		กลิ่นสุคนธ์)	

																																																							ประธานคณะทำางานหนังสือที่ระลึกฯ

 



รายนามเจ้ากรมอุทกศาสตร์

ลำ�ดับ ร�ยน�มเจ้�กรมอุทกศ�สตร์ ระยะเวล�ดำ�รงตำ�แหน่ง

๑. พลเรือตรี ฟริตซ์  ทอมเซน ๒๔๖๔ - เม.ย.๒๔๖๙

๒. นาวาเอก พระยานิยมยุทธนาวี (ยม  สีตะบุตร) เม.ย.๒๔๖๙ – เม.ย.๒๔๗๔

๓. พลเรือตรี พระยาหาญกลางสมุทร (บุญมี  พันธุนาวิน) พ.ศ.๒๔๗๔ - พ.ศ.๒๔๗๕

๔. นาวาเอก พระยาฤทธิเดชชลขันธ์ (เปลื้อง  เหมะวณิช) พ.ศ.๒๔๗๕

๕. นาวาเอก หลวงสำารวจวิถีสมุทร์ (ฟุ้ง  พร้อมสัมพันธ์) พ.ศ.๒๔๗๕ – ก.ค.๒๔๘๔

๖. พลเรือโท หลวงชลธารพฤฒิไกร (พงษ์  อาสนะเสน) ก.ค.๒๔๘๔ – ๓๑ ธ.ค.๒๔๙๖

๗. พลเรือโท วิจารณ์  เทศะกรณ์ ๑ ม.ค.๒๔๙๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๐๔

๘. พลเรือโท ยิ่ง  ศรีหงส์ ๑ ต.ค.๒๕๐๔ – ๓๐ ก.ย.๒๕๑๔

๙. พลเรือโท ปิติ  ตันติเวส ๑ ต.ค.๒๕๑๔ – ๓๐ ก.ย.๒๕๑๖

๑๐. พลเรือโท สิทธิ์  สุรักขกะ ๑ ต.ค.๒๕๑๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๑๙

๑๑. พลเรือโท ประเสริฐ  ชุนงาม ๑ ต.ค.๒๕๑๙ – ๓๐ ก.ย.๒๕๒๒

๑๒. พลเรือโท ประวิตร  โพธิผละ ๑ ต.ค.๒๕๒๒ – ๓๐ ก.ย.๒๕๒๔

๑๓. พลเรือโท โรจน์  หงส์ประสิทธิ์ ๑ ต.ค.๒๕๒๔ – ๓๐ ก.ย.๒๕๒๕

๑๔. พลเรือโท ธวัชชัย  ตรีเพ็ชร์ ๑ ต.ค.๒๕๒๕ – ๓๐ ก.ย.๒๕๒๗

๑๕. พลเรือโท สง่า  สอิ้งทอง ๑ ต.ค.๒๕๒๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๒๙

๑๖. พลเรือโท ถาวร  พงศ์พิพัฒน์ ๑ ต.ค.๒๕๒๙ – ๓๐ มี.ค.๒๕๓๒

๑๗. พลเรือโท บรรจง  ทรัพย์แสนดี ๑ เม.ย.๒๕๓๒ – ๓๐ ก.ย.๒๕๓๒

๑๘. พลเรือโท วิพัฒน์  ภูมิสวัสดิ์ ๑ ต.ค.๒๕๓๒ – ๓๐ ก.ย.๒๕๓๓

๑๙. พลเรือโท ชะเอิบ  สดับบัณฑิตย์ ๑ ต.ค.๒๕๓๓ – ๓๑ มี.ค.๒๕๓๔



๒๐. พลเรือโท เพิ่มศักดิ์  เวชชานุเคราะห์ ๑ เม.ย.๒๕๓๔ – ๓๐ ก.ย.๒๕๓๔

๒๑. พลเรือโท สมหมาย  ภูมิผล ๑ ต.ค.๒๕๓๔ – ๓๐ ก.ย.๒๕๓๕

๒๒. พลเรือโท ถนอม  เจริญลาภ ๑ ต.ค.๒๕๓๕ – ๓๐ ก.ย.๒๕๓๖

๒๓. พลเรือโท สมชาย  ม่วงมิ่งสุข ๑ ต.ค.๒๕๓๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๓๗

๒๔. พลเรือโท ละเอียด  สังชญา ๑ ต.ค.๒๕๓๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๓๙

๒๕. พลเรือโท กมล  จิตต์จำานง ๑ ต.ค.๒๕๓๙ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๐

๒๖. พลเรือโท จเร  ศิลา ๑ ต.ค.๒๕๔๐ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๑

๒๗. พลเรือโท สินธุ  วงศ์ไพบูลย์ ๑ ต.ค.๒๕๔๑ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๓

๒๘. พลเรือโท วิชัย  จันทร์แทน ๑ ต.ค.๒๕๔๓ – ๓๑ มี.ค.๒๕๔๕

๒๙. พลเรือโท สุชาต  ญาโณทัย ๑ เม.ย.๒๕๔๕ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๗

๓๐. พลเรือโท เสน่ห์  สุนทรมงคล ๑ ต.ค.๒๕๔๗ – ๓๐ มี.ค.๒๕๕๐

๓๑. พลเรือโท คงวัฒน์  นีละศรี ๑ เม.ย.๒๕๕๐ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๑

๓๒. พลเรือโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นคร ทนุวงศ์ ๑ ต.ค.๒๕๕๑ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๓

๓๓. พลเรือโท ประยุทธ  เนตรประภา ๑ ต.ค.๒๕๕๓ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๔

๓๔. พลเรือโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นิรุทธิ์  หงส์ประสิทธิ์ ๑ ต.ค.๒๕๕๔ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๕

๓๕. พลเรือโท กิตติธัช  วิโรจน์วงศ์์ ๑ ต.ค.๒๕๕๕ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๖

๓๖. พลเรือโท วิฑูรย์  ตัณฑิกุล  ๑ ต.ค.๒๕๕๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗

๓๗. พลเรือโท สุพจน์  คลังวิจิตร ๑ ต.ค.๒๕๕๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๘

๓๘. พลเรือโท จรินทร์  บุญเหมาะ ๑ ต.ค.๒๕๕๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๐ 

๓๙. พลเรือโท วินัย  มณีพฤกษ์ ๑ ต.ค.๒๕๖๐ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒

๔๐. พลเรือโท ไชยวุฒิ  นาวิกาญจนะ ๑ ต.ค.๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓

๔๑. พลเรือโท จักรกฤช  มะลิขาว ๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ปัจจุบัน



สารบัญ

ลำาดับ

บทที่ ๑
บทนำา
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙
๑.๑๐
๑.๑๑
๑.๑๒
๑.๑๓
๑.๑๔
๑.๑๕
๑.๑๖
๑.๑๗
๑.๑๘
๑.๑๙
๑.๒๐
๑.๒๑
๑.๒๒
๑.๒๓
๑.๒๔
๑.๒๕
๑.๒๖
๑.๒๗
๑.๒๘
๑.๒๙
บทที่ ๒
๒.๑
๒.๒
๒.๓	 	
 

หัวข้อเรื่อง
สารผู้บัญชาการทหารเรือ
คำาปรารภเจ้ากรมอุทกศาสตร์
คำานำา
รายนามเจ้ากรมอุทกศาสตร์
งานอุทกศาสตร์เมื่อวันวาน
เล่าเรื่องงานอุทกศาสตร์เมื่อวันวาน
แรกเริ่มงานอุทกศาสตร์ในสยาม
การเข้ามาสำารวจน่านนำ้าสยามของเรือซาราเซน
ยุคมืดของงานอุทกศาสตร์ในน่านนำ้าสยาม
การจ้างชาวต่างชาติเข้ามาดำาเนินงานสำารวจอุทกศาสตร์ในน่านนำ้าสยาม
การสำารวจแผนที่ทะเลของ	นาวาเอก	ลอฟตัส	ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๔๑๔	-	๒๕๒๘
การสำารวจอุทกศาสตร์ในน่านนำ้าสยามต่อจากกัปตันลอฟตัส
การสอนวิชาอุทกศาสตร์ครั้งแรกในราชนาวีไทย
การสร้างขีดความสามารถในการสำารวจของคนไทย
การจัดทำามาตรานำ้าเล่มแรกในน่านนำ้าสยาม
การจ้างนายทหารราชนาวีเดนมาร์กมาถ่ายทอดงานสำารวจ
การสำารวจในช่วงก่อนการสถาปนาเป็นกรมอุทกศาสตร์
การจัดองค์กรในระยะเร่ิมแรกก่อนยกฐานะเป็นกรมอุทกศาสตร์	(พ.ศ.	๒๔๕๕	-	พ.ศ.	๒๔๖๓)
การร่วมบุกเบิกก่อตั้งสภาสากลอุทกนิยม
ความเป็นมาของ	คณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ระดับภูมิภาค
ประกาศชาวเรือฉบับแรกและการรักษาเวลามาตรฐาน
กิจการหลังการมอบโอนกระโจมไฟและทุ่นไปขึ้นกับกระทรวงทหารเรือ
วันสถาปนากรมอุทกศาสตร์
วันอุทกศาสตร์โลก	(World	Hydrographic	Day)
บุคคลสำาคัญในวงการอุทกศาสตร์ไทย
นักเรียนอุทกศาสตร์คนแรกของโรงเรียนนายเรือ
ที่ทำาการกรมอุทกศาสตร์
งานสำารวจอุทกศาสตร์ที่สำาคัญในรอบ	๑๐๐	ปี	ที่ควรทราบ
งานสร้างแผนที่
งานเครื่องหมายทางเรือ
งานสมุทรศาสตร์
งานอุตุนิยมวิทยา
ประวัติการรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย
กิจการสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่
ปิดฉากงานอุทกศาสตร์เมื่อวันวาน
งานอุทกศาสตร์ในปัจจุบัน
ความเป็นมาการก่อสร้างอาคารที่ทำาการกรมอุทกศาสตร์แห่งใหม่	ณ	พื้นที่เขตบางนา
การย้ายเข้าที่ทำาการ	กรมอุทกศาสตร์	แห่งใหม่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะ
ดำารงพระยศเป็น	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร	เสด็จพระราชดำาเนินกรมอุทกศาสตร์
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ลำาดับ
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๓.๕
๓.๖
ผนวก ก
ผนวก ข
ผนวก ค

ผนวก ง
ผนวก จ
ผนวก ฉ

หัวข้อเรื่อง
การจัดตั้งหอประวัติอุทกศาสตร์ไทย
การจัดตั้งศูนย์สนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภัย	ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย	กองทัพเรือ	(ศบภ.ทร)
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กรมอุทกศาสตร์
การเข้าสู่โครงสร้างใหม่ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๓
บทบาทของกรมอุทกศาสตร์ในมหาอุทกภัย	พ.ศ.	๒๕๕๔
บทบาทกรมอุทกศาสตร์ในคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก	(East	Asia 
Hydrographic	Commission	:	EAHC)	ในปัจจุบัน	และการรับหน้าที่เป็นประธานคณะ
กรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก	(พ.ศ.	๒๕๕๒	-	๒๕๕๕)	
บทบาทกรมอุทกศาสตร์ในคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ 
(North	Indian	Ocean	Hydrographic	Commission	:	NIOHC)
การต่อเรือและรับมอบเรือสำารวจอุทกศาสตร์ลำาใหม่	(เรือหลวงพฤหัสบดี)
การต่อเรือสำารวจอุทกศาสตร์ใกล้ฝั่ง	ชุดเรือโลมา	จำานวน	๓	ลำา
การนำาระบบ	AIS	มาใช้ในงานเครื่องช่วยการเดินเรือของกรมอุทกศาสตร์
กรมอุทกศาสตร์กับภารกิจการแก้ไขปัญหาการทำาประมงผิดกฎหมาย
การสนับสนุนงานพระราชพิธีเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค	
ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๖๒
การเข้าสู่โครงสร้างใหม่ใน	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๓
งานอุทกศาสตร์ก้าวต่อไป
สถานการณ์ในปัจจุบันของงานด้านอุทกศาสตร์และการสร้างแผนที่ในน่านนำ้าไทย
แนวโน้มของงานอุทกศาสตร์ในอนาคต
อุทกศาสตร์ไทยในต้นทศวรรษที่	๑๑
ขีดความสามารถของกรมอุทกศาสตร์	ในทศวรรษที่	๑๑	-	๑๒	เพื่อรองรับยุทธศาสตร์
กองทัพเรือ	ระยะ	๒๐	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๗๙
ทศวรรษที่	๑๑	ก้าวแรกการพัฒนาสู่ศตวรรษใหม่
ทศวรรษที่	๑๒	ก้าวย่างสู่อนาคตอันกว้างไกล
หน่วยงาน	Hydrography	มุ่งไปสู่	Hydrospatial	Infrastructure
มาตรฐานข้อมูลอุทกศาสตร์ในรูปแบบสากล	IHO	S-100	Universal	Hydrographic	Data	Model 
การนำาเทคโนโลยีการสำารวจด้วยคล่ืนลำาแสงมาใช้ในงานสำารวจอุทกศาสตร์	 กับภารกิจสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ	ของกรมอุทกศาสตร์ในอนาคต
แผนแม่บทสถานีวัดระดับนำ้าในน่านนำ้าไทยของกรมอุทกศาสตร์	กองทัพเรือ
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเคร่ืองหมายทางเรือ	(Aid	to	Navigation	Information	System)

แผนพัฒนาสถานีส่งสัญญาณค่าแก้อัตราผิดทางตำาบลที่	ให้กับระบบเดินหนด้วยดาวเทียม	

(Differential	Global	Navigation	Satellite	System	:	DGNSS)
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หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

“งานอุทกศาสตร์....เมื่อวันวาน”



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

บทที่ ๑

งานอุทกศาสตร์เมื่อวันวาน
บทน�า เล่าเรื่องงานอุทกศาสตร์เมื่อวันวาน
 ความส�าคัญของงานอุทกศาสตร์
   ค�ำว่ำ “อทุกศำสตร์” นัน้ หำกจะแปลตำมศัพท์แล้ว ค�ำ “อุทก” แปลว่ำ น�ำ้ “ศำสตร์” แปลว่ำ วทิยำกำร เมือ่รวมกนัเข้ำ
ก็หมำยควำมว่ำ วิทยำกำรที่เกี่ยวกับเรื่องน�้ำ ซึ่งในที่นี้หมำยถึงน�้ำในทะเลและมหำสมุทร ไม่ใช่น�้ำจืดที่อยู่ในแผ่นดินตำม
ทะเลสำบ แม่น�้ำ ห้วยหนอง คลอง บึง แหล่งน�้ำต่ำง ๆ อย่ำงไรก็ตำม ในเส้นทำงน�้ำที่เชื่อมต่อจำกทะเลเข้ำไปในแผ่นดิน 
กำรส�ำรวจทำงอุทกศำสตร์ก็สำมำรถด�ำเนินกำรได้และเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันว่ำ ในสำขำงำนอุทกศำสตร์เดิมที่เคย
ด�ำเนินกำรมำในอดีต เฉพำะในทะเลเปิดได้ขยำยเข้ำมำในร่องน�้ำช่องทำงกำรเดินเรือในแผ่นดิน  ที่เรียกกำรส�ำรวจ
ดังกล่ำวว่ำ Inland Hydrographic Survey เช่น กำรส�ำรวจของกรมอุทกศำสตร์ในแม่น�้ำโขง แม่น�้ำเจ้ำพระยำ 
เป็นต้นในกำรประชุม Extraordinary International Hydrographic Conference (EIHC) คร้ังที่ ๔ เมื่อเดือน 
มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ รำชรัฐโมนำโก ท่ีประชุมเห็นชอบในกำรปรับแก้ค�ำจ�ำกัดควำมเดิมของค�ำว่ำ อุทกศำสตร์ 
(Hydrography) ที่ได้ปรับแก้มำแล้วตำมมติที่ประชุม Extraordinary International Hydrographic Conference 
(EIHC) ครั้งที่ ๒ เมื่อเดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ณ รำชรัฐโมนำโก โดยให้ค�ำจ�ำกัดควำมไว้ว่ำ “Hydrography is the 
branch of applied sciences which deals with the measurement and description of the physical features 
of oceans, seas coastal areas, lakes and rivers, as well as with the prediction of their change over 
time, for the primary purpose of safety of navigation and all other marine activities, including economic 
development, security and defense, scientific research, and environmental protection” จำกค�ำจ�ำกัด
ควำมข้ำงต้น สำมำรถแปลควำมหมำยได้ว่ำ “อุทกศำสตร์เป็นวิทยำศำสตร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจวัดลักษณะ
ของพื้นท้องทะเล แม่น�้ำ และลักษณะพ้ืนท่ีชำยฝั่ง รวมถึงกำรคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงตำมห้วงเวลำของลักษณะ
ดังกล่ำว โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยในกำรเดินเรือและสนับสนุนกิจกรรมทำงทะเลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ควำมปลอดภัยและกำรป้องกันประเทศ กำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ และกำรรักษำสิ่งแวดล้อม” 
นอกจำกนั้นเมื่อเดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีกำรบังคับใช้อนุสัญญำว่ำด้วยควำมปลอดภัยของชีวิตในทะเล (Safety 
of Life at Sea (SOLAS) Convention) ที่ได้รับกำรปรับปรุงใหม่ ซึ่งในข้อบังคับที่ ๙ ของบทที่ ๕ ได้ก�ำหนดให้ประเทศ
สมำชิกของ SOLAS ต้องจัดให้มีกำรบริกำร และด�ำรงไว้ซึ่งกำรบริกำร และกำรผลิตภัณฑ์ด้ำนอุทกศำสตร์ และเป็นที่มำ
ของภำรกิจในงำนอุทกศำสตร์ของแต่ละประเทศในปัจจุบัน
ความส�าคัญของงานอุทกศาสตร์ที่มีต่อโลก
 ควำมส�ำคญัของงำนอทุกศำสตร์ทีโ่ดดเด่นทีส่ดุทีค่วรจะกล่ำวถงึเป็นอนัดบัแรกกคื็อ งำนอทุกศำสตร์เป็นองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญของควำมปลอดภัยในกำรเดินเรือ เมื่อ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีกำรบังคับใช้อนุสัญญำว่ำด้วยควำม
ปลอดภัยของชวิีตในทะเล (Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention) ทีไ่ด้รบักำรปรบัปรุงใหม่ ซึง่ในข้อบงัคับท่ี ๙ 
ของบทที ่๕ ได้ก�ำหนดให้ประเทศสมำชิกของ SOLAS ต้องให้และด�ำรงไว้ซึ่งกำรบริกำรและกำรผลิตด้ำนอุทกศำสตร์ 
ส่วนงำนอุทกศำสตร์จะมีควำมส�ำคัญต่อโลกในด้ำนอื่น ๆ  อย่ำงไรนั้น คงจะพรรณนำเป็นค�ำพูดได้ไม่จบสิ้นจึงขอหยิบยกถ้อยค�ำ 
ซึ่งองค์กำรอุทกศำสตร์สำกลได้สรุปไว้สั้นกระชับ เห็นภำพที่เป็นจริงแทนค�ำอธิบำยต่ำง ๆ ที่ทุกคนมิอำจปฏิเสธได้ดังนี้
 “ โลกจะเป็นเช่นไร.... ถ้ำปรำศจำกงำนอุทกศำสตร์”
      - ไม่มีแผนที่เพื่อกำรเดินเรือส�ำหรับเรือทุกประเภท 
         - ไม่มีข้อมูลส�ำหรับกำรออกแบบก่อสร้ำงท่ำเรือ 
             - ไม่มีข้อมูลส�ำหรับกำรก่อสร้ำงนอกชำยฝั่ง 
                - กำรท�ำแผนในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงทะเลท�ำได้ยำก 
            - กำรป้องกันและวำงแผนจัดกำรพื้นที่ชำยฝั่งไม่สำมำรถกระท�ำได้ 
        - ไม่สำมำรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงทะเลได้ 
            - กำรก�ำหนดเขตแดนทำงทะเลไม่สำมำรถกระท�ำได้

๑



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

 ปัจจุบันงำนอุทกศำสตร์ได้เข้ำไปมีบทบำทอย่ำงกว้ำงขวำงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทะเลเกือบทุกสำขำ เช่น ควำม

ปลอดภัยในกำรเดินเรือ กำรป้องกันสภำพแวดล้อมทำงทะเล กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงทะเล กำรบริหำรจัดกำร

พื้นที่ชำยฝั่ง กำรส�ำรวจทำงทะเลทุกสำขำ กำรแสวงประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติทำงทะเลทั้งทรัพยำกรที่มีชีวิต

และไม่มีชีวิต กำรก�ำหนดเขตแดนทำงทะเลและกฎหมำยทะเล กำรป้องกันประเทศ ควำมมั่นคงของชำติทำงทะเล และ

กำรบริหำรจัดกำรกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในทะเล ซึ่งบทบำทและควำมส�ำคัญดังกล่ำวจึงเป็นที่มำที่องค์กำรสหประชำชำติได้

ก�ำหนดให้มีวันอุทกศำสตร์โลกขึ้น

๒



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

ปฐมบทของงานอุทกศาสตร์ในประเทศไทย     
๑.๑ แรกเริ่มงานอุทกศาสตร์ในสยาม
 แผนที่สยำมประเทศที่ปรำกฏรำยละเอียดของอ่ำวไทยนั้น Pero Reinel ชำวโปรตุเกสเป็นผู้ท�ำไว้เมื่อ ค.ศ. ๑๕๑๗ 
หรือ กว่ำ ๕๐๐ ปีมำแล้ว หลังจำกที่ชำวโปรตุเกสเข้ำยึดครองเมืองมะละกำและได้มีกำรติดต่อค้ำขำยกับกรุงศรีอยุธยำ 
ท�ำให้เห็นถึงกำรที่ชำวตะวันตกได้เร่ิมเข้ำมำส�ำรวจท�ำแผนที่ยังทะเลไทย และยังมีอีกหลำยคร้ังที่มีกำรน�ำศำสตร์แห่งอุทก 
เข้ำมำใช้อันเน่ืองมำจำกกำรที่ต้องติดต่อคบค้ำกับชำติตะวันตกทำงทะเล รวมถึงกำรจัดระเบียบกำรสอนในโรงเรียน
นำยเรือของไทยที่ นำยพลเรือตรี พระเจ้ำลูกยำเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงวำงรำกฐำนหลักสูตรกำรเรียนใหม่
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ 
 ในเวลำนั้นปรำกฏว่ำมีกำรเรียนวิชำอุทกศำสตร์รวมอยู่ด้วยเป็นครั้งแรกในรำชนำวีไทย ภำยใต้ชื่อวิชำ “ไฮโดกรำฟี” 
ด้วยต�ำรำที่ใช้เรียนเช่นเดียวกันกับในรำชนำวีอังกฤษ นอกจำกนั้นยังได้มีกำรจัดต้ังหน่วยงำนหลักท่ีรับผิดชอบงำนด้ำน
อุทกศำสตร์ขึ้น โดยเริ่มต้นจำกส�ำนักงำนแผนที่ทะเลในสมัย พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว จนมำเป็น
กรมอุทกศำสตร์ กองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ซึ่งเป็นกิจกำรที่สืบสำนงำนด้ำนอุทกศำสตร์ที่มีควำม
มั่นคงและอยู่คู่กองทัพเรือไทยสืบมำ จึงถือเป็นปฐมบทแห่งกรมอุทกศำสตร์ กองทัพเรือ จวบจนถึงปัจจุบัน
 แผนท่ีประเทศไทยและอ่ำวไทยได้มีกำรเขียนข้ึนและน�ำมำใช้ในกำรเดินเรือต้ังแต่โบรำณและได้มีกำรส�ำรวจ
และแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมโดยชำวยุโรปตลอดมำ ท�ำให้รูปลักษณะของบริเวณประเทศไทยและอ่ำวไทยมีสภำพถูกต้อง
ชัดเจนขึ้นตำมล�ำดับในสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช มีชำวฝร่ังเศสได้ท�ำกำรส�ำรวจและท�ำแผนที่กรุงศรีอยุธยำ 
ลพบุรี แม่น�้ำเจ้ำพระยำจำกกรุงศรีอยุธยำจนถึงปำกน�้ำ บริเวณทะเลสำบสงขลำถึงพัทลุง แสดงให้เห็นว่ำฝรั่งชำวยุโรปที่
เข้ำมำเมืองไทยได้มีกำรส�ำรวจท�ำแผนที่ของประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง โดยขออนุญำตเป็นทำงกำรบ้ำง แอบท�ำเอำเองบ้ำง 
สุดแต่จะสะดวกและโอกำสอ�ำนวย
 กำรส�ำรวจแผนที่ทะเลอย่ำงถูกหลักวิชำในน่ำนน�้ำไทย เกิดข้ึนในสมัยใดไม่มีหลักฐำนปรำกฏแน่ชัด ตำมหลัก
ฐำนที่มีเมื่ออังกฤษส่ง เซอร์จอห์น เบำริ่ง เข้ำมำท�ำสัญญำพระรำชไมตรีกับประเทศไทย ในสมัยพระบำทสมเด็จ
พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว นั้น เซอร์จอห์น เบำริ่งได้เดินทำงเข้ำมำโดยเรือแรตเลอร์ (Rattler) มำถึงปำกน�้ำเจ้ำพระยำ  
เม่ือวันอำทิตย์ ขึ้น ๗ ค�่ำ เดือน ๕ ร.ศ.๗๔ จุลศักรำช ๑๒๑๗ (ค.ศ. ๑๘๕๕) ตรงกับวันท่ี ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๓๙๗ โดย 
เซอร์จอห์น เบำริ่ง มีแผนที่เดินเรือในอ่ำวไทยของอังกฤษมำด้วยและได้บันทึกไว้ว่ำ
	 “แผนที่ส�ำหรับเรือของเรำคลำดเคลื่อนไม่ตรง	กระท�ำให้เรำพลำดจำกร่องกลำงที่ตรงกับสันดอนโดยเยื้องต�่ำ
ลงไปทำงข้ำงทิศใต้	 เมื่อครั้ง	 ครอฟอร์ดเข้ำมำครำวก่อนก็พลำดกลำงร่องไปทำงข้ำงทิศตะวันออก	แต่แผนที่นั้น
กระทรวงทหำรเรืออังกฤษได้ถือว่ำเป็นแผนที่ตัวอย่ำงที่ถูกใช้ได้ดี” และอำจจะเป็นเพรำะควำมคลำดเคลื่อนของแผนที่นี้เอง 
ต่อมำประเทศอังกฤษจึงส่งเรือซำรำเซน (Saracen) โดย มำสเตอร์ จอห์น ริชำร์ด เป็นแม่กองส�ำรวจเข้ำมำขอ
พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตจำก พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เพื่อส�ำรวจแผนที่ทะเลในน่ำนน�้ำไทย
๑.๒ การเข้ามาส�ารวจน่านน�้าสยามของเรือซาราเซน
 เรือซำรำเซนเข้ำมำถึงกรุงเทพฯ เมื่อ ๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๓๙๘ ในกำรส�ำรวจครั้งนั้นมี มิสเตอร์ จี.เอช.อินสคิป 
และ มิสเตอร์ เจ.ดับบลิว.รีด เป็นผู้ช่วย ได้ส�ำรวจแผนที่ล�ำน�้ำเจ้ำพระยำออกไปถึงสันดอนปำกน�้ำ แผนที่แผ่นนี้ได้พิมพ์
ออกจ�ำหน่ำยโดยรำชนำวีอังกฤษ คือ แผนที่อังกฤษหมำยเลข ๙๙๙ ในปี พ.ศ. ๒๓๙๙ (ภำพที่ ๑-๑) ต่อมำภำยหลังเมื่อ
ได้ท�ำกำรขยำยโครงข่ำยสำมเหลี่ยมใหม่ (เป็นวิธีกำรส�ำรวจหำพิกัดต�ำบลที่วิธีหนึ่ง) พบว่ำล�ำน�้ำที่ลงไว้นั้นผิดควำมเป็น
จริงไป คือ คลองระหว่ำงปำกลัดบนกับปำกลัดล่ำง ที่ควรจะมีทิศเกือบตรงเหนือ-ใต้ นั้น ในแผนที่แผ่นนี้แนวคลองมีทิศ

เฉียงไปทำงทิศตะวันออก-ตะวันตก

 นอกจำกนั้น มำสเตอร์ จอห์น ริชำร์ดส์ ยังได้ส�ำรวจแผนที่ออกไปจนสุดเขตแดน ส�ำหรับแผนที่แผ่นที่น�ำขึ้น

ทูลเกล้ำฯ ถวำยพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวนั้น ทรงมีพระรำชหัตถเลขำเป็นภำษำอังกฤษ ลงวันที่ ๒๓ 

ธันวำคม ค.ศ. ๑๘๕๙ (ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๐๑) ระหว่ำงเสด็จประพำสทำงฝั่งทะเลตะวันออกถึงสมเด็จพระปิ่นเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

ซ่ึงทรงเป็นผู้ส�ำเร็จรำชกำรแผ่นดินที่กรุงเทพฯ ว่ำได้ทรงวัดแลตเท่ียงวัน ท่ีเกำะขำมใหญ่ ได้ ๑๓ องศำ ๑๐ ลิปดำ 

๓
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๓ ฟิลิปดำเหนือ ลอง ๑๐๐ องศำ ๔๘ ลิปดำ ๓๙.๖ ฟิลิปดำตะวันออก เปรียบเทียบกับแผนที่ของ มำสเตอร์ จอห์น ริชำร์ด 

ซึ่งได้ลอง ๑๐๐ องศำ ๕๐ ลิปดำ ต่ำงกันอยู่ ๒ ลิปดำ มำสเตอร์ จอห์น ริชำร์ด และคณะนักส�ำรวจในเรือซำรำเซ็น 

ได้ส�ำรวจแผนที่ในอ่ำวไทยหลำยบริเวณ ในช่วงเวลำ ๓ ปี ได้แก่

 ๑. แหลมเลียน (แหลมแสมสำร) ถึงเกำะกูด ได้สร้ำงแผนที่เดินเรืออังกฤษ หมำยเลข ๒๗๑๙ ซึ่งแผนที่ดังกล่ำว

เป็นต้นแบบในกำรสร้ำงแผนที่เดินเรือไทย หมำยเลข ๑๐๒ ในปัจจุบัน (ภำพที่ ๑-๒)

 ๒. แหลมแท่น (จังหวัดชุมพร) ถึง เกำะตะกูด (เกำะสัตกูด ในปัจจุบัน) ได้สร้ำงและก�ำหนดให้เป็นแผนที่เดินเรือ

หมำยเลข ๒๗๒๐ ซึ่งต่อมำได้เป็นต้นแบบในกำรสร้ำงแผนที่เดินเรือไทยหมำยเลข ๒๐๓ (ภำพที่ ๑-๓)

 ๓. เกำะตะกูดถึงแหลมเลียน สร้ำงเป็นแผนที่เดินเรืออังกฤษ หมำยเลข ๒๗๒๑ ต่อมำได้ใช้เป็นต้นแบบในกำร

สร้ำงแผนที่เดินเรือไทยหมำยเลข ๐๐๑ (ภำพที่ ๑-๔)

 ๔. เกำะกูดถึงเบย์ไอแลนด์ สร้ำงเป็นแผนที่เดินเรืออังกฤษ หมำยเลข ๒๗๒๒ ซึ่งต่อมำได้น�ำมำสร้ำงเป็นแผนที่

เดินเรือไทยหมำยเลข ล-๒๐ (ภำพที่ ๑-๕)

๔

ภำพที่ ๑-๑ แผนที่อังกฤษ หมำยเลข ๙๙๙ ที่ส�ำรวจโดยเรือ ซำรำเซน ในปี พ.ศ. ๒๓๙๙
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ภำพที่ ๑-๒ แผนที่เดินเรืออังกฤษ หมำยเลข ๒๗๑๙ แหลมเลียน (แหลมแสมสำร) ถึงเกำะกูด

     

             

ภำพที่ ๑-๓ แผนที่เดินเรืออังกฤษ หมำยเลข ๒๗๒๐ (แหลมแท่น ถึง เกำะตะกูด)

๕



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

ภำพที่ ๑-๔ แผนที่เดินเรืออังกฤษ หมำยเลข ๒๗๒๑ เกำะตะกูด ถึง แหลมเลียน (แหลมแสมสำร)

๖
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๗

ภำพที่ ๑-๕ แผนที่เดินเรืออังกฤษ หมำยเลข ๒๗๒๒ เกำะกูด ถึง เบย์ไอแลนด์
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 ในปี พ.ศ. ๒๓๙๙ - ๒๔๐๐ นำวำโท จอห์น ริชำร์ด กับนำยทหำรผู้ช่วยชุดเดียวกัน ได้ใช้เรือซำรำเซน เป็น

พำหนะ ท�ำกำรส�ำรวจน่ำนน�้ำจำก ปุโลกำปัสถึงปำกน�้ำจังหวัดนครศรีธรรมรำช และในปีเดียวกัน นำวำโท ริชำร์ด กับ

นำยทหำรผู้ช่วยของเขำ ยังได้หำโอกำสท�ำกำรส�ำรวจน่ำนน�้ำจำก แหลมเลียนถึงเกำะกูด กับ จำกแหลมแท่นถึงเกำะตะกูด 

และจำก เกำะตะกูดถึงแหลมเลียน อีกด้วย แผนที่ทั้ง ๓ แผ่นนี้คือ แผนที่หมำยเลข ๒๗๒๑, ๒๗๒๐ และ ๒๗๑๙ โดย

รำชนำวีอังกฤษได้พิมพ์แผนที่ออกจ�ำหน่ำยครั้งแรกพร้อมกันทั้งสำมหมำยเลข เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๓ อยู่ในควำมดูแลของ 

นำวำเอก วอชิงตัน ซึ่งเป็นนักอุทกศำสตร์อยู่ในสมัยนั้น 

 ต่อมำ นำวำโท จอห์น ริชำร์ด พร้อมด้วยผู้ช่วย ได้ใช้เรือดังกล่ำวเป็นพำหนะท�ำกำรส�ำรวจน่ำนน�้ำฝั่งตะวันออก

ของอ่ำวสยำม จำกเกำะกูตถึงเบย์ไอแลนด์ อีกด้วย แผนที่แผ่นนี้คือแผนที่หมำยเลข ๒๗๒๒ รำชนำวีอังกฤษได้พิมพ์

ออกจ�ำหน่ำยเป็นครั้งแรกในปีเดียวกัน นอกจำกนั้นยังได้ส�ำรวจบริเวณตรังกำนูและเกำะรีดัง และบริเวณ ปุโลกำปัสถึง

ปำกน�้ำจังหวัดนครศรีธรรมรำช โดยได้จัดพิมพ์ไว้ในแผนที่อังกฤษ หมำยเลข ๙๙๘ ซึ่งจะตรงกับแผนที่หมำยเลข ๒๐๖ 

ของไทยในปัจจุบัน (ภำพที่ ๑-๖) และในช่วงเวลำต่อมำรำชนำวีอังกฤษได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้ท�ำกำรส�ำรวจไว้ 

และได้จัดท�ำเป็นแผนที่อ่ำวสยำมขึ้นในเวลำต่อมำ (ภำพที่ ๑-๗ ) 

ภำพที่ ๑-๖ แผนที่อังกฤษ หมำยเลข ๙๙๘ นั้น จะตรงกับแผนที่หมำยเลข ๒๐๖ ในปัจจุบัน

          

   

ภำพที่ ๑-๗ ชื่อแผนที่ “แผนที่อ่ำวสยำม” และรำยละเอียดข้อมูลส�ำรวจของแผนที่

๘
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๑.๓ ยุคมืดของงานอุทกศาสตร์ในน่านน�้าสยาม
 เรือซำรำเซน ได้ท�ำกำรส�ำรวจแผนท่ีในน่ำนน�้ำสยำมเป็นเวลำ ๓ ปี ได้เดินทำงกลับอังกฤษ ในปี พ.ศ. ๒๔๐๑ 
ต่อจำกน้ัน กำรส�ำรวจแผนที่ทะเลในน่ำนน�้ำสยำมในช่วง ๑๒ ปีถัดมำ แทบจะไม่มีกำรด�ำเนินกำรใด ๆ ท่ีเป็นรูปธรรม 
ยังคงมีกำรด�ำเนินกำรอยู่บ้ำง แต่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันพอที่จะประกอบกันเป็นรูปเป็นร่ำงได้ เช่น กำรส�ำรวจปำกน�้ำสันดอน
ของแม่น�้ำเจ้ำพระยำ โดย นำวำโท ซิกเกลอ ซือเรนเซน กับนำยทหำรในรำชนำวีสยำมเป็นผู้ช่วย แต่ต่อมำหลักฐำน
สูญหำยไปจนไม่สำมำรถน�ำมำกล่ำวไว้ได้จึงถือได้ว่ำช่วงเวลำดังกล่ำวเป็นยุคมืดของงำนอุทกศำสตร์
๑.๔ การจ้างชาวต่างชาติเข้ามาด�าเนินงานส�ารวจอุทกศาสตร์ในน่านน�้าสยาม
 พ.ศ. ๒๔๑๔ รัฐบำลไทยได้ท�ำสัญญำกับรัฐบำลอังกฤษแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยว่ำจ้ำง นำวำโท อัลเฟรด 

เจ. ลอฟตัส (Alfred J. Loftus) ซึ่งเป็นนำยทหำรที่เคยเข้ำมำส�ำรวจพร้อมกับ มิสเตอร์ จอห์น ริชำร์ด ในอดีต ให้เข้ำมำ
รับรำชกำรเป็นหัวหน้ำส�ำรวจแผนท่ีทะเล ข้ึนกับกรมพระกลำโหม เพื่อท�ำกำรส�ำรวจต่อจำกที่อังกฤษได้ท�ำไว้แล้ว โดย
ใช้เรือของรำชนำวีไทย นอกจำกนั้น นำวำโท ลอฟตัส ยังได้รับมอบหน้ำที่ในกำรส�ำรวจบริเวณที่จะวำงเครื่องหมำยทำงเรือ
ให้ถูกต้อง โดยท�ำงำนร่วมกับฝ่ำยเจ้ำท่ำ ซึ่งมี กัปตันบุช เป็นเจ้ำหน้ำที่อ�ำนวยกำร ทำงกำรได้จัดเรือนไม้เสำอิฐโบกปูน 
(ภำพที่ ๑-๘) ซ่ึงอยู่ในบริเวณท่ีท�ำกำรกรมอุทกศำสตร์ ในระยะเวลำต่อมำให้เป็นที่พักและเป็นส�ำนักงำนของ นำวำโท 
ลอฟตัส (ส�ำหรับบ้ำนหลังนี้ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำฯ ได้พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้คณะมิชชันนำรี
อเมริกันสำขำ Presbyterian เช่ำที่ดินสร้ำงบ้ำนเป็นที่พักของ Rev. S.Bush ต่อมำได้ขำยให้แก่ทำงรำชกำร)

   

            

ภำพที่ ๑-๘ อำคำรซึ่งใช้เป็นที่พักและเป็นส�ำนักงำนของ นำวำโท อัลเฟรด เจ ลอฟตัส ในปี พ.ศ. ๒๔๑๔

๑.๕ การส�ารวจแผนที่ทะเลของ นาวาเอก ลอฟตัส ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๑๔ - ๒๔๒๘
 ในปี พ.ศ. ๒๔๑๔ นำวำโท ลอฟตัส (ยศในขณะนั้น) และผู้ช่วยคือ เรือเอก ที. คำลตอน และ เรือเอก เอ็น. ลีแมน 
ได้ใช้เรือในรำชนำวีไทยเป็นพำหนะส�ำรวจช่องสมุยและอ่ำวนครศรีธรรมรำช แผนที่ทั้ง ๒ แผ่นนี้หน่วยอุทกศำสตร์ของ
อังกฤษในประเทศอินเดียได้พิมพ์ออกจ�ำหน่ำยเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๒๓ ให้หมำยเลข S.4 (๑๑๘๑) (ภำพที่ ๑-๙) และS.5 

(ภำพที่ ๑-๑๐) อนึ่ง ในปีเดียวกันนี้ รำชนำวีอังกฤษยังได้ส่ง เรือทีสเซิล (Thistle) เข้ำมำส�ำรวจปำกน�้ำท่ำจีนอีกด้วย

๙
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ภำพที่ ๑-๙ แผนที่หมำยเลข S.4 บริเวณช่องสมุย

     
ภำพที่ ๑-๑๐ แผนที่หมำยเลข S.5 บริเวณพื้นที่จอดเรืออ่ำวนคร 

(LACON ROADS)

 ในปีต่อมำ นำวำโท ลอฟตัส ได้ท�ำกำรส�ำรวจ
ท่ำเรือปัตตำนีและสงขลำ รวมทั้งทะเลสำบสงขลำ โดยใช้
เรือรำนรุกไพรี แผนที่ทั้ง ๒ แผ่นนี้ได้พิมพ์แทรกไว้ใน
แผนที่หมำยเลข ๙๙๘ ซึ่งกรมอุทกศำสตร์อังกฤษได้พิมพ์
ออกจ�ำหน่ำยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓ และแผนที่ทั้ง ๒ แผ่นนี้ยัง
ได้แยกพิมพ์เป็นหมำยเลข S.6 (ภำพที่ ๑-๑๑) และ S.7 
(ภำพที่ ๑-๑๒) โดยหน่วยอุทกศำสตร์อังกฤษในอินเดีย 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๙ อีกด้วย และใน พ.ศ. ๒๔๑๕ นี้ นำวำโท 
ลอฟตัส และผู้ช่วย ยังได้ท�ำกำรส�ำรวจอ่ำวนครศรีธรรมรำช
ถึงแหลมแท่นและสร้ำงแผนที่หมำยเลข ๙๘๙ ซึ่ง
กรมอุทกศำสตร์องักฤษได้พมิพ์ออกจ�ำหน่ำยเม่ือ พ.ศ. ๒๔๒๓ 
หลังจำกที่พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู ่หัว
เสด็จประพำสต่ำงประเทศทำงเกำะชวำ แหลมมลำยู 
และอินเดีย ในปี พ.ศ. ๒๔๑๓ และ พ.ศ. ๒๔๑๔ พระองค์
ได้ทอดพระเนตรเห็นควำมเจริญของประเทศข้ำงเคียง ซึ่ง
เป็นแนวทำงให้พระองค์ทรงก�ำหนดนโยบำยกำรจัด
ระเบียบกำรปกครองบ้ำนเมืองตำมแบบใหม่ ดังนั้นในปี 

พ.ศ. ๒๔๑๖ จงึโปรดเกล้ำฯ ให้ มิสเตอร์ เฮนรี ่อำลำบำสเตอร์ 

(Mr.Henry Alabaster) ซึ่งเคยเป็นกงสุลอังกฤษประจ�ำ

กรุงเทพฯ เข้ำมำรับรำชกำรเป็นท่ีปรึกษำส่วนพระองค์ 

มิสเตอร์อำลำบำสเตอร์ ได้ถวำยค�ำแนะน�ำให้จัดตั้งหน่วย

งำนรับผิดชอบในเรื่องกำรส�ำรวจแผนที่ขึ้น

ภำพที่ ๑-๑๑ แผนที่เดินเรือหมำยเลข S.6 อ่ำวปัตตำนี

ภำพที่ ๑-๑๒ แผนที่เดินเรือหมำยเลข S.7 พื้นที่จอดเรือสงขลำ

๑๐
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 ในปี พ.ศ. ๒๔๑๘  ได้โปรดเกล้ำฯ  ให้ มิสเตอร์

อำลำบำสเตอร์ เป็นแม่กองท�ำแผนที่ โดยมี หม่อมรำชวงศ์

แดงอิศรเสนำ (หม่อมเทวำธิรำช) หลวงสโมสรสรรพกำร 

(ทัด ศิริสัมพันธ์) และ นำวำเอก ลอฟตัส เป็นผู้ช่วย (เลื่อน

ยศเป็นนำวำเอก และมักเรียกกันว่ำ “กัปตันลอฟตัส”) กอง

ท�ำแผนที่ ข้ึนอยู ่ ในสังกัดกรมทหำรมหำดเล็กรักษำ

พระองค์ โดยจัดให้อยู่ในกองร้อยทหำรช่ำง ซึ่งในเวลำนั้น

ก็มีหน้ำที่ดูแลพิพิธภัณฑ์สถำนในพระบรมมหำรำชวังด้วย 

ที่ท�ำกำรของกองท�ำแผนที่จึงอยู ่ในพิพิธภัณฑ์สถำนใน

พระบรมมหำรำชวัง 

 กองท�ำแผนที่ที่ต้ังข้ึนเป็นครั้งแรกนี้ ได้เร่ิมงำน

ส�ำรวจท�ำแผนที่ ในบริเวณกรุงเทพฯและยังได้ไปส�ำรวจ

วำงสำยโทรเลขจำก กรุงเทพฯ ถึง พระตะบอง ร่วมกับ

เมอร์สิเออ ปำวี ชำวฝรั่งเศสด้วย ลูกมือส�ำหรับกำรท�ำแผนที่

ในช่วงนั้น เป็นทั้งลูกมือและนักเรียนแผนที่  โดยคัดเลือก

มำจำกนำยทหำรและนำยสิบของทหำรมหำดเล็กรักษำ

พระองค์ ซึ่งในสมัยนั้นนับว่ำเป็นผู้ที่มีควำมรู้พอที่จะเรียน

และฝึกหัดให้ท�ำแผนที่ได้ (นักเรียนแผนที่ชุดแรกซึ่งมี

มสิเตอร์ อำลำบำสเตอร์ เป็นอำจำรย์ และ นำวำเอก ลอฟตสั 

เป็นอำจำรย์ช่วยสอน มีเจ้ำพระยำสุรศักดิ์มนตรีเป็น

นักเรียนอยู่ด้วยผู ้หนึ่งท่ำนได้เคยท�ำแผนที่เมืองลพบุรี 

ทูลเกล้ำฯ ถวำยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำฯ ตำม

พระรำชประสงค์ในปี พ.ศ. ๒๔๒๑) 

 ในระยะเริ่มแรกนี้ เนื่องจำกจ�ำนวนนักส�ำรวจมีน้อย 

จึงยังไม่มีกำรแบ่งงำนส�ำรวจทำงบกกับทำงทะเลออก

จำกกนัอย่ำงชัดเจน ยงัปฏบิตังิำนรวม ๆ กนัไป กำรส�ำรวจ

แผนที่ทำงบกก็มีกำรจัดนำยทหำรเรือชำวต่ำงประเทศที่

เข้ำมำรับรำชกำรไทยร่วมสมทบด้วย นำวำเอก ลอฟตัส 

เองถึงแม้จะรับหน้ำที่ส�ำรวจแผนที่ทะเล แต่ก็ได้เคยไป

ส�ำรวจท�ำแผนท่ีบกหลำยจังหวัด ส�ำหรับทำงด้ำนกำร

ส�ำรวจแผนทีท่ะเล มี นำวำเอก ลอฟตัส เป็นหวัหน้ำด�ำเนนิงำน

ส�ำรวจตำมฤดูกำล โดยรำชนำวีไทยจัดนำยทหำรเรือไทย

และนำยทหำรเรือต่ำงประเทศทีจ้่ำงมำรบัรำชกำรในรำชนำวี

ไทยเข้ำมำร่วมท�ำงำนส�ำรวจด้วย 

 กองท�ำแผนที่มำแยกออกจำกรมทหำรมหำดเล็ก

รักษำพระองค์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๘ ยกฐำนะขึ้นเป็นกรมแผนที ่

โดยมี พระวิภำคภูวดล (มิสเตอร์เจมส์ แมคคำธี – James 

Mc.Carthy) เป็นเจ้ำกรม มีภำรกิจในเรื่องกำรส�ำรวจและ

ท�ำแผนที่ทำงบกโดยเฉพำะ ส่วนแผนที่ทำงทะเลยังคงอยู่

ในควำมรับผิดชอบของส�ำนักงำนแผนที่ทะเล ซึ่งมี กัปตัน

ลอฟตัส เป็นหัวหน้ำต่อไป

 พ.ศ. ๒๔๑๙ นำวำโท อังเดร ดู เปลสซสิ เดอ รเิชอลเิออ 

(Andre du Plessis de Richelieu ต่อมำภำยหลังคือ 

พลเรือโท พระยำชลยุทธโยธิน) ส�ำรวจแผนที่ท่ำเรือภูเก็ต 

มีหลักฐำนแทรกอยู่ในแผนท่ีอังกฤษหมำยเลข ๘๔๒ ซึ่ง

พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๒ 

 พ.ศ. ๒๔๒๐ รัฐบำลไทยได้จัดกำรส�ำรวจแม่น�้ำ

บำงปะกง กรมอุทกศำสตร์อังกฤษได้พิมพ์แทรกไว้ในแผนที่

หมำยเลข ๒๗๒๐ ซ่ึงพิมพ์ข้ึนใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓ ใน

เวลำใกล้เคียงกัน มิสเตอร์ อำลำบำสเตอร์ ก็ได้ร่วม

ท�ำกำรส�ำรวจหินใต้น�้ำ ตั้งแต่เกำะสีชังจนถึงปำกน�้ำ

จันทบุรี ได้พบหินใต้น�้ำ ๒๐ แห่ง ซึ่งมีอยู่ในแผนที่อยู่แล้ว 

๗ แห่ง กรมท่ำได้จัดกำรสั่งทุ่นเหล็กและ เสำเครื่องหมำย

ทำงเรือไปวำงไว้ ณ ต�ำบลเหล่ำนั้น เพื่อควำมสะดวกใน

กำรเดินเรือต่อมำในปี พ.ศ. ๒๔๒๑ โปรดเกล้ำฯ ให้กัปตัน 

ลอฟตัส เป็นพนักงำนเซอรเว ในสังกัดกรมทหำรมหำดเล็ก 

รับพระรำชทำนเงินเดือน ๆ ละ ๒๕๐ เหรียญ (๕ ชั่ง)

 พ.ศ. ๒๔๒๓ นำวำเอก ลอฟตัส ซึ่งในตอนนี้มี

ต� ำแหน ่งเป ็นนักอุทกศำสตร ์ของพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว (ตำมแบบอังกฤษ) กับหม่อมเจ้ำเฉลิม เป็น

ผู้ช่วย ได้ท�ำกำรส�ำรวจท่ำเรือจังหวัดหลังสวนและที่ตื้น

ลอฟตัส ในภำยหลังบริษัท วอดเตอร์โลแอนซัน บ.จ.ก. ณ 

กรุงลอนดอน พิมพ์แผนที่แผ่นนี้ออกจ�ำหน่ำยโดยให้

หมำยเลข S.3 (ภำพที่ ๑-๑๓) หลังจำกนั้นประมำณ ๕ ปีเศษ 

คำดว่ำคงไม่ได้มีกำรส�ำรวจแผนที่ทะเลบริเวณใดเพิ่มเติม 

จนถึง พ.ศ. ๒๔๒๗ 

 

      

๑๑
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ภำพที่ ๑-๑๓ แผนที่หมำยเลข S.3 หลังสวน และที่ตื้นลอฟตัส

 ในช่วงระยะเวลำน้ี งำนส�ำรวจแผนที่ทะเลได้

ย้ำยไปอยู ่ในควำมรับผิดชอบของกรมท่ำกลำง แต่ไม่

ปรำกฏวันที่แน่นอน จำกกำรส�ำรวจแผนที่บริเวณเกำะสีชัง 

เเต่ปรำกฏหลักฐำนงำนประกำศชำวเรือซึ่งออกประกำศ

โดย กัปตันลอฟตัส ดังนี้

“ประกำศ

ด้วยแผนที่เขียนที่เกำะสีชัง

ลงวันที่	๑๐	เดือนยูไลย	คฤศตศักรำช	๑๘๘๕

เจ้ำพนักงำนกรมท่ำ

	 ต�ำบลที่เรือก�ำปั่นอเมริกันจมอยู่นั้น	อยู่ในทำง

ร่องเรือเดินเข้ำออกในอ่ำวท่ำกรุงเทพฯ		อยู่ที่ต�ำบลมี	

ลำติจูด	๑๓	ดีกรี	๒๓	มินิต	๑๓	สกัน	แล	ลอยิจูด	๑๐๐	

ดีกรี	๓๔	 มินิต	๒๔	สกัน	ฝ่ำยตะวันออก	และเรือจมนั้น

เวลำที่น�้ำลงแห้ง	มีน�้ำฤก	๕	วำ	 ไปจำกเรือตะเกียงตะวัน

ตกเฉียงใต้	๒	ดีกรีครึ่ง	 ฤำตำมเข็มตรงไปทิศใต้ห่ำงเรือ

ตะเกียง	๕	ไมล์

	 อนึ่ง	ศิลำที่สูงน�้ำ	๑๐	ฟุต	ต�ำบลเกำะสีชังนั้น	ไป

จำกท่ีเรือจมทำงตะวันออกเฉียงใต้	๔๕	ดีกรี	 วัดทำงได	้

๑๖	ไมล์	กับไมล์แบ่ง	๔	ส่วนเอำ	๓	ส่วน

	 เซนชื่อ.....เอ	เย	ลอฟตัส	

ผู้ท�ำแผนที่ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว”

 ในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ นำวำเอก ลอฟตัส พร้อมด้วย
นำยทหำรในรำชนำวีสยำมเป็นผู้ช่วย ได้ท�ำกำรส�ำรวจ
ท่ำเรือเกำะสีชัง แต่กว่ำรำชนำวีอังกฤษจะได้พิมพ์แผนที่
แผ่นนี้ข้ึนก็ล่วงมำจนถึงเดือนพฤษภำคม พ.ศ. ๒๔๕๗ 
โดยอยู่ในควำมดูแลของ พลเรือตรี เอช.อี. เปอเรคัสท์ ให้
หมำยเลข ๓๗๒๗ (ภำพที่ ๑-๑๔) ส่วนแผนที่ที่ได้ส�ำรวจ
และจัดพิมพ์แทรกไว้ในแผนท่ีท่ีเคยส�ำรวจไว้เดิมได้แก่ 
แผนที่แม่น�้ำบำงปะกงที่พิมพ์แทรกไว้ที่มุมบนขวำของ

แผนที่อ่ำวสยำม (ภำพที่ ๑-๑๕)  

 
 

๑๒

ภำพที่ ๑-๑๕ แผนที่แม่น�้ำบำงปะกงที่พิมพ์แทรกไว้ที่มุมบนขวำ
ของแผนที่อ่ำวสยำม

ภำพที่ ๑-๑๔ แผนที่ หมำยเลข ๓๗๒๗
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 กิจกำรอุทกศำสตร์ในยุคเริ่มต้นนั้น สิ่งที่ต้องกำร
อันดับแรกคือ กำรส�ำรวจท�ำแผนที่เดินเรือในพื้นที่ที่ยัง
ไม่เคยมีกำรส�ำรวจมำก่อนเลย ในขณะที่ส�ำนักงำนแผนที่
ทะเลต้องประสบกับปัญหำควำมขำดแคลนในทุก ๆ ด้ำน
นบัแต่เรือ่ง นกัส�ำรวจ พำหนะส�ำรวจและอืน่ ๆ แต่กจิกำร
ด้ำนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่ำงข้ึนด้วยควำมมำนะพยำยำม
ของคนรุ่นดังกล่ำว โดยเฉพำะบุคคลส�ำคัญที่มีบทบำท
มำกที่สุด ควรได้รับกำรยกย่อง คือ นำวำเอก ลอฟตัส 
จำกผลงำนที่ได้กล่ำวมำแล้ว 
 ด้วยควำมดีควำมชอบของท่ำน ในวันที่ ๑ พฤษภำคม 
พ.ศ. ๒๔๒๙ ท่ำนจึงได้รับพระรำชทำนบรรดำศักดิ์เป็น 
พระนิเทศชลธี (ภำพที่ ๑-๑๖) ซึ่งมีต�ำแหน่งเป็น เจ้ำกรม
เซอรเวทำงน�้ำ สังกัดกรมท่ำกลำงถือศักดินำ ๘๐๐ พระ
นิเทศชลธีได้ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรเก่ียวกับกำรแผนที่ทั้ง 
ทำงบกและทำงทะเลเป็นเวลำนำน นอกเหนือจำกงำน
แผนที่แล้ว ท่ำนยังได้เคยคิดท�ำนำฬิกำแดดส�ำหรับใช้
ตำวัด (ปัจจุบันยังมีตั้งแสดงอยู่ที่วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ 
บำงปะอิน) และเคยท�ำมำตรำวัดระยะแบบไทยขึ้นทูลเกล้ำฯ 
ถวำยแผนที่ที่ท่ำนได้ท�ำข้ึนน้ัน ทำงรำชกำรได้จัดส่งไป
พมิพ์ท่ีเมอืงกัลกตัตำ ประเทศอนิเดยี และทีป่ระเทศองักฤษ 
นอกจำกน้ี     ท่ำนได้เคยเป็นผู้บังคับกำรเรือรำนรุกไพรี
เรอืสงครำมครรชติและเรือเขจรชลคด ีซึง่เรอืดงักล่ำวนีค้งจะ
ออก ไปรำชกำร เ กี่ ย วกั บ ง ำนส� ำ ร วจแผน ท่ี และ
เครื่องหมำยทำงเรือ ท่ำนได้รับใช้รำชกำรอยู่จนถึง พ.ศ.  

๒๔๓๕ จึงได้ลำออกจำกรำชกำร

ภำพที่ ๑-๑๖ กัปตันลอฟตัส ได้รับพระรำชทำนบรรดำศักดิ์เป็น
พระนิเทศชลธี ในปี พ.ศ. ๒๔๔๔

 กำรส�ำรวจของฝรัง่เศสใน ปี พ.ศ. ๒๔๓๘ (ค.ศ. ๑๘๙๕) 
ผู้ที่ได้รับกำรแต่งต้ังให้ด�ำเนินงำนฝ่ำยแผนที่ทะเลสืบต่อ
จำกพระนิเทศชลธี (นำวำเอก ลอฟตัส) ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ 
คือ เรือเอก หลุยส์ ดูเปลสซิส เดอ ริเชอลิเออ ซึ่งเป็น
น้องชำยของ พลเรือโท พระยำชลยุทธโยธิน ซึ่งเข้ำมำรับ
รำชกำรในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๒๘ โดยท่ำนได้
รับรำชกำรทั้งในกรมแผนที่ทหำรและที่กองทัพเรือ ใน
ต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนแผนที่ทะเล ในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้รับ
พระรำชทำนบรรดำศักด์ิเป็นพระพลสินธวำณัตก์ และได้
ลำออกจำกรำชกำรในปี พ.ศ. ๒๔๔๔

 

 
 การส�ารวจในปี พ.ศ. ๒๔๓๘
 ในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ นำวำโท หลุยส์ ดูเปลสซิส เดอ 
ริเชอลิเออ ชำวเดนมำร์กเชื้อสำยฝรั่งเศส และนำยทหำรใน
รำชนำวีสยำม ได้ท�ำกำรส�ำรวจชำยฝั่งในจังหวัดตรังกำนู 
จำก บูกิตเบตงกำ ถึง ปุโลกำปัส คือแผนที่หมำยเลข 
S.8 (ภำพที่ ๑-๑๗) ซึ่งแผนที่แผ่นนี้ได้เขียนโดย นำวำโท 
หลุยส์ ดูเปลสซิส เดอ ริเชอลิเออ แม้ว่ำจะไม่ใช่ช่ำงเขียน 
ก็สำมำรถเขียนแผนที่ได้สวยงำม 

๑๓

๑.๖ การส�ารวจอุทกศาสตร์ในน่านน�้าสยามต่อจาก
กัปตันลอฟตัส

 ผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้ากองแผนที่ทะเล
 พ.ศ. ๒๔๑๔ - ๒๔๓๕ นำวำโท เอ เจ ลอฟตัส 
(นำวำเอก พระนิเทศชลธี)
 พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๔๔ นำวำโท หลุยส์ ดูเปลสซิส 
เดอ ริเชอลิเออ (นำวำเอก พระพลสินธวำณัตก์)
 พ.ศ. ๒๔๔๖ เรือเอก เอ เจ เซนท์ เดอรี 
 พ.ศ. ๒๔๔๘ เรอืโท โมน โมนยะกุล (พระวรพำกย์พจน์สิน) 
เป็นผู้บังคับกำรกองแผนที่ทะเล 
 พ.ศ. ๒๔๕๐ ว่ำทีเ่รอืตร ีศร ีกมลนำวนิ (พระยำรำชวัง
สนั) ท�ำกำรในหน้ำทีผู่บ้งัคบักำรกองแผนทีท่ะเล 
 พ.ศ. ๒๔๕๒ เรือโท โมน โมนยะกุล เป็นผู้บังคับกำร
กองแผนที่ทะเล 
 พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๕๕ ว่ำทีเ่รอืตร ีกระแสร์ ประวำหะนำวนิ
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 การส�ารวจในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ 

 ใน พ.ศ. ๒๔๕๐ - ๒๔๕๑ ติดต่อกันมำ นำยนำวำตรี อี.เจ.เซนท์ เดรี กับนำยทหำรในรำชนำวีสยำม เป็นผู้ช่วย 

ใช้เรือหลวงสุครีพครองเมือง (ภำพที่ ๑-๑๘) และ เรือหลวงพำลีรั้งทวีป เป็นพำหนะ (ภำพที่ ๑-๑๙) ท�ำกำรส�ำรวจน่ำนน�้ำ

อ่ำวสัตหีบและบริเวณใกล้เคียงคือ แผนที่หมำยเลข S.2 (ภำพที่ ๑-๒๐) และรำชนำวีอังกฤษได้น�ำเอำไปพิมพ์แทรกลงไว้

ในแผนที่หมำยเลข ๓๗๒๗ (ภำพที่ ๑-๒๑)

ภำพที่ ๑-๑๗ แผนที่หมำยเลข S.8 เขียนโดย นำวำโท ริเชอลิเออ

๑๔
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๑๕

ภำพที่ ๑-๑๙ เรือหลวงพำลีรั้งทวีป

ภำพที่ ๑-๑๘ เรือหลวงสุครีพครองเมือง
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๑๖

ภำพที่ ๑-๒๑ รำชนำวีอังกฤษได้น�ำข้อมูลจำกแผนที่ S.2 พิมพ์แทรกไว้ในแผนที่หมำยเลข ๓๗๒๗

ภำพที่ ๑-๒๐ แผนที่หมำยเลข S.2 น่ำนน�้ำอ่ำวสัตหีบและบริเวณใกล้เคียง
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 การส�ารวจในปี พ.ศ. ๒๔๕๔
 พ.ศ. ๒๔๕๔ นำย เอช อี. ฟรำนเซน ผู้บังคับกำรเรือจุฑำธุช ได้กระท�ำกำรส�ำรวจแม่น�้ำเวฬุ หรือบ้ำนยำว และ

ในปีถัดมำ รำชนำวีอังกฤษ ได้พิมพ์เข้ำแทรกลงไว้ในแผนที่หมำยเลข ๒๗๒๑

๑.๗ การสอนวชิาอทุกศาสตร์ครัง้แรกในราชนาวไีทย 
 วันท่ี ๒๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๔๔๗ สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต

ผู้บัญชำกำรกรมทหำรเรือ กรำบบังคมทูลรัชกำลท่ี ๕ ขอเรียนพระรำชด�ำริเร่ืองกำรจัดระเบียบกำรเรียนกำรสอนใน

โรงเรียนนำยทหำรเรือใหม่โดยท่ีมีพระด�ำริว่ำ  นำยทหำรเรือที่จบออกมำยังมีควำมรู้ไม่พอจะใช้เดินเรือกลำงทะเลได ้

กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต ได้ทรงปรึกษำกับพระยำวิสุทธสุริยศักดิ์ และเรือเอกหม่อมเจ้ำไพชยนต์เทพ เจ้ำกรมยุทธศึกษำทหำรเรือ 

วำงแผนกำรจัดกำรโรงเรียนนำยเรือ โดยแบ่งนักเรียน ๕ ชั้น เป็น ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนอิลเมนตรี ใช้ชื่อว่ำโรงเรียน

สำมัญศึกษำ และโรงเรียนแท๊กนิกัลป์ ใช้ชื่อว่ำ โรงเรียนนำยเรือ 

 ส�ำหรับโรงเรียนนำยเรือ นั้น ก�ำหนดเวลำเรียนเป็น ๒ ตอน คือ ชั้น ๑ เรียกว่ำประโยคเบ้ืองต้น เรียน ๑ ปี 

ชั้น ๒ ถึง ชั้น ๔ เรียกว่ำ ประโยคนำยเรือ เรียน ๓ ปี ต่อมำ ในวันที่ ๒ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๔๘ กรมทหำรเรือมีค�ำสั่งที่ 

๒๘๕/๙๘๖๕ ตัง้คณะกรรมกำรปรบัปรุงหลกัสตูรโรงเรยีนนำยเรอืให้ทันสมยั มนีำยพลเรอืตร ีพระเจ้ำลกูยำเธอ กรมหม่ืนชมุพร

เขตอดุมศักดิ ์ รองผู้บัญชำกำรทหำรเรือเป็นประธำน (พระเจ้ำลูกยำเธอ พระองค์เจ้ำอำภำกรเกียรติวงศ์ ทรงส�ำเร็จกำร

ศึกษำจำกประเทศอังกฤษ โปรดเกล้ำฯ ให้เข้ำรับรำชกำร เมื่อ ๒๓ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๔๔๓) 

 คณะกรรมกำรฯ ได้วำงหลักสูตรใหม่ โดยเพ่ิมวิชำกำรเดินเรือ ดำรำศำสตร์ตรีโกณมิติ กำรกล เมนสุเรชั่น 

เรขำคณิต พีชคณิต สัญญำณ ปืนใหญ่ และ มีวิชำอุทกศำสตร์ (เวลำนั้นเรียกว่ำ “ไฮโดรกรำฟี”) รวมอยู่ด้วย นับได้ว่ำ

เป็นกำรเริ่มกำรเรียนกำรสอนวิชำอุทกศำสตร์เป็นครั้งแรกในรำชนำวีไทย ต�ำรำที่ใช้เป็นต�ำรำของ นำวำเอก รอบบินสัน 

ซึ่งใช้สอนในโรงเรียนนำยเรือรำชนำวีอังกฤษ ในสมัยนั้นนับว่ำเป็นต�ำรำที่ดีที่สุดส�ำหรับใช้เป็นคู่มือกำรส�ำรวจแผนที่ทะเล 

โดยองค์ประธำน ทรงตั้งพระทัยจะให้นักเรียนได้เรียนแล้วท�ำงำนส�ำรวจเบื้องต้นได้จริง ๆ 

๑.๘ การสร้างขดีความสามารถในการส�ารวจของคนไทย
 รัฐบำลไทยโดยกองทัพเรือได้ก�ำหนดแผนกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในระยะ ๕ ปีเพื่อให้คนไทยสำมำรถ

ส�ำรวจอุทกศำสตร์ได้เองโดยกำรควบคุมของนำยทหำรจำกรำชนำวีเดนมำร์กเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๕ เพื่อให้คนไทย

สำมำรถส�ำรวจและสร้ำงแผนทีไ่ด้เองรฐับำลได้เปล่ียนมำจ้ำงรำชนำวีเดนมำร์ก ได้แก่ นำวำเอก ฟริตซ์ ทอมเซน็ (ภำพที ่๑-๒๒) 

และ นำวำเอก แมกนัส บอยเซ็น เข้ำมำรับรำชกำรโดยท�ำข้อตกลงว่ำจะต้องถ่ำยทอดควำมรู้ให้คนไทยสำมำรถส�ำรวจ

และสร้ำงแผนที่ได้เองภำยใน ๕ ปี (ระหว่ำง พ.ศ. ๒๔๕๑ - ๒๔๕๕)

                 

      

๑๗
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 การส�ารวจแผนท่ีสันดอน ในปี พ.ศ. ๒๔๕๕       
 ประเทศอังกฤษได้ถำมถึงละติจูด และ ลองจิจูด
ของประภำคำรสันดอน กระทรวงทหำรเรือ จึงได้ตกลง
จะจัดกำรส�ำรวจแผนที่สันดอนขึ้นอีกใน พ.ศ. ๒๔๕๕ 
และนับว่ำตั้งแต่ พ.ศ. นี้เป็นต้นไป กำรส�ำรวจแผนที่ทะเลใน
น่ำนน�ำ้สยำมได้ด�ำเนินเป็นระเบยีบ หลักฐำนข้ึนเป็นครั้งแรก 
ซึ่งในเวลำนั้นมีนำยพลเรือตรี พระเจ้ำน้องยำเธอ กรมขุน
สิงหวิกรมเกรียงไกร ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้ำกรมยุทธศึกษำ
ทหำรเรืออยู่ เมื่อย่ำงเข้ำเดือนเมษำยน และพฤษภำคม 
พ.ศ. ๒๔๕๕ จึงได้ลงมือส�ำรวจปำกน�้ำสันดอน 
 ผู้ที่ได้กระท�ำกำรส�ำรวจครำวนี้ คือ นำวำโท เอฟ 
ทอมเซน นำวำโท เอม บอยเซน กับนำยทหำรในรำชนำวี
สยำมเป็นผู้ช่วยอีก ๔ นำย คือ เรือตรี หม่อมหลวงภักดิ์ 
พึ่งบุญ ณ กรุงเทพ เรือตรี ลิบ รุ่งสัมพันธ์ เรือตรี พิณ พลชำติ 
เรือตรี ฟุ้ง พร้อมสัมพันธ์ ใช้เรือหลวงมูรธำวสิตสวัสดิ์ 
(ภำพที่ ๑-๒๓) เป็นพำหนะ แผนที่แผ่นนี้คือแผนที่หมำยเลข 
1a (ภำพที่ ๑-๒๔) ได้ส่งไปเขียนที่กรมอุทกศำสตร์ของ
ประเทศเดนมำร์ค และพิมพ์ที่กรมเสนำธิกำรทหำรบก
ของประเทศเดนมำร์ค ณ กรุงโคเปนเฮเกน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ 
แล้ว และอยู่ในควำมดูแลของ นำวำเอก เอ. ริเชล ซึ่งเป็น

หัวหน้ำกองอุทกศำสตร์ของประเทศสยำมอยู่ในเวลำนั้น

       

ภำพที่ ๑-๒๓ เรือหลวงมูรธำวสิตสวัสดิ์

๑๘

ภำพที่ ๑-๒๒ นำวำเอก ฟริตซ์ ทอมเซ็น

(ต่อมำคือ พลเรือตรี ฟริตซ์ ทอมเซ็น เจ้ำกรมอุทกศำสตร์ท่ำนแรก)
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๑๙

ภำพที่ ๑-๒๔ แผนที่หมำยเลข 1a แผนที่เดินเรือแผ่นแรกที่ส�ำรวจด้วยคณะนำยทหำรเรือไทยในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ 
ซึ่งปัจจุบันคือแผนที่เดินเรือหมำยเลข ๑๑๒ ทำงเข้ำแม่น�้ำเจ้ำพระยำ
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 การส�ารวจของกรมอทุกศาสตร์ราชนาวสียาม

ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๕๕ – ๒๔๕๖
 ในฤดูหนำว พ.ศ. ๒๔๕๖ นำวำโท เอม. บอยเซน 
เป็นหัวหน้ำกับนำยทหำรกองส�ำรวจในรำชนำวีสยำมเป็น
ผู้ช่วย ก็ได้กระท�ำกำรส�ำรวจแผนที่ปำกน�้ำจันทบุรี ใช้เรือ
หลวงสุครีพครองเมือง เป็นพำหนะ ต่อมำแผนที่แผ่นนี้ได้
ส่งไปเขยีนและพมิพ์ทีก่รงุโคเปนเฮเกน ณ ประเทศ เดนมำร์ค 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ อีกเหมือนกัน แผนที่แผ่นนี้ให้หมำยเลข 
2a อยู่ในควำมตรวจตรำของ นำยนำวำเอก เอ. ริเชล 
 การส�ารวจของราชนาวสียามในปี พ.ศ. ๒๔๕๖
 ใน พ.ศ. ๒๔๕๖ นำยนำวำโท ทอมเซน กับนำย
ทหำรกองส�ำรวจในรำชนำวีสยำมเป็นผู้ช่วย ก็ได้กระท�ำกำร
ส�ำรวจน่ำนน�้ำระหว่ำงตำกใบกับบำงนะรำ (นรำธิวำส) 
ต่อจำกกำรส�ำรวจครำวก่อน โดย เรอืหลวงมรูธำวสิตสวสัดิ ์
เป็นพำหนะ ในฤดหูนำว พ.ศ. เดยีวกนันี ้นำวำโท อี.บร๊อก
ไมเออร์ กับนำยทหำรกองส�ำรวจในรำชนำวีสยำมเป็นผู้ช่วย 
ก็ได้ใช้ เรือหลวงมูรธำวสิตสวัสด์ิเป็นพำหนะ ในกำรส�ำรวจ
ต่อจำกกำรส�ำรวจของ นำยนำวำโท บอยเซน คือจำก เกำะ
จิกนอกถึงแหลมลิง (แม่น�้ำเวฬุหรือบ้ำนยำว) แผนที่แผ่นนี้
คือแผนที่หมำยเลข 2b 
 การส�ารวจของราชนาวสียามในปี พ.ศ. ๒๔๕๗
 ต่อมำในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พ.ศ. ๒๔๕๗ 
นำยนำวำโท ทอมเซน กับนำยทหำรกองส�ำรวจแผนที่
ทะเลกองที่ ๑ (ใน พ.ศ. น้ี กองส�ำรวจแผนที่ทะเล ได้แบ่ง
ออกเป็น ๒ กอง เรยีกว่ำ กองส�ำรวจแผนทีท่ะเล กองที ่๑ และ
กองส�ำรวจแผนที่ทะเล กองที่ ๒) ก็ได้กระท�ำกำรส�ำรวจ
น่ำนน�้ำ ต่อจำกบำงนะรำถึงเขำพระ (สำยบุรี)  โดย เรือ
มูรธำวสิทธิสวัสดิ์ และในระหว่ำงเวลำเดียวกันน้ี นำยทหำร
กองส�ำรวจแผนทีท่ะเลกองที ่๒ ม ีนำยเรอืโท เปลือ้ง เหมะวณิช 
เป็นหัวหน้ำ ก็ได้กระท�ำกำรส�ำรวจท่ำเรือสงขลำ และใน
ทะเลสำบ โดยเรือกลไฟเล็กชื่อสงขลำ แผนที่แผ่นนี้ได้
เขียนที่กรมนี้แล้วส่งไปพิมพ์ท่ีกรมแผนท่ีทหำรบกของ
ประเทศสยำม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ คือแผนที่หมำยเลข 6a.
 กำรส�ำรวจแผนที่ทะเลชำยฝั่งในฤดูมรสุมตะวัน
ตกเฉียงใต้ใน พ.ศ. นี้ ประจวบกับกำรมหำสงครำมใน
ทวีปยุโรปเกิดข้ึน จึงกระท�ำให้กำรส�ำรวจต้องหยุดชงักไป 
เนื่องด้วยกระทรวงทหำรเรือได้สั่ง เรือหลวงมูรธำวสิตสวัสดิ์
ให้กลบักรงุเทพฯ เพ่ือให้กระท�ำกำรส�ำรวจล�ำแม่น�ำ้เจ้ำพระยำ 
ตั้งแต่กองโรงเรียนพลทหำรเรือที่ ๔ จังหวัดสมุทรปรำกำร

จนถึงเขตท่ำเรือเสำหิน ต�ำบลบำงล�ำพูล่ำง 

 กำรขยำยสำมเหลี่ยมในกำรส�ำรวจครำวนี้ ก็หำได้

ลงรอยกันกับกำรขยำยสำมเหล่ียมในคร้ังแรกตำมแผนที่

หมำยเลข ๙๙๙ นั้นไม่ แต่เมื่อน�ำมำเปรียบกันดูกับแผนที่

ของกรมเสนำธิกำรณ์ทหำรบก ซึ่งได้กระท�ำกำรขยำย

สำมเหลี่ยมไว้ก่อนแล้วก็เห็นว่ำถูกต้องตรงกัน แผนที่แผ่นนี้

คือ แผนที่หมำยเลข 1h. (ได้จัดกำรพิมพ์ออกจ�ำหน่ำย

โดยกรมนี้แล้ว) และต่อมำในฤดูหนำวของปีเดียวกันนี้ 

นำยนำวำโท อี. บร๊อกไมเออร์ กับนำยทหำรกองส�ำรวจ

แผนที่ทะเลกองที่ ๒ ก็ได้กระท�ำกำรส�ำรวจน่ำนน�้ำระหว่ำง 

แหลมลิงกับช่องเกำะช้ำง โดย เรือหลวงมูรธำวสิตสวัสดิ์

 การส�ารวจของราชนาวสียามในปี พ.ศ. ๒๔๕๘
 พ.ศ. ๒๔๕๘ นำยทหำรกองส�ำรวจแผนที่ทะเล

กองที่ ๑ มี เรือโท หม่อมหลวง ภักดิ์ พึ่งบุญ ณ กรุงเทพ 

เป็นหัวหน้ำ ก็ได้กระท�ำกำรส�ำรวจน่ำนน�้ำจังหวัดบำงนรำ 

ติดต่อกันกับกำรส�ำรวจเม่ือ พ.ศ. ที่แล้วมำ โดย เรือหลวง

มูรธำวสิตสวัสดิ์เป็นพำหนะ และในปีเดียวกันนำยทหำร

กองนี้ยังได้กระท�ำกำรส�ำรวจปำกน�้ำบำงปะกง โดย

เรือหลวงสถิตย์รำชกำรอีก โดยแผนที่แผ่นนี้คือแผนที่

หมำยเลข 1d (ภำพท่ี ๑-๒๕) (ได้พิมพ์ออกจ�ำหน่ำยโดย

กรมนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕) ส่วนนำยทหำรกองส�ำรวจแผนที่

ทะเลกองที ่๒ ใน พ.ศ. นี ้กไ็ด้กระท�ำกำรส�ำรวจปำกน�ำ้ท่ำจนี 

จนถงึจงัหวดัสมทุรสำคร โดยเรือกลไฟ หมำยเลข ๔๐ คือ

แผนที่หมำยเลข 1b (ภำพที่ ๑-๒๖) (ได้ส่งไปพิมพ์ที่กรม

แผนทีท่หำรบกเมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๔) และในฤดหูนำวปีเดียวกัน

นี้นำยทหำรกองส�ำรวจแผนที่ทะเลกองที่ ๒ ก็ยังได้

กระท�ำกำรส�ำรวจน่ำนน�้ำบริเวณด้ำนใต้ของเกำะช้ำง โดย 

เรือหลวงมูรธำวสิตสวัสดิ์ อีกด้วย

๒๐
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ภำพที่ ๑-๒๕ แผนที่ปำกแม่น�้ำบำงปะกงแผ่นแรกหรือแผนที่หมำยเลข 1d.

ภำพที่ ๑-๒๖ แผนที่ปำกแม่น�้ำท่ำจีนแผ่นแรกหรือแผนที่หมำยเลข 1b.

๒๑



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

๒๒

ภำพที่ ๑-๒๗ แผนที่ปำกแม่น�้ำแม่กลองแผ่นแรกหรือแผนที่หมำยเลข 1C.
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 การส�ารวจของราชนาวสียามในปี พ.ศ. ๒๔๖๒
 ต่อมำใน พ.ศ. ๒๔๖๒ กองส�ำรวจแผนที่ทะเล
กองที ่๑ ก็ได้กระท�ำกำรส�ำรวจปำกน�้ำเจ้ำพระยำถึงปำกน�้ำ
บำงปะกง โดย เรือหลวงหำญทะเล เป็นพำหนะ แล้วภำยหลงั
กไ็ด้กระท�ำกำรส�ำรวจน่ำนน�ำ้ท่ำเรือเกำะสชัีง โดยเรือล�ำเดยีวกนั 
คือแผนที่หมำยเลข 1e. ส่วนกองส�ำรวจแผนที่ทะเลกองที่ 
๒ ก็ได้กระท�ำกำรส�ำรวจช่องครำม ต้ังแต่แหลมปู่เฒ่ำถึง
เกำะเกล็ดแก้ว และต้ังแต่เกำะเกล็ดแก้วกิ่งแหลมพัทยำ
และเกำะล้ำน โดยเรือหลวงลิ่วทะเลเป็นพำหนะอีกด้วย

 การส�ารวจของราชนาวสียามในปี พ.ศ. ๒๔๖๓
 กองส�ำรวจแผนที่ทะเลกองท่ี ๒ ก็ได้กระท�ำกำร
ส�ำรวจน่ำนน�้ำจังหวัดปัตตำนี ตั้งแต่เกำะขำมถึงตลองโตวำ 
(สุไหงโตวำ) และจำกคลองโตวำถึงปลำยสุดของอ่ำวยะหริ่ง 
คือแผนที่หมำยเลข 7a (เริ่มจะจัดกำรพิมพ์ออกจ�ำหน่ำย
อยู่แล้ว)
 การส�ารวจของราชนาวสียามในปี พ.ศ. ๒๔๖๔
 ต่อมำในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
กองส�ำรวจแผนที่ทะเลกองที่ ๑ ก็ได้กระท�ำกำรหยั่งน�้ำ
แนวนอก ตั้งแต่เขตน�้ำลึก ๑๐ วำ ออกไประหว่ำงตำกใบ
ถงึสงขลำ เพือ่ประกอบกนัข้ึนเป็นแผนทีห่มำยเลข ๗ เมือ่ย่ำงเข้ำ 
พ.ศ. ๒๔๖๕ นำยทหำรกองส�ำรวจแผนที่ทะเลกองที่ ๒ 
ก็ได้ใช้ เรือหลวงมูรธำวสิทธิสวัสดิ์เป็นพำหนะ กระท�ำกำร
ส�ำรวจน่ำนน�ำ้ ต้ังแต่แหลมเจ้ำลำยถงึบำงกำบนู 
 กำรส�ำรวจแผนท่ีทะเลในน่ำนน�้ำสยำมตำม
ที่กล่ำวมำแล้วนั้น จะเห็นได้ว่ำแผนท่ีเดินเรือแผ่นแรก 
(แผ่นหมำยเลข ๗) ทำงตะวันตกของอ่ำวสยำมนั้น
ได้กระท�ำกำรส�ำรวจเสร็จไปแล้ว ส่วนแผนที่เดินเรือทำง
ฝั่งตะวันออกของอ่ำวสยำมนั้น ได้กระท�ำกำรส�ำรวจเสร็จ

 การส�ารวจของราชนาวสียามในปี พ.ศ. ๒๔๕๙
 ใน พ.ศ. ๒๔๕๙ นำยทหำรกองส�ำรวจแผนที่ทะเล
กองที่ ๒ ก็ได้กระท�ำกำรส�ำรวจน่ำนน�้ำปำกอ่ำวแม่กลอง
จนถึงที่ท�ำกำรจังหวัดสมุทรสงครำม โดยเรือยนต์หมำยเลข
ที ่๒๑ และ ๒๙ คอืแผนท่ีหมำยเลข 1c (ภำพที ่๑-๒๗) (ได้
ส่งไปพิมพ์ที่กรมแผนที่ทหำรบกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕)
 ในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ นำยทหำรกองส�ำรวจแผนที่
ทะเลกองที่ ๓ ก็ได้กระท�ำกำรส�ำรวจน่ำนน�้ำระหว่ำงบ้ำน
บ่อดำนกับเกำะขำม (จังหวัดสงขลำ) โดย เรือหลวงสถิตย์
รำชกำร เป็นพำหนะ ในฤดูหนำวปีเดียวกัน กองนี้ยังได้
กระท�ำกำรส�ำรวจน่ำนน�้ำด้ำนตะวันตกของเกำะช้ำง โดย 
เรือหลวงมูรธำวสติสวสัดิอ์กี ต่อมำใน พ.ศ. ๒๔๖๑ นำยทหำร
กองส�ำรวจแผนที่ทะเลกองที่ ๑ ก็ได้ใช้ เรือหลวงหำญทะเล
เป็นพำหนะ กระท�ำกำรส�ำรวจน่ำนน�้ำระหว่ำงเขำพระ 
(สำยบุรี) กับประภำคำรแหลมปัตตำนี ต่อจำกกำรส�ำรวจ
ในปีที่ผ่ำนมำ 
 ส่วนกองส�ำรวจแผนทีท่ะเลกองที ่๒ กไ็ด้ใช้เรอืหลวง
มูรธำวสิตสวัสดิ์เป็นพำหนะ กระท�ำกำรส�ำรวจน่ำนน�้ำ
ระหว่ำงบ้ำนบ่อดำนกับเกำะขำม เป็นครั้งที่ ๒ ต่อจำก
กำรส�ำรวจครั้งที่ ๑ ในฤดูหนำวปีเดียวกันนี้ กองส�ำรวจ
แผนที่ทะเลกองท่ี ๑ ยังได้กระท�ำกำรส�ำรวจน่ำนน�้ำ
บริเวณอ่ำวสัตหีบถึงช่องแสมสำรและเกำะจวง โดยเรือหลวง
หำญทะเลเป็นพำหนะ คือ แผนที่หมำยเลข 1F ส่วนกอง
ส�ำรวจแผนที่กองทะเลกองท่ี ๒ ก็ได้กระท�ำกำรส�ำรวจ
ปำกน�้ำจังหวัดตรำด โดยเรือหลวงมูรธำวสิตสวัสดิ์ คือ 
แผนที่หมำยเลข 2C
 การส�ารวจของราชนาวสียามในปี พ.ศ. ๒๔๖๑
 นำยทหำรกองส�ำรวจแผนที่ทะเลกองที่ ๑ ก็ได้
ใช้ เรือหลวงหำญทะเล เป็นพำหนะ กระท�ำกำรส�ำรวจ
น่ำนน�้ำระหว่ำงเขำพระ (สำยบุรี) กับประภำคำรแหลม
ปัตตำนี ต่อจำกกำรส�ำรวจเมื่อ พ.ศ. ที่แล้วมำ ส่วนกอง
ส�ำรวจแผนทีท่ะเลกองท่ี ๒ กไ็ด้ใช้เรอืหลวงมรูธำวสติสวสัด์ิ 
เป็นพำหนะ กระท�ำกำรส�ำรวจน่ำนน�้ำระหว่ำงบ้ำนบ่อดำน
กับเกำะขำม เป็นครั้งท่ี ๒ ต่อจำกกำรส�ำรวจครั้งที่ ๑ 
ในฤดูหนำว

ภำพที่ ๑-๒๘ เรือหลวงหำญทะเล

๒๓
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ไปแล้ว ส่วนแผนที่เดินเรือทำงฝั่งตะวันออกของอ่ำวสยำมน้ัน (แผนทีห่มำยเลข ๒) กว่ำจะรวบรวมให้ส�ำเร็จไปได้ อย่ำงน้อย
ก็ต้องกำรเวลำที่จะส�ำรวจอีกประมำณ ๑ ปี
 การส�ารวจน่านน�า้สยามด้านฝ่ังทะเลอันดามัน
 กำรส�ำรวจแผนที่ทะเลในน่ำนน�้ำทำงแหลมมลำยูฝั่งตะวันตกของประเทศสยำมแล้ว ย่อมหำเค้ำเงื่อนทำงอื่น
ไม่ได้เลย นอกจำกจะได้จำกค�ำชี้แจงซึ่งมีอยู่ในแผนที่โดยตรงเท่ำนั้น ตำมที่ปรำกฏก็มีแผนที่อยู่ ๒ แผ่น คือ แผนที่
หมำยเลข 216 B, 842, และ S9 แผนที่ 216B ภำพที่ ๑-๒๙ นั้น คือแผนที่หมู่เกำะมะริด ตอนใต้ ได้รวบรวมมำจำกกำร
ส�ำรวจหลำยครั้งด้วยกัน คือจำกกำรส�ำรวจของ นำวำเอก ดำเนียล รอส เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๑ บ้ำง และจำกกำรส�ำรวจของ 
นำวำโท ริชำด ลอยด์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๒ บ้ำง เมื่อพิมพ์ออกใหม่ภำยหลังต่อมำก็ได้มีกำรส�ำรวจของ นำยนำวำโท เอ. ดี. 
เทเลอร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๐ และกำรส�ำรวจของนำวำเอก เอ. เอฟ. วอริงตอน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ เข้ำเพิ่มเติมในแผนที่แผ่นนี้
อีกด้วย 
 ภำยหลังยังมีแผนที่ล�ำแม่น�้ำปำกจั่น (แหลมวิกตอเรีย) ซึ่งได้ส�ำรวจโดยผู้บังคับกำรเรือ อมรบูรำ ชื่อ นำย แอล. 
เจ. เกลนเดนนิง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ และที่ทอดสมอ จังหวัดระนอง ซึ่งส�ำรวจโดยผู้บังคับกำรเรือ ปำกชุมบ่ำ ชื่อ นำย อียีกำเร 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ เข้ำแทรกอยู่ด้วย โดยแผนที่หมำยเลข 216B นี้ รำชนำวีอังกฤษได้พิมพ์ขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๑ – 
พ.ศ. ๒๔๒๓ – พ.ศ. ๒๔๕๓ – พ.ศ. ๒๔๖๔ และ พ.ศ. ๒๔๕๘
 แผนที่หมำยเลข ๘๔๒ (ภำพที่ ๑-๒๙) คือ แผนที่ตั้งแต่หมู่เกำะเซเยอร์ถึงน่ำนน�้ำบริเวณเกำะลังกำวี ตำมรำยกำร
ปรำกฏว่ำ กรมอุทกศำสตร์ ของประเทศอังกฤษ ได้รวบรวมพิมพ์ขึ้นจำกกำรส�ำรวจหลำยครั้ง จนถึงครั้งหลังที่สุดที่ควรเช่ือ
ถือได้พิมพ์ออกจ�ำหน่ำยคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๒ อยู่ในควำมตรวจตรำของนำยนำวำเอก เอฟ.เจ. อิแวนซ์ ซึ่งเป็นนัก
อุทกศำสตร์อยู่ในสมัยนั้น และในแผนที่แผ่นนี้ยังมีแผนที่ท่ำเรือภูเก็ต ซึ่งได้ส�ำรวจโดย นำยนำวำโท เอ. เดอะ ริเชอลิเออ 
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๑๙ เข้ำแทรกอยูด้่วยแผน S.9 (ภำพท่ี ๑-๓๑) นัน้ คอืแผนทีท่่ำเรอืภเูกต็ ซึง่ได้ส�ำรวจโดย นำยนำวำเอก เค. ชิน่นงิ 
โดย เรือหลวงพำลีรั้งทวีป เป็นพำหนะเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐

๒๔

ภำพที่ ๑-๒๙ แผนที่หมำยเลข ๘๔๒
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ภำพที่ ๑-๓๐ แผนที่หมำยเลข ๒๑๖                    

๒๕



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

ภำพที่ ๑-๓๑ แผนที่ S.9

๒๖
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๒๗

ภำพที่ ๑-๓๒ มำตรำน�้ำสันดอนเล่มแรกที่จัดพิมพ์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๑

ภำพที่ ๑-๓๓ มำตรำน�้ำสันดอนที่จัดท�ำขึ้น ภำยหลังปี พ.ศ. ๒๔๖๓

๑.๙ การจดัท�ามาตราน�า้เล่มแรกในน่านน�า้สยาม
 พ.ศ. ๒๔๔๗ นำวำตรี อำร์. เพตเตอร์เซน (R. Pettersen) เป็นหัวหน้ำกองแผนที่ทะเล ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้มี

กำรจัดพิมพ์มำตรำน�้ำสันดอนขึ้นเป็นครั้งแรก (ภำพที่ ๑-๓๒) ซึ่งค�ำนวณโดย Captain R. Torresen ซึ่งท�ำหน้ำที่เป็นที่

ปรึกษำด้ำนกำรเดินเรือของเสนำบดีกรมท่ำในขณะนั้น ต่อมำได้มีกำรจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ ในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๕๗ 

รำคำจ�ำหน่ำยเล่มละ ๕ บำท

       

   

 พ.ศ. ๒๔๖๓ ได้เริ่มจัดท�ำ “มำตรำน�้ำสันดอน” และพิมพ์ออกจ�ำหน่ำยเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่เรือต่ำง ๆ 

ที่จะต้องผ่ำนสันดอนปำกน�้ำเจ้ำพระยำเข้ำมำยังท่ำเรือต่ำง ๆ ที่อยู่ในแม่น�้ำ กำรค�ำนวณมำตรำน�้ำใช้วิธี Non Harmonic 

(ภำพที่ ๑-๓๓)
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๑.๑๐ จ้างนายทหารราชนาวีเดนมาร์กมาถ่ายทอดงานส�ารวจ
 วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๔๕๔ สมเด็จเจ้ำฟ้ำ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต กรำบบังคมทูลพระบำทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทูลเกล้ำฯ ถวำยบันทึกควำมเห็นของ นำวำโท ริเชล ที่ปรึกษำกำรแผนที่ทะเล ว่ำแผนที่น่ำนน�้ำไทย

ที่ใช้กันอยู่น้ีไม่ทันสมัย ส�ำรวจกันมำนำนแล้ว กระทรวงทหำรเรือมีด�ำริว่ำ รัฐบำลไทยควรส�ำรวจแผนที่น่ำนน�้ำใหม่ให้

เป็นกำรแน่นอนที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้ เพรำะนอกจำกจะเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่นำนำ

ประเทศที่ต้องเดินเรือในน่ำนน�้ำไทยด้วย 

 นอกจำก นำวำโท ริเชล แล้ว ก็ไม่มีนำยทหำรเรือคนใดที่มีควำมรู้ควำมช�ำนำญ ถึงขั้นได้รับควำมไว้วำงใจให้

เป็นหัวหน้ำกองส�ำรวจได้ จึงควรยืมนำยทหำรเรือเดนมำร์ก ๒ นำย ซึ่งช�ำนำญในกำรท�ำแผนที่ทะเลมำปฏิบัติงำนร่วม

กับ นำวำโท ริเชล แต่มีปัญหำว่ำ รัฐบำลอังกฤษอำจจะมีควำมรังเกียจที่รัฐบำลไทยจะใช้ชำวตำ่งชำติมำส�ำรวจน่ำนน�้ำ

บริเวณเขตแดนต่อแดนหรือไม่ 

 ในท่ีสุด รัชกำลที่ ๖ ก็ทรงมีพระรำชกระแสอนุญำตตำมด�ำริของกระทรวงทหำรเรือ โดยทรงปรึกษำกับ

กระทรวงกำรต่ำงประเทศแล้ว ไม่มีเหตุผลใดที่รัฐบำลอังกฤษจะรังเกียจ ในเวลำต่อมำกระทรวงทหำรเรือจึงได้ท�ำสัญญำจ้ำง

นำยทหำรรำชนำวีเดนมำร์ก ๒ นำย คือ นำวำโท ฟริตซ์ ทอมเซ็น (Friz Thomsen) และ นำวำโท แม็กนัส บอยเซ็น 

(Magnus Bojesen) มำท�ำงำนในกองแผนที่ทะเล ในต�ำแหน่งพนักงำนเซอร์เวแผนที่ทะเล โดยก�ำหนดแนวทำงไว้ดังนี้

 ๑. กำรส�ำรวจปีแรก นำยทหำรเรือเดนมำร์กเป็นหัวหน้ำ นำยทหำรเรือไทยเป็นลูกมือ ในขณะเดียวกันให้นำยทหำร 

หัวหน้ำสอนนำยทหำรเรือไทยทั้งทำงทฤษฎีและทำงปฏิบัติ

 ๒. ปีที่สอง ให้นำยทหำรเรือไทยท�ำงำนบำงอย่ำงที่พอจะท�ำได้ แต่อยู่ในควำมควบคุมของหัวหน้ำ

 ๓. ปีที่สำม ให้นำยทหำรเรือไทยท�ำโดยล�ำพัง แต่หัวหน้ำเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำ ตรวจสอบเฉพำะสิ่งที่ส�ำคัญ ๆ 

 ๔. ปีที่สี่ ให้นำยทหำรเรือไทยลงมือท�ำเองโดยตลอด หัวหน้ำคอยตรวจสอบ เมื่อเสร็จงำนพอสมควรเป็นระยะ ๆ 

 ๕. ปีที่ห้ำ เป็นปีที่ไว้วำงใจได้โดยสมบูรณ์ นำยทหำรไทยท�ำทุกอย่ำงเองทั้งหมด

๑.๑๑ การส�ารวจในช่วงก่อนการสถาปนาเป็นกรมอุทกศาสตร์
  ใน พ.ศ. ๒๔๕๔ น้ี ระหว่ำงทีน่ำยทหำรจำกเดนมำร์กทีจ้่ำงมำใหม่ยังไม่เร่ิมงำน นำย เอช. อ.ี ปรำนแซน ผูบ้งัคบักำร

เรือจุฑำธุช ก็ได้ท�ำกำรส�ำรวจแม่น�้ำเวฬุ หรือบ้ำนยอ และในปีต่อมำ รำชนำวีอังกฤษได้พิมพ์แทรกในแผนที่หมำยเลข 

๒๗๒๑ พ.ศ. ๒๔๕๕ นำยทหำรจำกเดนมำร์ก ๒ นำย พร้อมที่จะเริ่มงำนส�ำรวจแผนที่ทะเล ทำงกำรจึงได้จัดนำยทหำร

เรือ ๘ นำย เข้ำรับกำรศึกษำวิชำกำรส�ำรวจแผนที่ทะเล โดยแบ่งออกเป็น ๒ ชุด ๆ ละ ๔ นำย ให้ประจ�ำกองส�ำรวจ

แผนที่ทะเล คือ

 ชุดที่ ๑ มี

 เรือตรี หม่อมหลวง ภักดิ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยำ (ต่อมำเป็น เรือเอก)

 เรือตรี ลิบ รุ่งส�ำพันธุ์ (ต่อมำเป็น นำวำโท พระสิทธิศักดิ์สมุทรเขตต์)

 เรือตรี กลับ เพ็ชรชำติ (ต่อมำเป็น เรือเอก)

 เรือตรี ฟุ้ง พร้อมสัมพันธุ์ (ต่อมำเป็น นำวำเอก หลวงส�ำรวจวิถีสมุทร)

 ชุดที่ ๒ มี

 เรือโท เปลื้อง เหมะวนิช (ต่อมำเป็น นำวำเอก พระยำฤทธิเดชชลขันธ์)

 เรือตรี พิณ พลชำติ (ต่อมำเป็น นำวำเอก พระประพิณพลยุทธ)

 เรือตรี เจือ สหะนำวิน (ต่อมำเป็น นำวำตรี หลวงเจนจบสมุทร)

 เรือตรี ปุ๋ย นำคสิงห์ (ต่อมำเป็น เรือโท)

๒๘
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 ในเดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๔๕๕ ชุดส�ำรวจแผนที่

ทะเลที่ ๑ ได้ออกส�ำรวจแผนท่ีบริเวณสันดอนปำกแม่น�้ำ

เจ้ำพระยำ โดยใช้เรือหลวงมูรธำวสิตสวัสดิ์เป็นพำหนะใน

กำรส�ำรวจ และได้ส่งต้นฉบับและหลักฐำนกำรส�ำรวจไป

เขียนที่กรมอุทกศำสตร์รำชนำวีเดนมำร์ก และส่งไปพิมพ์

ที่กรมเสนำธิกำรทหำรบกเดนมำร์กในปีต่อมำ โดยได้ให้

เป็นหมำยเลข 1a ซึ่งปัจจุบันคือแผนท่ีเดินเรือหมำยเลข 

๑๑๒ ทำงเข้ำแม่น�้ำเจ้ำพระยำ

 ในขณะนั้น นับเป็นแผนท่ีเดินเรือแผ่นแรกของ

รำชนำวีไทยที่พิมพ์ออกใช้ทั่วไป และนับว่ำใน พ.ศ.  

๒๔๕๕ นี้เป็นกำรเริ่มต้นยุคใหม่ที่กำรส�ำรวจแผนที่ทะเล

ของไทยได้ด�ำเนินไปอย่ำงมีระเบียบ เป็นหลักเป็นฐำน 

เป ็นกำรวำงรำกฐำนอย่ำงดี จนท�ำให้ในเวลำต่อมำนำย

ทหำรเรือไทยสำมำรถออกปฏิบัติงำนส�ำรวจได้เองและ

สำมำรถพัฒนำงำนไปสู่มำตรฐำนสำกลได้ แผนที่หมำยเลข 

1a ปัจจุบันคือแผนที่เดินเรือหมำยเลข ๑๑๒ ทำงเข้ำ

แม่น�้ำเจ้ำพระยำ ต่อมำในเดือนมิถุนำยน ปีเดียวกันนี้ นำวำ

โท ทอมเซ็น พร้อมด้วยนำยทหำรส�ำรวจได้ท�ำกำรส�ำรวจ

น่ำนน�้ำมณฑลปัตตำนีเชื่อมต่อกับแผนท่ีเดินเรืออังกฤษ 

ที่เมืองกลันตัน 

 แต่กำรส�ำรวจครั้งนี้ยังท�ำไม่ส�ำเร็จดี ก็ต้องพัก

กำรส�ำรวจไว้ก่อนเพรำะว่ำสถำนที่ ๆ จะรับถ่ำนและ

เสบียงอยู่ไกล และต้องตั้งฐำนปฏิบัติงำนบนบก ท�ำให้เสีย

เวลำและ เกิ ดควำมล� ำบำกมำกประกอบกับ เรื อ

สุริยมณฑลไม่เหมำะสมส�ำหรับงำนส�ำรวจ เม่ือถึงฤดู

เปลี่ยนลมมรสุมจึงจ�ำเป็นต้องให้เรือเดินทำงกลับ เรือ

สรุยิมณฑลเดนิทำงถงึเกำะสมยุ เครือ่งจักรและหม้อน�ำ้เสีย 

เรือยุคละ ผ่ำนมำประสบเหตุจึงช่วยจูงมำท่ีบ้ำนดอน 

ทำงกำรต ้องส ่งเรือพำลีรั้ งทวีปออกไปช ่วยจูงกลับ

กรุงเทพฯ  

 ในเดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๕๕ นี้ นำวำเอก ริเชล 

ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้บังคับกำรกองแผนที่ทะเล ซึ่งยังคง

เป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมยุทธศึกษำทหำรเรืออยู่ มพีระเจ้ำ

น้องยำเธอ กรมขุนสิงหวิกรมเกรียงไกร ทรงด�ำรงต�ำแหน่ง

เจ้ำกรม พ.ศ. ๒๔๕๖ ชุดส�ำรวจแผนที่ทะเลที่ ๒ ได้ออก

ส�ำรวจบรเิวณปำกน�ำ้จนัทบรุต้ัีงแต่เกำะสะบ้ำถึงเกำะจกินอก 

โดยใช้เรือสุครีพครองเมืองเป็นพำหนะส�ำรวจ เสร็จแล้วส่ง

ไปเขียนและพิมพ์ที่ กรุงโคเป็นเฮเกน ประเทศเดนมำร์ก

เช่นเดียวกับแผ่นแรกนับเป็นแผนที่เดินเรือแผ่นที่ ๒ ของ

รำชนำวีไทย ให้หมำยเลขเป็น 2a (ภำพที่ ๑-๓๔ )

    ภำพที่ ๑-๓๔ แผนที่หมำยเลข 2a ปัจจุบันคือแผนที่เดินเรือ หมำยเลข ๑๑๘ เกำะสะบ้ำถึงเกำะจิกนอก

๒๙



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

 และในปีน้ี นำวำโท ทอมเซ็น กับนำยทหำรไทยได้ส�ำรวจน่ำนน�้ำระหว่ำงตำกใบกับบำงนรำต่อจำกกำรส�ำรวจ

ครำวก่อนโดยใช้ เรือหลวงมูรธำวสิตสวัสดิ์เป็นพำหนะ พ.ศ. ๒๔๕๗ กองแผนที่ทะเลเปลี่ยนชื่อเป็นกองอุทกศำสตร์ 

สังกัด กรมยุทธศึกษำทหำรเรือ นำวำเอก ริเชล ยังคงเป็นหัวหน้ำกอง แต่ได้แบ่งงำนออกเป็น ๒ กองคือ

 กองส�ำรวจแผนที่ทะเลที่ ๑ มี นำวำโท ทอมเซ็น เป็นแม่กอง

 กองส�ำรวจแผนที่ทะเลที่ ๒ มี นำวำโท บอยเซ็น เป็นแม่กอง

 นอกจำกนำยทหำรทั้ง ๘ นำย ที่เริ่มเข้ำศึกษำและฝึกหัดกำรส�ำรวจตั้งแต่เริ่มต้นแล้วทำงกำรได้บรรจุนำยทหำร

ให้ได้รับกำรฝึกหัดศึกษำเพิ่มขึ้นและให้มีจ�ำนวนพอกับงำน กำรแบ่งกองออกเป็น ๒ กอง ท�ำให้ได้มีโอกำสผลัดเปลี่ยน

กันไปท�ำงำนในทะเลตำมฤดูกำล คือ กองหนึ่งออกส�ำรวจทำงฝั่งหนึ่งของอ่ำว อีกกองหนึ่งเขียนแผนที่ส�ำรวจที่ได้ท�ำมำ 

ซึ่งเป็นกำรท�ำงำนในทะเล ๖ เดือน ท�ำงำนที่กอง ๖ เดือน 

 ต่อมำทำงกำรได้ย้ำย นำวำโท บอยเซ็น ไปประจ�ำกรมสรรพำวุธทหำรเรือ และจ้ำง นำวำโท อี. บร็อคไมเออร์ 

มำแทน แต่ท่ำนผู้นี้ไม่สันทัดในกำรส�ำรวจ โดยหลังจำกที่ได้ออกส�ำรวจต่อจำกที่ นำวำโท บอยเซ็น ท�ำไว้คือ จำกเกำะจิกนอก

ถึงแหลมลิง โดยใช้เรือหลวงมูรธำวสิตสวัสด์ิเป ็นพำหนะแล้ว ทำงกำรก็เลิกจ ้ำง แผนที่แผ ่นนี้ เขียนและพิมพ์ที่

กรมยุทธศึกษำทหำรเรือของไทยเอง โดยให้หมำยเลขขณะนั้นเป็นหมำยเลข 2b (ภำพที่ ๑-๓๕ )

 ใน พ.ศ. ๒๔๕๗ นี้ นำวำโท ทอมเซ็น กับนำยทหำรกองส�ำรวจแผนที่ทะเลที่ ๑ ออกส�ำรวจน่ำนน�้ำต่อจำกบำงนรำ

ถึงสำยบุรี โดยใช้ เรือหลวงมูรธำวสิตสวัสดิ์ ส่วนกองส�ำรวจแผนที่ทะเลที่ ๒ ทำงกำรแต่งตั้งให้ เรือโท เปลื้อง เหมะวณิช 

เป็นแม่กองออกส�ำรวจท่ำเรือและในทะเลสำบสงขลำ โดยใช้เรือกลไฟเล็กชื่อสงขลำ แผนที่แผ่นนี้เขียนที่กรมยุทธศึกษำ

ทหำรเรือและส่งไปพิมพ์ที่กรมแผนที่ทหำรบก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นแผนที่หมำยเลข 6a (ภำพที่ ๑-๓๖)

    ภำพที่ ๑-๓๕ แผนที่หมำยเลข 2b แผนที่แม่น�้ำเวฬุและทำงเข้ำ 

           ปัจจุบันคือแผนที่เดินเรือหมำยเลข ๑๑๙
ภำพที่ ๑-๓๖ แผนที่หมำยเลข 6a ปัจจุบันคือ แผนที่ท่ำเรือสงขลำ 

หมำยเลข ๒๒๙

๓๐



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

 กำรส�ำรวจแผนที่ทะเลบริเวณชำยฝั่งในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในปีนั้น ได้หยุดชะงักไปชั่วครำว เพรำะเกิด

สงครำมโลก ครั้งท่ี ๑ ข้ึนในยุโรป กระทรวงทหำรเรือได้สั่งให้ เรือหลวงมูรธำวสิตสวัสด์ิกลับกรุงเทพฯ และให้ส�ำรวจ

ล�ำแม่น�้ำเจ้ำพระยำตั้งแต่กองโรงเรียนพลทหำรเรือที่ ๔ (ปัจจุบันคือ โรงเรียนนำยเรือ) จังหวัดสมุทรปรำกำร จนถึงเสำหิน

เขตท่ำเรอื ต�ำบลบำงล�ำภูล่ำง แผนทีแ่ผ่นนีค้อืแผนทีห่มำยเลข 1h (ภำพที ่๑-๓๗) พมิพ์ออกจ�ำหน่ำยโดย กรมยทุธศกึษำทหำรเรือ 

และต่อมำในฤดูหนำว พ.ศ. เดียวกันนี้ กองส�ำรวจแผนที่ทะเลที่ ๒ ก็ได้ท�ำกำรส�ำรวจน่ำนน�้ำ ระหว่ำงแหลมลิงกับช่อง

เกำะช้ำง โดยเรือหลวงมูรธำวสิตสวัสดิ์

ภำพที่ ๑-๓๗ แผนที่หมำยเลข 1h ปัจจุบันคือ แผนที่หมำยเลข ๑๑๐

๓๑



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

 กำรศึกษำและฝึกหัดกำรส�ำรวจแผนที่ตำมหลัก

กำรท่ีได้วำงไว้ นับว่ำได้ผลดี กล่ำวคือ นำยทหำรเรือ

เดนมำร์กได้พยำยำมที่จะให้นำยทหำรเรือไทยท�ำงำนโดย

ล�ำพังได้โดยเร็วท่ีสุด พอย่ำงเข้ำปีท่ี ๓ ได้เริ่มปล่อยให้ 

นำยทหำรเรือไทยท�ำกำรส�ำรวจเอง นำยทหำรเรือเดนมำร์ก

เพียงแต่ตรวจตรำแนะน�ำเท่ำนั้น ใน พ.ศ. ๒๔๕๘ โดย

เหตุผลประกำรต่ำง ๆ กองส�ำรวจแผนท่ีทะเลท้ัง ๒ กอง 

ได้แยกออกจำกกองอทุกศำสตร์ ต่ำงข้ึนตรงต่อกรมยทุธศกึษำ

ทหำรเรือ 

 กองส�ำรวจแผนที่ทะเลที่ ๑ มีหน้ำที่ เฉพำะ

ท�ำกำรส�ำรวจแผนที่ทะเลและตรวจตรำแผนที่ที่จะพิมพ์

ขึ้นใหม่ส่วนกองส�ำรวจแผนท่ีทะเลท่ี ๒ ก็มีหน้ำที่ส�ำหรับ

รวบรวมแผนที่ เครื่องมือและหนังสือต่ำง ๆ ส�ำหรับใช้ใน

กองทัพเรือเท่ำนั้น ในปีนี้กองส�ำรวจแผนที่ทะเลที่ ๑ มี 

เรือโท หม่อมหลวงภักดิ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยำ เป็นแม่กอง

ออกส�ำรวจบำงนรำติดต่อกันกับกำรส�ำรวจที่แล้วมำ โดย

ใช้เรือหลวงมูรธำวสิตสวัสดิ์เป็นพำหนะ และในปีเดียวกัน 

กองน้ียังได ้ท�ำกำรส�ำรวจปำกน�้ำบำงปะกง โดยใช้

เรอืสถติรำชกำรด้วย แผนท่ีพิมพ์ออกจ�ำหน่ำยใน พ.ศ. ๒๔๖๕ 

คือหมำยเลข 1d (ภำพที่ ๑-๓๘)

ภำพที่ ๑-๓๘ แผนที่หมำยเลข 1d ปัจจุบันคือแผนที่เดินเรือ
หมำยเลข ๑๑๓ ทำงเข้ำแม่น�้ำบำงปะกง

 ส่วนกองส�ำรวจแผนทีท่ะเลท่ี ๒ ใน พ.ศ. นี ้ได้ท�ำกำร

ส�ำรวจบริเวณปำกน�้ำท่ำจีนจนถึงจังหวัดสมุทรสำคร โดยใช้

เรือกลไฟหมำยเลข ๔๐ คือแผนที่หมำยเลข 1b (ภำพที่ 

๑-๓๙) ส่งไปพิมพ์ที่กรมแผนที่ทหำรบกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

นอกจำกนัน้ในฤดูหนำวปีเดยีวกนั กองส�ำรวจแผนทีท่ะเลที ่๒ 

ก็ยังได้ส�ำรวจแผนที่บริเวณด้ำนใต้ของเกำะช้ำง โดยใช้

เรือหลวงมูรธำวสิตสวัสดิ์ ด้วย

ภำพที่ ๑-๓๙ แผนที่หมำยเลข 1b ปัจจุบันคือแผนที่เดินเรือ

หมำยเลข ๒๒๒ ทำงเข้ำแม่น�้ำท่ำจีน

 ในเดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๔๕๘ โดยพระด�ำริของ 

พระเจ้ำน้องยำเธอ กรมขุนสิงหวิกรมเกรียงไกร ซึ่งทรง

ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น เจ้ำกรมยุทธศึกษำทหำรเรือในเวลำนั้น 

ได้ขออนุญำตให้ส่งนำยทหำรส�ำรวจ ๒ นำย คือ เรือโท 

ลบิ รุง่สมัพนัธ์ และ เรอืโท สำคร สทิธศิริิ ไปยงักรมอุทกศำสตร์

ทหำรเรือของประเทศเดนมำร์ก โดยควำมช่วยเหลือของ 

นำวำโท ทอมเซ็น เพ่ือศึกษำวิชำกำรค�ำนวณโครงสร้ำง

แผนที่ กำรเขียนต้นฉบับแผนที่ส�ำหรับพิมพ์และกำรพิมพ์

แผนที่ทะเลเพ่ือใช้ในกำรเดินเรือ และภำยหลังได้เรียน

วิชำต่ำง ๆ ท่ีจะใช้ท�ำแผนที่ทำงใช้กำรที่กรมเสนำธิกำร

ทหำรบกเดนมำร์กด้วย 

๓๒



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

 กำรศึกษำของนำยทหำรทัง้ ๒ นำยใช้เวลำประมำณ 

๖ เดือน แม้จะมีเวลำศึกษำน้อย แต่ก็นับว่ำเรียนได้ส�ำเร็จ

สมควำมมุ่งหมำยของทำงรำชกำร เมื่อนำยทหำรทั้งสอง

นำยกลับมำปฏิบัติงำนก็ได้ถ่ำยทอดวิชำกำรท่ีเรียนมำให้

แก่พนักงำนช่ำงเขียนแผนที่ ในเวลำต่อมำไม่นำนนัก กอง

อุทกศำสตร์ก็สำมำรถท�ำแผนที่เดินเรือได้โดยสมบูรณ์ 

พ.ศ. ๒๔๕๙ กองส�ำรวจแผนท่ีทะเลท่ี ๒ ออกส�ำรวจ

บริเวณอ่ำวแม่กลองจนถึงตัวจังหวัดสมุทรสงครำม โดยใช้

เรือยนต์หมำยเลขที่ ๒๑ และ ๒๙ คือ แผนที่หมำยเลข 1c 

(ภำพที่ ๑-๔๐) และส่งไปพิมพ์ที่กรมแผนที่ทหำรบกเมื่อ 

พ.ศ. ๒๔๖๕

ภำพที่ ๑-๔๐ แผนที่หมำยเลข 1c ปัจจุบันคือ แผนที่หมำยเลข ๒๒๓ 
ทำงเข้ำแม่น�้ำแม่กลอง

 พ.ศ. ๒๔๖๐ นำวำเอก ริเชล ย้ำยไปส�ำรอง
รำชกำรกรมเสนำธิกำรทหำรเรือ นำวำเอก ทอมเซ็น ขึ้นเป็น
หัวหน้ำกองอุทกศำสตร์ซึ่งย้ำยมำข้ึนกับกรมเสนำธิกำร
ทหำรเรือ ในปีนี้กองส�ำรวจแผนที่ทะเลที่ ๑ ส�ำรวจแผนที่
ระหว่ำงสำยบุรีถึงประภำคำรจังหวัดปัตตำนี โดยใช้เรือ
หลวงมูรธำวสิตสวัสดิ์ ส่วนกองส�ำรวจแผนที่ทะเลกองที ่๒ 
ส�ำรวจแผนทีร่ะหว่ำงบ้ำนบ่อดำนกบัเกำะขำม จงัหวดัสงขลำ 
โดยใช้เรือสถิตรำชกำรเป็นพำหนะ และต่อมำได้ส�ำรวจ
แผนที่บริเวณด้ำนตะวันตกของเกำะช้ำง โดยใช้เรือหลวง

มูรธำวสิตสวัสดิ์ อีกด้วย

 เดอืน เมษำยน พ.ศ. ๒๔๖๑ กองส�ำรวจแผนทีท่ะเล

ทั้ง ๒ กอง ได้ย้ำยกลับมำอยู่ในกองอุทกศำสตร์ แล้วโอน

สังกัดมำขึ้นตรงต่อกรมเสนำธิกำรทหำรเรือ เรียกชื่อเป็น 

แผนกที่ ๗ ของกรมเสนำธิกำรทหำรเรือ มี นำวำเอก ฟริตซ ์

ทอมเซ็น เป็นหัวหน้ำแผนก ในปีเดียวกันนี้กองโรงพิมพ์

ก็ได้ย้ำยสังกัดมำขึ้นตรงต่อแผนกน้ี นอกจำกนั้นยังได้ตั้ง

กองช่ำงเขียนแผนที่ทะเลขึ้นอีกกองหนึ่งด้วย

 ในปีน้ีกองส�ำรวจแผนที่ทะเลที่ ๑ ใช้เรือหลวง

หำญทะเลเป็นพำหนะส�ำรวจน่ำนน�้ำระหว่ำงสำยบุรีกับ 

ประภำคำรแหลมปัตตำนี ต่อจำกกำรส�ำรวจในปีที่แล้วมำ 

ส่วนกองส�ำรวจแผนทีท่ะเลท่ี ๒ กไ็ด้ใช้เรอืหลวงมรูธำวสติสวสัดิ์ 

เป็นพำหนะส�ำรวจแผนทีร่ะหว่ำง บ้ำนบ่อดำนกบัเกำะขำม

เป็นคร้ังท่ี ๒ ต่อจำกกำรส�ำรวจในปีก่อน ในฤดูหนำว 

ปีเดียวกัน กองส�ำรวจแผนที่ทะเลที่ ๑ ยังได้ส�ำรวจ

บริเวณอ่ำวสัตหีบถึงช่องแสมสำรและเกำะจวง โดยใช้เรือ

หลวงหำญทะเล เป็นพำหนะ และสร้ำงแผนที่หมำยเลข 1f 

(ภำพที ่๑-๔๑) ในขณะเดยีวกันกองส�ำรวจแผนทีท่ะเลท่ี ๒ 

ก็ได้ออกส�ำรวจอ่ำวตรำด โดยใช้เรือหลวงมูรธำวสิตสวัสดิ์ 

และสร้ำงแผนท่ีหมำยเลข 2c (ภำพท่ี ๑-๔๒)

ภำพที่ ๑-๔๑ แผนที่หมำยเลข 1f ปัจจุบันคือแผนที่เดินเรือ 

หมำยเลข ๑๑๕ อ่ำวสัตหีบและบริเวณใกล้เคียง
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ภำพที่ ๑-๔๒ แผนที่หมำยเลข 2c ปัจจุบันคือแผนที่เดินเรือ หมำยเลข ๑๒๑ อ่ำวตรำด
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๑.๑๒ การจัดองค์กรในระยะเริ่มแรกก่อนยกฐานะเป็นกรมอุทกศาสตร์ (พ.ศ. ๒๔๕๕ - พ.ศ. ๒๔๖๓)
 โครงสร้ำงองค์กรของกรมอทุกศำสตร์มจีดุเริม่ต้นมำจำกกำรจดัตัง้ส�ำนกังำนส�ำรวจแผนทีใ่นปี พ.ศ. ๒๔๕๖ ถงึแม้วำ่
กำรส�ำรวจแผนท่ีทะเลในน่ำนน�้ำสยำมนั้น จะได้กระท�ำกันมำแล้วเป็นเวลำมำกกว่ำ ๕๐ ปีก็ดี แต่ถึงจะเริ่มรู้สึกถึง
ควำมจ�ำเป็นที่จะต้องวำงหลักแห่งกำรงำน ให้เป็นหลักฐำนขึ้นก็เมื่อย่ำงเข้ำในศตวรรษนี้ ดังนั้นรำชนำวีสยำมจึงได้
จัดตั้งกองส�ำรวจแผนที่ทะเลขึ้นเมื่อวันที่ ๓ มีนำคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ขึ้นตรงต่อกรมยุทธศึกษำทหำรเรือ ควำมประสงค์ครั้งแรก
ที่จะจัดตั้งขึ้นน้ีก็เพื่อจะจัดกำรส�ำรวจแผนท่ีทะเลและจัดหำแผนที่ทะเล กับรวบรวมเครื่องมือและหนังสือต่ำง ๆ ที่
จะใช้ในกำรเดินเรือส�ำหรับกองทัพเรืออีกด้วย
 พ.ศ. ๒๔๕๖ ในระยะเริ่มแรกนั้นงำนส�ำรวจอุทกศำสตร์ด�ำเนินกำรโดยชำวต่ำงชำติที่จ้ำงมำ โครงสร้ำงของกำร
จัดองค์กรจึงเป็นเพียงหน่วยงำนส�ำรวจที่เรียกว่ำ Surveying Office ขึ้นตรงต่อกรมยุทธศึกษำทหำรเรือ ซึ่งในสมัยนั้น
เรียกว่ำ Naval Science Department
 พ.ศ. ๒๔๕๗ เริ่มใช้ค�ำว่ำ “กองอุทกศำสตร์” โดยภำษำอังกฤษเขียนว่ำ “Kong Utok Satr” ส่วนภำษำอังกฤษ
ใช้ค�ำว่ำ Hydrographic Office ขณะนั้นได้แบ่งงำนออกเป็นสำมกอง คือ 1st Surveying Division, 2nd Surveying 
Division, 3rd Nautical Chart, Book and Instrument Depot.

        

 พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้แยกงำนแผนที่บรรณสำร และเครื่องมือเดินเรือมำอยู่ในส่วนของ Hydrographic Office ส่วนงำน
ส�ำรวจทั้งสองกอง ขึ้นอยู่กับส่วนของ Surveying Office 
 
 

 พ.ศ. ๒๔๖๑ - พ.ศ. ๒๔๖๓ ได้รวมเอำงำนของกำรส�ำรวจ Surveying Office และ งำนกำรให้บรกิำรแผนทีบ่รรณสำร 

เครื่องมือเดินเรือ (Hydrographic Office) เข้ำด้วยกันทั้งหมด โดยไปขึ้นตรงต่อแผนกที่ ๗ กรมเสนำธิกำรทหำรเรือ

 

๓๕



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

๑.๑๓ การร่วมบุกเบิกก่อตั้งสภาสากลอุทกนิยม
 ก�าเนิดสภาสากลอุทกนิยม
 ในศตวรรษที่ ๑๙ ประเทศต่ำง ๆ ได้จัดตั้งหน่วยงำนอุทกศำสตร์ของตนขึ้นเพื่อจัดท�ำแผนที่และบรรณสำรกำร

เดินเรือส�ำหรับเรือรบ และเรือค้ำของตนเอง ด้วยควำมแตกต่ำงในมำตรฐำนของแผนที่และบรรณสำรกำรเดินเรือของ

บรรดำหน่วยงำนอุทกศำสตร์ที่จัดตั้งขึ้นในระยะแรก ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในงำนอุทกศำสตร์ จึงได้เร่ิมข้ึนจำก

กำรประชุมที่จัดข้ึน ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกำ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๒ ตำมด้วยกำรประชุมอีก ๒ คร้ัง ณ 

กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ด้วยควำมอุปถัมภ์ของรัฐบำลรัสเซียในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ และ พ.ศ. ๒๔๕๕ แต่ขณะนั้นยังไม่มีกำร

ด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นทำงกำรท่ีจะจัดตั้งองค์กำรท่ีถำวร กำรประชุมเกี่ยวกับงำนอุทกศำสตร์อย่ำงเป็นทำงกำรได้เร่ิมจัด

ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ กรุงลอนดอน ในเดือนมิถุนำยนและกรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๖๒ โดยประเทศอังกฤษเป็นเจ้ำภำพ 

ประเทศสยำมโดยกระทรวงทหำรเรือในขณะนั้นได้แต่งตั้งให้นำวำเอก พระประดิยัตินำวำยุทธ (ศรี กมลนำวิน) (ต่อมำ 

คือ พลเรือโท พระยำรำชวังสัน) (ภำพที่ ๑-๔๓) ซึ่งอยู่ระหว่ำงดูงำนในยุโรปเป็นผู้แทนเข้ำร่วมประชุมที่กรุงลอนดอน 

 จำกผลกำรประชุมผู้แทนรัฐบำลของประเทศต่ำง ๆ จ�ำนวน ๒๔ ประเทศ  ได้มีควำมเห็นร่วมกันที่จะจัดตั้งสภำ

สำกลอุทกนิยม (International Hydrographic Bureau (IHB) เพ่ือประโยชน์ในกำรเดินเรือและเป็นศูนย์กลำงกำร

ติดต่อระหว่ำงประเทศสมำชิก โดยก�ำหนดให้ที่ท�ำกำรของสภำสำกลอุทกนิยมตั้งอยู่ที่กรุงโมนำโก ทั้งนี้เนื่องจำกรัฐบำล

อังกฤษ ได้เชิญ เจ้ำชำยอัลแบร์ที่ ๑ ซึ่งเป็นประมุขของรัฐโมนำโก และเป็นนักวิทยำศำสตร์ทำงทะเลที่มีชื่อเสียง เข้ำร่วม

ประชุมในครั้งนี้ด้วย 

 สภำสำกลอุทกนิยมในขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสันนิบำตชำติ เมื่อประเทศไทยได้เข้ำเป็นสมำชิกแล้วก็จ�ำเป็น

ต้องปฏิบัติตำมข้อตกลงในเรื่องกำรส�ำรวจแผนที่ทะเลและกำรอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับงำนอุทกศำสตร์ ประเทศที่เข้ำเป็นสมำชิก

สภำสำกลอุทกนิยมในระยะก่อตั้งมี ๒๔ ประเทศ ที่ท�ำกำรของสภำนี้ตั้งอยู่ที่เมืองมอนำโค ส่วนเงินค่ำบ�ำรุงสภำนั้นที่

ประชุมได้ตกลงกันว่ำ ให้คิดเฉลี่ยช่วยกันออกตำมสัดส่วนจ�ำนวนตันเนจของเรือที่ประเทศสมำชิกเป็นเจ้ำของ (ทั้งเรือรบ

และเรือสินค้ำ) 

 ในขณะนั้นประเทศไทยได้จ่ำยเงินบ�ำรุงสภำนี้ปีละ ๔,๐๐๐ ฟรังค์สวิส พร้อมทั้งก�ำหนดวันเริ่มจัดตั้งสภำสำกล

อุทกนิยมอย่ำงเป็นทำงกำร ในวันที่ ๒๑ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๔๖๔ ประเทศสยำม ได้เริ่มจัดพิมพ์ประกำศชำวเรือ โดยจัดพมิพ์ทัง้

ภำษำไทยและองักฤษ แจกจ่ำยให้กบับรษิทัเรอืค้ำและตัวแทนในกรุงเทพฯ ข้ึนเป็นคร้ังแรกในเดือน เมษำยน พ.ศ. ๒๔๖๓ 

ภำพที่ ๑-๔๓ ผู้แทนประเทศต่ำง ๆ ที่เข้ำร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งสภำสำกลอุทกนิยม ที่กรุงลอนดอน ประเทศประเทศอังกฤษในปี พ.ศ. ๒๔๖๒ 
นำวำเอก พระประดิยัตินำวำยุทธ (แถวยืนหลังสุด ล�ำดับที่สำมจำกขวำมือ ) เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ำร่วมประชุม
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๓๗

 สภำสำกลอุทกนิยม (IHB) ได้ด�ำเนินกิจกำรเรื่อย

มำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยยึดถือข้อบังคับตำมธรรมนูญ

ขององค์กำรมำเป็นระยะเวลำยำวนำนถึง ๔๖ ปี จนกระทั่ง

มีกำรประชุมใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งได้มีกำรแก้ไขข้อ

ก�ำหนดองค์กรขึ้นใหม่ในรูปแบบของอนุสัญญำ (Convention) 

ซึ่งตำมอนุสัญญำใหม่นี้ได้เปลี่ยนชื่อองค์กรจำกสภำสำกล

นิยม (IHB) เป็นองค์กรอุทกศำสตร์สำกล (International 

Hydrographic Organization : IHO) โดยได้ท�ำข้อ

ก�ำหนดองค์กรเสร็จเมื่อเดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๑๐ และ

แจกจ่ำยให้กับประเทศสมำชิกพิจำรณำ โดยก�ำหนดเปิด

ให้ประเทศสมำชิกลงนำมรับรองภำยในวันที่ ๓๑ ธันวำคม 

พ.ศ. ๒๕๑๐ อนุสัญญำใหม่ดังกล่ำวจะต้องได้รับกำร

รับรองจำกบรรดำประเทศสมำชิก จ�ำนวน ๒ ใน ๓ ของ

สมำชิกทั้งหมดในขณะนั้น

 ซึ่งผลกำรรับรองดังกล่ำวปรำกฏว่ำประเทศที่

เป็นสมำชิกดั้งเดิม ๑๗ ประเทศ ได้ลงนำมรับรอง และมี

ประเทศสมำชิกที่ลงนำมรับรองใหม่อีก ๒๒ ประเทศ รวม

เป็น ๓๙ ประเทศ มีสมำชิกเดิม ๒ ประเทศที่ไม่ได้ลงนำม

รับรอง

 อย่ำงไรก็ตำมกำรลงนำมรับรองอนุสัญญำ IHO 

(IHO Convention) นั้น ก�ำหนดให้ประเทศสมำชิกที่ลง

นำมรับรองไว้ จะต้องให้สัตยำบันด้วย ซึ่งประเทศต่ำง ๆ 

ได้ให้สัตยำบันสำรครบ ๒ ใน ๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนำยน 

พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยมีประเทศเดนมำร์ก เป็นประเทศล�ำดับที่ 

๒๘ ที่ให้สัตยำบันสำรครบตำมเงื่อนไข (Article 19 para 1 

ของอนุสัญญำของ IHO) หลังจำกนั้น ๓ เดือน อนุสัญญำ

ของ IHO ก็มผีลบงัคับใช้ เม่ือวนัที ่๒๒ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๑๓ 

และได้รับกำรขึ้นทะเบียนโดยส�ำนักงำนเลขำธิกำรแห่ง

สหประชำชำติ เมื่อวันที่ ๒๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

 ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์กำรอุทกศำสตร์

สำกลได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชำสหประชำชำติก�ำหนด

ให้วันที่ ๒๑ มิถุนำยน ของทุก ๆ  ปี เป็นวันอุทกศำสตร์โลก 

(World Hydrographic Day) เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้โลก

เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของงำนอุทกศำสตร์ที่มีต่อโลก

๑.๑๔ ความเป็นมาของ คณะกรรมาธิการ

อุทกศาสตร์ระดับภูมิภาค
 ๑.๑๔.๑ คณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์

ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก (East Asia Hydrographic 

Commission: EAHC) 
 คณะกรรมำธิกำรอุทกศำสตร์ภูมิภำคเอเชีย

ตะวันออก (EAHC) จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๑๔ 

ในขณะนั้นมีประเทศสมำชิกที่ร่วมก่อตั้งจ�ำนวน ๖ ประเทศ

ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกำหลี ฟิลิปปินส์ และไทย 

โดยมีประเทศญี่ปุ ่นท�ำหน้ำที่เป็นส�ำนักงำนเลขำนุกำร

ถำวร ณ ปัจจุบัน โดยประเทศสมำชิกจะสลับสับเปลี่ยน

กันเป็นประธำน และรองประธำน ซ่ึงได้ก�ำหนดให้รอง

ประธำนเลื่อนขึ้นมำเป็นประธำนโดยอัตโนมัติ ส�ำหรับ

กำรจัดประชุมใหญ่ของ คณะกรรมำธิกำรอุทกศำสตร์

ภูมิภำคเอเชียตะวันออกได้จัดขึ้นเป็นคร้ังแรกท่ีประเทศ

ญี่ปุ ่น ระหว่ำง ๑๒-๑๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมี 
นำย Kiyoshi Kawakami ท�ำหน้ำที่เป็นประธำนกำรประชุม
 ระหว่ำงปี พ.ศ.๒๕๔๙ จนถึง ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
เจ้ำกรมกรมอุทกศำสตร์ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธำน และ
เจ้ำกรมกรมอุทกศำสตร์สิงคโปร์ เป็นประธำน และเมื่อ
กำรประชุมคณะกรรมำธิกำรอุทกศำสตร์ภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออก (East Asia Hydrographic Commission: 
EAHC) ครั้งที่ ๑๐ (10th EAHC Conference) ที่จัดขึ้น
เมือ่ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๓ ณ ประเทศสิงคโปร์ เจ้ำกรมอทุกศำสตร์ 
(พลเรือโท ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นคร ทนุวงษ์) พร้อม
คณะได้เดินทำงไปร่วมประชุมฯ ดังกล่ำว และได้รับต�ำแหน่ง
ประธำน EAHC ต่อจำก เจ้ำกรมอุทกศำสตร์สงิคโปร์ และมี 
เจ้ำกรมอุทกศำสตร์ฟิลิปปินส์ เป็นรองประธำน โดย 
กรมอุทกศำสตร์จะต้องท�ำหน้ำที่ประธำนต่อไปจนถึง
ประมำณ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๕  
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 ๑.๑๔.๒ คณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์

ภมูภิาคมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ (North Indian 

Ocean Hydrographic Commission : NIOHC)
 จัดตั้งขึ้นตำมนโยบำยขององค์กำรอุทกศำสตร์

สำกล (International Hydrographic Organization : 

IHO) โดยมีโครงสร้ำงและองค์ประกอบตำมที่ก�ำหนดไว้

ใน IHO resolution T1-3, Establishment of Regional 

Hydrographic Commission, RHC กำรด�ำเนินกำรของ

คณะกรรมำธิกำรฯ มีลักษณะเป็นกำรประสำนควำมร่วม

มือทำงวิชำกำรเท่ำน้ัน ไม่เกี่ยวข้องกับกำรเมือง โดยมี

วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 - กำรพัฒนำแผนที่เดินเรือบริเวณมหำสมุทรอินเดีย

ตอนเหนือ (International Chart,INT)

 - กำรรวบรวมข้อมลูเพือ่ควำมปลอดภยัของกำรเดินเรือ

 - กำรเตรียมกำรส�ำหรับกำรบริกำรกำรเดินเรือ

อิเล็กทรอนิกส์

 - บทบำทของหน่วยงำนอุทกศำสตร์ในกำรพัฒนำกำร

บริกำรจรำจรทำงน�้ำ

 - กำรแลกเปลี่ยนข้อสนเทศผ่ำนทำงรำยงำนของ

แต่ละประเทศ

 - ควำมร่วมมือในกำรส�ำรวจและผลิตแผนที่เดินเรือ

 - ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์และกำรประยุกต์

ใช้งำนด้ำนอุทกศำสตร์

 - กำรพฒันำทำงเทคนิคของอนุสญัญำสหประชำชำติ

ว่ำด้วยกฎหมำยทะเล พ.ศ. ๒๕๒๕ (United Nations 

Convention on the Law of the Sea, 1982, UNCLOS)

 ประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำคจึงเห็นควำมส�ำคัญ

ของกำรจัดต้ัง NIOHC และได้จัดกำรประชุมเพื่อจัดตั้ง

คณะกรรมำธิกำรอุทกศำสตร์ภำคมหำสมุทรอินเดียตอน

เหนือ  โดยกรมอุทกศำสตร์เข้ำร่วมประชุมก่อตั้งคณะ

กรรมำธิกำรอุทกศำสตร์ภำคมหำสมุทรอินเดียตอนเหนือ

และเข้ำร่วมเป็นสมำชิกใน พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ ประเทศ

อินเดีย ซึ่งได้ด�ำเนินกำรภำยหลังจำกกรมอุทกศำสตร์ได้

ย้ำยที่ท�ำกำรไปยังที่ตั้งใหม่ (พื้นท่ีบำงนำ) แล้ว เป็นเวลำ ๔ 

เดือน โดยเมื่อแรกเร่ิมมีสมำชิกทั้งหมด ๘ ประเทศ คือ 

อนิเดยี บงัคลำเทศ อยีปิต์ เมยีนมำร์ ซำอดุอิำระเบยี ศรลีงักำ 

ไทย และ สหรำชอำณำจักร โดยมีประเทศสมทบ ๕ ประเทศ 

คือ ฝรั่งเศส โอมำน ปำกีสถำน เซเชลล์ และสหรัฐอเมริกำ

 

ภำพที่ ๑-๔๔ กำรประชุม EAHC ใน พ.ศ. ๒๕๑๙

ภำพที่ ๑-๔๕ ตรำสัญลักษณ์ EAHC

๓๘
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๑.๑๕ ประกาศชาวเรือฉบับแรกและการรักษา

เวลามาตรฐาน
 เดือนมิถุนำยน – กรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ได้มี

กำรประชุมหน่วยงำนอุทกศำสตร์ของประเทศต่ำง ๆ ที่

กรุงลอนดอน รัฐบำลอังกฤษเชิญผู้แทนรัฐบำลไทยเข้ำ

ร่วมประชุมด้วย กระทรวงทหำรเรือได้ให้  นำวำเอก พระ

ประดิยตันิำวำยุทธ (ภำยหลังเป็น พลเรือโท พระยำรำชวัง

สัน) ซึ่งก�ำลังดูงำนอยู ่ในยุโรปเป็นผู ้แทนเข้ำร่วมกำร

ประชุมครั้งนี้ ผลกำรประชุมปรำกฏว่ำผู้แทนรัฐบำลต่ำง 

ๆ มีควำมเห็นพ้องต้องกันว่ำ ควรจะจัดตั้งสภำสำกลอุทก

นิยมขึ้นเพื่อประโยชน์แห่งกำรเดินเรือทั่วไป และจะได้มี

กำรติดต่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและเอกสำรซึ่งกันและ

กันระหว่ำงหน่วยงำนอุทกศำสตร์ของประเทศสมำชิก

สภำสำกลอทุกนยิมในขณะนัน้เป็นส่วนหนึง่ของสนันบิำตชำต ิ

ผลกำรประชุมที่ส�ำคัญซ่ึงประเทศไทยได้รับมำปฏิบัติใน

เวลำต่อมำคือ ทุกประเทศสมำชิกแห่งสภำนี้ออกประกำศ

ชำวเรือของตนเอง ซึ่งกรมอุทกศำสตร์ก็ได้ด�ำเนินกำรออก

ประกำศชำวเรือฉบับแรก ตั้งแต่เดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๔๖๓ 
เป็นต้นมำ (ภำพท่ี ๑-๔๗) กำรออกประกำศชำวเรือนี้
ออกเป็นประจ�ำท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เมื่อออก
แล้วก็ได้ส่งไปตำมประเทศต่ำง ๆ ซึ่งเป็นสมำชิกท่ัวโลก 
นอกจำกนั้นยังส่งไปให้ตำมเรือและผู้แทนของบริษัท
ต่ำง ๆ ในกรุงเทพฯ โดยไม่คิดรำคำ
 กำรออกประกำศชำวเรือมีขึ้นหลังจำกที่เริ่มมี
กำรส�ำรวจแผนท่ีทะเลในน่ำนน�้ำไทยได ้ไม ่นำนนัก 

สันนิษฐำนว่ำจะเริ่มโดย กัปตันลอฟตัส ซึ่งเคยปฏิบัติงำน
อยู่ในกรมอุทกศำสตร์ของประเทศอังกฤษ จึงน่ำจะเป็น
ผู้น�ำธรรมเนียมปฏิบัตินี้มำใช้ในประเทศไทยด้วยประกำศ
ชำวเรือฉบับแรกของไทยเริ่มออกในวันเดือนปีใด ยังค้นหำ
หลกัฐำนไม่พบ หลกัฐำนท่ีมปีรำกฏมบีนัทกึไว้อยูใ่น พ.ศ. ๒๔๒๘ 
หลังจำกที่ท่ำนได้ส�ำรวจแผนที่ท่ำเรือเกำะสีชังแล้ว ก็ได้
ออกประกำศชำวเรือแจ้งต�ำแหน่งเรือก�ำปั่นอเมริกัน ที่จมลง
ในร่องทำงเดินเข้ำออกท่ำเรือกรุงเทพฯ และกล่ำวถึง
ต�ำแหน่งของหินสัมปะยื้อด้วยโดยลงนำมก�ำกับ และลง
ต�ำแหน่ง เป็นผู้ท�ำแผนที่ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ 

ในขณะนั้น 

ภำพที่ ๑-๔๖ ตรำสัญลักษณ์ NIOHC

๓๙

 ภำพที่ ๑-๔๗ ประกำศชำวเรือที่ออกในยุคแรก โดยค�ำสั่งของ

กระทรวงทหำรเรือ
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หลักฐานเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการก�าหนดใช้
เวลาของประเทศไทย
 ประกาศพระราชกฤษฎกีาให้ใช้เวลาอตัรา
 มีพระบรมรำชโองกำรในพระบำทสมเด็จพระ
รำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำวุธ พระมงกุฎเกล้ำฯ เจ้ำอยู่หัว 
ด�ำรัสเหนือเกล้ำฯ สั่งว่ำ
 ด้วยวิธีนับเวลำที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ แต่โบรำณมำ
ก็คงใช้เวลำนำฬิกำแดดถือเอำเวลำดวงอำทิตย์อยู่ตรง
กลำงฟ้ำระหว่ำงขอบฟ้ำทิศตะวันออกกับตะวันตกเป็น
ประมำณที่เรียกว่ำ มัชฌันติกสมัย เป็นเวลำก�ำหนด ใช้ใน
ที่นั้น แล้วอำศัยดูเงำอำทิตย์เป็นประมำณอย่ำงหยำบ ๆ 
ว่ำ เช้ำ สำย เที่ยง บ่ำย เย็น เป็นเวลำที่ต่ำงกันนับ ด้วย ๒ 
หรือ ๓ ช่ัวโมง เช่นนั้นแล้ว ถ้ำแม้ว่ำเวลำจะผิดกันไปสัก
ช่ัวโมงหน่ึงก็ยังไม่ใคร่จะรู้สึกกันว่ำผิดเวลำมำกนัก เวลำ
นำฬิกำแดดจึงไม่เสมอเท่ำกันทุกวันไปได้
 แต่ครั้นเมื่อมีเครื่องมือที่จะวัดสอบให้ละเอียดลง
ไปถึงนำที และวินำทีแล้วก็เห็นได้ชัดว่ำนำฬิกำแดด หรือ 
เวลำมัชฌันติก สมัยนั้นไม่เท่ียงตรงกันแท้แทบทุกวัน
เพรำะเหตุว่ำวิถีโคจรแห่งอำทิตย์นั้นเดินปัดขึ้นเหนือ 
และปัดลงใต้ห่ำงจำกเส้นศูนย์กลำงรอบโลกถึงข้ำงละ ๒๓ 
องศำกึ่งอย่ำงหนึ่ง และเพรำะเหตุว่ำโลกเดินรอบดวง
อำทิตย์เร็ว และช้ำไม่เสมอกัน ตำมวิธีโคจรที่ใกล้หรือไกล
จำกอำทิตย์ มีประมำณว่ำเวลำตกนิตย์ในเดือน มกรำคม
เดินเร็วที่สุด แล้วเวลำขึ้นอุจในเดือนมิถุนำยน ก็เดินช้ำที่สุด
 เพรำะเหตุสองประกำรนี้จึงต้องคิดมีนำฬิกำกล
ที่คิดเฉลี่ยเวลำทั้งรอบปีหนึ่งแบ่งเป็นเวลำมัธยมกำล 
ประมำณให้เสมอว่ำวันละ ๒๔ ชั่วโมง สมมุติว่ำมีดวง
อำทิตย์เดินเสมอเท่ำกันทุกวันเป็นมัธยมอำทิตย์ เวลำ 
นำฬิกำแดด หรือเวลำอำทิตย์ปรำกฏเป็นมัชฌันติกสมัย
จึงอำจเร็วไปกว่ำนำฬิกำกลหรือมัธยมกำลนั้น ๑๗ นำที 
เป็นอย่ำงมำก และช้ำไปได้ถึง ๑๔ นำทีเป็นอย่ำงมำก
 ยังมีเวลำอีกอย่ำงหนึ่งซึ่งเรียกว่ำเวลำดำว คือ
สังเกตดูดำวฤกษ์ คืนหนึ่งเล็งดูว่ำอยู่ท่ีแห่งใดแล้วก�ำหนด 
นับไว้สอบดูอีกคืนหนึ่งในที่แห่งเดียวกัน แล้วจะมีก�ำหนด
เสมอเหมือนกันทุกวันไป เป็นเวลำนำฬิกำมัธยมกำล ๒๓ 
ชั่วโมง ๕๖ นำที กับ ๔ วินำที เวลำนี้เที่ยงตรงอยู่เสมอทุก
วัน ด้วยเหตุว่ำเป็นเวลำโลกหมุนรอบหนึ่งเสมอเท่ำกันทุก
วันไป ไม่มีช้ำเร็วกว่ำกันที่จะสังเกตเห็นได้เลย แต่เวลำนี้
ใช้กันอยู่แต่ในกำรเดินเรือและในโหรำศำสตร์

 เวลำนำฬิกำแดด มัธยมกำล และเวลำดำวทั้ง ๓ 
อย่ำงนี้ก็ใช้ตำมท้องท่ีซ่ึงต้ังอยู่ห่ำงไกลไปตำมลองกิจูด 
คือ ก�ำหนดนับว่ำรอบโลกไปทำงตะวันออกหรือตะวันตก
เป็น ๓๖๐ องศำแล้ว ถ้ำตั้งอยู่ห่ำงกัน ๑๕ องศำ
 เวลำท้องที่ซ่ึงต้ังอยู่ห่ำงกันนั้นก็จะผิดแปลกกัน
ถึงชั่วโมงหนึ่งในมัธยมกำล ถ้ำจะประมำณอย่ำงหยำบ ๆ 
ก็กล่ำว ได้ว่ำท้องที่ซึ่งต้ังอยู่ห่ำงกันสัก ๗๐๐ เส้น ก็เป็น
เวลำที่จะผิดแปลก กันได้นำทีหนึ่ง
 ถ้ำทำงรถไฟเดินทำงตะวันออกตะวันตกแล้วก็
จะมีเวลำผิดกันได้ถึงนำทีหนึ่งไปทุก ๆ ๒๕ กิโลเมตรเศษ 
 อกีประกำรหนึง่เมือ่จะใช้เวลำเดนิรถไฟ หรือเดนิเรอื
ทีจ่ะนบัตำมเวลำท้องทีซ่ึง่มีเศษนำทต่ีำง ๆ กนั กเ็ป็นกำรยำก
ในทำงที่จะค�ำนวณคิดบอกเวลำต่ำง ๆ กันไปได้มำกมำยนัก
 เพรำะเหตุท่ีจะปลดเปลื้องควำมยำกล�ำบำกใน
กำรที่จะค�ำนวณเวลำที่ต่ำงกันอยู่ ไม่ใช่แต่เพียงประเทศที่
จนถึงชั้นต�ำบลต่ำง ๆ ในประเทศเดียวกันก็ยังผิดกันได้
อย่ำงนี ้นำนำประเทศจงึได้ประชมุปรึกษำกนัเมือ่ พ.ศ. ๒๔๒๗ 
เป็นครั้งแรก เพื่อจะให้ก�ำหนดเวลำใช้ส�ำหรับประเทศต่ำง ๆ 
นั้น ให้นับห่ำงกันเพียงกึ่งชั่วโมงไป เพื่อให้เป็นกำรสะดวก
แก่กำรที่จะคิด และสังเกตได้ง่ำย ถ้ำประเทศใดมีอำณำเขต
กว้ำงขวำงไปทำงทิศตะวันออกตะวันตก มำกกว่ำกึ่งชั่วโมง 
ก็ให้ก�ำหนดใช้เวลำที่ให้เรียกว่ำเวลำอัตรำนั้นต่ำงกัน
หลำยเวลำอย่ำงเช่นใช้ในอเมริกำนั้นได้ 
 ครั้นต่อมำเมื่อเดือนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๖๒ นี้ 
นำนำประเทศได้แต่งผู้แทนไปประชุมกันที่ลอนดอนว่ำ
ด้วยกำรอทุกศำสตร์ กรงุสยำมก็ได้เข้ำประชมุนีด้้วย ได้ปรึกษำ
ตกลงกันว่ำทุกประเทศที่ชุมนุมกันนั้นจะคิด อ่ำนใช้เวลำ
อัตรำนี้ด้วย
 กรงุสยำมมอีำณำเขตกว้ำงทำงตะวนัออก - ตะวนัตก 
เพียง ๙ องศำเป็นอย่ำงยิ่ง คือเป็นเวลำประมำณ ๓๒ 
นำที ควรจะก�ำหนดใช้เวลำอัตรำน้ันเป็นอย่ำงเดียวกันได้
เพื่อจะให้ถูกต้องกับสัญญำนำนำประเทศ
 จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ สั่งว่ำ ตั้งแต่วันที่ 
๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๔๖๓ สืบไปให้ใช้เวลำอัตรำส�ำหรับ
กรุงสยำมท่ัวพระรำชอำณำจักรเป็น ๗ ชั่วโมง ก่อนเวลำ
กรีนิช ในเมืองอังกฤษ ฯลฯ 
 (ต่อจำกนี้เป็นบัญชีบอกว่ำเมืองต่ำงประเทศใด
ใช้เวลำก่อนหลังกรีนิชเท่ำใด เห็นว่ำบอกไว้ไม่ทั่วถึง ไม่สู้
จะมปีระโยชน์จึงมิได้คัดมำด้วย )
ประกำศ มำ ณ วันที่ ๑๖ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๔๖๒

๔๐
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 แจ้งความกระทรวงทหารเรือ
	 ตำมพระรำชกฤษฎีกำ	ลงวนัที	่๑๖	มนีำคม	พทุธศกัรำช	๒๔๖๒	ทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ	ให้ใช้	เวลำอตัรำ	๗	ชัว่โมง

ก่อนเวลำเมืองกรีนิช	 ท่ัวพระรำชอำณำเขต	ตั้งแต่วันที่	๑	 เมษำยน	พุทธศักรำช	๒๔๖๓	เป็นด้นไปนั้น	 ในวันที่กล่ำวนี้	

เจ้ำพนักงำนจะได้ยิงปีนเป็นสัญญำเวลำเที่ยง	ซึ่งได้เคยยิงอยู่โดยเวลำมัธยมกำล	ส�ำหรับกรุงเทพฯ	๖	ชั่วโมง	๔๑	นำที	

กับ	๕๗.๓	วินำที	ก่อนเวลำกรีนิชนั้น	ร่นเร็วขึ้น	๑๘	นำที	กับ	๒.๗	วินำที	 เพื่อให้เป็น	๗	ชั่วโมง	ก่อนเวลำเมืองกรีนิช	

ตำมพระรำชกฤษฎีกำ	และคงให้สัญญำเวลำเที่ยง	โดยอัตรำนี้	สืบไป

	 กระทรวงและกรมใด	หรือบริษัทวำนิชคณะใด	มีหน้ำที่ให้ก�ำหนดเวลำนำฬิกำ	ปรำรถนำจะให้สอบ	ตั้งนำฬิกำ

ให้ถูกต้องเสียก่อนก�ำหนดใช้เวลำอัตรำนี้	จงส่งพนักงำนหรือผู้แทนไปท�ำควำมตกลงกับเจ้ำพนักงำน	กองอุทกศำสตร	์

ทหำรเรือ	ณ	ที่ท�ำกำรในพระรำชวังเดิม	จังหวัดธนบุรี

แจ้งควำมมำ	ณ	วันที่	๑๖	มีนำคม	พุทธศักรำช	๒๔๖๒

(ลงพระนำม)	บริพัตร์

จอมพลเรือ	เสนำบดีกระทรวงทหำรเรือ

ประกำศชำวเรือ

มีนำคม	พ.ศ.๒๔๖๓

หมำยเลข	๑๘

ให้ใช้เวลำอัตรำ

 ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ลงวนัที ่๑๖ มีนำคม พทุธศกัรำช ๒๔๖๒  ทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ ให้ใช้เวลำอตัรำ ๗ ชัว่โมง 

ก่อนเวลำเมอืงกรนีชิ ทัว่ทัง้พระรำชอำณำเขตร์ ตัง้แต่วนัที ่๑ เมษำยน พทุธศักรำช ๒๔๖๓ เป็นต้นไปนัน้ ในวนัท่ีกล่ำวแล้วนี้ 

ที่กองอุทกศำสตร์ แผนกที่ ๗ กรมเสนำธิกำรทหำรเรือ จะเปิดให้เทียบนำฬิกำโครนอมเมตรฯ ทั่วไป ทุก ๆ  วัน ในระหว่ำงเวลำ 

๑๐ ถึง ๑๑ นำฬิกำ (ก่อนเที่ยง) (เว้นไว้แต่วันอำทิตย์และวันหยุดงำนนักขัตฤกษ์)

๔๑



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

๑.๑๖ กิจการหลังการมอบโอนกระโจมไฟและทุ่นไปขึ้นกับกระทรวงทหารเรือ
     เน่ืองจำกกิจกำรเครื่องหมำยทำงเรือเป็นงำนส�ำคัญ ซ่ึงทำงรำชกำรจะต้องจัดท�ำ ประภำคำรและทุ่นเคร่ืองหมำย

ทำงเรือให้มีจ�ำนวนมำกยิ่งขึ้นตำมแบบอย่ำงของสำกล ในกำรนี้จ�ำเป็นต้องใช้เจ้ำหน้ำที่ และพำหนะทำงเรือ เป็นจ�ำนวน

มำกจึงจะพอแก่กำร ทำงรำชกำรจงึเห็นว่ำหำกจะโอนกจิกำรนี ้มอบให้กระทรวงทหำรเรอืรบัไปด�ำเนนิกำรกจ็ะเป็นกำร

เหมำะสม ดังนัน้ในปี พ.ศ. ๒๔๖๒ (ในรชัสมยัของพระบำทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยูห่วั รชักำลที ่๖) จงึมพีระบรมรำชโองกำร

ให้โอนกระโจมไฟและทุ่น จำกกรมเจ้ำท่ำ กระทรวงนครบำล และกระทรวงมหำดไทย ไปอยู่ในควำมดูแลของกระทรวง

ทหำรเรือ ซึ่งกระทรวงทหำรเรือก็ได้มอบให้เป็นหน้ำที่ของกรมเสนำธิกำรทหำรเรือ งำนด้ำนเครื่องหมำยช่วยกำรเดินเรือ 

จึงได้มำขึ้นตรงต่อแผนกท่ี ๗ ของกรมนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ดังมีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำว่ำ 

ดังนี้

ประกาศกระแสพระบรมราชโองการ

โอนกระโจมไฟและทุ่นไปรวมขึ้นทางกระทรวงทหารเรือ
	 มีพระบรมรำชโองกำรด�ำรัสเหนือเกล้ำฯ	ว่ำ	รำชกำรกระโจมไฟและทุ่นไฟต่ำง	ๆ	ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบแห่ง

กรมเจ้ำท่ำ	กระทรวงคมนำคม	และกระทรวงมหำดไทย	เวลำนี้มีส่วนมำก	ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกิจกำรของรำชนำวี	สมควร

จะโอนกำรดูแลรักษำกระโจมไฟและทุ่นเหล่ำนี้	 ไปขึ้นอยู่กับกระทรวงทหำรเรือ	จึงโปรดเกล้ำฯ	ให้กระทรวงทหำรเรือ

รับหน้ำที่ซึ่งว่ำนี้	จำกกระทรวงนครบำล	และกระทรวงมหำดไทย	แต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ประกาศมา ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๒ เป็นปีที่ ๑๐ ในรัชกาลปัจจุบันนี้

 ในขณะท่ีมีกำรโอนรับมอบกิจกำรนี้ กรมเจ้ำท่ำอยู่ในสังกัดกระทรวงนครบำล ส่วนประภำคำรทำงภำคใต้ซึ่ง

อยู่ห่ำงไกลจำกรุงเทพฯมำก ไม่เป็นกำรสะดวกที่จะให้กรมเจ้ำท่ำควบคุมดูแลโดยตรง จึงได้มอบให้ทำงฝ่ำยมหำดไทย

จัดกำรดูแลแทน ประภำคำรทำงใต้ คือที่ ปัตตำนี และบริเวณภูเก็ต จึงเคยอยู่ในควำมดูแลของกระทรวงมหำดไทยมำก่อน

 กำรโอนรับมอบประภำคำรและกระโจมไฟ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมเจ้ำท่ำ ประกอบด้วย 

 ๑. ประภำคำรสันดอน สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓

 ๒. ประภำคำรหินสัมปะยื้อ จ.ชลบุรี สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๘

 ๓. ประภำคำรเกำะจวง จ.ชลบุรี สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐

 ๔. กระโจมไฟสงขลำ จ.สงขลำ สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐

 ๕. ประภำคำรเกำะตะเภำน้อย จ.ภูเก็ต สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒

 ๖. ประภำคำรแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙

 ๗. ประภำคำรเกำะปรำบ จ.สุรำษฎร์ธำนี สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐

 ๘. กระโจมไฟเกำะเตำหม้อ จ.ชลบุรี สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑

 ๙. กระโจมไฟหินขี้ช้ำง จ.ตรำด สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑

 ๑๐. กระโจมไฟเกำะโคม (เกำะคัน) จ.ระนอง สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑

 ๑๑. ประภำคำรเกำะมัตโพน จ.ชุมพร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑

 ๑๒. ประภำคำรหลังสวน จ.ชุมพร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓

 ๑๓. กระโจมไฟเกำะบุเหลำโบ๊ต (เกำะเบ็ง) จ.ตรัง สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓

 ๑๔. กระโจมไฟเกำะยำว จ.สตูล สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖

   

๔๒
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ประภำคำรสันดอน ประภำคำรหินสัมปะยื้อ ประภำคำรเกำะจวง กระโจมไฟสงขลำ

ประภำคำรเกำะตะเภำน้อย ประภำคำรแหลมสิงห์ ประภำคำรเกำะปรำบ กระโจมไฟเกำะเตำหม้อ

กระโจมไฟหินขี้ช้ำง กระโจมไฟเกำะโคม ประภำคำรเกำะมัตโพน ประภำคำรหลังสวน

กระโจมไฟเกำะบุเหลำโบ๊ต กระโจมไฟเกำะยำว

ภำพที่ ๑–๔๘ รูปประภำคำรและกระโจมไฟที่รับโอนมำจำกกรมเจ้ำท่ำ

๔๓
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 นอกจำกนี้ ยังมีเรือทุ่นไฟทอดเป็นเคร่ืองหมำย

ทำงเรือเดินในร่องน�้ำสันดอนปำกน�้ำเจ้ำพระยำ รวม ๓ ล�ำ 

ทุ่นหมำยต�ำบลท่ีเป็นอันตรำยแก่กำรเดินเรือ ๑๓ แห่งใน

กำรมอบโอนกระโจมไฟและทุ่นไฟต่ำง ๆ ไปขึ้นอยู่กับ

กระทรวงทหำรเรือนี้ยังมีเรือ “พระยม” (ต่อมำเปลี่ยน

เป็น“เรือหลวงจวง” เมื่อวันที่ ๒๐ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๗๘) 

ส�ำหรับตรวจกำรประภำคำร ๑ ล�ำ พร้อมด้วยงบประมำณ

ปีละ ๒๘๐,๐๐๐ บำท (ค่ำของเงิน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๒) 

โดยให้กองทัพเรือเป็นผู้ถืองบประมำณ

 ค่ำใช้จ่ำยจำกงบประมำณจ�ำนวนนี้ ได้ถูกตัดหลัง

จำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยกองทัพ

เรอืได้จัดสรรงบประมำณของกองทัพเรือ ให้หลังจำกที่ได้

รับมอบกระโจมไฟและทุ่นไฟต่ำง ๆ แล้ว กระทรวงทหำร

เรือ ก็ได้มอบให้ นำวำเอก ฟริตซ์ ทอมเซ็น หัวหน้ำแผนก

ที่ ๗ กรมเสนำธิกำรทหำรเรือ เป็นผู้จัดกำรรับมอบและ

เป็นเจ้ำหน้ำที่ด�ำเนินกำร โดยได้มีกำรรับมอบกันเมื่อวันที่ 

๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๒ (ขณะน้ันวันข้ึนปีใหม่ ยังใช้ 

วันที่ ๑ เมษำยน) เมื่อรับโอนมำแล้วทำงด้ำนงบประมำณ

ได้ให้กระทรวงทหำรเรือถืองบประมำณ แต่กระทรวง

ทหำรเรือมีงำนที่ต้องใช้งบประมำณอยู่มำก งบประมำณ

แผนกที่ ๗ ได้รับส�ำหรับใช้เพื่อกำรนี้จึงลดลงจำกที่หน่วย

เดิมเคยได้รับมำก แต่ก็ได้พยำยำมจัดท�ำ ดัดแปลงแก้ไข

ในเร่ืองวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ด้วยก�ำลังพลของ

หน่วยเอง และได้ขยำยงำนเคร่ืองหมำยทำงเรือให้เป็นไป

ตำมระบบมำตรฐำนสำกลจนกิจกำรนี้ได้เจริญก้ำวหน้ำ

มำตำมล�ำดับ

๑.๑๗ วันสถาปนากรมอุทกศาสตร์
 ต่อมำในเดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๔๖๔ แผนกที่ ๗ 

ของกรมเสนำธิกำรทหำรเรือ ก็ได้รับกำรเปลี่ยนนำมกลับ

ไปเป็น กองอุทกศำสตร์ทหำรเรือตำมเดิม แต่ยังคงขึ้น

ตรงต่อ กรมเสนำธิกำรทหำรเรือ ภำยหลังเมื่อรำชกำร

ของกองนี้ได้เจริญก้ำวหน้ำขึ้นตำมล�ำดับ และเพื่อให้

เหมำะแก่กำรด�ำเนินกำรของทำงรำชกำรให้เป็นสำกลตำ

อำรยประเทศ พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ยกกองอุทกศำสตร์ทหำรเรือ

ข้ึนเป็นกรมอิสระเรียกว่ำ กรมอุทกศำสตร์ทหำรเรือ 

ขึ้นตรงต่อกระทรวงทหำรเรือ เมื่อวันท่ี ๑๖ มกรำคม 

พ.ศ. ๒๔๖๔ นับแต่นั้นมำ กรมอุทกศำสตร์ได้ถือเอำ 

วันที่ ๑๖ มกรำคม ของทุกปี เป็นวันคล้ำยวันสถำปนำกรม

อทุกศำสตร์ โดยมีววิฒันำกำรของตรำกรมอทุกศำสตร์ ดงันี้

 ๑. กำรก�ำหนดรูปแบบตรำกรมอุทกศำสตร์ ได้มี

มำตั้งแต่ ยุคเริ่มต้นจัดตั้งองค์กรในระยะแรกที่เรียกว่ำ 

ส�ำนักงำนอุทกศำสตร์ (Hydrographic Office) ในปี พ.ศ. 

๒๔๕๖ จนกระทั่งได้รับกำร ยกฐำนะเป็นกรมอุทกศำสตร์

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ในช่วงเวลำดังกล่ำวได้ใช้ตรำประจ�ำ

หน่วยงำน เป็นรูปสมอเดี่ยวตั้งตรงสอดอยู่ในจักรเดี่ยว 

ด้ำนบนของสมอมีพระมหำมงกุฎครอบอยู่ ส่วนด้ำนใต้

ของสมอมีแพรแถบวำงโอบเป็นรูปหยดน�้ำ มีข้อควำมว่ำ 

“กรมอุทกศำสตร์รำชนำวี” ตำมด้วยข้อควำมภำษำอังกฤษ

ว่ำ (HYDROGRAPHIC DEPT. SIAM ) ส่วนข้อควำมใน

ป้ำยที่ก้ำนสมอใช้ค�ำว่ำ “สยำม” (ภำพที่ ๑-๔๙)

ภำพที่ ๑-๔๙ ตรำส�ำนักงำนอุทกศำสตร์ที่ใช้ตั้งแต่ต้นถึง พ.ศ. ๒๔๖๔

๔๔
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 ๒. ตรำกรมอทุกศำสตร์ในภำยหลงัจำกทีม่กีำรสถำปนำ

ยกฐำนะเป็นกรมอุทกศำสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๔ ถึง พ.ศ. 

๒๔๘๒ ได้มีกำรแก้ไขข้อควำมที่ปรำกฏในตรำกรมอุทกศำสตร์

ใหม่ โดยใช้ข้อควำมว่ำ“กรมอุทกศำสตร์” อย่ำงเดียวไม่มี

ข้อควำมภำษำอังกฤษ ส่วนข้อควำมในป้ำยที่ก้ำนสมอใช้

ค�ำว่ำ “สยำม” (ภำพที่ ๑-๕๐)

    

ภำพที่ ๑-๕๐ ตรำกรมอุทกศำสตร์ หลังกำรสถำปนำเป็นหน่วยงำน

ระดับกรม ในปี พ.ศ. ๒๔๖๔

 ๓. ต่อมำเมื่อประเทศไทยมีกำรเปลี่ยนชื่อประเทศ

จำก “สยำม” มำเป็น “ไทย” เมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนำยน 

พ.ศ. ๒๔๘๒ จึงได้มีกำรเปล่ียนข้อควำมในป้ำยของตรำ

กรม ทีก้่ำนสมอ จำกค�ำว่ำ “สยำม” เป็น “ไทย” (ภำพที่ 

๑-๕๑)

ภำพที่ ๑-๕๑ ตรำกรมอุทกศำสตร์ หลังกำรเปลี่ยนชื่อประเทศจำก

“สยำม” มำเป็น “ไทย” ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒

 

 ๔. ในปัจจุบันตรำกรมอุทกศำสตร์ ได้รับกำรพัฒนำ

ปรับปรุงให้มีควำมสวยงำมมำกขึ้นตำมล�ำดับ โดยกำรใส่

สีน�้ำเงิน ที่ป้ำยแถบข้อควำม ส่วนตรำที่เป็นรูปสมอและ

พระมหำมงกุฎที่ครอบด้ำนบนใช้สีทอง (ภำพที่ ๑-๕๒)

ภำพที่ ๑-๕๒ ตรำกรมอุทกศำสตร์ ในปัจจุบัน
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๑.๑๘ วนัอุทกศาสตร์โลก (World Hydrographic Day)

 
ภำพที่ ๑–๕๓ เจ้ำชำยอัลแบร์ที่ ๒ ประมุขแห่งรัฐโมนำโก 

ทรงกล่ำวสุนทรพจน์เนื่องในวันอุทกศำสตร์โลก

 องค์กำรสหประชำชำติได้ให้กำรยอมรับและ

ประกำศให้ วนัที ่๒๑ มิถุนำยน ของทกุปี เป็น “วนัอทุกศำสตร์

โลก (World Hydrography Day : WHD)” เพื่อเป็นกำร

กระตุ้นเตือนให้ชำวโลกได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของ

งำนอุทกศำสตร์ของโลกที่มีต่อกำรเดินเรือ กำรพำณิชยนำวี 

ควำมปลอดภัยของชีวิตในทะเล กำรป้องกันสภำพแวดล้อม

ทำงทะเล (Marine environment) และกิจกำรอื่น ๆ 

ของโลก มำแต่อดีตถึงปัจจุบัน และเพื่อเป็นกำรปลูกจิต

ให้เกิดควำมร่วมมือส่งเสริมงำนอุทกศำสตร์ของโลกกัน

ต่อไป   

 องค์กำรอุทกศำสตร์สำกล จึงถือเอำวันที่ ๒๑ 

มิถุนำยน ของทุกปี เป็นวันอุทกศำสตร์โลก เพื่อเป็นกำร

ร�ำลึกถึงวันก่อตั้ง สภำสำกลอุทกนิยม เมื่อ ๒๑ มิถุนำยน 

พ.ศ. ๒๔๖๔ (ค.ศ.๑๙๒๑) วัตถุประสงค์ของกำรก�ำหนด

วันอุทกศำสตร์โลก นอกจำกที่กล่ำวแล้วยังเพื่อเป็นโอกำส

ส�ำคัญปีละครั้ง ให้ IHO และประเทศสมำชิก ได้เผยแพร่

ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชน ทั้งในระดับประเทศ และ

ระดับสำกล ได้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำของงำนอุทกศำสตร์

ของประเทศและของโลก

 องค์กำรอทุกศำสตร์สำกล (International Hydro-

graphic Organization : IHO) เป็นองค์กำรอิสระมี

วัตถุประสงค์ เพื่อประสำนควำมร่วมมือด้ำนอุทกศำสตร์

ระหว่ำงรัฐที่มีอำณำเขตติดต่อกับชำยฝั่งทะเลเพ่ือให้กำร

เดินเรือเป็นไปด้วยควำมปลอดภัย กำรด�ำเนินกำรของ

องค์กำรฯ มี ลักษณะเป็นกำรประสำนควำมร่วมมือทำง

วิชำกำรเท่ำนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกำรเมือง กรมอุทกศำสตร์ 

กองทัพเรือ ในนำมของประเทศไทยได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิก  

ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน จุดประสงค์องค์กำรตำมที่

ระบุไว้ในอนุสัญญำก่อตั้งองค์กำรฯ ก�ำหนดให้องค์กำรฯ 

เป็นหน่วยงำนให้ค�ำปรึกษำทำงด้ำนเทคนิคโดยเฉพำะ

เท่ำนั้น องค์กำรอุทกศำสตร์สำกลมีคณะกรรมกำรที่ท�ำ

หน้ำที่บริหำรงำนของประจ�ำอยู่ เรียกว่ำ คณะกรรมกำร

บริหำร (Directing Committee) มีจ�ำนวน ๓ คน โดย

เลือกมำจำกผู้แทนของประเทศสมำชิก และอยู่ในต�ำแหน่ง

ครำวละ ๕ ปี 

     ปัจจุบันองค์กำรอุทกศำสตร์สำกลมี ดร. Mathias 

JONAS จำกประเทศเยอรมัน เป็นเลขำธิกำรองค์กำร

อุทกศำสตร์สำกล (Secretary General) และมีผู้อ�ำนวยกำร 

(Director) จ�ำนวน ๒ คน ได้แก่ นำย Abri KAMPFER 

จำกจำกประเทศแอฟรกิำใต้ และ พลเรอืตร ีLuigi SINAPI 

จำกประเทศอิตำลี

 นอกจำกนี้องค์กำรฯ ยังได้สนับสนุนประเทศ

สมำชิกในแต่ละภูมิภำค ให้ร่วมกันจัดต้ังคณะกรรมำธิกำร

อุทกศำสตร์ระดับภูมิภำค (Reginal Hydrographic 

Commission : RHC) ขึ้น เพื่อร่วมมือและประสำนงำน

กันระหว่ำงภำคีสมำชิกในระดับภูมิภำค ปัจจุบันมีกำรจัด

กลุ่มแบ่งออกเป็น ๑๔ ภูมิภำค

 

  

ภำพที่ ๑–๕๔ ตรำสัญลักษณ์ IHO (บน)
และผู้แทนประเทศสมำชิก IHO ถ่ำยภำพร่วมกัน (ล่ำง)
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 กรมอุทกศำสตร์ ได้สมัครเข้ำเป็นสมำชิกของ
สภำอุทกศำสตร์สำกล ( International Hydrographic 
Bureau ; IHB) ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๑ 
มิถุนำยน พ.ศ. ๒๔๖๔ หลังจำกที่กรมอุทกศำสตร์ได้รับ
กำรสถำปนำเป็นกรมขึ้นตรงต่อกระทรวงทหำรเรือ  เพียง 
๕ เดือน ขณะนั้น มีประเทศสมำชิกเริ่มก่อตั้งเพียง ๑๙ 
ประเทศ จึงถือเป็นเกียรติประวัติส่วนหนึ่งในฐำนะสมำชิก
ที่ร่วมบุกเบิกและร่วมก่อตั้ง ปัจจุบันสภำอุทกศำสตร์สำกล 
ได้เปลี่ยนกำรจัดองค์กรใหม่เป็น องค์กำรอุทกศำสตร์สำกล 
(International Hydrographic Organization ; IHO) 
โดยมีลักษณะและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
องค์กรคล้ำยกับองค์กรระหว่ำงประเทศที่อยู ่ภำยใต้
สหประชำชำติ ปัจจุบันมีประเทศสมำชิก ๙๓ ประเทศ 
วัตถุประสงค์ขององค์กำรอุทกศำสตร์สำกล ที่ส�ำคัญ
คือ ประสำนควำมร่วมมือและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์
ด้ำนอุทกศำสตร์ เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินเรือ และ
ประโยชน์ในกิจกำรทำงทะเลอื่น ๆ รวมทั้งกำรรักษำสิ่ง
แวดล้อมในทะเล ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติในกำรส�ำรวจ
และสร้ำงแผนที่เดินเรือให้เป็นมำตรฐำนสำกล เพื่อให้
ผลผลติและกำรบริกำรด้ำนอุทกศำสตร์มีคุณภำพ แลกเปลีย่น
ข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ประสบกำรณ์ด้ำนอุทกศำสตร์
เพื่อให้มีควำมพอเพียงทันสมัยครอบคลุมท่ัวโลก และ
สะดวกต่อกำรน�ำไปใช้ประโยชน์
๑.๑๙ บุคคลส�าคัญในวงการอุทกศาสตร์ไทย
 ๑. พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
 ทรงพระกรุณำโปรดเกล ้ำให ้ยกฐำนะกอง
อทุกศำสตร์ ข้ึนเป็นหน่วยงำนระดบักรม ขึน้ตรงต่อกองทพัเรอื
เมื่อ ๑๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๖๔

 ๒. นายพลเรือเอก พระเจ ้าบรมวงศ ์เธอ 
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักดิ์ 
 ขณะทรงด�ำรงพระยศและต�ำแหน่ง นำยพลเรือตร ี
พระเจ้ำลูกยำเธอ พระองค์เจ้ำอำภำกรเกียรติวงศ์ กรมหมื่น
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รองผู้บัญชำกำรทหำรเรือ (พระเจ้ำ
ลูกยำเธอ พระองค์เจ้ำอำภำกรเกียรติวงศ์ ทรงส�ำเร็จกำร
ศึกษำจำกประเทศอังกฤษ โปรดเกล้ำฯ ให้เข้ำรับรำชกำร 
เมื่อ ๒๓ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๔๔๓) ทรงเป็นประธำนคณะ
กรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนนำยเรือให้ทันสมัย 
ได้วำงหลักสูตรใหม่ของโรงเรียนนำยเรือตำมค�ำสั่งกรม
ทหำรเรือที่ ๒๘๕/๙๘๖๕ ลง ๒ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๔๘  
เพิม่วชิำกำรเดนิเรอื ดำรำศำสตร์ ตรโีกณมติ ิกำรกล เมนสุเรช่ัน 
เรขำคณิต พีชคณิต สัญญำณ ปืนใหญ่ และมีวิชำ
อุทกศำสตร์ (เวลำนั้นเรียกว่ำ “ไฮโดรกรำฟี”) รวมอยู่ด้วย 
นับได้ว่ำเป็นกำรเร่ิมกำรเรียนกำรสอนวิชำอุทกศำสตร์
เป็นครั้งแรกในรำชนำวีไทย

ภำพที่ ๑–๕๖ นำยพลเรือเอก พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ
อำภำกรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

(ทรงฉำยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐)

๔๗

ภำพที่ ๑–๕๕ พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๖ 
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 ๓. พระนิเทศชลธี (นาวาเอก เอ เจ ลอฟตัส)
 กิจกำรอุทกศำสตร์ในยุคเริ่มต้นนั้น สิ่งที่ต้องกำร
อันดับแรกคือ กำรส�ำรวจท�ำแผนที่เดินเรือในพ้ืนท่ีท่ียังไม่
เคยมีกำรส�ำรวจมำก่อนเลย ในขณะท่ีส�ำนักงำนแผนที่
ทะเลต้องประสบกับปัญหำควำมขำดแคลนในทุก ๆ ด้ำน
นับแต่เรื่อง นักส�ำรวจ พำหนะส�ำรวจและอื่น ๆ แต่กิจกำร
ด้ำนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่ำงข้ึนด้วยควำมมำนะพยำยำม
ของคนรุ่นดังกล่ำว โดยเฉพำะบุคคลส�ำคัญที่มีบทบำท
มำกที่สุด ควรได้รับกำรยกย่อง คือ กัปตันลอฟตัส ซึ่งเป็น
ชำวอังกฤษมีชื่อเต็มเป็นภำษำอังกฤษว่ำ Captain Alfred 
J. Loftus เป็นพนักงำนแผนท่ีทะเลคนแรกที่รัฐบำลไทย
ในสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวได้จ้ำง
มำเพื่อกำรท�ำแผนที่ทะเลของประเทศ 
 ท่ำนได้เข้ำรับรำชกำรเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๔ สังกัด
กรมพระกลำโหม เคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้บังคับกำรเรือหลวง
ของไทยหลำยล�ำ เช่นเรือรำนรุกไพรี เรืออุบลบุรทิศ ใน
ขณะรับรำชกำรท่ำนได้ท�ำกำรส�ำรวจแผนท่ีทะเลในอ่ำวไทย
ทำงฝั่งตะวันตกจำกแหลมช่องปำกพระไปจนถึงแหลม
ปัตตำนีในปี พ.ศ. ๒๔๑๕ และต่อมำได้ท�ำกำรส�ำรวจ
แม่น�้ำบำงปะกง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๐ 
 ในเวลำเดียวกันนั้นก็ได้ร่วมท�ำกำรส�ำรวจหินใต้
น�้ำตั้งแต่เกำะสีชังไปจนถึงปำกน�้ำจันทบุรีได้พบหินใต้น�้ำ
ที่จะเป็นอันตรำยต่อกำรเดินเรือถึง ๒๐ แห่งในจ�ำนวนนี้
ได้ก�ำหนดชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่กัปตันลอฟตัส  ๒ แห่ง คือ
หินลอฟตัส อยู่ติดกับเกำะมันนอก จังหวัดระยอง ปรำกฏ
ในแผนที่เดินเรือหมำยเลข ๑๑๗ และกองหินขนำดใหญ่
บริเวณทำงใต้ของประเทศไทยบริเวณอ่ำวปัตตำนีใช้ชื่อว่ำ 
ที่ตื้นลอฟตัส ซึ่งปรำกฏในแผนที่เดินเรือไทยหมำยเลข ๒๓๐
 ในปี พ.ศ. ๒๔๒๑ กัปตัน ลอฟตัสได้รับโปรด
เกล้ำฯ ให้เป็นพนักงำนเซอร์เว ในสังกัดกรมทหำร
มหำดเล็กรับพระรำชทำนเงนิเดอืนเดือนละ ๒๕๐ เหรยีญ ใน
ปี พ.ศ. ๒๔๒๗ กัปตันลอฟตัสได้ย้ำยไปอยู่กรมท่ำกลำงจนถึง 
๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๔๒๙ จึงได ้รับพระรำชทำน
บรรดำศักดิ์เป็น พระนิเทศชลธี มีต�ำแหน่งเป็นเจ้ำกรมเซ
อร์เวทำงน�้ำสังกัดกรมท่ำกลำง ถือศักดินำ ๘๐๐ ไร่ ท่ำน
ได้ปฏิบัติรำชกำรจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๓๕ จึงได้ลำออกจำก
รำชกำร รวมเวลำรับรำชกำรท้ังสิ้น ๒๑ ปี นอกจำกงำน
แผนที่แล้วท่ำนยังได้ริเริ่มให้มีกำรออกประกำศชำวเรือ

เป็นครั้งแรก รวมทั้งยังได้สร้ำงนำฬิกำแดด น้อมเกล้ำ
ถวำยพระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั ในปัจจุบัน
ตัง้อยูท่ีห่น้ำโบสถ์วดันเิวศน์ธรรมประวตั ิอ�ำเภอบำงปะอิน จงัหวัด
พระนครศรอียธุยำ

   

  

ภำพที่ ๑–๕๗ นำวำเอก พระนิเทศชลธี (เอ เจ ลอฟตัส)

 ๔. พลเรือตรี ฟริต ทอมเซ็น 
 เจ้ำกรมอุทกศำสตร์ท่ำนแรก เกิดเมื่อ ๒๒ เมษำยน 
พ.ศ. ๒๔๐๗ เป็นบุตรของ พันโท Fritz Christian 
M.Thomsen และนำง Engel Cartrine Mctzgen
 - พ.ศ. ๒๔๒๓ เข้ำเป็นนักเรียนนำยเรือ โรงเรียน
นำยเรือเดนมำร์ก
 - พ.ศ. ๒๔๒๘ ได้รับกำรแต่งตั้งยศเป็นเรือตรี 
แห่งรำชนำวีเดนมำร์ก
 - พ.ศ. ๒๔๓๑ ได้รับกำรแต่งต้ังยศเป็นเรือเอก 
แห่งรำชนำวีเดนมำร์ก
 - พ.ศ. ๒๔๓๑-๒๔๓๗ ประจ�ำกำรอยู่ในรำชนำวี
เดนมำร์ก
 - พ.ศ. ๒๔๓๓-๒๔๓๖ เป็นต้นเรอืกองนกัเรยีน โรงเรียน
นำยเรือเดนมำร์ก
 - พ.ศ. ๒๔๓๖ ต้นเรือ เรือลำดตระเวณ HDMS.
Hekla
 - พ.ศ. ๒๔๓๗ ลำออกจำกรำชนำวีเดนมำร์ก

๔๘
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 - พ.ศ. ๒๔๓๗-๒๔๔๐ ประจ�ำกำรในกองทัพเรือ

ฝรั่งเศสในทะเลดิเตอร์เรเนียน

 - พ.ศ. ๒๔๓๘-๒๔๕๕ เป็นหัวหน้ำกองบรรณำธกิำร

วำรสำร Maritime Magazines and Hydrography

 - พ.ศ. ๒๔๔๐-๒๔๔๓ กลับเข้ำประจ�ำกำรใน

รำชนำวีเดนมำร์ก

 - พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้รับกำรแต่งตั้งยศเป็นนำยทหำร

สัญญำบัตรแห่งรำชนำวีไทย

 - พ.ศ. ๒๔๕๗ เลื่อนยศเป็นนำวำเอก

 - พ.ศ. ๒๔๖๑ เลือ่นยศเป็นพลเรอืจตัวำ ในต�ำแหน่ง

เจ้ำกรมอุทกศำสตร์ กองทัพเรือ

 - พ.ศ. ๒๔๖๕ เลือ่นยศเป็นพลเรอืตรี ในต�ำแหน่ง

เจ้ำกรมอุทกศำสตร์ กองทัพเรือ

 - พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็นนำยทหำรนอกรำชกำร สังกัด

กองบัญชำกำรกองทัพเรือ และย้ำยไปพ�ำนักที่กรุงปำรีส 

ประเทศฝรั่งเศส

 - ถึงแก่กรรม เมื่อ ๑๓ กันยำยน พ.ศ. ๒๔๗๘ ที่ 

Motebell, Elsinore ประเทศเดนมำร์ก รวมอำยุ ๗๑ ปี 

ศพฝังที่ Assistentens Churchyard, Copenhegen 

ประเทศเดนมำร์ก

  

ภำพที่ ๑–๕๘ พลเรือตรี ฟริตซ์ ทอมเซ็น เจ้ำกรมอุทกศำสตร์ท่ำนแรก

 ๕. พลเรือเอก หลวงชลธารพฤฒไิกร (พงศ์ อาศนะเสน)

 ผู้ก่อตั้งและวำงรำกฐำนงำนสมุทรศำสตร์ และงำน

อุตุนิยมวิทยำขึ้นในกรมอุทกศำสตร์

  

 ภำพที่ ๑–๕๙ พลเรือเอกหลวงชลธำรพฤฒิไกร  

๑.๒๐ นักเรียนอุทกศาสตร์คนแรกของโรงเรียน

นายเรือ
 กำรศึกษำในโรงเรียนนำยเรือนั้น เมื่อครำวที่กรม

ทหำรเรือมีค�ำสั่งที่ ๒๘๕/๘๙๖๕ ลง วันท่ี ๒ มกรำคม 

พ.ศ. ๒๔๔๘ ให้ นำยพลเรือตรี พระเจ้ำลูกเธอ กรมหมื่น

ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รองผู้บัญชำกำรทหำรเรือ เป็นประธำน

กรรมกำร  ในกำรปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนนำยเรือให้

ทันสมัย พระองค์ได้ทรงก�ำหนดให้มีวิชำอุทกศำสตร์ ซึ่ง

เวลำนั้นเรียก “ไฮโดรกรำฟี” รวมอยู่ด้วย นับว่ำเป็น กำร

สอนวิชำอุทกศำสตร์เป็นครั้งแรกในรำชนำวีไทย โดยใช้

ต�ำรำของ นำวำเอกรอบบินสัน ท่ีใช้สอนอยู่ในโรงเรียน

นำยเรืออังกฤษ ทรงตั้งพระทัยให้นักเรียนที่ได้เรียนแล้ว

ท�ำงำนส�ำรวจเบื้องต้นได้จริง ๆ ซ่ึงในคร้ังนั้นยังไม่มีกำร

แยกนักเรียนนำยเรือเหล่ำอุทกศำสตร์โดยเฉพำะ แต่ผลที่

ได้ก็ยังไม่เป็นที่น่ำพอใจ เพรำะขำดหลักวิชำและควำม

ช�ำนำญ จนกระทั่งต้องจ้ำงนำยทหำรเรือจำกต่ำงประเทศ
เข้ำมำสอน และฝึกงำนด้ำนอุทกศำสตร์ หลังจำกจบกำร
ศึกษำจำกโรงเรียนนำยเรือแล้ว โดยเริ่มด�ำเนินกำรเมื่อปี 

๔๙
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พ.ศ. ๒๔๕๔ จนกระทั่งกรมอุทกศำสตร์ได้รับกำรสถำปนำ
ขึ้นเมื่อ ๑๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยมี พลเรือจัตวำ ฟริตซ ์
ทอมเซ็น ชำวเดนมำร์ก เป็นเจ้ำกรมอุทกศำสตร์คนแรก
 งำนด้ำนอุทกศำสตร์ได้ด�ำเนินกำรมำโดยชำวต่ำง
ประเทศ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๔๖๙ เมื่อ พลเรือตรี ทอม
เซ็น ได้ออกจำกรำชกำร และทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
ให้ นำวำโท พระยำนิยมยุทธนำวี เป็นผู้รั้งต�ำแหน่งเจ้ำ
กรมอุทกศำสตร์ งำนด้ำนอุทกศำสตร์จึงได้ด�ำเนินกำรต่อ
มำด้วยคนไทยล้วน ๆ 
 ในด้ำนกำรศึกษำในโรงเรียนนำยเรือได้มีกำรแยก
นักเรียนนำยเรือออกเป็น พรรคนำวิน เหล่ำอุทกศำสตร์ 
ให้ได้รับกำรศึกษำ ซึ่งเมื่อจบออกมำแล้วท�ำงำนด้ำน
อุทกศำสตร์โดยเฉพำะเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ นักเรียนนำยเรือ
พรรคนำวิน เหล่ำอุทกศำสตร์รุ่นแรก คือ นักเรียนนำยเรือ 
จิตต์ ถัดทะพงษ์
 ในโอกำสที่ได ้มีนักเรียนนำยเรือพรรคนำวิน 
เหล่ำอุทกศำสตร์ เกิดข้ึนในโรงเรียนนำยเรือในปีแรกนั้น 
นำวำเอกหลวงชลธำรพฤฒิไกร รองเจ้ำกรมอุทกศำสตร์ 
รักษำรำชกำรเจ้ำกรมอุทกศำสตร์ได้ให้โอวำทแก่นักเรียน
อุทกศำสตร์คนแรกของโรงเรียนนำยเรือ เพื่อเป็นแนวทำง
กำรศึกษำ และกำรท�ำงำนด้ำนอุทกศำสตร์ อันเป็นแนวทำง
ที่นักเรียนนำยเรือ และนำยทหำรเรือเหล่ำอุทกศำสตร์ยัง
คงน�ำมำใช้ได้แม้ในปัจจุบัน ซึ่งขอน�ำมำลงไว้โดยไม่ตัดตอน
และใช้ตัวสะกดในสมัยนั้นทุกประกำรดังนี้
 “กำรท่ีเธอจะได้เริ่มต้นเรียนวิชำกำรอุทกศำสตร์
ในวันนี้	ขอท�ำควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำง	ๆ	ซึ่งเกี่ยวข้องอยู่กับ
กำรนั้น	ไว้เป็นเบื้องต้นก่อน”
 วิชำอุทกศำสตร์ เป็นวิชำที่ต้องอำศัยพ้ืนควำมรู้
เดิมในทำงวิทยำศำสตร์ และหนักไปทำงวิทยำศำสตร์ของ
ทหำรเรือ กล่ำวคือ วิชำค�ำนวณ วิทยำศำสตร์ธรรมชำติ 
ฝ ีมือในกำรเขียนตัวอักษร เลข และลำยเส ้นระดับ 
นอกจำกนั้น ต้องมีควำมรู้วิชำกำรทหำรเรือ อย่ำงน้อย
เท่ำนักเดนิเรือหรอืชำวเรอื แต่เป็นนกัเดนิเรอืทหำร ในบรรดำ
วิชำที่กล่ำวนั้น วิชำค�ำนวณเป็นส�ำคัญที่หนึ่งวิทยำศำสตร์
ธรรมชำติเป็นส�ำคัญที่สอง เมื่อผู้ใดมีควำมรู้ตำมที่กล่ำว
แล้วให้ดีถึงขนำด กำรเรียนวิชำอุทกศำสตร์ก็ง่ำย ต่อจำก

นั้นต้องอำศัยเวลำ เพื่อควำมช�ำนำญ
 เป็นกำรจ�ำเป็นที่จะต้องชี้แจงและท�ำควำมเข้ำใจ
ให้ทรำบว่ำ กำรเรียนวิชำอุทกศำสตร์ซึ่งทำงกำรถือว่ำ

เป็นวิชำเทคนิคอย่ำงหนึ่งของทหำรเรือ และต้องใช้เวลำ
เรียนเฉพำะวิชำนี้ในขั้น ต้น ๑ ปีเต็ม หลังจำกได้เรียนวิชำ
อื่น ๆ ในโรงเรียนนำยเรือมำแล้วสอบไล่ได้ชั้น ๓ คือว่ำผู้ที่
เรียนวิชำชีพจำกกรมอุทกศำสตร์ ส�ำเร็จได้เมื่อสิ้นปีที่ ๔ 
นับจำกชั้น ๑ ต้ังแต่โรงเรียนนำยเรือมำแล้ว ประโยชน์ที่
ได้เป็นกำรตอบแทน คือเป็นว่ำที่นำยเรือตรี ได้รับเงิน
เดือนชั้น ๒๖ กับเงินเพิ่มพิเศษรำยเดือน ๆ ละ ๓๐ บำท 
รวมเป็น ๑๑๐ บำท ในฐำนะที่ได้นั้น ก็เป็นนำยทหำร
พรรคนำวินเหมือนกัน แต่เป็นเหล่ำอุทกศำสตร์ มีข้อที่
ต่ำงกันกับนักเรียนนำยเรือ ซึ่งต้องเรียนจบชั้น ๕ ได้เป็น
ว่ำที่นำยเรือตรีและได้รับเงินเตือนชั้น ๒๖ กับเงินเพิ่ม
พิเศษรำยเดือน ๆ ละ ๖๐ บำท รวมเป็น ๑๔๐ บำท และ
คงเป็น นำยทหำรพรรคนำวินอย่ำงเดียวกัน ต่ำงกันที่ใช้
เวลำเรียนมำกกว่ำ ๑ ปี และเรียนหนักไป ทำงกำรใช้
อำวุธ เมื่อพิจำรณำดูให้ดีแล้ว จะเห็นได้ว่ำ ผลท่ีได้แก่ผู้
เรียน ย่อมได้ส่วนกัน คือ เรียน ๔ ปีได้เงินเดือนละ ๑๑๐ 
บำท เรียน ๕ ปีได้เงินเดือนละ ๑๔๐ บำท ทั้งนี้ถ้ำจะย้อน
นึกไปถึงนักเรียนเหล่ำพรรคนำวิกโยธิน ซึ่งเรียน ๓ ปีได้ 
๘๐ บำทด้วยแล้ว ก็จะยิ่งเห็นได้ว ่ำ ได ้สมส่วนกัน 
หมำยควำมว่ำเรียนมำกขึ้นอีก ๑ ปีได้เงินเพิ่มขึ้นอีก ๓๐ 
บำท เพรำะฉะนั้น ไม่ควรจะนึกคิดให้เห็นกำรแตกต่ำงกัน
ในฐำนะอำชีพ และไม่เป็นส่ิงท่ีควรจะน�ำมำนึกให้เป็น
เรื่องน้อยเนื้อต�ำใจแต่อย่ำงใดเลย หำกแต่ต้องเป็นไปตำม
อำชีพและเวลำที่ใช้เรียน ควรต้องนึกคิดว่ำ ไม่ว่ำอำชีพใด ๆ 
เมื่อเรำต้ังใจเรียนให้ดีที่สุดแล้วและเมื่อสอบไล่ได้แล้ว
ออกท�ำงำนและต้ังใจท�ำให้ดีที่สุด ทุก ๆ วิถีทำงตำม
โอกำส ก็ย่อมได้ผลดีเท่ำเทียมสมส่วนกันเสมอ ข้อส�ำคัญ
ที่สุดอยู่ที่ควำมตั้งใจจริง เมื่อเรำมีควำมตั้งใจจริงที่ไหนก็
ย่อมมีช่องทำงที่นั้นขออย่ำได้มีควำมท้อถอยเบื่อหน่ำย
และควำมเกียจคร้ำนเข้ำมำแทรกเป็นศัตรูได้แล้วเป็นใช้ได้
 ในกำรที่เรียนวิชำอุทกศำสตร์ต่อไปนั้น จะต้อง
อำศัยควำมรู้เดิม ซ่ึงเธอได้เรียนมำมีหลักแน่นแฟ้น และ
เป็นที่เข้ำใจแจ่มแจ้งแก่เธอเพียงไร กำรสอนของอำจำรย์
และกำรเรียนของเธอก็ย่อมรู้สึกง่ำยและสะดวกด้วยกัน
ทั้งสองฝ่ำย แต่ถ้ำพื้นที่เดิมเธอได้เรียนมำไม่แน่นแฟ้น
เพียงพอก็ย่อมจะท�ำกำรสอนและกำรเรียนรู้สึกยำกขึ้น 
เพรำะฉะนั้นในระหว่ำงเวลำท่ีสอนและเรียนเรำพอจะ
ทรำบกันได้ อย่ำงไรก็ดี กำรเรียนทุกอย่ำงที่จะได้สอนนั้น 

ถ้ำเธอสงสัยไม่เข้ำใจอย่ำงใดขอให้ซักถำมอำจำรย์ผู้สอน

ให้เป็นที่เข้ำใจแจ่มแจ้งอย่ำได้เกรงใจหรือเฉยเสีย ซึ่งจะได้
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ผลไม่ดีแก่เธอแม้ว่ำวิชำใดที่เรียนมำแล้ว ถ้ำรู้สึกบกพร่อง

สงสัยไม่เข้ำใจอย่ำงใดให้สอบถำมอำจำรย์ได้ทุกอย่ำง

หรือขวนขวำยด้วยตนเองบ้ำง เพื่อให้กำรเรียนด�ำเนินไป

โดยสะดวก

 ทำงปฏิบัติในกำรอบรมสั่งสอนนั้น ยังคงต้องท�ำ

ไปตำมกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และวินัยของทหำรอยู่เสมอ 

ส่วนในทำงจิตใจนั้น จะได้ด�ำเนินไปในทำงที่เห็นอก

เห็นใจกันตำมแบบวิธีอำจำรย์และศิษย์ ผู้บังคับบัญชำ

และผู้น้อย และเสมือนญำติกัน

 กรมอุทกศำสตร์มีควำมยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่ได้มี

นักเรียนของกรมอุทกศำสตร์ขึ้น และมีเธอเป็นคนแรก

และคนเดียวในชุดที่ ๑ เพรำะฉะนั้น ขอให้เธอตั้งใจเรียน

ให้ดีที่สุด และอุตส่ำห์พยำยำมให้มำกที่สุด ตลอดทั้ง

จดจ�ำค�ำอบรมสั่งสอนและตลอดถึงประพฤติตนให้เป็น

คนดีที่สุด

 เธอต้องนึกว่ำ เธอจะต้องเป็นผู้ที่ได้มีโอกำสท�ำงำน

ที่ส�ำคัญ ๆ ในกรมอุทกศำสตร์ต่อไปข้ำงหน้ำ เพรำะ

ข้ำพเจ้ำและนำยทหำรอื่น ๆ ซึ่งได้รับรำชกำรอยู่เวลำนี้ 

จะต้องถึงเวลำท่ีจำกต�ำแหน่งและหน้ำที่ไปสักวันหนึ่ง 

และเธอจะมีโอกำสท�ำงำนในต�ำแหน่งนั้น ๆ บ้ำง เพรำะ

ฉะนั้นเธอต้องเตรียมตัวหำควำมรู้ ประกอบด้วยควำม

ประพฤติให้เป็นท่ีเพียงพอแก่กำรงำนในต�ำแหน่งและ

หน้ำที่เสียตั้งแต่บัดนี้ เพี่อคอยเวลำที่จะมีมำข้ำงหน้ำ

 ตำมที่กล่ำวมำแล้ว กำรเรียนวิชำอุทกศำสตร์

ต้องใช้เวลำ ๑ ปี บัดนี้ทำงกำรได้ก�ำหนดให้เรียนเพียง ๖ 

เดือนเท่ำนั้น ท้ังน้ีเพื่อให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของ

ประเทศที่เป็นอยู่ในเวลำนี้เพรำะฉะนั้นวิชำที่จะต้องเรียน

เต็มที่ตำมหลักสูตรจึงจ�ำเป็นจะต้องตัดออกบ้ำง กล่ำวคือ

จะต้องสอนเฉพำะสิ่งท่ีจ�ำเป็นก่อน นอกนั้นจะต้องเรียน

กันใหม่เมื่อออกเป็นนำยทหำรแล้ว แม้กระนั้นก็ดี วิชำที่

จะต้องเรียนในระยะ ๖ เดือนนี้ ก็ยังคงมำกอยู่เหมือนกัน 

ส�ำหรับกำรสอน อำจำรย์ยังมีไม่ครบบริบูรณ์เนื่องด้วย

นำยทหำรต้องติดรำชกำรอื่นอยู่อีกบ้ำง แต่ก็จะได้พยำยำม

สอนให้ดีที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้ ส�ำหรับเธอนั้นต้องพยำยำม

ให้เต็มที่เท่ำที่สำมำรถจะท�ำได้

 ด้วยเหตุท่ีเรำมีเวลำเรียนจ�ำกัด วิธีกำรสอนวิชำ

บำงอย่ำงจ�ำเป็นจ�ำต้องสอนอย่ำงแบบ Concentric 

Method คือสอนอย่ำงกว้ำง ๆ ให้รู้จุดประสงค์เสียก่อน 

แล้วหยิบยกออกมำอธิบำยให้ละเอียดเป็นอย่ำง ๆ  ไปตำม

ที่จะมีเวลำท�ำได้ วิธีนี้แม้เรียนไม่จบเมื่อออกเป็นนำย

ทหำรแล้วอำจจะเรียนได้ง่ำยขึ้น 

 ส่วนวิธีเรียนของเธอนั้น ขอให้ท�ำดังนี้ คือท�ำโน้ต

วิชำทุกวิชำที่อำจำรย์สอน และตำมท่ีเธอเข้ำใจแล้วน�ำไป

ท�ำใหม่ให้เรียบร้อยในโอกำสแรก กำรท่ีให้ท�ำเช่นนี้มี

ควำมประสงค์ ๔ อย่ำง คือ

 ๑. เป็นกำรบังคับตนเองให้เรียนซ�้ำ เพื่อเข้ำใจยิ่ง

ขึ้น ถ้ำมีข้อขำดตกบกพร่องที่ไม่เข้ำใจจะได้ทรำบทันที 

และถำมอำจำรย์ได้ในระยะเวลำใกล้ ๆ นั้น

 ๒. โน้ตกำรเรียนที่ท�ำครั้งที่ ๒ เพื่อให้เรียบร้อยนั้น 

จะเป็นหลักฐำนต่อไปข้ำงหน้ำ และเมื่อถึงเวลำที่จะต้อง

สอนผู้อื่นบ้ำง จะเป็นกำรง่ำยและสะดวกแก่กำรเตรียม

สอนมำก่อน อย่ำงน้อยเมื่อติดขัดสงสัยอย่ำงใดก็เปิดใช้ได้

ทันที

 ๓. วิธีกำรเรียนอย่ำงนี้ นิสิตมหำวิทยำลัยส่วนมำก

เขำนิยมท�ำกัน เพรำะเป็นกำรเตรียมตัวที่จะน�ำวิชำไปใข้

อิสระเฉพำะตนเอง

 ๔. เป็นกำรฝึกนิสัยในกำรแต่งต�ำรำ

 ตำมที่ได้อธิบำยให้ฟังนี้ หวังใจว่ำคงเข้ำใจควำม

ประสงค์เป็นอย่ำงฺดีแล้วแต่ขอบอกซ�้ำอีกครั้งหนึ่งว่ำ ถ้ำ

ไม่เข้ำใจสงสัย หรือขัดข้องด้วยสิ่งใด ๆ ทั้งกำรเรียนและ

ควำมประพฤติตลอดถึงส่วนตัวด้วย ให้ไต่ถำมอำจำรย์ผู้สอน

หรือข้ำพเจ้ำได้เสมอทุกโอกำส อย่ำได้เกรงใจเลยอนุญำต

ให้ไว้เสมอ

 ในที่สุด ข้ำพเจ้ำหวังเป็นอย่ำงมำกว่ำ เธอคงจะ

เรียนได้ส�ำเร็จ เป็นนำยทหำรท่ีดีของกรมอุทกศำสตร์เป็น

คนแรกและรุ่นแรกซ่ึงถ้ำเป็นเช่นนั้นแล้วจะน�ำควำมพอใจ

มำให้กรมอุทกศำสตร์เป็นอย่ำงยิ่ง”

 นักเรียนนำยเรือ จิตต์ ถัดทะพงษ์ ได้จบกำร

ศึกษำจำกโรงเรียนนำยเรือเข้ำรับรำชกำรท่ีกรมอุทกศำสตร์ 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ยศคร้ังสุดท้ำยก่อนเกษียณอำยุ คือ 

นำวำเอก
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๑.๒๑ ที่ท�าการกรมอุทกศาสตร์
 เดิมสถำนที่ท�ำกำรของกรมอุทกศำสตร์ ซึ่งมีที่ตั้งอยู ่ในเขตพระรำชวังเดิม ธนบุรี โดยอยู่ติดกับแนวก�ำแพง

วัดอรุณรำชวรำรำม โดยเริ่มแรกเป็นอำคำรไม้ (ภำพที่ ๑-๖๐) ใช้ปฏิบัติงำนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๑๔ - ๒๔๖๒ ต่อมำได้มี

กำรรื้อถอนและสร้ำงขึ้นใหม่บนพื้นที่เดิม โดยสร้ำงเป็นอำคำรคอนกรีต ๒ ชั้น (ภำพที่ ๑-๖๑) อำคำรหลังนี้เริ่มใช้งำนมำ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๒ จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๘ จึงได้สร้ำงอำคำรหลังใหม่ใหญ่กว่ำ เป็นอำคำรคอนกรีต ๒ ชั้น มีดำดฟ้ำ 

(ภำพที่ ๑-๖๒) ต่อมำมีอำคำรไม้ ๒ ชั้น เพิ่มเติมอีก ๒ หลังอยู่ติดกัน (ภำพที่ ๑-๖๓) 

 อำคำรที่ท�ำกำรหลังนี้ถูกใช้งำนมำนำนถึง ๓๗ ปี คือต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๕๒๕ จึงได้ท�ำกำรร้ือถอนและ

สร้ำงขึ้นใหม่ นับเป็นอำคำรที่ท�ำกำรกรมอุทกศำสตร์หลังที่ ๔ (ภำพที่ ๑-๖๔) โดยสร้ำงเป็นอำคำรคอนกรีต ๓ ชั้น มีชั้น

ดำดฟ้ำ ลักษณะอำคำรคล้ำยกับอำคำรที่ท�ำกำรหลังที่ ๓ กรมอุทกศำสตร์ได้ปฏิบัติงำนในพื้นที่ดังกล่ำวมำเป็นระยะ

เวลำที่ยำวนำนถึง ๘๐ ปี จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงได้ย้ำยไปยังท่ีท�ำกำรแห่งใหม่ท่ีพ้ืนท่ีบำงนำ ซ่ึงอยู่ในบริเวณ

เดียวกันกับกรมสรรพำวุธทหำรเรือ บำงนำ จึงนับเป็นอำคำรที่ท�ำกำรหลังที่ ๕ (ภำพที่ ๑-๖๕) จำกหลักฐำนที่รวบรวมได ้

ที่ท�ำกำรของกรมอุทกศำสตร์ได้มีกำรเปลี่ยนแปลง อำคำรกองบังคับกำรถึง ๕ ครั้งด้วยกัน ตำมรูป

   ภำพที่ ๑-๖๐ ที่ท�ำกำรหลังที่ ๑ (พ.ศ. ๒๔๑๔ - พ.ศ. ๒๔๖๒)         ภำพที่ ๑-๖๑ ที่ท�ำกำรหลังที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๖๒ - พ.ศ. ๒๔๘๘)

ภำพที่ ๑-๖๒ อำคำรที่ท�ำกำรหลังที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๘๘ - พ.ศ. ๒๕๒๕)

๕๒
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ภำพที่ ๑-๖๓ ภำพถ่ำยทำงอำกำศในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ แสดงให้เห็นอำคำรที่ท�ำกำรของกรมอุทกศำสตร์ 

ที่อยู่ทำงด้ำนซ้ำยมือขององค์พระปรำงค์วัดอรุณฯ (อำคำร ๑ อยู่ติดริมแม่น�้ำ และตำมด้วยอำคำร ๒ และ ๓ ตำมล�ำดับ)
 

ภำพที่ ๑-๖๔ อำคำรที่ท�ำกำรกรมอุทกศำสตร์หลังที่ ๔ สร้ำงเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๒๖

 

ภำพที่ ๑-๖๕ พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ (ในขณะนั้น) เป็นประธำนในพิธีเปิดที่ท�ำกำรกรมอุทกศำสตร์หลังปัจจุบัน 
เมื่อ ๑๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๕
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๑.๒๒ งานส�ารวจอุทกศาสตร์ที่ส�าคัญในรอบ ๑๐๐ ปี ที่ควรทราบ

 ๑.๒๒.๑ การส�ารวจน่านน�้าสยามของเรือ ซาราเซน ในระหว่าง พ.ศ. ๒๓๙๙ – ๒๔๐๒

 กำรส�ำรวจอย่ำงเป็นทำงกำรครั้งแรกในน่ำนน�้ำสยำมในปี พ.ศ. ๒๓๙๙ กำรส�ำรวจอย่ำงเป็นทำงกำรครั้งแรกใน

น่ำนน�้ำสยำมเริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๙ โดย นำวำโท จอน ริชชำดส์ กับผู้ช่วยคือ เรือเอก จี.เอช สค็ป และ เรือเอก เย.ดับบลิว

รีด ใช้พำหนะ เรือหลวงซำรำเซน ท�ำกำรส�ำรวจล�ำน�้ำเจ้ำพระยำ และในปีถัดไปแผนที่แผ่นนี้ก็พิมพ์ออกจ�ำหน่ำยในรำช

นำวีอังกฤษ คือ แผนที่หมำยเลข ๙๙๙ ในเวลำนั้นอยู่ในควำมดูแลของ นำวำเอก วอชิงตัน ในปี พ.ศ. ๒๔๐๐ - ๒๔๐๒ 

นำวำโท จอน ริชชำดส ์กับนำยทหำรผู้ช่วยชุดเดียวกัน ได้ใช้เรือซำรำเซน เป็นพำหนะ ส�ำรวจน่ำนน�้ำจำกปุโลกำปัส ถึง

ปำกน�้ำจังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 ในปีเดียวกัน นำวำโท จอน ริชชำดส์ กับนำยทหำรผู้ช่วยของเขำยังได้หำโอกำสท�ำกำรส�ำรวจน่ำนน�้ำจำกแหลมเลียน

ถึงเกำะกูต จำกแหลมแท่นถึงเกำะตะกูต และจำก เกำะตะกูตถึงแหลมเลียน อีกด้วย แผนที่ทั้ง ๓ แผ่นนี้คือ แผนท่ี

หมำยเลข ๒๗๒๑, ๒๗๒๐, ๒๗๑๙ และรำชนำวีอังกฤษได้พิมพ์ออกจ�ำหน่ำยครั้งแรกพร้อมกัน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๓ อยู่ใน

ควำมดูแลของ นำวำเอก วอชิงตัน ซึ่งเป็นนักอุทกศำสตร์อยู่ในสมัยนั้น และต่อมำ นำวำโท จอน ริชชำดส์ พร้อมด้วยผู้ช่วย

ได้ใช้เรือดังกล่ำวเป็นพำหนะ ท�ำกำรส�ำรวจน่ำนน�้ำฝั่งตะวันออกของอ่ำวสยำม จำกเกำะกูตถึงเบย์ไอแลนด์ อีกด้วย 

แผนที่แผ่นนี้คือแผนที่หมำยเลข ๒๗๒๒ รำชนำวีอังกฤษได้พิมพ์ออกจ�ำหน่ำยเป็นครั้งแรกในปีเดียวกัน

                    

ภำพที่ ๑-๖๖ แผนที่หมำยเลข ๒๗๒๐ ๙๙๙ และ ๒๗๒๑

ภำพที่ ๑-๖๗ แผนที่หมำยเลข ๙๙๘ ๒๗๑๙ และ แผนที่อ่ำวสยำม
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 ๑.๒๒.๒ การส�ารวจน่านน�้าไทยของเรือเมารี 

และเรือเซอราโน

ภำพที่ ๑-๖๘ เรือส�ำรวจสมุทรศำสตร์ สหรัฐ USS. SERANO 
ขณะเดินทำงจำก Pearl Harbour ในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

เพื่อเดินทำงมำปฏิบัติงำนส�ำรวจในประเทศไทย

ภำพที่ ๑-๖๙ เรือส�ำรวจอุทกศำสตร์สหรัฐ USS. MAURY ขณะจอด
เทียบท่ำที่ฐำนทัพเรือสัตหีบระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนส�ำรวจในอ่ำวไทย

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๕

ภำพที่ ๑-๗๐ พลเรือโท ยิ่ง ศรีหงส์ อดีตเจ้ำกรมอุทกศำสตร์
และ นำวำเอก โสภณ ทองค�ำวงศ์ ขณะไปตรวจเยี่ยมกำรปฏิบัติงำน
ส�ำรวจ และเข้ำเยี่ยมชมกำรเขียนต้นฉบับแผนที่บนเรือส�ำรวจ USS.MAURY

ภำพที่ ๑- ๗๑ นำยทหำรส�ำรวจของกรมอุทกศำสตร์ร่วมปฏิบัติงำนส�ำรวจ
บนเรือ USS.MAURY

๑.๒๓ งานสร้างแผนที่   
 เมื่องำนส�ำรวจแผนท่ีของประเทศไทยได้เริ่มมี

กำรด�ำเนินงำนอย่ำงเป็นกิจจะลักษณะในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ 

โดยกำรจ้ำงนำยทหำรเรือเดนมำร์กมำส�ำรวจแผนท่ี 

ให้กำรส่ังสอนอบรมนำยทหำรไทยให้ท�ำกำรส�ำรวจได้ทั้ง

ทฤษฏีและปฏิบัติ ตลอดจนจัดวำงระเบียบวิธีกำรจัดเก็บ

เอกสำรหลักฐำนกำรส�ำรวจและแผนที่ส�ำรวจ กำรเขียน

แผนที่ส�ำรวจก็เป็นส่วนหนึ่งของกำรปรับปรุงดังกล่ำว 

 แผนท่ีส�ำรวจแผ่นแรกคือ บริเวณสันดอนปำก

แม่น�้ำเจ้ำพระยำ ได้ส่งต้นฉบับและหลักฐำนกำรส�ำรวจไป

เขียนที่กรมอุทกศำสตร์ รำชนำวีเดนมำร์ก และจัดพิมพ์ที่

กรมเสนำธิกำรทหำรบกเดนมำร์ก ในปีต่อมำให้หมำยเลข

เป็น ๑a นับเป็นแผนที่เดินเรือแผ่นแรกของรำชนำวีไทยที่

พิมพ์ออกใช้ทั่วไป ต่อมำแผนที่แผ่นนี้เปลี่ยนหมำยเลขเป็น

หมำยเลข ๑๒ และใน พ.ศ. ๒๕๑๙ เปลี่ยนเป็นหมำยเลข ๑๑๒ 

กำรส่งแผนที่ส�ำรวจไปเขียนและพิมพ์ที่ประเทศเดนมำร์ก

ด�ำเนินไปเพียง ๒ ปีเท่ำนั้น ใน พ.ศ. ๒๔๕๗ คนไทยก็

สำมำรถเขียนแผนที่ส�ำรวจได้เอง และต่อมำใน พ.ศ. ๒๔๖๔ 

ส่งไปพิมพ์ที่กรมแผนที่ทหำรบก

 ใน พ.ศ. ๒๔๕๘ กรมยุทธศึกษำทหำรเรือ ได้รับ

อนมุติัให้ส่งนำยทหำรส�ำรวจ ๒ นำย คอื เรอืโท ลบิ รุง่ส�ำพนัธ์ 

และ เรือโท สำคร สิทธิศิริ ไปศึกษำวิชำกำรค�ำนวณ

โครงสร้ำงแผนที่ กำรเขียนต้นฉบับแผนที่ส�ำหรับกำรพิมพ์ 

และกำรพิมพ ์แผนที่ เพื่ อ ใช ้ ในกำร เดิน เรื อ ท่ีกรม

อุทกศำสตร์เดนมำร์ก โดยกำรติดต่อของ นำวำโท ฟริตซ์ 

ทอมเซน นอกจำกนั้นยังได้ศึกษำวิชำต่ำง ๆ ส�ำหรับใช้ท�ำ

แผนที่ทำงใช้กำรที่กรมเสนำธิกำรทหำรบกเดนมำร์กด้วย 

รวมใช้เวลำประมำณ ๖ เดือน แม้จะมีเวลำศึกษำน้อยแต่

ก็นับว่ำเรียนได้ส�ำเร็จสมตำมควำมมุ ่งหมำยของทำง

รำชกำร 

 เมื่อนำยทหำรท้ังสองนำยกลับมำปฏิบัติงำน 

ก็ได้ถ่ำยทอดวิชำกำรท่ีเรียนมำให้แก่พนักงำนช่ำงเขียน

แผนที่ จนต่อมำไม่นำนนักกองอุทกศำสตร์ก็สำมำรถ

สร้ำงแผนที่เดินเรือได้ส�ำเร็จแต่ยังต้องส่งไปให้กรมแผนที่

ทหำรบกพิมพ์ให้อยู่ พ.ศ. ๒๔๖๑ โรงพิมพ์กรมยุทธศึกษำ

ทหำรเรือ ย้ำยมำสังกัดแผนกที่ ๗ (เดิมเป็นอุทกศำสตร์) 

กรมเสนำธิกำรทหำรเรือและตั้งกองช่ำงเขียนแผนที่ทะเล

ขึน้อกีกองหนึง่ อยูใ่นแผนกที ่๗ นี ้พ.ศ. ๒๔๖๔ ทรงพระกรณุำ

๕๕
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โปรดเกล้ำฯ ให้ยกฐำนะกองอุทกศำสตร์ขึ้นเป็นกรมอิสระ
ขึ้นตรงต่อกระทรวงทหำรเรือ มีพลเรือจัตวำ ฟริตซ์ ทอมเซน 
เป็นเจ้ำกรมอุทกศำสตร์เป็นท่ำนแรก 
 ในปีน้ียังได้จัดตั้งกองโรงพิมพ์ข้ึนเป็นหน่วยขึ้น
ตรงของกรมอุทกศำสตร์ทหำรเรือ มีแม่กองโรงพิมพ์เป็น
ผู้บังคับบัญชำ แบ่งงำนเป็น ๓ แผนก คือ แผนกที่ ๑, 
แผนกที่ ๒ และ แผนกที่ ๓ หลังจำก พ.ศ. ๒๔๖๔ ซึ่งได้ตั้ง
กรมอุทกศำสตร์ทหำรเรือ ขึ้นเป็นหน่วยงำนหลักในกำร
ผลิตแผนที่เดินเรือแล้ว ก็ได้ทยอยสร้ำงแผนที่ออกใช้
รำชกำรและจ�ำหน่ำยแก่ชำวเรือท่ัวไป ผลงำนและกำร
พัฒนำใน พ.ศ. ต่ำง ๆ เรียงตำมล�ำดับ ดังนี้ 
 พ.ศ. ๒๔๗๐ กองโรงพิมพ์ได้จัดส่วนรำชกำรใหม่ 
ปลัดกรมอุทกศำสตร์เป็นหัวหน้ำกอง มีหน้ำที่พิมพ์แผนที่
ทะเลและเอกสำรบรรณสำรต่ำง ๆ ของทำงรำชกำร แบ่ง
งำนออกเป็น ๒ แผนก คือ แผนกที่ ๑ มีหน้ำที่เรียงพิมพ์
แบบตัวอักษรและท�ำปก แผนกท่ี ๒ มีหน้ำท่ีในกำรเขียน
แบบและแกะแม่พิมพ์ ถ่ำยรูปน�้ำยำกระจกเปียก กัดและ
อัดแม่พิมพ์ และพิมพ์หน้ำรำบ รวมทั้งเป็นคลังกองโรง
พิมพ์ด้วย
 พ.ศ. ๒๔๗๑ ทำงรำชกำรได้เปลี่ยนชื่อกองช่ำง
เขียนแผนที่ (ซึ่งเปลี่ยนไปใน พ.ศ. ๒๔๖๔) กลับเป็น กอง
ช่ำงเขียนแผนที่ทะเล
 พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นปีที่เศรษฐกิจตกต�่ำประเทศไทย
ต้องตัดลดงบประมำณเป็นจ�ำนวนมำก ข้ำรำชกำรต้องถูก
ดุลยภำพ กรมอุทกศำสตร์ถูกตัดทอนงบประมำณ และ
ถูกลดฐำนะลงเป็นกองอุทกศำสตร์ กองช่ำงเขียนแผนที่
ทะเลและกองโรงพิมพ์ถูกลดฐำนะเป็นแผนก อุปกรณ์
ส่วนใหญ่รวมทัง้แท่นพิมพ์จ�ำนวนมำกถูกโอนไปให้ กรมแผนที่
ทหำรบก คงเหลือไว้แต่แท่นพิมพ์หน้ำรำบบำงส่วน
 พ.ศ. ๒๔๗๖ กองอุทกศำสตร์กลับเลื่อนฐำนะขึ้น
เป็นกรมอีกครั้งหนึ่ง แต่กิจกำรพิมพ์ไม่ได้ปรับปรุงขยำย
ตำมไปด้วยเพรำะในกำรท่ีจัดหำอุปกรณ์มำใหม่เพื่อขยำย
งำนขึ้นไปจนเป็นกองใหม่นั้น จ�ำเป็นต้องใช้งบประมำณ
จ�ำนวนมำก ฉะนั้นงำนพิมพ์จึงกระจำยออกไปตำมหน่วย
ที่จ�ำเป็น โดยกำรพิมพ์ตัวอักษร แผนผัง และภำพพล๊อต
ไปอยู่ในหมวดเอกสำรกำรเดินเรือ กองอุปกรณ์กำรเดินเรือ 
เพื่อใช้พิมพ์ประกำศชำวเรือและบรรณสำรเล็ก ๆ น้อย ๆ 

ส่วนแท่นพิมพ์หน้ำรำบไปอยู่ในหมวดสร้ำงแผนที่ทะเล 

กองแผนที่ทะเล

 พ.ศ. ๒๔๗๙ หมวดสร้ำงแผนที่ทะเล กองแผนที่
ทะเล ได้รับอนุมัติให้จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ออฟเซทตรำอักษร 
Roland จำกเยอรมัน (ภำพที่ ๑ - ๗๒) มีขนำดเพลท ๕๕ 
X ๔๕ นิ้ว นับเป็นเคร่ืองพิมพ์ออฟเซทเคร่ืองแรกของ
ประเทศไทย และมีขนำดใหญ่ที่สุดในขณะนั้น
 พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้ท�ำกำรติดตั้งเครื่องพิมพ์โรแลนด์
และเริ่มทดลองเครื่อง เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๔๘๐
 พ.ศ. ๒๔๘๔ กรมอุทกศำสตร์ได้ก่อสร้ำงอำคำร 
๓ ซึ่งได้มอบพื้นที่ชั้นล่ำงเป็นหมวดสร้ำงแผนที่ทะเล
 พ.ศ. ๒๔๘๕ กรมอุทกศำสตร์ได้รับงบประมำณ
ให้สร้ำงอำคำรโรงพิมพ์กรมอุทกศำสตร์ขึ้น โดยใช้เงินค่ำ
ก่อสร้ำง ๒๘,๘๐๐ บำท
 พ.ศ.  ๒๔๘๗ ประเทศไทยยังอยู ่ ในระหว ่ำง
สงครำมโลก ครั้งที่ ๒ กรมอุทกศำสตร์ได้รับมอบควำมรับ
ผดิชอบให้ใช้เครือ่งพมิพ์โรแลนด์พมิพ์ธนบตัรใบละ ๑๐๐ และ 
๒๐๐ บำท ให้กับธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยได้จัดพิมพ์
จนสงครำมยุติลงจึงเลิกพิมพ์ในเดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๔๘๙ 
ในปีนี้ได้ขยำยกิจกำรหมวดเอกสำรกำรเดินเรือ กองอุปกรณ์
กำรเดินเรือขึ้นเป็นหมวดโรงพิมพ์
 พ.ศ. ๒๔๘๙ เปลี่ยนชื่อกองสร้ำงแผนที่ทะเล 
เป็นกองสร้ำงแผนที่ และได้ยกหมวดโรงพิมพ์ กอง
อุปกรณ์กำรเดินเรือขึ้นเป็นกองโรงพิมพ์ มีแผนกในปกครอง 
๔ แผนก คือ ๑) แผนกช่ำงเรียง ๒) แผนกช่ำงพิมพ์ ๓) 
แผนกช่ำงปก และ ๔) แผนกช่ำงเบ็ดเตล็ดและขนส่ง
 พ.ศ. ๒๔๙๖ กรมอุทกศำสตร์ ได้ยกฐำนะหมวด
สร้ำงแผนที่ทะเล ขึ้นเป็นกองสร้ำงแผนที่ทะเล ประกอบ
ด้วยหน่วยรอง ๕ หมวด คือ ๑) หมวดแผนที่เดินเรือ 
๒) หมวดแผนที่เดินอำกำศ ๓) หมวดเอกสำรและหลัก
ฐำน ๔) หมวดช่ำงเขียนและ ๕) หมวดช่ำงภำพและพิมพ์
 พ.ศ. ๒๕๐๑ กองทัพเรือ ได้จัดส่วนรำชกำรใหม่ 
โดยย้ำยกองโรงพิมพ์ กรมอุทกศำสตร์ ไปขึ้นกับกรม
สำรบรรณทหำรเรือ เรียกชื่อว่ำ กองโรงพิมพ์ กรมสำรบรรณ
ทหำรเรือ โดยให้รับผิดชอบงำนส่วนที่เป็นกำรพิมพ์หน้ำสูง 
(พิมพ์ตัวอักษร) ส�ำหรับกองสร้ำงแผนที่ ได ้รับกำร
ปรับปรุงใหม่ มี ๗ แผนก คือ ๑) แผนกแผนที่เดินเรือ ๒) 
แผนกแผนที่เดินอำกำศ ๓) แผนกเอกสำรและหลักฐำน 
๔) แผนกช่ำงเขียน ๕) แผนกช่ำงภำพและพิมพ์ ๖) แผนก

ถ่ำยพิมพ์บรรณสำร ๗) แผนกภำพถ่ำยทำงอำกำศ

 พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ปรับปรุงกำรจัดภำยในกองสร้ำง
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แผนที่ใหม่เหลือ ๖ แผนก คือ ๑) แผนกแผนที่เดินเรือ ๒) 

แผนกแผนที่เดินอำกำศ ๓) แผนกเอกสำรและหลักฐำน 

๔) แผนกช่ำงเขียน ๕) แผนกช่ำงภำพและพิมพ์ ๖) แผนก

ภำพถ่ำยทำงอำกำศ

 พ.ศ .  ๒๕๓๗ อำคำร  ๓ ส ่ วนที่ เป ็นกอง

สมุทรศำสตร์และกองสร้ำงแผนท่ี มีสภำพไม่ปลอดภัย

ส�ำหรับกำรใช้งำน จึงได้ย้ำยกองสมุทรศำสตร์ไปอยู่ที่

อำคำรสำมสมอในเขตพระรำชวังเดิม เป็นกำรชั่วครำว 

ส่วนกองสร้ำงแผนที่ย้ำยบำงส่วนเข้ำไปอยู่ในห้องประชุม

ชั้น ๒ ของอำคำร ๒ ในระหว่ำงรอกำรรื้ออำคำร พ.ศ.  

๒๕๓๘ กองสร้ำงแผนท่ีได้รับอนุมัติให้ด�ำเนินงำนตำม

โครงกำรน�ำร่อง เพื่อพัฒนำงำนสร้ำงแผนที่เดินเรือ

อิเล็กทรอนิกส์

 พ.ศ. ๒๕๔๐ กองสร้ำงแผนที่ได้รับเคร่ืองพิมพ์

แผนที่ใหม่ และได้ย้ำยที่ท�ำกำรเข้ำไปแทนกองส�ำรวจแผนที ่

ในอำคำร ๒ ชั้น หลังอำคำร ๓ และบำงส่วนของกองสร้ำง

แผนท่ี ย้ำยไปอยู่อำคำรริมน�้ำในพื้นที่กรมสำรวัตรทหำรเรือ 

ตรงข้ำมท่ำรำชวรดิตถ์ (ปัจจุบันเป็นท่ีตั้งของหอประชุม

กองทัพเรือ)

 พ.ศ. ๒๕๔๖ กองสร้ำงแผนที่ได้ย้ำยที่ท�ำกำรจำก

ที่ตั้งเดิมในเขตพระรำชวังเดิม มำยังที่ตั้งกรมอุทกศำสตร์

แห่งใหม่ในพื้นที่บำงนำ จนกระทั่งปัจจุบัน

 

ภำพที่ ๑-๗๒ เครื่องพิมพ์ออฟเซท ตรำอักษร โรแลนด์ มีขนำดเพลท 

๕๕ X ๔๕ นิ้ว นับเป็นเครื่องพิมพ์ออฟเซทเครื่องแรกของไทย

ภำพที่ ๑-๗๓ ภำพธนบัตรที่พิมพ์ที่กรมแผนที่ทหำรและ
กรมอุทกศำสตร์ทหำรเรือ มี ๒ รำคำ คือ ๒๐ บำท 

พิมพ์เมื่อวันที่ ๒๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๔๘๘ และ ๑๐๐ บำท 
พิมพ์เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๘ 

๑.๒๔ งานเครื่องหมายทางเรือ
 ในสมัยที่ฝร่ังได้มำขอเจรจำสัญญำทำงพระรำช
ไมตรี เพื่อขอแก้ไขวิธีกำรค้ำกับประเทศไทย นับตั้งแต่
สมัยรัชกำลที่ ๒ เป็นต้นมำ โดยมี จอห์น ครอฟอร์ด เป็น
ทูตอังกฤษเข้ำมำเจรจำเป็นคนแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖๕ 
และต่อมำในปี พ.ศ. ๒๓๖๙ ก็มี ร้อยเอก เฮนรี่ เบอร์นี 
เข้ำมำเจรจำสัญญำทำงพระรำชไมตรีและกำรค้ำอีก ทั้ง
สองคนนี้มำในนำมของผู้ส�ำเร็จรำชกำรอินเดีย 
 จำกนั้นก็ได้มีเรือค้ำขำยของต่ำงประเทศเข้ำมำ
ในกรุงเทพฯ เป็นจ�ำนวนมำกขึ้น ทำงฝ่ำยสหรัฐอเมริกำก็
ขอเข้ำมำท�ำสัญญำเช่นเดียวกับฝ่ำยอังกฤษ จนถึงสมัย
รัชกำลที่ ๔ เซอร์ จอห์น บำวริง ผู้ว่ำรำชกำรเมืองฮ่องกง 
ได้เป็นรำชทูตในนำมของเมืองอังกฤษ เข้ำมำท�ำสัญญำทำง
พระรำชไมตร ีและกำรค้ำกบัประเทศไทย เมือ่ปี พ.ศ. ๒๓๙๘ 
กำรตกลงกำรท�ำสัญญำในครั้งนี้ เป็นอันยกเลิกวิธีกำรค้ำ
แบบโบรำณโดยสิ้นเชิง 
 ต่อแต่นั้นมำก็ได้มีเรือค้ำขำยของประเทศต่ำง ๆ 
เข้ำมำในกรุงเทพฯ เป็นจ�ำนวนมำกข้ึนเป็นล�ำดับ กิจกำร
ของกรมท่ำก็เพิ่มพูนมำกขึ้นเป็นเงำตำมตัว จึงได้จัดงำน
ของกรมท่ำ ออกเป็น ๓ ฝ่ำย เรียกว่ำ กรมท่ำกลำง 
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กรมท่ำซ้ำย และกรมท่ำขวำ โดยกรมท่ำกลำง มีหน้ำที่
เป็นกองกลำง รับหน้ำท่ีส่วนใหญ่ในกิจกำรทั่วไป และ
ติดต่อกับฝรั่งชำวยุโรป กรมท่ำซ้ำยติดต่อกับคนจีน และ

กรมท่ำขวำติดต่อกับคนแขก

 เม่ือมีเรอืสนิค้ำเข้ำมำกรงุเทพฯ มำกยิง่ขึน้ กจ็�ำเป็น

ต้องปรับปรุงกิจกำรฝ่ำยเจ้ำท่ำ ให้เหมำะสมกับควำมเจริญ

ของประเทศ อำทิ กำรท่ำเรือ กำรน�ำร่อง กำรเครื่องหมำย

ทำงเรือ และกำรออกพระรำชก�ำหนดกฎหมำยเก่ียวกับ

กำรเดินเรือ ทำงรำชกำรจึงได้จัดหำฝรั่งชำวยุโรปมำช่วย

รำชกำรของกรมท่ำฝ่ำยเจ้ำท่ำ ให้เป็นที่เรียบร้อย จึงได้

ตกลงว่ำจ้ำง กัปตัน จอห์น บุช ชำติอังกฤษ มำเป็นผู้ริเริ่ม

งำนฝ่ำยเจ้ำท่ำ เพื่อให้ควำมสะดวกแก่บรรดำเรือค้ำขำยที่

เข้ำมำในท่ำเรือของประเทศไทย ซึ่งนับวันมีแต่จะมำกยิ่งขึ้น 

 กัปตันบุช แรกเริ่มมีต�ำแหน่งเรียกว่ำ เจ้ำท่ำ คน

สมัยก่อนเรียกท่ำนว่ำ หับประมำสะแตน (Harbour Master) 

ขึ้นกับกรมท่ำกลำง หน้ำที่เจ้ำท่ำแบบหับประมำสะแตนนี้  

ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรค้ำหำเงินเข้ำสู่ท้องพระคลัง กัปตัน

บุช เจ้ำท่ำตำมระบบใหม่ได้เข้ำมำรับรำชกำรในเมืองไทย 

ในสมัยรัชกำลที่ ๔ ได้ปฏิบัติรำชกำรมีควำมชอบตลอดมำ 

จนได้รับพระรำชทำนบรรดำศักด์ิเป็นหลวง พระ และ

พระยำวิสูตรสำครดิษฐ์ ตำมล�ำดับ 

 งำนเริ่มแรกของท่ำนก็คือ ในปี พ.ศ. ๒๓๙๖ ได้

โปรดเกล้ำฯ ให้กัปตันบุช จัดกำรสร้ำงกระโจมไฟที่ปำก

แม่น�้ำเจ้ำพระยำ เพื่อสะดวกแก่กำรเดินเรือที่จะเขำ้มำใน

กรุงเทพฯ และต่อมำก็ได้จัดสร้ำงสำมขำ และทุ่นหมำย

ทำงเดินเรือ ตั้งแต่ปำกน�้ำเจ้ำพระยำลงไปตำมฝั่งทะเล

ตะวันออกจนถึงระยอง กำรนี้ กัปตันบุช มีหน้ำที่อ�ำนวยกำร 

และดูแลรักษำโดยตลอด จึงกล่ำวได้ว่ำ กิจกำรเครื่องหมำย

ทำงเรือในประเทศไทย ได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่ำงจนถือได้ว่ำ

เป็นส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกแก่กำรเดินเรือในรัชสมัยของ

พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๔ 

 ปี พ.ศ. ๒๔๐๙ ได้โปรดเกล้ำฯ ให้พระยำเทพ

อรชุน ไปท�ำเรือนตะเกียง (ประภำคำร) ที่หลังสันดอน 

ส�ำหรับเรือลูกค้ำใช้เป็นที่หมำยเข้ำออก

 ปี พ.ศ. ๒๔๑๗  สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรี

สุริยวงศ์ ได้บริจำคเงินสร้ำงประภำคำรสมัยใหม่ที่สันดอน

ปำกแม่น�้ำเจ้ำพระยำ เปิดใช้เมื่อ วันที่ ๙ พฤศจิกำยน  มี

เจ้ำหน้ำที่เป็นฝร่ังชำวเยอรมันคอยเฝ้ำดูแลรักษำ ให้ชื่อ 

ประภำคำรว่ำ Bar of Regent Lighthouse นับเป็น

ประภำคำรแห่งแรกของประเทศไทย ที่สร้ำงขึ้นตำม

มำตรฐำนสำกล เคร่ืองหมำยทำงเรือในสมัยเร่ิมแรกนั้น 

ใช้ไม้เสำแก่นหุ้มสังกะสี ๓ ต้น ปักลงไปในดินเป็นรูป ๓ 

ขำ ข้ำงบนสำนเป็นตะกร้อ แล้วทำสีขำวหรือสีแดงไว้เป็น

ที่สังเกต 

 พ.ศ. ๒๔๒๑ ทำงรำชกำรกรมท่ำจึงได้เริ่มสั่งทุ่น

เหล็กจำกประเทศอังกฤษมำใช้เป็นเคร่ืองหมำยทำงเรือ

เป็นกำรถำวร แต่ไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐำนว่ำ กัปตันบุช 

ได้สร้ำงเครื่องหมำยทำงเรือ ไว้ที่ไหนบ้ำงทำงฝั่งตะวันออก

ของอ่ำวไทย

 ส�ำหรับเรือใช้สอยในรำชกำรฝ่ำยเจ้ำท่ำนั้น ใช้เรือ

ที่มีชื่อว่ำ กรมท่ำ (Khromata) ซึ่ง กัปตันบุช เป็นนำยเรือ

เองในระยะเร่ิมแรกที่เร่ิมรับหน้ำที่เป็นเจ้ำท่ำ ต่อมำได้ใช้

เรือรำชกำรล�ำอ่ืน ๆ ส�ำหรับงำนเจ้ำท่ำ เช่น เรือแกลดีส 

เรือพิลลำ และเรือพระยม เป็นต้น ส�ำหรับใช้สอยใน

รำชกำรเกี่ยวกับกำรกระโจมไฟ และเครื่องหมำยทำงเรือ 

ซึ่งถือว่ำเป็นงำนส�ำคัญอย่ำงหนึ่งของเจ้ำท่ำ

 งำนเครื่องหมำยทำงเรือในสมัยนั้น ได้ขยำยต่อ

ไปโดยจัดให้มีกระโจมไฟ และเครื่องหมำยทำงเรือแสดง

ร่องน�้ำ และที่ตื้น โดยทั่วไปในอ่ำวไทยทั้งฝั่งตะวันออก 

ฝั่งตะวันตก และฝั่งทะเลด้ำนตะวันตกของแหลมมำลำยู

ภำคภูเก็ต ภำยหลังเจ้ำท่ำย้ำยจำกกรมทำ่มำอยู่ในสังกัด

กรมโยธำธิกำร และต่อมำยกฐำนะเป็นกรมเจ้ำท่ำ 

 ในสมัยที่กรมเจ้ำท่ำมีหน้ำท่ีควบคุมดูแลกำร

เครื่องหมำยทำงเรือ ซึ่งเป็นงำนส�ำคัญอย่ำงหนึ่งนั้น  กรม

เจ้ำท่ำได้มีกองกระโจมไฟขึ้นในสังกัด เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๘ 

และมีเรือพระยม (ล�ำที่หนึ่ง) ส�ำหรับใช้เป็นพำหนะตรวจ

ตรำดูแลกระโจมไฟ และทุ่นเครื่องหมำยทำงเรือ และใช้

ส�ำหรับส่งน�้ำมันก๊ำดจุดตะเกียง เสบียง และพัสดุต่ำง ๆ 

ตลอดจนเงินเดือนของเจ้ำหน้ำที่กระโจมไฟที่ได้สร้ำงไว้

แล้วในสมัยนั้น 

 กำรปฏิบัติหน้ำที่ของกองกระโจมไฟนั้น มีเรือ

ตรวจภำค คือ กำรตรวจสภำพของกระโจมไฟ และกำร

ท�ำควำมสะอำดทุ่นเครื่องหมำยที่ได้ทอดไว้ตำมที่ต่ำง ๆ 

กำรตรวจภำค มีปีละ ๒ ครั้ง คือ ทำงภำคตะวันออก ไป

ท�ำกำรตรวจในเดือนกุมภำพันธ์ ทำงภำคตะวันตกไป

ตรวจในเดือนกรกฎำคม ในโอกำสนี้จะจัดสิ่งของต่ำง ๆ 
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และเงินเดือนที่จะเอำไปจ่ำยในที่ต่ำง ๆ ด้วย กำรส่งสิ่งของ

และเงินเดือน ตำมธรรมดำไปส่ง ๒ หรือ ๓ เดือนหนึ่งครั้ง 
แต่ที่กระโจมไฟเกำะจวง ซึ่งเป็นกระโจมไฟส�ำคัญและอยู่
ไม่ไกลนัก มีกำรส่งเป็นประจ�ำทุก ๆ เดือน หัวหน้ำกอง
กระโจมไฟในสมัยก่อน ๆ   (ของกรมเจ้ำท่ำ) มีหลวงประดิษฐ์
นำวำ (จันทร์) พระวิถีชลธำร (สอน) และหลวงสัญจรชลธี 
(W.Nielsen) เป็นคนสุดท้ำย
กิจการหลังการมอบโอนกระโจมไฟและทุ่นไปขึ้น
กับกระทรวงทหารเรือ 
 เน่ืองจำกกิจกำรเครื่องหมำยทำงเรือเป็นงำน
ส�ำคัญ ซึ่งทำงรำชกำรจะต้องจัดท�ำประภำคำร และทุ่น
เครื่องหมำยทำงเรือให้มีจ�ำนวนมำกยิ่งขึ้นตำมแบบอย่ำง
ของสำกล ในกำรนี้ จ�ำเป็นต้องใช้เจ้ำหน้ำที่ และพำหนะ
ทำงเรือ เป็นจ�ำนวนมำกจึงจะพอแก่กำร ทำงรำชกำรจึง
เห็นว่ำหำกจะโอนกิจกำรนี้ มอบให้กระทรวงทหำรเรือรับ
ไปด�ำเนินกำรก็จะเป็นกำรเหมำะสม ฉะนัน้ ในปี พ.ศ.  ๒๔๖๒ 
(ในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
รัชกำลที่ ๖) จึงมีพระบรมรำชโองกำรให้โอนกระโจมไฟ
และทุ่น จำกกรมเจ้ำท่ำ กระทรวงนครบำล และกระทรวง
มหำดไทย ไปอยู ่ในควำมดูแลของกระทรวงทหำรเรือ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ดังมีประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำว่ำดังนี้

ประกาศกระแสพระบรมราชโองการ
โอนกระโจมไฟและทุ่นไปรวมขึ้นทางกระทรวงทหารเรือ
 มีพระบรมรำชโองกำรด�ำรัสเหนือเกล้ำฯ	 ว่ำ	
รำชกำรกระโจมไฟและทุ่นไฟต่ำง	ๆ	ซึ่งอยู่ในควำมรับผิด
ชอบแห่งกรมเจ้ำท่ำ	กระทรวงคมนำคม	และกระทรวง
มหำดไทย	 เวลำนี้มีส่วนมำก	ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกิจกำรของ
รำชนำวี	สมควรจะโอนกำรดูแลรักษำกระโจมไฟและทุ่น
เหล่ำนี้	ไปขึ้นอยู่กับกระทรวงทหำรเรือ	จึงโปรดเกล้ำฯ	ให้
กระทรวงทหำรเรือรับหน้ำที่ซึ่งว ่ำนี้ 	 จำกกระทรวง
นครบำล	และกระทรวงมหำดไทย	แต่บัดนี้เป็นต้นไป
	 ประกำศมำ	ณ	วันที่	 ๒๔	 ธันวำคม	พระพุทธ
ศักรำช	๒๔๖๒	เป็นปีที่	๑๐	ในรัชกำรปัจจุบันนี้
 ในขณะท่ีมีกำรโอนรับมอบกิจกำรน้ี กรมเจ้ำท่ำ
อยู่ในสังกัดกระทรวงนครบำล ส่วนประภำคำรทำงภำค
ใต้ซึ่งอยู่ห่ำงไกลจำกรุงเทพฯ มำก ไม่เป็นกำรสะดวกที่จะ
ให้กรมเจ้ำท่ำควบคุมดูแลโดยตรง จึงได้มอบให้ทำงฝ่ำย

มหำดไทยจัดกำรดูแลแทน ประภำคำรทำงใต้คือที่
ปัตตำนี และบริเวณภูเก็ต จึงเคยอยู่ในควำมดูแลของ
กระทรวงมหำดไทยมำก่อน
 ก่อนกำรโอนรับมอบประภำคำรและกระโจมไฟ 
ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมเจ้ำท่ำประกอบด้วย
 ๑.ประภำคำรสันดอน สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓
 ๒.ประภำคำรหินสัมปะยื้อ จังหวัดชลบุรี สร้ำงเมือ่ 
พ.ศ. ๒๔๓๘
 ๓.ประภำคำรเกำะจวง จังหวัดชลบุรี  สร้ำงเมื่อ  
พ.ศ. ๒๔๔๐
 ๔.กระโจมไฟสงขลำ จังหวัดสงขลำ สร้ำงเมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๔๐
 ๕.ประภำคำรเกำะตะเภำน้อย จังหวัดภูเก็ต สร้ำง
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒
 ๖.ประภำคำรแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี สร้ำงเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๔๙
 ๗.ประภำคำรเกำะปรำบ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐
 ๘.กระโจมไฟเกำะเตำหม้อ จังหวัดชลบุรี สร้ำง
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑
 ๙.ประโจมไฟหินขี้ช้ำง จังหวัดตรำด   สร้ำงเมื่อ  
พ.ศ. ๒๔๕๑
 ๑๐.กระโจมไฟเกำะโคม (เกำะคัน) จังหวัดระนอง
สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑
 ๑๑.ประภำคำรเกำะมัตโพน จังหวัดชุมพร 
สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑
 ๑๒.ประภำคำรหลังสวน จังหวัดชุมพร สร้ำงเมื่อ  
พ.ศ. ๒๔๕๓
 ๑๓.กระโจมไฟเกำะบุเหลำโบ๊ต (เกำะเบ็ง) จังหวัด
ตรัง สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓
 ๑๔.กระโจมไฟเกำะยำว จังหวัดสตูล สร้ำงเมื่อ  
พ.ศ. ๒๔๕๖
 นอกจำกนี้ ยังมีเรือทุ่นไฟทอดเป็นเครื่องหมำย
ทำงเรือเดินในร่องน�้ำสันดอนปำกน�้ำเจ้ำพระยำ รวม ๓ ล�ำ 
ทุ่นหมำยต�ำบลที่เป็นอันตรำยแก่กำรเดินเรือ ๑๓ แห่ง
 ในกำรมอบโอนกระโจมไฟและทุ่นไฟต่ำง ๆ ไป
ขึ้นอยู่กับกระทรวงทหำรเรือนี้ยังมีเรือ “พระยม” (ต่อมำ

เปลีย่นเป็น “เรอืหลวงจวง” เมือ่วันที ่๒๐ มกรำคม พ.ศ.  ๒๔๗๘) 
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ส�ำหรับตรวจกำรประภำคำร ๑ ล�ำ พร้อมด้วยงบประมำณ

ปีละ ๒๘๐,๐๐๐.- บำท (ค่ำของเงินเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๒) 

โดยให้กองทัพเรือเป็นผู้ถืองบประมำณค่ำใช้จ่ำยจำก

งบประมำณจ�ำนวนนี้ ได้ถูกตัดหลังจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำร

ปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยกองทัพเรือได้จัดสรรงบ

ประมำณของกองทัพเรือให้

  หลังจำกที่ได้รับมอบกระโจมไฟและทุ่นไฟต่ำง ๆ 

แล้ว กระทรวงทหำรเรือ ก็ได้มอบให้ นำวำเอก ฟริตซ์ 

ทอมเซ็น หัวหน้ำแผนกที่ ๗ กรมเสนำธิกำรทหำรเรือ เป็น

ผู้จัดกำรรับมอบและเป็นเจ้ำหน้ำที่ด�ำเนินกำร โดยได้มี

กำรรับมอบกัน เมื่อวันที่ ๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๒ (ขณะนั้น

วันขึ้นปีใหม่ ยังใช้ วันที่ ๑ เมษำยน) เม่ือรับโอนมำแล้ว

ทำงด้ำนงบประมำณได้ให้กระทรวงทหำรเรือถืองบ

ประมำณ แต่กระทรวงทหำรเรือมีงำนที่ต้องใช้งบประมำณ

อยู่มำก งบประมำณแผนกที่ ๗ ได้รับส�ำหรับใช้เพื่อกำรนี้

จึงลดลงจำกที่หน่วยเดิมเคยได้รับมำก แต่ก็ได้พยำยำม

จัดท�ำ ดัดแปลงแก้ไขในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่อง

ใช้ด้วยก�ำลังพลของหน่วยเอง และได้ขยำยงำนเครื่องหมำย

ทำงเรือให้เป็นไปตำมระบบมำตรฐำนสำกลจนกิจกำรนี้

ได้เจริญก้ำวหน้ำมำตำมล�ำดับ 

 ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ แผนกที ่๗ ของกรมเสนำธิกำร

ทหำรเรือ ก็ได้รับกำรเปลี่ยนนำม  เป็น “กองอุทกศำสตร์

ทหำรเรือ” และอีก ๑ เดือนกว่ำต่อมำ ก็ยกกองอุทกศำสตร์

ทหำรเรือขึ้นเป็น “กรมอุทกศำสตร์ทหำรเรือ” โดยกิจกำร

เคร่ืองหมำยทำงเรือนั้นได้ตั้งกองเครื่องหมำยทำงเรือขึ้น

รับผิดชอบ มีหน่วยใต้กำรบังคับบัญชำ คือ

 - กระโจมไฟสันดอน 

 - กระโจมไฟอัษฎำงค์ 

 - กระโจมไฟเกำะพระ

 - กระโจมไฟเกำะจวง

 - กระโจมไฟระยอง

 - กระโจมไฟเกำะเสม็ด

 - กระโจมไฟแหลมงอบ

 - กระโจมไฟเกำะจิก

 - เรือทุ่นเขียว 

 - เรือทุ่นแดงล�ำนอก

 - เรือทุ่นแดงล�ำใน 

 - เรือทุ่นอะไหล่อยู่ในกรุงเทพ ฯ

 ระหว่ำง พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๔๖๖ กองเครือ่งหมำยทำงเรือ

ได้จัดสร้ำงกระโจมไฟข้ึนอีกหลำยแห่ง ได้แก่ กระโจมไฟ

เกำะมัตโพน กระโจมไฟเกำะปรำบ กระโจมไฟเกำะผี 

กระโจมไฟเกำะตะเภำน้อย กระโจมไฟเกำะยำว กระโจม

ไฟเกำะแสมสำร กระโจมไฟแหลมสิงห์ กระโจมไฟ

หลังสวน กระโจมไฟสงขลำ กระโจมไฟเกำะช้ำง กระโจม

ไฟเกำะเบ็ง

 ใน พ.ศ. ๒๔๖๗ กองเครื่องหมำยทำงเรือเริ่ม

เปลี่ยนเชื้อเพลิงท่ีใช้จุดตะเกียงกระโจมไฟจำกกำรใช้

น�้ำมันก๊ำดเป็นก๊ำชอะเซติลีน โดยเร่ิมเปล่ียนแห่งแรกที่

กระโจมไฟเกำะเตำหม้อ เมือ่วนัที ่๒๒ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๔๖๗ 

 ใน พ.ศ. ๒๔๖๘ กรมอุทกศำสตร์ ได้มีกำรเปลีย่นแปลง

กำรเรียกชือ่กระโจมไฟใหม่ โดยเรยีกกระโจมไฟท่ีมเีจ้ำหน้ำที่

เฝ้ำดูแลรักษำว่ำ “ประภำคำร” ซึ่งแต่เดิมเรียกรวมกัน

หมดว่ำ “กระโจมไฟ” ไม่ว่ำจะมีคนเฝ้ำหรือไม่ กำรจัดส่วน

รำชกำรในกองเครือ่งหมำยทำงเรอื ใน พ.ศ. นี ้จงึประกอบด้วย

 - คลังทุ่น และประภำคำร 

 - เรือทุ่นอะไหล่ในกรุงเทพ ฯ

 - เรือทุ่นแดงล�ำใน 

 - เรือทุ่นแดงล�ำนอก

 - เรือทุ่นเขียว 

 - ประภำคำรสันดอน

 - ประภำคำรอัษฎำงค์ 

 - ประภำคำรแหลมตำชี

 - ประภำคำรพำหุรัตน์ (เกำะจวง)

 - ประภำคำรช่องแสมสำร

 - ประภำคำรระยอง 

 - ประภำคำรเกำะเสม็ด

 - ประภำคำรแหลมสิงห์ 

 - ประภำคำรเกำะจิก

 - ประภำคำรแหลมงอบ 

 - ประภำคำรเกำะมัตโพน

 - ประภำคำรหลังสวน

 - ประภำคำรเกำะปรำบ

 - ประภำคำรเกำะคัน

 - ประภำคำรเกำะตะเภำน้อย

 - ประภำคำรเกำะเบ็ง

 - ประภำคำรเกำะยำว
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 - ประภำคำรเกำะผี

 หลังจำก พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็นต้นมำ กำรเปลี่ยนแปลง

กำรจัดส่วนรำชกำรภำยในกองเครื่องหมำยทำงเรือ  มี

ไม่มำกนัก มีกำรยุบเลิก และจัดตั้งประภำคำรบ้ำงตำม

เหตุแห่งสถำนกำรณ์ เมื่อประภำคำรสันดอน เปลี่ยนไป

ท�ำหน้ำที่ชักสัญญำณบอกควำมลึกของน�้ำ เพื่อให้เรือที่

จอดคอยผ่ำนสันดอนทรำบ ก็ได้เปลี่ยนเรียกประภำคำร

สันดอนเป็น “สถำนีบอกน�้ำสันดอน”

 ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ กองเครื่องหมำยทำงเรือ ถูกยุบ

ลงเป ็นแผนกตำมกรมอุทกศำสตร ์ทหำรเรือท่ีถูกยุบ

เป็นกองอุทกศำสตร์ทหำรเรือ แต่ในปีต่อมำก็กลับยก

ฐำนะเป็นเช่นเดิม กองเครื่องหมำยทำงเรือ ใน พ.ศ. ๒๔๗๖ 

มีหน่วยขึ้นตรงประกอบด้วย

 - เรือทุ่นไฟเขียว

 - เรือทุ่นไฟแดง

 - เรือทุ่นไฟขำว 

 - เรือทุ่นอะไหล่

 - สถำนีบอกน�้ำสันดอน

 - ประภำคำรอัษฎำงค์

 - ประภำคำรพำหุรัตน์

 - ประภำคำรแหลมตำชี

 - ประภำคำรเกำะเสม็ด

 - ประภำคำรแหลมสิงห์

 - ประภำคำรแหลมงอบ

 - ประภำคำรหลังสวน

 - ประภำคำรเกำะปรำบ

 - ประภำคำรเกำะไผ่

 - ประภำคำรเกำะตะเภำน้อย 

 ส�ำหรับงำนเครื่องหมำยทำงเรือในปีนี้ ทำงกำร

ได้พิจำรณำเห็นว่ำเรือทุ ่นไฟมีรำคำแพงมำกถึงล�ำละ 

๗๐,๐๐๐ บำท ไม่คุ้มค่ำและมักจะเคล่ือนท่ีเมื่อมีคลื่นลม

จัดคนประจ�ำเรือหำควำมสุขมิได้ จึงได้อนุมัติให้กรม

อุทกศำสตร์ สร้ำงประภำคำรสันดอนขึ้นใหม่เป็นคอนกรีต

เสริมเหล็กรูปหอคอย ๓ ชั้น ส่วนตัวตะเกียงใช้ของเก่ำที่

สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำสุริยวงศ์ซื้อมำ น�ำมำดัดแปลง

ใหม่ เริ่มลงมือสร้ำงเมื่อวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๔๗๙ เปิด

ใช้งำนเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๔๘๐ สิ้นค่ำ

ก่อสร้ำง ๒๖,๘๐๐ บำท

 ในด้ำนกำรจัดส่วนรำชกำรภำยในกองนั้น นับแต่

รับโอนกิจกำรจำกกระทรวงนครบำล และกระทรวง

มหำดไทย ใน พ.ศ. ๒๔๖๒ กล่ำวได้ว่ำแทบจะไม่มีกำร

เปล่ียนแปลง ประภำคำรต่ำง ๆ ถูกจัดให้เป็นหน่วยที่ขึ้น

ต่อกองโดยตรง จนมำถึง พ.ศ. ๒๕๐๑ แนวควำมคิดจึง

เปลี่ยนไป โดยได้จัดให้ประภำคำรต่ำง ๆ เป็นหน่วยขึ้น

ตรงต่อแผนกประภำคำรและทุ่น  ในปีนี้ กองเครื่องหมำย

ทำงเรือ จึงแบ่งเป็น ๒ แผนก คือ แผนกประภำคำรและทุ่น 

กับแผนกช่ำงเครื่องหมำยทำงเรือ ส�ำหรับที่ท�ำกำรของกอง

เครื่องหมำยทำงเรือนั้น ใน พ.ศ. ๒๔๘๐ อยู่บนชั้น ๒ ของ

อำคำร ๓ ด้ำนท่ีต่อกับโรงพิมพ์กรมสำรบรรณทหำรเรือ 

ส่วนคลังเครื่องหมำยทำงเรือ อยู่หลังป้อมวิชัยประสิทธิ์

  

ภำพที่ ๑-๗๔ แผนผังกำรจัดกองเครื่องหมำยทำงเรือ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑

 พ.ศ. ๒๕๑๑ กองทพัเรือ มคีวำมต้องกำรพืน้ท่ีหลัง

ป้อมวิชัยประสิทธิ์ ซึ่งเป็นกรำบทหำรหมวดเรืออุทกศำสตร ์

และคลังของกองเครื่องหมำยทำงเรือ เพื่อก่อสร้ำงโรงเรียน

นำยทหำร จงึได้สร้ำงอำคำรกรำบทหำร และคลงัเครือ่งหมำย

ทำงเรือชั่วครำวให้ใหม่ท่ีปำกคลองวัดอรุณรำชวรำรำม 

ซึ่งเดิมเป็นคลังเชื้อเพลิงของกรมพลำธิกำรทหำรเรือ

 พ.ศ. ๒๕๑๕ กำรพัฒนำงำนเครื่องหมำยทำงเรือ

แบบก้ำวกระโดดได้เริ่มขึ้น เป็นปีแรกเริ่ม “โครงกำร

พัฒนำเครื่องหมำยทำงเรือในน่ำนน�้ำไทย พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึง 

๒๕๑๙” โดยได้รับงบประมำณจำกรัฐบำลผ่ำนกระทรวง

คมนำคม โครงกำรนี้มี นำวำเอก สุขเกษม ณ ล�ำปำง 

หัวหน้ำกองเครื่องหมำยทำงเรือ เป็นผู้เริ่มโครงกำรและ

ได้รับกำรสนับสนุนจำกกรมอุทกศำสตร์ กองทัพเรือ และ

กระทรวงกลำโหม ตำมล�ำดับ จนในที่สุดได้ผ่ำนควำมเห็น

ชอบจำกสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

และคณะรัฐมนตรี เป้ำหมำยในกำรด�ำเนินกำรโดยย่อ คือ 

สร้ำงเรือใช้งำนเครื่องหมำยทำงเรือ ๑ ล�ำ สร้ำงกระโจมไฟ

ขึ้นอีก ๒๑ แห่ง สร้ำงที่ท�ำกำรและบ้ำนพักให้ประภำคำร

ต่ำง ๆ สร้ำงที่ท�ำกำรกองเครื่องหมำยทำงเรือและคลัง 
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จัดหำตะเกียง เครื่องแสงสว่ำง ทุ่นไฟ เรือยนต์ และอื่น ๆ 

 พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมอุทกศำสตร์ ได้รับอนุมัติให้

ปรับปรุงกำรแบ่งส่วนรำชกำร และอัตรำก�ำลังพลใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๒๐ จัดแบ่งส่วนรำชกำร

ออกเป็น ๙ กอง และในปีนั้นเอง กองเครื่องหมำยทำงเรือ 

ได้รับอนมุติัให้เพิม่แผนกคลงัเครือ่งหมำยทำงเรือ ขึน้อีกแผนกหนึง่ 

ภำพที่ ๑-๗๕ แผนผังกำรจัดกองเครื่องหมำยทำงเรือ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐

 วันที่ ๑๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับมอบเรือใช้
งำนเครื่องหมำยทำงเรือ “เรือหลวงสุริยะ” ขนำด ๙๖๐ ตัน 
ซึ่งต่อที่ บริษัท อู่กรุงเทพ จ�ำกัด โดยได้งบประมำณจำก
กระทรวงคมนำคม มี เรือเอก เสน่ห์ สุนทรมงคล (ยศใน
ขณะนั้น) เป็นผู้บังคับกำรเรือคนแรก
 ส�ำหรับกำรก่อสร้ำงที่ท�ำกำรนั้น ใน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ได้รื้ออำคำรไม้สองชั้นด้ำนหลัง อำคำร ๓ ซึ่งเป็นที่ท�ำกำร
กองเครื่องหมำยทำงเรือ (อยู่ระหว่ำงโรงพิมพ์กองสร้ำง
แผนที่ กับกองโรงพิมพ์กรมสำรบรรณทหำรเรือ ใน
พระรำชวังเดิม) รวมท้ังรื้อกองโรงพิมพ์กรมสำรบรรณ
ทหำรเรือด้วย แล้วได้ก่อสร้ำงอำคำร ๒ ชั้นขึ้นใหม่ ต่อกับ
กองโรงพิมพ์กรมสำรบรรณทหำรเรือเป็นตึกเดียวกัน ใน
ระยะแรกได้แบ่งอำคำรส่วนของกรมอุทกศำสตร์ ให้เป็น
ที่ท�ำกำรกองเครื่องหมำยทำงเรือชั่วครำว  ต่อมำใน พ.ศ. 
๒๕๒๕ เมื่อจะรื้ออำคำรกองบังคับกำรกรมอุทกศำสตรเ์ดิม
เพื่อก่อสร้ำงใหม่ ได้ใช้อำคำรนี้เป็นท่ีท�ำกำรกองธุรกำร
ชั่วครำว ส่วนกองเคร่ืองหมำยทำงเรือย้ำยไปอยู่ที่กรำบ

ทหำรหมวดเรืออุทกศำสตร์ในสถำนีทหำรเรือกรุงเทพ 

เป็นกำรชั่วครำว

 ใน พ.ศ. ๒๕๒๗ กองเครื่องหมำยทำงเรือได้เริ่ม

ทดลองใช้ตะเกียงกระโจมไฟระบบพลังงำนแสงอำทิตย์

เป็นครั้งแรก โดยติดตั้งทดลองที่กระโจมไฟเกำะเตำหม้อ 

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้ผลเป็นที่น่ำพอใจ 

หลังจำกนั้นจึงเริ่มทยอยเปลี่ยนกระโจมไฟที่เหลือเป็น

ตะเกียงพลังงำนแสงอำทิตย์

 วันที่ ๓ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๒๙  กองเครื่องหมำย

ทำงเรือ และหมวดเรืออุทกศำสตร์ ย้ำยที่ตั้งจำกที่ตั้ง

ชั่วครำวในสถำนีทหำรเรือกรุงเทพ ไปยังที่ท�ำกำรสร้ำงใหม่

บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ำ

ภำพที่ ๑-๗๖ ที่ตั้งกองเครื่องหมำยทำงเรือและหมวดเรืออุทกศำสตร์ 
บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ำฯ จังหวัดสมุทรปรำกำร

 พ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐบำลไทยและรฐับำลมำเลเซยี ร่วมกนั
จัดพิธีเปิดประภำคำรตำกใบ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษำยน เพื่อ
เป็นท่ีหมำยแสดงแนวเส้นแบ่งทะเลอำณำเขตระหว่ำง
ประเทศทั้งสองทำงฝั่งอ่ำวไทย และใช้เป็นเครื่องหมำย
ทำงเรือโดยกรมอุทกศำสตร์ได้รับมอบควำมรับผิดชอบใน
กำรด�ำเนินกำรประภำคำร
 ๒๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๓๔ เมื่อรัฐบำลได้ด�ำเนิน
กำรสร้ำงท่ำเรือพำณิชย์แหลมฉบังเสร็จแล้ว คณะรัฐมนตรี
มีมติให้เลิกกิจกำรของท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ (ท่ำเรือน�้ำลึก
จุกเสม็ด) และให้กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยส่งคืนท่ำเรือ
พำณิชย์สัตหีบให้กองทัพเรือ กองทัพเรือมอบให้ฐำนทัพเรือ
สัตหีบ เข้ำไปด�ำเนินกำรดูแลและรับผิดชอบ โดยมอบงำน
เครื่องหมำยทำงเรือในเขตท่ำให้กรมอุทกศำสตร์รับผิดชอบ
 พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องในมหำมงคลวโรกำสที่ 
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลย์รำชสมบัติเป็นปีที ่
๕๐ กองทัพเรือ หน่วยรำชกำร และประชำชนชำวจังหวัด
เพชรบุรี ร่วมกันแสดงควำมจงรักภักดีและควำมส�ำนึกใน
พระมหำกรุณำธคิณุท่ีทรงมต่ีอประเทศชำติ โดยได้ร่วมกนั
ก่อสร้ำง “กระโจมไฟเฉลิมพระเกียรติบ้านแหลม” โดยมี 
พลเรือเอก วิจิตร ช�ำนำญกำรณ์ ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ 

เป็นประธำนในพิธเีปิดกระโจมไฟ เมือ่วนัที ่๒๑ มกรำคม 

พ.ศ. ๒๕๔๐
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ภำพที่ ๑-๗๗ กระโจมไฟเฉลิมพระเกียรติบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 ในวโรกำสเดียวกัน กองทัพเรือ หน่วยรำชกำร 

และประชำชนชำวจังหวัดภูเก็ตร่วมกันแสดงควำมจงรัก

ภักดีและควำมส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณที่มีต ่อ

ประเทศชำติและพสกนิกรของพระองค์ จึงได้ร่วมกัน

ก่อสร้ำง “ประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ” 

น้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำยเพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติ    

ปีกำญจนำภิเษก เม่ือกำรก่อสร้ำงส�ำเร็จลงแล้ว ในวันที่ 

๒๙ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๔๐ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ 

สยำมกุฎรำชกุมำร เสด็จพระรำชด�ำเนินแทนพระองค์ 

ทรงประกอบพิธีเปิดประภำคำร ณ บริเวณแหลมพรหมเทพ 

จังหวัดภูเก็ต นอกจำกจะใช้เป็นประภำคำรช่วยกำรเดินเรือ

แล้ว ด้ำนหน้ำของประภำคำรยังติดตั้งเครื่องแสดงข้อมูล

แบบป้ำยไฟวิ่ง ให้ข้อมูลเวลำมำตรฐำน ข้อมูลระดับน�้ำอุตุ

นยิมวทิยำฯ อกีด้วย ส่วนในประภำคำรจดัเป็นห้องนทิรรศกำร

แสดงวิวัฒนำกำรของเครื่องหมำยทำงเรือ เปิดให้ประชำชน

ทั่วไปเข้ำชมทุกวัน 

ภำพที่ ๑-๗๘ ในวันที่ ๒๙ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๔๐
 พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ 
พระวชริเกล้ำเจ้ำอยูห่วั ขณะด�ำรงพระยศเป็นสมเดจ็พระบรมโอสำธริำชฯ
สยำมกุฎรำชกุมำร เสด็จพระรำชด�ำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธี

เปิดประภำคำรณ บริเวณแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต

 ระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๑ กองเคร่ืองหมำย
ทำงเรือ  ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยโครงกำรระบบแจ้งเหตุ
กระโจมไฟดับ ระยะที่ ๑ จำกส�ำนักวิจัยและพัฒนำกำร
ทำงทหำร กระทรวงกลำโหม โดยมีหลักกำรท�ำงำน คือ 
เมื่อกระโจมไฟที่ติดตั้งตะเกียงพลังงำนแสงอำทิตย์เกิด
ขัดข้องและไฟดับ วงจรตรวจจับจะส่งสัญญำณแจ้งเหตุ
ทำงวิทยุสื่อสำรย่ำน VHF ไปยังศูนย์ควบคุมที่ กองเครื่องหมำย
ทำงเรือ ท�ำให้สำมำรถรับทรำบเหตุกระโจมไฟดับได้อย่ำง
รวดเร็ว ผลกำรวิจัยระยะที่ ๑ ได้ผลเป็นที่น่ำพอใจ 
 กองเครื่องหมำยทำงเรือจึงเสนอโครงกำรพัฒนำ
ระบบแจ้งเหตุกระโจมไฟดับระยะท่ี ๒ และได้รับทุนวิจัย
จำกส�ำนักวิจัยและพัฒนำกำรทำงทหำร กระทรวงกลำโหม 
เช่นเดียวกับโครงกำรวิจัยระยะที่ ๑ ระหว่ำง พ.ศ.  ๒๕๔๘-
๒๕๕๐ จนกระทัง่ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงกำรวจิยัดงักล่ำวได้
เข้ำสู่กำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรก�ำหนดมำตรฐำน
ยุทโธปกรณ์ กองทัพเรือ (กมย.ทร.) เพื่อพิจำรณำผลงำน

เข้ำสู่กระบวนกำรรับรองมำตรฐำนผลงำนวิจัย และผลงำน

ที่ผ่ำนกำรรับรองจะน�ำไปสู่กระบวนกำรขยำยผลต่อยอด
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เพือ่น�ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงแท้จรงิ หรอืน�ำไปสูก่ำรพฒันำ
ต้นแบบให้มีประสทิธิภำพยิง่ข้ึน เพือ่น�ำไปสูส่ำยกำรผลติต่อไป
๑.๒๕ งานสมุทรศาสตร์
 ประวัติงานสมุทรศาสตร์
 กำรน�ำเรือขนำดใหญ่เข้ำมำติดต่อค้ำขำยและ
ขนส่งสินค้ำตำมท่ำเรือในแม่น�้ำเจ้ำพระยำในสมัยก่อนนั้น 
เรือจะต้องผ่ำนสันดอนปำกน�้ำเจ้ำพระยำซึ่งเป็นบริเวณที่
น�้ำตื้น จึงต้องทอดสมอรอเวลำน�้ำขึ้นสูงพอท่ีเรือจะผ่ำน
สันดอนปำกน�้ำได้งำนเกี่ยวกับกำรตรวจวัดระดับน�้ำขึ้นลง
และกระแสน�้ำที่บริเวณสันดอนปำกน�้ำเจ้ำพระยำเพื่อ
บอกให้เรือทรำบเวลำท่ีจะผ่ำนสันดอนได้ จึงเป็นงำนที่มี
ควำมส�ำคัญมำตั้งแต่ต้น 
 ปัจจุบันงำนด้ำนนี้ถือเป็นสำขำหนึ่งของงำนด้ำน
สมุทรศำสตร์ซึ่งเรียกว่ำสมุทรศำสตร์สกำยะอันประกอบ
ด้วย กำรตรวจระดับน�้ำ กระแสน�้ำ อัตรำเวลำส�ำหรับหำ
เวลำน�้ำขึ้น-น�้ำลง ส่วนงำนตรวจลักษณะดินพื้นท้องทะเล 
รูปร่ำงและลักษณะของขอบฝั่ง และลักษณะของหำดเป็น
งำนเกี่ยวกับสมุทรศำสตร์ชำยฝั่งและสมุทรศำสตร์ธรณี
ซึ่งแฝงอยู่ในงำนส�ำรวจแผนที่ทะเลเมื่อโรงเรียนนำยเรือ
ได้เปิดกำรศึกษำอย่ำงเป็นทำงกำร ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน 
พ.ศ. ๒๔๔๙ พลเรือเอก พระเจ้ำบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ำ
อำภำกรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้ทรง
ปรับปรุงหลักสูตรจำกเดิมให้มีวิชำอุทกศำสตร์
 ซึง่ในขณะนัน้เรยีกว่ำ “ไฮโดรกรำฟี” ไว้ในหลกัสตูร
โรงเรียนนำยเรือ โดยก�ำหนดให้ใช้ต�ำรำของรำชนำวีอังกฤษ 
แต่งโดย นำวำเอก รอบบินสัน อีกทั้งพระองค์ยังได้ทรง
อ�ำนวยกำรศึกษำและเป็นพระอำจำรย์เอง กำรศึกษำด้ำน
นี้จึงเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๔๕๑ จึงได้มีกำร
ค�ำนวณท�ำนำยเวลำ น�้ำข้ึน-น�้ำลง ท่ีสันดอนปำกน�้ำ
เจ้ำพระยำ โดย นำวำเอก R. Terresen ที่ปรึกษำฝ่ำยกำร
เดินเรือ และได้พิมพ์เป็นเล่ม เรียกว่ำ “มำตรำน�้ำสันดอน” 
ซึ่งเชื่อว่ำเป็นมำตรำน�้ำเล่มแรกของประเทศไทย เพื่ออ�ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่เรือต่ำง ๆ ท่ีจะผ่ำนเข้ำออกสันดอน
โดยปลอดภัย
 หลังจำกมีกำรตั้งสถำนีวัดระดับน�้ำแห่งแรกของ
ประเทศไทยขึ้นที่เกำะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อ
หำค่ำระดับทะเลปำนกลำง (Mean Sea Level) ในปี 
พ.ศ. ๒๔๕๓ ซึ่งท�ำให้เกิดพื้นเกณฑ์หลักฐำนทำงระดับ

ของประเทศไทยข้ึนมำ งำนระดับน�้ำได้พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๖๓ แผนกที่ ๗ กรมเสนำธิกำรทหำรเรือ 
(ซ่ึงต่อมำเป็นกองอุทกศำสตร์ทหำรเรือ) จึงเริ่มกำรท�ำ
มำตรำน�้ำเอง ซึ่งกำรค�ำนวณน�้ำในสมัยแรกนั้นใช้วิธีค�ำนวณ
แบบ Non-harmonic อย่ำงไรก็ตำม งำนสมุทรศำสตร์ใน
ช่วงนั้นยังคงแทรกอยู่ในงำนอุทกศำสตร์ โดยยังไม่มีกำร
แยกกันชัดเจนเป็นเวลำนับสิบปี 
 ในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ กองทัพเรือได้ส่ง เรือเอก 
หลวงชลธำรพฤฒิไกร (พงศ์  อำศนะเสน) และ เรือเอก 
หลวงสุภีอุทกธำร (สุภี จันทมำส) ไปศึกษำวิชำอุทกศำสตร์
ที่ U.S. Coast and Geodetic Survey ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ซ่ึงรวมถึงกรรมวิธีในกำรวิเครำะห์และ
ท�ำนำยน�้ำซึ่งเป็นงำนทำงด้ำนสมุทรศำสตร์มำด้วย นำย
ทหำรทั้งสองนำยกลับจำกกำรศึกษำใน พ.ศ. ๒๔๗๕ จำก
กำรที่ได้ส่งนำยทหำรไปศึกษำเพ่ิมเติมทำงด้ำนนี้ในระยะ
เวลำต่อมำ กรมอุทกศำสตร์จึงได้เปลี่ยนวิธีค�ำนวณมำตรำน�้ำ
จำกแบบ Non-harmonic มำเป็นแบบ Harmonic 
 ขณะนั้นยังไม่มีเคร่ืองจักรท�ำนำยน�้ำ จึงต้องส่ง
ผลกำรตรวจระดับน�้ำไปวิเครำะห์และท�ำนำยที่ U.S. 
Coast and Geodetic Survey โดยต้องเสียค่ำจ้ำงรำยปี 
เมื่อวิเครำะห์และท�ำนำยน�้ำแล้ว จะส่งเป็นเส้นกร๊ำฟกลับ
มำให้เจ้ำหน้ำท่ีกองสมุทรศำสตร์ถอดออกเป็นตัวเลขเพื่อ
ด�ำเนินกำรพิมพ์เป็นรูปเล่มหลังจำกที่ นำวำตรี หลวง
ชลธำรพฤฒิไกร ได้เดินทำงกลับจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ท่ำนจึงได้เสนอแนวคิดท่ีจะแยกงำน
ศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับสภำวะของน�้ำทะเลในอ่ำวไทย เพื่อ
ประโยชน์ในทำงสถิติพยำกรณ์และทำงเศรษฐกิจของชำติ
ออกมำจำกกองแผนที่ทะเล โดยตั้งเป็นกองสมุทรศำสตร์ 
กระทรวงกลำโหมเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ จึงได้อนุมัติให้ตั้ง
กองสมุทรศำสตร์ขึ้น ตำมค�ำสั่ง กห ที่ ๔๓/๒๔๓๖ ลงวันที ่
๒๗ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๔๗๖ พร้อมกับมีค�ำสั่งให้ นำวำตรี 
หลวงชลธำรพฤฒิไกร ปลัดกรมอุทกศำสตร์ ท�ำกำรใน
หน้ำที่หัวหน้ำกองสมุทรศำสตร์อีกต�ำแหน่งหนึ่งกับให้ 
เรือโท จรูญ วิชยำภัย บุนนำค และ เรือโท จรัส บุญบงกำร 
เป็นนำยทหำรประจ�ำกองสมุทรศำสตร์ และให้ เรือโท 
สนทิ มหำคตีะ ประจ�ำหมวดส�ำรวจแผนทีท่ะเล มำฝึกรำชกำร
ในกองสมุทรศำสตร์อีกต�ำแหน่งหนึ่ง 
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 ภำรกิจของกองนี้ในระยะเริ่มแรกได้ก�ำหนดไว้

แบบกว้ำง ๆ คือ เพื่อศึกษำวิจัยเกี่ยวกับน�้ำทะเล พื้นท้อง

ทะเล พืช และสัตว์ที่อยู่ในทะเล รวมทั้งบรรยำกำศเหนือ

ผิวทะเลขึ้นไปในน่ำนน�้ำไทย เพื่อประโยชน์ในทำง

เศรษฐกิจและกำรทหำร โดยในระยะแรกได้แบ่งงำนออก

เป็น ๒ ฝ่ำย คือ ฝ่ำยตรวจท้องทะเล ฝ่ำยตรวจอำกำศ

เหนือท้องทะเล จะเห็นได้ว่ำในขณะนั้นมิได้แบ่งงำนให้

เป็นไปตำมสำขำวิชำดังเช่นปัจจุบัน ท้ังนี้คงเป็นเพรำะยัง

ขำดองค์บุคคลที่มีควำมรู้ท�ำให้กำรวิวัฒนำกำรในด้ำนนี้

ยังก้ำวหน้ำไปน้อยมำก แต่ถ้ำพิจำรณำกันอย่ำงลึกซึ้งแล้ว

ก็ยังนับว่ำบรรพบุรุษของเรำได้มองกำรณ์ไกล จึงให้ควำม

ส�ำคัญของงำนสมุทรศำสตร์มำตั้งแต่อดีต

 หลังจำกได้จัดตั้งกองสมุทรศำสตร์ขึ้นแล้ว งำน

ด้ำนกำรตรวจระดับน�้ำและด้ำนตรวจท้องทะเลได้เริ่มท�ำ

ไปเร่ือย ๆ แม้จะขำดองค์บุคคลและเครื่องมือเคร่ืองใช้ 

จนกระทั่งในวันที่ ๘ ธันวำคม พ.ศ. ๒๔๗๖ กรมอุทกศำสตร์

จึงได้จัดส่งนำยทหำร ๒ นำย คือ เรือโท จรูญ วิชยำภัย 

บุนนำค และ เรือโท จรัส บุญบงกำร ได้ศึกษำวิชำ

อุตุนิยมวิทยำที่ประเทศฟิลิปปินส์และไปศึกษำดูงำนต่อที่

ประเทศอินโดนีเซีย อินเดีย อินโดจีน ญี่ปุ่น และสหพันธรัฐ

มลำยู เมื่อนำยทหำรทั้งสองนำยกลับมำ ก็ได้วำงรำกฐำน

และขยำยงำนจนเป็นต้นก�ำเนิดของงำนอุตุนิยมวิทยำจน

กลำยมำเป็นกรมอุตุนิยมวิทยำในภำยหลัง

 ในระยะก่อตั้งนั้น กองสมุทรศำสตร์มีเคร่ืองมือ

อยู่เพียง ๒ ชนิด คือ เครื่องวัดระดับน�้ำแบบ Negretti 

and Zambra กับเคร่ืองตรวจกระแสน�้ำแบบ Amsler 

ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ เริม่มีกำรจัดหำเครือ่งตรวจกระแส

น�ำ้แบบเอคมำนน์และขวดตักน�้ำแบบ Nansen มำใช้

 การท�านายน�า้ในน่านน�า้ไทยของกรมอทุกศาสตร์
 ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้จัดซื้อเครื่องจักรท�ำนำยน�้ำ

ชนิดที่ใช้ค่ำระดับน�้ำย่อย (Constituent) ๓๐ ค่ำ จำก

ประเทศอังกฤษ โดยได้ติดตั้งและใช้งำนเมื่อ ๑๐ กรกฎำคม 

พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยใช้งำนเต็มที่ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ง

เป็นกำรท�ำนำยน�้ำล่วงหน้ำส�ำหรับปี พ.ศ. ๒๔๙๗ พร้อม

กับพิมพ์มำตรำน�้ำท�ำนำยเป็นรูปเล่มเพ่ือจ�ำหน่ำยแก่ชำว

เรือทั่วไป โดยได้เพิ่มสถำนีน�้ำท�ำนำยในมำตรำน�้ำได้อีก

หลำยสถำนี และได้ปรับปรุงรูปแบบ เช่น ในปี พ.ศ. 

๒๕๐๒ - ๒๕๑๙ ได้แยกพิมพ์เป็น ๒ เล่ม โดย เล่ม ๑ เป็น

มำตรำน�้ำท�ำนำยเวลำและควำมสูงของน�้ำขึ้น-ลงเต็มที่

ประจ�ำวัน และเล่ม ๒ เป็นมำตรำน�้ำท�ำนำยรำยชั่วโมงใน

แม่น�้ำเจ้ำพระยำ สันดอน และสัตหีบ

  

 ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ กำรท�ำนำยน�้ำโดยเครื่องจักร

ท�ำนำยน�้ำได้ถึงขีดจ�ำกัดในเร่ืองอำยุกำรใช้งำน ควำมเร็ว

ในกำรท�ำงำน และจ�ำนวนสถำนี กรมอุทกศำสตร์จึงได้

ร่วมกับศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ส�ำนักงำนปลัดบัญชีทหำร 

กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด ด�ำเนินกำรพัฒนำกำรท�ำนำย

น�้ำโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ IBM 360 เป็นผลส�ำเร็จ จึง

ได้เพิ่มจ�ำนวนสถำนีน�้ำท�ำนำยเป็น ๒๖ สถำนี ครอบคลุม

ท้ังอ่ำวไทยและทะเลอันดำมัน โดยใช้กำรท�ำนำยแบบ 

Harmonic ซึ่งใช้ค่ำระดับน�้ำย่อย (Constituent) ๓๐ ค่ำ 

เช่นเดียวกับท่ีท�ำนำยน�้ำด้วยเคร่ืองจักรท�ำนำยน�้ำ และ

ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้เปลี่ยนสถำนที่ท�ำนำยน�้ำโดยใช้

เครื่องคอมพิวเตอร์ของส�ำนักงำนปลัดบัญชีทหำรเรือแทน 

 เมื่อกรมอุทกศำสตร์เข้ำร่วมโครงกำร Regional 

Ocean Dynamic (ROD) จึงได้ใช้ชุดโปรแกรมท�ำนำยน�้ำ

ของ Flinders Institute of Atmospheric and Marine 

Science ประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงใช้กำรท�ำนำยน�้ำแบบ 

Harmonic จำกข้อมูลระดับน�้ำ ๑ ปี เป็นค่ำระดับน�้ำย่อย 

(Constituent) ๑๑๒ ค่ำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมำ 

ซ่ึงกรมอุทกศำสตร์ยังคงใช้ท�ำนำยน�้ำในปัจจุบันและใช้

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ของกรมอุทกศำสตร์

ในกำรท�ำนำยน�้ำ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ปรับปรุงรูปแบบ

มำตรำน�้ำให้เป็นน�้ำท�ำนำยรำยชั่วโมงทุกสถำนีซึ่งเป็นรูป

แบบที่ใช้งำนในปัจจุบัน 

 ข้อมลูจำกกำรตรวจวัดระดบัน�ำ้และกำรท�ำนำยน�ำ้ 

ใช้ในอุตสำหกรรมกำรเดินเรือ กำรท่องเที่ยวทำงทะเล 
กำรประมง กำรสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงในทะเลและชำยฝั่ง 

ภำพที่ ๑-๗๙ เครื่องจักรท�ำนำยน�้ำแบบ Doodson - Le´ge´
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กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในทะเล
และชำยฝั่ง นอกจำกนั้นยังใช้ในกำรศึกษำแบบจ�ำลอง
ทำงคณิตศำสตร์ต่ำง ๆ ที่ส�ำคัญได้แก่ กำรจ�ำลองระดับ
น�้ำและกระแสน�้ำในแม่น�้ำเจ้ำพระยำ อันเนื่องมำจำก
ปริมำณน�้ำฝนที่ตกบริเวณลุ่มแม่น�้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำง 
น�้ำที่ปล่อยจำกเข่ือนและน�้ำท่ีสูบจำกพื้นท่ีท่วมขังลงสู ่
แม่น�้ำเจ้ำพระยำรวมทั้งอิทธิพลของคลองลัดโพธิ์ ซึ่งช่วย
ลดระยะทำงกำรระบำยน�้ำจืดออกสู่ทะเลก้นอ่ำวไทย โดย
ผลกำรค�ำนวณใช้เป็นข้อมูลในกำรคำดหมำยสภำวะ
ระดับน�้ำในแม่น�้ำเจ้ำพระยำให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น 
กรมชลประทำนและส�ำนักงำนระบำยน�้ำกรุงเทพมหำนคร  
ในกำรแก้ปัญหำน�้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล และเป็นข้อมูลแจ้งเตือนระดับน�้ำล่วงหน้ำให้
กับประชำชนได้รับทรำบด้วย นอกจำกจะใช้ประโยชน์
ตำมที่กล่ำวมำแล้ว ยังมีกำรแลกเปลี่ยนกับหน่วยงำน
ระหว่ำงประเทศ เช่น Permanent Service of Mean 
Sea Level/PSMSL และ Global Sea Level System/
GLOSS เพื่อเป็นข้อมูลในกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงของ
ระดับน�้ำจำกภำวะโลกร้อนและอื่น ๆ ด้วย
 การส�ารวจสมุทรศาสตร์และความร่วมมือ
กับต่างประเทศ
 เมื่ อวันที่  ๙ เมษำยน พ.ศ.  ๒๔๙๙ กรม
อุทกศำสตร์ได้รับมอบเรือส�ำรวจสมุทรศำสตร์ขนำด ๙๖ 
ตัน จ�ำนวน ๒ ล�ำ ซึ่งสั่งต่อจำกประเทศเยอรมันตะวันตก 
คือ เรือ อศ.๑ และ อศ.๒ จึงเริ่มมีกำรส�ำรวจสมุทรศำสตร์
อย่ำงเป็นระบบ โดยกำรตรวจวัดอุณหภูมิน�้ำทะเลตำม
ควำมลึกด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบหกกลับ เก็บตัวอย่ำงน�้ำ
ทะเลด้วยขวดตักน�้ำแบบ Nansen มำวิเครำะห์หำควำม
เค็มและควำมหนำแน่นของน�้ำทะเลควำมเป็นกรด-ด่ำง ของ
น�้ำทะเล รวมทั้งตรวจสีและควำมโปร่งแสงของน�้ำทะเล
ตรวจลักษณะอุตุนิยมในทะเล เก็บตัวอย่ำงพืชและสัตว์
ทะเล ในปี พ.ศ.  ๒๕o๒ ได้มีกำรส�ำรวจสมุทรศำสตร์ร่วม
กับสหรัฐอเมริกำและเวียดนำมใต ้  ภำยใต ้โครงกำร 
“พญำนำค” (NAGA Expedition) 
 โครงการ Regional Ocean Dynamics 
(ROD) 
  เป็นโครงกำรต่อเนื่องมำจำกโครงกำร Tide and 
Tidal Phenomena (TTP) โดยเมื่อด�ำเนินกำรตรวจวัด
ระดับน�้ำครบ ๓ ปี ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๓๒ แล้ว 

คณะกรรมกำรบริหำรได้มีมติขอให้ประเทศออสเตรเลีย
สนับสนุนงบประมำณเพ่ือขอขยำยระยะเวลำด�ำเนินกำร
ต่อไปอีก ๓ ปี คือในปี พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๕ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งโครงข่ำยกำรวัดระดับน�้ำทะเลใน
เขตอำเซียน วิเครำะห์หำอิทธิพลของกำรเกิดระดับน�้ำ
จำกอิทธิพลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทำงดำรำศำสตร์ นอกจำกนั้น
ข้อมูลท่ีได้นี้ยังสำมำรถน�ำไปวิเครำะห์สร้ำงแบบจ�ำลอง
ทำงคณิตศำสตร์ (Numerical Model) เพ่ือศึกษำเกี่ยว
กับกำรไหลเวียนของกระแสน�้ำท่ีเกิดจำกอิทธิพลของ
ระดับน�้ำ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อกำรเดินเรือและกำร
เปลี่ยนแปลงของชำยฝั่งทะเลในย่ำนนี้เป็นอย่ำงมำก 
 ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและกำรพลังงำน เป็นเจ้ำของโครงกำร ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติเป็นผู้ประสำนงำน
โครงกำร และกองทัพเรือ โดยกรมอุทกศำสตร์ เป็นผู้
ปฏิบัติกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรประกอบด้วยกำร
รวบรวมข้อมูลระดับน�้ำจำกสถำนีวัดระดับน�้ำในโครงกำร 
Tide and Tidal Phenomena มำวิเครำะห์และจัดส่งให้ 
National Tidal Facility (NTF) มหำวิทยำลัย Finders 
ประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงท�ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูลของ
ประเทศสมำชิกในโครงกำรไว้ในคลังข้อมูลเพื่อกำร
วิเครำะห์และวิจัยต่อไป 
 นอกจำกงำนตรวจวัดระดับน�้ำตำมท่ีกล่ำวมำ
แล้ว ที่ประชุมยังอนุมัติแผนขยำยงำนโครงกำร ROD 
ออกไปอีก ๒ ปี จนถึงปีพ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อตรวจกระแสน�้ำ 
(Current Metering Element : CME) และศึกษำกำร
ไหลเวียนของมวลน�้ำระหว่ำงมหำสมุทรแปซิฟิกและ
มหำสมุทรอินเดียผ่ำนทำงช่องแคบมะละกำ ซึ่งยังไม่เคย
มีหน่วยงำนใดศึกษำมำก่อน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำร
เดินเรือและกำรเปล่ียนแปลงชำยฝั่งทะเลในย่ำนนี้เป็น
อย่ำงมำก ในกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรฯ ได้มีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร ROD (Project 
Management Committee Meeting) ตลอดระยะ
เวลำ ๓ ปี (ปีงบประมำณ ๒๕๓๓ - ๒๕๓๕) ได้มีกำร
ประชุมทั้งหมด ๖ ครั้ง โดยมีรำยละเอียดในกำรประชุม
พอสรุปได้ดังนี้คือ
 ครั้งที่ ๑ ประชุมในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกำยน - ๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ที่เมืองพัทยำ ผู้แทน
ประเทศไทยที่เข้ำร่วมประชุมคือ นำวำเอก สมหมำย ภูมิผล 
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ผู้อ�ำนวยกำรกองสมุทรศำสตร์ และ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช 
ผู้อ�ำนวยกำรกองมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแห่งชำต ินอกจำกน้ีกรมอทุกศำสตร์ 
ยังส่งนำยทหำรเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ในกำรประชุมครั้งนี้
อีก ๔ นำย คือ นำวำโท วิชัย พันธุ์พฤกษ์ นำวำโท สุรพล 
ตำปนำนนท์  นำวำโท ชำญชนะ บัวเทพ และ นำวำตรี
วิรุฬห์ โชติบุตร
 ครั้งที่  ๒ ประชุม ณ เมืองบำหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย เม่ือวันท่ี ๑๙ - ๒๑ มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ผู้แทนประเทศไทยที่เข้ำร่วมประชุม คือ นำวำเอก สมหมำย 
ภมูผิล ผู้อ�ำนวยกำรกองสมุทรศำสตร์ และนำยวฒันำ สขุเกษม 
กองมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
  ครั้งที่ ๓ ประชุม ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ 
เมื่อวันที่  ๕ - ๗ กุมภำพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู ้แทน
ประเทศไทยที่เข้ำร่วมประชุมคือ นำวำเอก จเร  ศิลำ 
ผู้อ�ำนวยกำรกองสมุทรศำสตร์ และนำยวัฒนำ สุขเกษม 
กองมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
 ครั้งที่ ๔ ประชุม ณ เมืองบันดำเสรีเบกำวัน 
ประเทศบรูไน เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ผู้แทนประเทศไทยท่ีเข้ำร่วมประชุม คือ นำวำเอก วิชัย  
พันธุ์พฤกษ์ รองผู้อ�ำนวยกำรกองสมุทรศำสตร์ นำวำตรี 
วิรุฬห์ โชติบุตร และ นำยวิจำรณ์ สิมำฉำยำ กองมำตรฐำน
คุณภำพสิ่งแวดล้อม
 ครั้งที่ ๕ ประชุม ณ เมืองแอดิเลค ประเทศ
ออสเตรเลีย เมื่อวันที่  ๒๓ - ๒๕ มกรำคม พ.ศ. 
๒๕๓๕ ผู้แทนประเทศไทยท่ีเข้ำร่วมประชุม คือ พลเรือโท 
สมหมำย ภูมิผล เจ้ำกรมอุทกศำสตร์ 
  ครั้งที่ ๖ ประชุม ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันท่ี 
๒๑ - ๒๕ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูแ้ทนประเทศไทย ทีเ่ข้ำ
ร่วมประชมุ คอื พลเรือโท สมหมำย ภมูผิล เจ้ำกรมอทุกศำสตร์ 
และ นำยวฒันำ สขุเกษม กองจัดกำรคุณภำพน�ำ้ กรมควบคมุ
มลพิษ และกรมอุทกศำสตร์ ได้จัดส่งผู้แทนจ�ำนวน ๒ นำย 
เข้ำร่วมสัมมนำทำงวิชำกำรในหัวข้อเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
โครงกำร ROD ในงำนนิทรรศกำรสัปดำห์วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งอำเซยีน ครัง้ที ่๓ ซึง่จัดพร้อมกบักำรประชมุ
ดงักล่ำวคอื นำวำเอก วิชัย พันธุพ์ฤกษ์ รองผูอ้�ำนวยกำรกอง
สมทุรศำสตร์ และ นำวำโท จรินทร์ บญุเหมำะ หวัหน้ำแผนก
สมทุรศำสตร์สกำยะ กองสมทุรศำสตร์ 

 จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร คร้ังที่ ๖ 
ผู ้ แทนออสเตรเลียยืนยันต ่อที่ประชุมว ่ำประเทศ
ออสเตรเลียจะให้กำรสนับสนุนโครงกำร ROD ที่จะขยำย
ระยะเวลำในกำรด�ำเนินโครงกำรต่อไปอีก ๓ ปี โดยเพิ่ม
กิจกรรมกำรตรวจกระแสน�้ำในช่องแคบมะละกำ และหมู่
เกำะอินโดนีเซีย เข้ำไปด้วย นอกจำกกำรประชุมคณะ
กรรมกำรบริหำรโครงกำร ROD แล้วยังมีกำรประชุมใน
ด้ำนเคร่ืองมือท่ีใช้ในโครงกำร ROD คือ Workshop on 
Equipment โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลและ
วิเครำะห์กำรท�ำงำนของเครื่องมือต่ำง ๆ ที่ใช้ในโครงกำร
ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุดโครงกำร โดยกรมอุทกศำสตร์ ได้จัด
ส่ง นำวำโท สุรพล ตำปนำนนท์ เข้ำร่วมประชุม เมื่อ ๒๐ 
- ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และกำรฝึกอบรมอุทกศำสตร์ 
(Hydrography Training Program ) กรมอุทกศำสตร์ได้
ส่ง นำวำตรี กตัญญู ศรีตังนันท์ ไปฝึกอบรมระหว่ำง 
๘ กุมภำพันธ์ – ๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 โครงการตรวจกระแสน�้า Current Meter 
Element - CME 
 จำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร 
ROD ให้เพิม่งำนตรวจกระแสน�ำ้ (Current Metering Element 
– CME) ในช่องแคบมะละกำ และบริเวณหมู ่เกำะ
อินโดนีเซีย เพ่ือศึกษำกำรไหลเวียนของมวลน�้ำระหว่ำง
มหำสมุทรแปซฟิิก และมหำสมทุรอนิเดยี โดยกองทพัเรอือนมัุติ
เมื่อวันที่ ๑๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้กรมอุทกศำสตร ์เป็น
ผู้ด�ำเนินกำรโครงกำร ROD ต่อไปอีก ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๖ - 
๒๕๓๘) ตำมที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ผู้ประสำนโครงกำร
ขอควำมร่วมมือ โดยโครงกำรเริ่มศึกษำกำรเคลื่อนตัวของ
มวลน�้ำจำกมหำสมุทรแปซิฟิกไปยังมหำสมุทรอินเดีย โดย
ผ่ำนน่ำนน�้ำของประเทศอินโดนีเซียเป็นหลัก 
 กำรศึกษำใช้วิธีกำรตรวจกระแสน�้ำโดยกำรใช้
กำรวำงทุ่นส�ำรวจประจ�ำท่ีจ�ำนวน ๕ ทุ่น โดยเริ่มด�ำเนิน
กำรวำงทุ่นระหว่ำงมิถุนำยน - กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
ระยะเวลำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลประมำณ ๑ ปี เมื่อครบ
ก�ำหนดได ้ด�ำเนินกำรกู ้ทุ ่นตรวจกระแสน�้ำทั้งหมด

ระหว่ำงมิถุนำยน – กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อมูลที่ได้

เจ้ำหน้ำที่เอกสำรลับของอินโดนีเซีย เป็นผู้เก็บรวบรวม 

โดยในส่วนของประเทศไทยได้ส่ง นำวำตรี ภูวดล สว่ำงแสง 

และ นำวำตรี วิรัตน์ แก่นจันทร์ ไปร่วมในกำรติดตั้ง
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เครื่องตรวจกระแสน�้ำในช่องแคบมะละกำ และประเมิน

ผลกำรส�ำรวจข้อมูลกระแสน�้ำท่ีประเทศออสเตรเลีย 

ระหว่ำง ๒๐ กุมภำพันธ์ - ๒๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๓๘ ใน

ระหว่ำงด�ำเนินโครงกำร CME ได้มีกำรจัดประชุมคณะ

กรรมกำรบริหำรโครงกำรรวม ๓ ครั้ง คือ

  ครั้งที่ ๑ ประชุม ณ เมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย 

เม่ือวันที่  ๒๐ - ๒๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๓๖ ผู ้แทน

ประเทศไทยที่เข้ำร่วมประชุม คือ นำวำเอก วิชัย พันธุ์

พฤกษ์ ผู้อ�ำนวยกำรกองสมุทรศำสตร์ นำวำเอก สุรพล 

ตำปนำนนท์ ประจ�ำกรมอุทกศำสตร์ ช่วยรำชกำรกอง

สมุทรศำสตร์ และ นำง นิศำกรณ์ โฆสิตรัตน์ ผู้อ�ำนวย

กำรกองจัดกำรคุณภำพน�้ำ กรมควบคุมมลพิษ

   ครั้งที่ ๒ ประชุม ณ เมืองบำเกียว ประเทศ

ฟิลิปปินส์ เมื่อวันท่ี ๓๑ มกรำคม – ๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ.  

๒๕๓๗ ผู้แทนประเทศไทยที่เข้ำร่วมประชุมคือ นำวำเอก 

วิชัย พันธุ์พฤกษ์ ผู้อ�ำนวยกำรกองสมุทรศำสตร์ และ นำย 

วัฒนำ สุขเกษม กองจัดกำรคุณภำพน�้ำ กรมควบคุมมลพิษ

  ครั้งที่ ๓ ประชุม ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 

๒๒ - ๒๓ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้แทนประเทศไทยที่

เข้ำร่วมประชุมคือ นำวำเอก วิชัย พันธุ์พฤกษ์ ผู้อ�ำนวยกำร

กองสมุทรศำสตร์ และ นำย วัฒนำ สุขเกษม กองจัดกำร

คุณภำพน�้ำ กรมควบคุมมลพิษ

 ส�ำหรับกำรประชุมครั้งที่ ๓ เป็นกำรประชุมคร้ัง

สุดท้ำย โดยประธำนฯ ในที่ประชุมขอให้ประเทศสมำชิก

ส่งข้อมูลระดับน�้ำไปยังศูนย์ข้อมูลของ NTF (National 

Tidal Facility) ประเทศออสเตรเลีย หลังจำก มิถุนำยน 

พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงกำรโดยขอให้ส่งต่อไป

จนถึงมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๓๘ หลังจำกนั้นศูนย์ข้อมูลจะ

ด�ำเนินกำรจัดส่งข้อมูลกลับไปยังประเทศสมำชิกอำเซียน

นอกจำกนั้นยังมีควำมร่วมมือในกำรส�ำรวจสมุทรศำสตร์

เพื่อกำรทหำรร่วมกับ NAVOCEANO ของสหรัฐอเมริกำ

อกีหลำยครัง้ เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔, ๒๕๑๐, ๒๕๑๑ และ ๒๕๓๗

๑.๒๖ งานอุตุนิยมวิทยา
 หำกจะกล่ำวถึงประวัติควำมเป็นมำของกอง

อุตุนิยมวิทยำ กรมอุทกศำสตร์ ในปัจจุบันคงต้องย้อน

หลังกลับไปถึงกำรเริ่มต ้นกิจกำรอุตุนิยมวิทยำของ

ประเทศไทย ที่ได ้ถือก�ำเนิดขึ้นในกองทัพเรือโดย 

พลเรือเอก พระเจ้ำบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ำอำภำกร

เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดำของ

ทหำรเรือ ที่ได้ทรงตระหนักว่ำกำรจะเดินเรือด้วยควำม

ปลอดภัยนัน้ จงึต้องมีควำมรู้ในเรื่องลักษณะลมฟ้ำอำกำศ

ประกอบด้วย ดังนั้นพระองค์จึงได้เริ่มวำงแนวกำรศึกษำ

วิชำอุตุนิยมวิทยำไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนนำยเรือ โดย

แทรกไว้ในวิชำกำรเดินเรือ ตั้งแต่เริ่มเปิดโรงเรียนนำยเรือ 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๔๔๙ และได้ทรง

บรรยำยวิชำนี้ด้วยพระองค์เอง

 ต่อมำ พลเรือโท พระยำรำชวังสัน (ศรี กมลนำวิน) 

ซึ่งได้รับกำรถ่ำยทอดวิชำกำรต่ำง ๆ โดยตรงจำกพระองค์

ท่ำนฯ ได้สนับสนุนวิชำกำรนี้ให้เจริญก้ำวหน้ำต่อไป เพรำะ

ขอบเขตกำรเดินเรือของรำชนำวี ได้ขยำยกว้ำงขวำงออก

ไปในน่ำนน�้ำต่ำงประเทศมำกยิ่งขึ้น ท่ำนจึงได้จัดเรียบ

เรียงต�ำรำอุตุนิยมวิทยำเป็นภำษำไทยขึ้นเป็นครั้งแรก 

และได้ใช้สอนในโรงเรียนนำยเรือเป็นล�ำดับต่อมำ

 ในขณะเดียวกันกับที่กองทัพเรือมีกำรเรียนกำร

สอนวิชำอุตุนิยมวิทยำ กำรด�ำเนินงำนด้ำนอุตุนิยมวิทยำ

ของประเทศก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นที่กรมทดน�้ำ (กรมชลประทำน

ในปัจจุบัน) สังกัดกระทรวงเกษตรำธิกำรอีกทำงหนึ่งด้วย 

โดยเริ่มจำกกำรที่ศำสตรำจำรย์ชำวโปแลนด์ ๒ นำย คือ 

ศำสตรำจำรย์ ลำดิสลำสกอร์ชินสก้ี ผู ้เชี่ยวชำญทำง

อุตุนิยมวิทยำ กับ ศำสตรำจำรย์ ชำววิสกี้ ศำสตรำจำรย์

ทำงภมูศิำสตร์ ทีไ่ด้เดนิทำงเข้ำมำประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๔๖๖ 

เพือ่ศกึษำค้นคว้ำกจิกำรเกีย่วกับวทิยำศำสตร์ 

 เมื่อมีโอกำสเข้ำเฝ้ำ สมเด็จเจ้ำฟ้ำกรมหลวงนคร

สวรรค์วรพินิต ซ่ึงด�ำรงต�ำแหน่งเสนำธิกำรทหำรบกใน

ขณะนั้น ได้ถวำยควำมเห็นเกี่ยวกับกิจกำรอุตุนิยมวิทยำว่ำ 

ประเทศไทยยังมิได้เริ่มด�ำเนินงำนอุตุนิยมวิทยำเหมือน

นำนำประเทศ ซึ่งเป็นที่น่ำเสียดำยอย่ำงยิ่ง เพรำะเป็นกำร

เสียประโยชน์และขัดควำมเจริญของบ้ำนเมือง เช่นกำรบิน 

กำรเดินเรือ กำรทหำร กำรกสิกรรม เหล่ำนี้ล้วนต้องใช้

บริกำรอุตุนิยมวิทยำเป็นเครื่องประกอบที่จะด�ำเนิน

กิจกำรนั้น ๆ ให้บังเกิดผลโดยสมบูรณ์ 

 สมเด็จเจ้ำฟ้ำกรมหลวงนครสวรรค์ วรพินิต ทรง

เห็นพ้องด้วยว่ำบริกำรอุตุนิยมวิทยำ น่ำจะมีคุณประโยชน์

ส�ำคัญในทำงกสิกรรม จึงได้ทรงมอบหมำยเรื่องให้
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มหำอ�ำมำตย์เอกเจ้ำพระยำพลเทพฯ เสนำบดีกระทรวง

เกษตรำธิกำร พิจำรณำด�ำเนินกำรต่อไปและได้ก่อตั้งขึ้น

เป็นแผนกอุตุนิยมศำสตร์และสถิติ สังกัดกองรักษำน�้ำ 

กรมทดน�้ำ กระทรวงเกษตรำธิกำรในปลำยปี พ.ศ. 

๒๔๖๖ และแต่งตั้งให้ นำยเอช. แบรนด์ลี ซึ่งเวลำนั้นเป็น

นำยช่ำงในแผนกรักษำน�้ำเป็นผู้ด�ำเนินงำนอุตุนิยมวิทยำ 

ที่ได้จัดขึ้นภำยใต้กำรอ�ำนวยกำรและบังคับบัญชำอย่ำง

ใกล้ชิดของมหำอ�ำมำตย์ตรี พระยำชลมำรคพิจำรณ์ 

(ม.ล.พงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ) อธิบดีกรมชลประทำน 

กับได้รับควำมร่วมมือและค�ำแนะน�ำเป็นอย่ำงดีจำก 

มิสเตอร์ ซี.ดี.ยี. ท่ีปรึกษำกรมชลประทำน  โดยม ีอ�ำมำตย์โท 

พระยำ ชลหำรพจิิตร เป็นหัวหน้ำกอง มีเจ้ำหน้ำที่ด�ำเนิน

งำนรวม ๒๑ คน สถำนที่ท�ำงำนอยู่ฝั่งธนบุรี แบ่งหน้ำที่

กำรงำนออกเป็น ๖ หมวดคือ หมวดอุตุนิยมและสถิติ 

หมวดสถิติระดับน�้ำท่ำ หมวดสถิติน�้ำฝน หมวดก�ำลังน�้ำ 

หมวดเดินระดับแผนที่ หมวดกลำง

 ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ได้มีกำรปรบัปรงุกระทรวง ทบวง

กรมใหม่ แผนกอุตุนิยมวิทยำศำสตร์และสถิติได้รับกำรยก

ฐำนะขึน้เป็นกองอตุนุยิมวิทยำและสถติิ มี นำย เอช. แบรนด์ 

ล ี ผู้ช�ำนำญกำรพิเศษทำงอุตุนิยมวิทยำเป็นผูด้�ำเนินงำน

ฝ่ำยวชิำกำรและปกครองท�ำหน้ำทีห่วัหน้ำกอง และ รองอ�ำมำตย์โท 

ขุนวิสิฎธำรำรักษ์ (บุนนำค รักตบุตร์) ท�ำหน้ำที่นำยเวรกับ

นักอุตุนิยมวิทยำผู้ช่วย มีเจ้ำหน้ำที่ด�ำเนินงำนรวม ๔๑ คน

 ระหว่ำง พ.ศ. ๒๔๗๐ - พ.ศ. ๒๔๗๑ นำยเรือเอก

หลวงชลธำรพฤติไกร แม่กองประกำศชำวเรือ ได้มีควำม

เหน็ว่ำควรจะตัง้สถำนตีรวจอตุนุยิมวทิยำขึน้ในกรมอทุกศำสตร์ 

เพื่อประโยชน์ในกำรเดินเรือ แต่ควำมรู้ของนำยทหำรที่

เรียนวิชำนี้จำกโรงเรียนนำยเรือ ยังไม่เพียงพอที่จะท�ำกำร

จนใช้กำรได้ จึงเสนอควำมเห็นนี้ต่อ พลเรือโท พระยำ

รำชวังสัน เสนำธิกำรทหำรเรือสมัยนั้น ท่ำนมีควำมเห็น

ชอบด้วย และควรให้ หลวงชลธำรพฤติไกร ไปศึกษำ ต่อมำ

เกิดอุปสรรคขึ้น กำรไปศึกษำวิชำอุตุนิยมวิทยำจึงระงับไป 

โดยเห็นว่ำวิชำอุทกศำสตร์นั้นส�ำคัญกว่ำ และกำรงำน

ในกรมอุทกศำสตร์ยังไม่ทันสมัยจึงได้ส่ง นำวำตรี หลวง

ชลธำรพฤติไกร และ เรือเอก หลวงสุภีอุทกธำร ไปศึกษำ

วชิำอทุกศำสตร์ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิำเรือ่งอตุนุยิมวทิยำ

จึงระงับตั้งแต่นั้นมำ

 ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ นำวำตร ีหลวงชลธำรพฤตไิกร 

และเรือเอกหลวงสุภีอุทกธำร กลับจำกกำรศึกษำที่

อเมริกำแล้ว จึงได้เริ่มฟื ้นควำมคิดเรื่องที่จะต้ังสถำนี

อุตุนิยมวิทยำขึ้นมำอีก อย่ำงน้อยก็ให้มีสถำนีเป็นตำข่ำย 

(Network) พอท�ำแผนที่และพยำกรณ์อำกำศได้ เนื่องจำก

ได้เห็นงำนในประเทศสหรัฐอเมริกำนั้น อุตุนิยมวิทยำท�ำ

ประโยชน์ให้แก่ประชำชนมำก ซ่ึงตรงกับควำมคิดของ 

พลเรือโท พระยำรำชวังสัน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

กลำโหมในสมัยนั้น ท่ำนจึงส่ังให้กรมอุทกศำสตร์ด�ำเนิน

กำรในเรื่องนี้ต่อไป โดยได้คัดเลือกนำยทหำร ๒ นำย คือ 

เรือโท จรูญ วิชยำภัย บุญนำค และเรือโท จรัส บุญบงกำร 

ไปศึกษำและดูงำนด้ำนอุตุนิยมวิทยำ ณ ประเทศต่ำง ๆ 

ในภำคพื้นเอเชียที่ฟิลิปปินส์ ชวำ อินเดีย อินโดนีเซีย จีน 

และประเทศญี่ปุ่น นำยทหำรทั้งสองได้ออกเดินทำง เมื่อ

วันที่ ๘ ธันวำคม พ.ศ. ๒๔๗๖ เมื่อส�ำเร็จกำรศึกษำและดู

งำนแล้ว จึงได้กลับมำจัดตั้งและขยำยงำนอตุนุยิมวทิยำขึน้

ในกรมอทุกศำสตร์ เมือ่วนัที ่๒๘ มนีำคม พ.ศ. ๒๔๗๘

 ดังกล่ำวมำแล้วว่ำ งำนอุตุนิยมวิทยำนี้ยังมีก�ำเนิด

อยู่ทำงกรมทดน�้ำอีกสำยหนึ่ง ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ เมื่อ

สัญญำจ้ำง นำย เอช.แบรนด์ ลี ได้สิ้นสุดลง รัฐบำลได้

พิจำรณำเลิกต่อสัญญำจ้ำง เพื่อเป็นกำรประหยัด จึงได้

โอนกิจกำรอุตุนิยมวิทยำนี้ไปให้กรมอุทกศำสตร์จัดท�ำ

เสียเป็นแห่งเดียว เมื่อวันที่ ๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๔๗๙ เมื่อ

กรมอุทกศำสตร์ได ้ รับโอนงำนอุตุนิยมวิทยำมำจำก

กรมชลประทำนแล้วก็ได้ขยำยงำนและให้บริกำรเรื่องกำร

พยำกรณ์ลมฟ้ำอำกำศในรำชนำวีและหน่วยงำนภำยนอก

ด้วย เช่น กำรเกษตร กำรชลประทำน กำรเดินอำกำศ 

และกำรอันเป็นสำธำรณะอื่น ๆ ตลอดทั้งกำรประสำน

งำนกับนำนำประเทศด้วย 

 เม่ือขอบเขตกำรรับผิดชอบขยำยออกไปมำกเช่นนี ้

นำวำเอก หลวงส�ำรวจวิถีสมุทร (ฟุ้ง พร้อมสัมพันธ์) 

เจ้ำกรมอุทกศำสตร์ได้พิจำรณำเห็นว่ำ วิทยฐำนะของผู้ที่

จะบริหำรงำนด้ำนนี้ เท่ำที่ได้ไปศึกษำและดูงำนมำแล้วยัง

ไม่อยู่ในระดับมำตรฐำนพอแก่กำรเชื่อถือของนำนำชำติ 

เห็นควรส ่งนำยทหำรไปศึกษำวิชำนี้ โดยตรงในขั้น
มหำวทิยำลยัต่อไปอกี จึงได้ขออนมุตัส่ิง เรอืเอก จรญู วิชยำภัย 
บุนนำค ไปศึกษำวิชำอุตุนิยมวิทยำ เพิ่มเติมที่สหรัฐอเมริกำ 
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 เรือเอก จรูญ วิชยำภัย บุนนำค จึงได้ไปศึกษำ
วิชำอุตุนิยมวิทยำที่สถำบันเทคโนโลยี แคลิฟอร์เนียเมือง
แพสดีนำ รัฐแคลิฟอร์เนีย ช่วงเวลำระหว่ำง ๒๗ สิงหำคม 
พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๑๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๔๘๔ เนื่องจำกควำม
ต้องกำรของกิจกำรอุตุนิยมวิทยำมีมำกขึ้นเป็นล�ำดับ และ
มิใช่เฉพำะในวงงำนของรำชกำรและเอกชนเท่ำนั้น แม้ว่ำ
ประเทศต่ำง ๆ ที่มีบริกำรอุตุนิยมวิทยำก็ท�ำกำรติดต่อมำ
ขอแลกเปลี่ยนผลกำรวิเครำะห์มำกยิ่งขึ้น 
 กิจกำรอุตุนิยมวิทยำ จึงได้ขยำยขอบเขตกำรรับ
ผิดชอบให้กว้ำงขวำงออกไปกว่ำสมัยก่อนมำก กองทัพเรือ
จึงได้ยกฐำนะกองอุตุนิยมวิทยำขึ้นเป็นกรมอุตุนิยมวิทยำ
ขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนำยน พ.ศ. 
๒๔๘๕ (ตำมค�ำสั่งทหำรที่๒๑๗/๒๑๙๕๐ ลง ๘ กรกฎำคม 
พ.ศ. ๒๕๘๖) บุคคลแรกที่ได้เป็นหัวหน้ำงำนอุตุนิยมวิทยำ 
เมื่อเป็นกรมอุตุนิยมวิทยำแล้วคือ นำวำโท ใบ เทศน์สดับ 
ได้ด�ำรงต�ำแหน่งรักษำรำชกำรรองเจ้ำกรมอุตุนิยมวิทยำ 
ตั้งแต่ ๑๔ สิงหำคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ถึง ๒๒ ตุลำคม พ.ศ. 
๒๔๘๗ และเม่ือท่ำนผู้นี้ย้ำยไปรับต�ำแหน่งอ่ืน นำวำโท 
จรูญ วิชยำภัย บุนนำค จึงได้เลื่อนมำเป็นรองเจ้ำกรม และ
เจ้ำกรมอุตุนิยมวิทยำในเวลำต่อมำ 
 หลังจำกยกฐำนะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยำแล้ว ยังคง
ใช้บำงส่วนของตกึกรมอทุกศำสตร์เป็นทีท่�ำกำร ซ่ึงสถำนทีค่ับ
แคบไม่เหมำะแก่กิจกำรที่จะขยำยต่อไป ซึ่งต้องกำร
สถำนที่เปิดโล่งแจ้ง กรมอุตุนิยมวิทยำจึงได้ขออนุมัติจัดหำ
สถำนที่ท�ำกำรใหม่ โดยกองทัพเรือเห็นชอบให้จัดหำที่
บริเวณ ทุ่งนำบำงกะปิ ติดถนนสุขุมวิท ต�ำบลคลองตัน 
อ�ำเภอพระโขนง ในเนื้อที่ ๒๐ ไร่ รำคำตำรำงวำละ ๘ บำท 
ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงเป็นที่ท�ำกำรถำวรและเปิดเป็น
ที่ท�ำกำรเมื่อ ๒๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๔๙๕ 
 กิจกำรอุตุนิยมวิทยำจึงได้เจริญข้ึนอย่ำงรวดเร็ว
และมีภำรกิจเพิ่มขึ้นกว่ำเดิม เกินก�ำลังที่งบประมำณ
กองทัพเรือจะสนับสนุนได้ รัฐบำลสมัย จอมพล สฤษฎิ์ 
ธนะรัชต์ ด�ำรงต�ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี จึงอนุมัติให้โอน
งำนอุตุนิยมวิทยำไปสังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี  เมื่อวันที่
๒๙ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยโอนทรัพย์สินทั้งสิ้นรวมทั้ง
อสังหำริมทรัพย์ไปด้วย ยกเว้นสถำนีตรวจอำกำศสัตหีบ
ซึ่งอยู่บนยอดเขำแหลมเทียน 

 ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ในสมัยที่ จอมพล ถนอม 
กิตติขจร ด�ำรงต�ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี ได้มีกำรพิจำรณำ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมใหม่ โดยยุบกระทรวง
พัฒนำกำรแห่งชำติ และเห็นว่ำหน่วยงำนในส�ำนักนำยก
รัฐมนตรีมีมำกเกินไป จึงได้โอนกรมอุตุนิยมวิทยำไป
สังกัดกระทรวงคมนำคม ต้ังแต่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
โดยให้เหตุผลว่ำ งำนของกรมอุตุนิยมวิทยำมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกระทรวงคมนำคมมำก
 ส�ำหรับกองทัพเรือ ยังเห็นควำมจ�ำเป็นของงำน
อุตุนิยมวิทยำเพื่อสนับสนุนกิจกำรของกองทัพเรือ ดังนั้น
สภำกลำโหมจึงได้อนุมัติให้ กองทัพเรือด�ำเนินกิจกำร
อุตุนิยมวิทยำเอง โดยใช้ชื่อว่ำ “สถานีพยากรณ์อากาศ 
บก.สน.สส.” ขึ้นกับสถำนีทหำรเรือสัตหีบ โดยใช้ก�ำลัง
พลกรมอุทกศำสตร์หมุนเวียนไปปฏิบัติงำนตำมอัตรำ
บรรจุ  ซ่ึ ง ต ำมบั นทึ กก ำ รประชุ ม เรื่ อ ง โ อนกอง
อุตุนิยมวิทยำไปสังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี (บันทึก 
กพ.ทร. ที่ ๔๐๕/๓๗๖๖ ลง ๒๖ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๐๔) มี
อัตรำในขั้นแรกเริ่ม ๒๗ อัตรำ และได้โอนเจ้ำหน้ำที่จำก
กรมอุตุนิยมวิทยำตอนย้ำยสังกัด ๖ นำย มี นำวำตรี ชนะ 
ศกุณสิงห์ เป็นหัวหน้ำสถำนี ในขั้นต้นได้ด�ำเนินงำนใน
ลักษณะสถำนีตรวจอำกำศธรรมดำแบบเดิม 
 กำรด�ำเนินงำนในลักษณะนี้ได้ด�ำเนินงำนอยู่เป็น
ระยะเวลำประมำณ ๒ ปี จนถึงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
ได้เริ่มวำงพื้นฐำนกันใหม่ เนื่องจำกจะต้องปฏิบัติงำนใน
ฐำนะสถำนีพยำกรณ์อำกำศซ่ึงจะต้องด�ำเนินงำนด้ำน
อุตุนิยมวิทยำเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรทำงทหำร
ของกองทัพเรือจึงได้เร่ิมด�ำเนินกำรจัดหำเคร่ืองมือตรวจ
อำกำศตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในส�ำนักงำน 
 จนถึงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๘ กำรด�ำเนินกำร
ในลักษณะของสถำนีพยำกรณ์อำกำศ จึงได้เริ่มขึ้นและได้
ร่วมปฏิบัติงำนกับฝูงบินของกองทัพเรือที่ ต�ำบลบ้ำนพลำ 
อ�ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง ในระหว่ำงเวลำดังกล่ำวได้
ด�ำเนินกำรรับสมัครเจ้ำหน้ำที่ใหม่ และได้ฝึกสอนเจ้ำหน้ำที่
ดังกล่ำวในโรงเรียนอุทกศำสตร์ และกรมอุทกศำสตร์ได้
รับค�ำส่ังให้เป็นเจ้ำของอัตรำหมุนเวียนและได้รับอนุมัติ
จำกกระทรวงกลำโหมให้ด�ำเนินกำรจัดต้ังสถำนีพยำกรณ์
อำกำศโดยมีระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำรตำมโครงกำร ๒ ป ี
(พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๐) 

๗๐
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 ในช่วงเวลำเดียวกัน กองทัพอำกำศสหรัฐฯ
อเมริกำได้เสนอควำมประสงค์ที่จะสร้ำงสนำมบินใหม่ให้
แก่กองทัพเรือ ท่ีต�ำบลบ้ำนพลำ อ�ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัด
ระยอง ท�ำให้โครงกำรจัดตั้งสถำนีพยำกรณ์อำกำศต้องชะงัก 
เนื่องจำกโครงกำรดังกล่ำวผูกพันกับโครงกำรสร้ำงสนำมบิน
ของกองทัพเรือในขณะเดียวกัน นำวำโท ชนะ ศกุณสิงห์ 
หัวหน้ำสถำนีพยำกรณ์อำกำศ สน.สส. ได้เข้ำรับกำร
ศึกษำในโรงเรียนเสนำธิกำรทหำรอำกำศและได้ย้ำยสังกัด
ไปรับรำชกำรที่กรมส่งก�ำลังบ�ำรุงทหำร กรมอุทกศำสตร์จึง
ได้เสนอกองทัพเรือขอย้ำยโอน นำวำโท ถำวร พงศ์พิพัฒน ์
หัวหน้ำกองพยำกรณ์อำกำศกลำง และรักษำรำชกำรหัวหน้ำ
กองกำรสื่อสำรกรมอุตุนิยมวิทยำ มำแทน นำวำโท ชนะ 
ศกุณสิงห์ เมื่อ ๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๐๘
 กำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำรในระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๐๙ 
- ๒๕๑๐ ในระยะแรกมีอุปสรรคกล่ำวคือ เรื่องที่ตั้งสถำนี
พยำกรณ์อำกำศ สน.สส. ซึ่งยังไม่สำมำรถตัดสินใจได้ว่ำ
จะตั้งที่ใด เพรำะตำมโครงกำรเดิมจะต้องต้องสร้ำง
อำคำรที่ท�ำกำรในบริเวณเดียวกับฝูงบิน กองทัพเรือ (ใน
สนำมบิน กองทัพเรือ เดิม) และสร้ำงท่ีพักในบริเวณใกล้
เคียงกัน ต่อมำเมื่อกองทัพอำกำศสหรัฐฯได้เร่ิมโครงกำร
สร้ำงสนำมบินอู่ตะเภำ ซึ่งก�ำหนดว่ำเป็นโครงกำรร่วม
กองทัพเรือ จึงระงับกำรสร้ำงสนำมบิน กองทัพเรือไว้ คง
อนุญำตให้สร้ำงบ้ำนพักในบริเวณใกล้เคียงเขตสนำมบินอู่
ตะเภำ 
 ส่วนอำคำรของฝูงบิน กองทัพเรือ น้ันใช้เงิน
ชดเชยจำกกองทัพอำกำศสหรัฐ ฯและ ก่อสร้ำงใหม่ใน
เขตสนำมบินอู่ตะเภำ ซึ่งกองทัพอำกำศสหรัฐฯ ได้ก�ำหนด
สถำนที่ไว้ส�ำหรับสถำนีพยำกรณ์อำกำศนั้นก็จ�ำเป็นต้อง
ก�ำหนดสถำนที่ใหม่ และกองทัพอำกำศสหรัฐฯ ไม่ได้
ก�ำหนดสถำนที่ตั้งไว้ในแผนผัง แต่ได้ระบุในสถำนที่ของ 
กองทัพอำกำศสหรัฐฯ ว่ำเป็นหน่วยอุตุนิยมวิทยำร่วมใน
บริเวณใกล้เคียงหอบังคับกำรบิน ซึ่งท�ำให้คำดหมำยไปว่ำ 
กองทัพอำกำศสหรัฐฯ คงจะใช้บริกำรร่วมทุกอย่ำงรวมทั้ง
กำรพยำกรณ์อำกำศ ให้กับฝูงบนิกองทพัเรอืและกองเรือด้วย 
 ด้วยเหตุนี้ กองทัพเรือ จึงให้สถำนีพยำกรณ์
อำกำศพิจำรณำโครงกำรเสียใหม่ว่ำควรจะสร้ำงอำคำร
ที่ท�ำกำรใหม่หรือไม่ และถ้ำสร้ำงควรเป็นที่ใด ส�ำหรับที่
ตั้งสถำนีฯ เสนำธิกำรทหำรเรือในขณะนั้นมีควำมเห็นว่ำ

ควรอยู่ร่วมกับฝูงบิน กองทัพเรือ คือบริเวณคลองไผ่ ด้ำน
ตะวันออก แต่เนื่องจำกกำรซ้ือขำยไม่อำจท�ำได้เนื่องจำก
มีโรงงำนแป้งมันต้ังอยู่ หัวหน้ำสถำนีพยำกรณ์อำกำศได้
ไปด�ำเนินกำรส�ำรวจหำที่ตั้งสถำนีฯ พร้อมทั้งพิจำรณำ
แผนท่ีรูปถ่ำยทำงอำกำศประกอบและได้เสนอ สน.สส. 
ว่ำควรจะสร้ำงที่บริเวณคลองไผ่ทิศตะวันตก ใกล้กับที่พัก
ของฝูงบินกองทัพเรือ ที่ได้วำงแผนไว้หรือมิฉะนั้นก็สร้ำง
บริเวณอ่ำวสัตหีบก่อนเข้ำ บน.๗ 
 แต่สถำนที่หลังนี้มีควำมเหมำะสมน้อยกว่ำจึง
เสนอให้สร้ำง ณ บริเวณคลองไผ่ด้ำนตะวันตก ในขณะ
เดียวกันก็ทรำบว่ำ เสนำธิกำรทหำรเรือมีควำมเห็นว่ำควร
จะระงับกำรสร้ำงอำคำรอุตุนิยมวิทยำไว้ก่อน แต่ควร
สร้ำงที่พักเพียงอย่ำงเดียว ทั้งนี้เพรำะอำจใช้อำคำรของ 
กองทัพอำกำศสหรัฐฯปฏิบัติงำนได้ เนื่องจำกได้ระบุไว้ว่ำ
จะมีกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน หำกแต่กำรจัดท�ำโครงกำรตั้ง
สถำนีฯ ได้ด�ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องมือเคร่ืองใช้ตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์เป ็นจ�ำนวนมำกจึงจ�ำเป ็นต ้องมีที่ เก็บ 
ประกอบกับได้รับกำรยืนยันจำก กองทัพอำกำศสหรัฐฯ
ว่ำไม่อำจจัดสถำนที่ให้ส�ำหรับงำนด้ำนอุตุนิยมวิทยำทุก
สำขำตำมที่กองทัพเรือต้องกำรได้ คงเพียงจะได้แต่ใน
ด้ำนอุตุนิยมวิทยำเพื่อกำรบินเท่ำนั้น 
 ดังนั้น กองทัพเรือ จึงได้อนุมัติให้ด�ำเนินกำร
สร้ำงอำคำรที่ท�ำกำรพร้อมบ้ำนพัก ในบริเวณด้ำนตะวัน
ตกของคลองไผ่และเริ่มซื้อที่ดินซึ่งเป็นไปด้วยควำมยำก
ล�ำบำกเพรำะขณะนั้นกำรสร้ำงสนำมบินอู่ตะเภำเริ่มขึ้น
แล้ว จึงมีกำรโก่งรำคำและเก็งก�ำไรกันมำก ในเบื้องต้น
จำกที่ได้วำงแผนควำมต้องกำรที่ดินจ�ำนวน ๑๕๐ ไร่ ก็
จัดหำซื้อได้เพียง ๔๙ ไร่ เป็นเงินประมำณ ๒ แสนบำท 
และได้ด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีท�ำกำร ๑ หลงั โรงอดัก๊ำซ 
๑ หลัง สนำมตรวจอำกำศ ๑ สนำมและบ้ำนพักชั้น
นำยนำวำ นำยเรือ และ พันจ่ำ อีก ๒๗ หลัง เป็นเงิน 
๑,๙๙๔,๐๐๐ บำท 
 ขณะเดียวกันก็ได้รับกำรสนับสนุนจำก พัน วย.สน.
สส. ในกำรสร้ำงรั้วล้อมรอบบริเวณเป็นควำมยำว ๑,๓๐๐ 
เมตร กำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จในปลำยเดือนพฤศจิกำยน 

พ.ศ. ๒๕๑๐ และในระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรก่อสร้ำง

อำคำร ก็ได้ด�ำเนินกำรจัดหำเครื่องใช้ประจ�ำส�ำนักงำน

และเคร่ืองมือสื่อสำรด้วย ซ่ึงนับว่ำมีควำมยำกล�ำบำก
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เพรำะต้องใช้ควำมละเอียดละออประกอบกับไม่มีนำย

ทหำรที่มีควำมรู้ทำงเครื่องมือสื่อสำรและอิเล็กทรอนิกส์

อีกทั้งเครื่องมือสื่อสำรท่ีต้องกำรใช้ก็ไม่ได้มีใช้ในรำชกำร

กองทัพเรือมำก่อน จึงต้องศึกษำพิจำรณำหำตัวอย่ำง

ประกอบจำกกรมอุตุนิยมวิทยำและกรมกำรบินพำณิชย์ 

แต่ในที่สุดก็ได้เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง ๆ ครบถ้วนตำม

ควำมต้องกำร และในขณะเดียวกันกำรปฏิบัติงำนของ

สถำนีพยำกรณ์อำกำศก็ได้เริ่มงำนไปด้วยทั้งที่ยังไม่มี

อำคำรที่ท�ำกำร โดยได้ปฏิบัติดังนี้

 ๑. ฝึกพนักงำนสื่อสำรเดิมที่มี พันจ่ำ ๒ นำย 

ทหำร ๑ นำย ให้สำมำรถท�ำกำรสื่อสำรรับข้อมูลข่ำว

อำกำศทำงวิทยุโทรเลข (รับข้อมูลรหัสมอร์ส) ได้ตำม

ตำรำงก�ำหนดเวลำรับข่ำว และควบคุมกำรปฏิบัติงำนโดย 

หัวหน้ำสถำนีพยำกรณ์อำกำศฯ

 ๒. ยืมวิทยุสื่อสำรส�ำหรับรับข่ำวอำกำศจำกกรม

สื่อสำร และ สถำนีวิทยุ สน.สส. มำใช้รำชกำรชั่วครำว

ก่อนที่จะได้รับเครื่องวิทยุสื่อสำรตำมรำยกำรจัดซ้ือของ

สถำนีพยำกรณ์อำกำศฯ

 ๓. รับข่ำวอำกำศและน�ำมำพล๊อตลงแผนที่อำกำศ

เฉพำะภำคเช้ำและเพิ่มเป็นภำคบ่ำย เนื่องจำกเดิมไม่มี

กำรปฏิบัติงำนเลยจึงต้องด�ำเนินไปทีละขั้น

 ๔. ขอใช้ตึกสื่อสำรของสถำนีวิทยุกรมส่ือสำร

บก.สน.สส. ซึ่งสร้ำงเสร็จและยังไม่ได้ใช้ทั้งหมดเป็นสถำน

ที่ปฏิบัติงำนชั่วครำว

 ๕. รับสมัครทหำรท่ีปลดประจ�ำกำรบรรจุเป็น

พนักงำนแผนที่ และด�ำเนินกำรฝึกพล๊อต และตรวจ

อำกำศเพื่อเตรียมรับงำนของฝูงบินกองทัพเรือซ่ึงจะย้ำย

มำประจ�ำอยู ่ที่อู ่ตะเภำและให้ช่วยงำนแผนที่อำกำศ 

เพรำะก�ำลังพลมีไม่พอ

 ๖. ขอเจ้ำหน้ำที่สื่อสำร จำกกรมสื่อสำรทหำร

เรือเพิ่มเติม

 ๗. จัดให้เจ้ำหน้ำที่สื่อสำร ปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้นเมื่อ

เริ่มได้รับวิทยุสื่อสำรรุ่น HQ 108 และ SX 122 เพิ่มเติม

 ๘. ทดลองรับข ่ำววิทยุ SSB โดยเครื่องรับ

ธรรมดำ

 ๙. เพิ่มงำนจำกช่วง เช้ำ – บ่ำย เป็นกลำงคืน

 ๑๐. ขอยืมสโมสรต�่ำกว่ำสัญญำบัตร ซ่ึงย้ำยไป

อยู่ตึกใหม่ เป็นที่ฝึกสอนทหำรเกณฑ์วุฒิ ม.๖ และ ม.๘ 

รวม ๑๐ นำย ซ่ึงกองทัพเรืออนุมัติให้มำช่วยงำนพล๊อต

แผนที่อำกำศตำมที่ขอ

 ๑๑. กวดขันระเบียบวินัย วำงระเบียบกำร

สื่อสำร กำรพล๊อตแผนที่อำกำศกำรปฏิบัติรำชกำรงำน

พัสดุ บญัชพีสัด ุกำรลงปมูสือ่สำร และอืน่ ๆ และกำรจัดเวร

พนกังำนทุกอย่ำง จนเป็นที่เรียบร้อย

 ๑๒. จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ไปปฏิบัติงำนร่วม กองทัพ

อำกำศสหรัฐฯในสนำมบินอู่ตะเภำ และเขียนข่ำวอำกำศ

ต่ำง ๆ มำให้โดยใช้เครื่องวิทยุสื่อสำร SSB ๒ เครื่อง (ที่

สนำมบิน ๑ เครื่อง บก.สน.สส. ๑ เครื่อง )

 ๑๓. รับข่ำวอำกำศด้วยเคร่ืองโทรส�ำเนำท่ีขอ

อนุมัตซิื้อพิเศษ ซึ่งได้ผลเป็นที่น่ำพอใจ

 ๑๔. รับข่ำวอำกำศด้วยเครื่องโทรพิมพ์

 ๑๕. ขยำยเวลำกำรปฏิบัติงำนเป็น วันเสำร์ อำทิตย์ 

เวลำกำรปฏิบัติงำนเริ่ม ๐๖๔๕ เลิกเวลำ ๒๒๐๐

 ๑๖. จัดส่งนำยทหำรไปเรียนวิชำอุตุนิยมวิทยำ ที่

ศูนย์ฝึกกำรบินพลเรือน ภำยใต้กำรอบรมของผู้เชี่ยวชำญ

จำกองค์กำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ (ICAO)

 ๑๗. จัดส่งนำยทหำรและพันจ่ำสื่อสำร ไปอบรม

โทรพิมพ์ที่บริษัท Aero Siam

 กำรปฏิบัติงำนได้ผลคืบหน้ำมำเป็นล�ำดับ สถำนี

พยำกรณ์อำกำศฯ สำมำรถผลิตแผนที่แสดงกำรเคลื่อน

ตัวของมวลอำกำศได้ทุกระยะเกือบตลอดเวลำเว้นแต่ใน

เวลำ ๐๑๐๐ ซ่ึงยังไม่มีก�ำลังพลเพียงพอที่จะท�ำได้ หำก

ด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องจัดเวรกลำงคืน ซึ่งจะต้องมี

กำรจัดตำรำงเวรโดยให้ผู้ปฏิบัติงำนได้ หยุดเวร พักเวร 

ให้เหมำะและจ�ำเป ็นต้องใช ้ก�ำลังพลเพิ่มข้ึนมำก

กำรเตรียมกำรต่ำง ๆ ได้ด�ำเนินกำรมำจนสำมำรถปฏิบัติ

งำนได้ดี และเมื่อสถำนีพยำกรณ์อำกำศฯ สร้ำงเสร็จก็ได้

ย้ำยตึกส่ือสำร บก.สน.สส.ท่ียืมไว้เข้ำไปอยู่ ณ ที่ตั้งใหม่

และปฏิบัติงำนต่อเนื่องไปได้ทันที เป็นอันว่ำสำมำรถ

ปฏิบัติงำนได้จริงจังภำยใน ๒ ปี ตำมโครงกำร โดยมิต้อง

รอกำรเริ่มงำนแต่อย่ำงใด สถำนีพยำกรณ์อำกำศ สน.สส. 

ได้ย้ำยจำกบริเวณภำยใน สน.สส. 

 เมื่อ ๒๕ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๐ กำรย้ำยได้

ค่อย ๆ ขนย้ำยข้ำรำชกำรท่ีอำศัยบ้ำนพัก และท่ีท�ำกำรมำ

ทลีะส่วน โดยมใิห้กระทบกระเทือนต่อกำรท�ำงำนแต่อย่ำงใด 

โดยให้เข้ำที่ท�ำงำนและปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่องกันไป 
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แต่กระนั้นก็กระทบกระเทือนต่อกำรท�ำงำนบ้ำงเพรำะ

เจ ้ำหน้ำที่ทั้ งหมดอิดโรยและเหน็ดเหนื่อยเม่ือยล ้ำ

เน่ืองจำกขนย้ำยอุปกรณ์หนัก ๆ เป็นจ�ำนวนมำก ท�ำให้

สำมำรถเริ่มปฏิบัติงำนเวรได้ตำมเดิม เมื่อ ๘ ธันวำคม 

พ.ศ. ๒๕๑๐ แต่ก็ยังมีอุปสรรคเรื่อง น�้ำประปำ และไฟฟ้ำ 

เนื่องจำกยังไม่มีกำรต่อท่อประปำจำกแหล่งน�้ำภำยนอก 

จึงต้องให้ พัน วย.สน.สส. ล�ำเลียงน�้ำมำส่ง 

 ส�ำหรับในส่วนของไฟฟ้ำนั้น สน.สส. ได้จัดเครื่อง

ก�ำเนิดไฟฟ้ำมำด�ำเนินกำรให้ในช่วงเวลำที่ท�ำงำน กลำงวัน 

และกลำงคืน หำกได้ใช้ไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำแล้วก็จะ

สำมำรถปฏิบัติงำนได้ดีข้ึน เพรำะขณะนี้เคร่ืองมือบำง

อย่ำง เช่น โทรพิมพ์ และโทรส�ำเนำไม่อำจปฏิบัติงำนได้

ตลอดเวลำกำรใช้ไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำดังกล่ำวจะต้องรอ

งบประมำณกองทัพเรือ เพื่อเดินสำยและปักเสำแรงสูงจำก 

อ�ำเภอสัตหีบ 

 กองทัพเรือได้อนุมัติงบประมำณ ๔ แสนบำท ใน

กำรด�ำเนินกำรดังกล ่ำวส�ำหรับงำนด้ำนกำรบินนั้น

เนื่องจำกฝูงบินกองทัพเรือ มีควำมต้องกำรเกี่ยวกับข่ำว

อำกำศกำรบินมำกจึงจ�ำเป็นต้องยกหน่วยงำนและก�ำลัง

พลส่วนหน่ึงเข้ำไปปฏิบัติงำนในสนำมบินปัจจุบันคือ

แผนกข่ำวอำกำศ กองปฏิบัติกำรฐำนบิน สถำนีกำรบิน 

กองบินทหำรเรือ กองเรือยุทธกำร (แผนกข่ำวอำกำศ 

กฐบ. สนบ.กบร. กร.) และเป็นสำยวิทยำกำรอุทกศำสตร์ 

ที่กองอุตุนิยมวิทยำ ต้องพิจำรณำจัดข้ำรำชกำรย้ำยบรรจุ

หมุนเวียนไปปฏิบัติรำชกำร

๑.๒๗ ประวัติการรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย
 การรักษาเวลามาตรฐานและการแจ้งสัญญาณ

เทียบเวลาก่อน พ.ศ. ๒๔๗๖

 กำรตรวจสอบเวลำเพื่อรักษำเวลำมำตรฐำน

ประเทศไทย และกำรแจ้งสัญญำณเทียบเวลำให้กับ

ประชำชน พลเรือน เพื่อให้ใช้เวลำตรงกันทั่วประเทศนั้น 

ทำงรำชกำรได้มอบหมำยให้ กองทัพเรือเป็นผู้ด�ำเนินกำร 

โดยก�ำหนดให้เป็นหน้ำทีข่องแผนกดำรำศำสตร์ กองอปุกรณ์

กำรเดินเรือ กรมอุทกศำสตร์ ซึ่งปรำกฏอยู่ในระเบียบ

กระทรวงกลำโหมว่ำด้วยกำรก�ำหนดหน้ำท่ีส่วนรำชกำร

ในกองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๐๑

 กำรตรวจสอบเวลำและแจ้งสัญญำณเทียบเวลำ

นั้นมีมำแต่โบรำณกำล หลักฐำนเท่ำท่ีสำมำรถตรวจพบ

และยังปรำกฏอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ คือแท่งหินจัดเรียงเป็น

รูปวงกลมขนำดใหญ่ ต้ังอยู่ทำงตอนใต้ของประเทศอังกฤษ 

มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี ในนำมของ Stonehenge อำยุ

ประมำณ ๔,๐๐๐ ปี  ใช้ส�ำหรับบอกเวลำและฤดูกำลต่ำง ๆ 

เข้ำใจว่ำสร้ำงไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในทำงเกษตรกรรมหรือ

พิธีทำงศำสนำ

ภำพที่ ๑-๘๐  Stonehenge

 ส�ำหรับประเทศไทย คนในสมัยโบรำณอำจใช้

หลักจำกกำรสังเกตปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติในแต่ละวัน

เป็นเครื่องบอกเวลำ เช่น ดวงอำทิตย์ ขึ้น – ตก ดวงจันทร ์

ขึ้น – ตก ซึ่งทั้งนี้ก็สำมำรถบอกเวลำได้อย่ำงคร่ำว ๆ ไม่

ละเอียดมำกนัก เนื่องจำกใช้กำรสังเกตจำกธรรมชำติเป็น

หลัก แต่คนในสมัยก่อนก็ไม่ได้ให้ควำมสนใจในควำมถูก

ต้องของเวลำมำกนักส่วนกำรแจ้งสัญญำณเวลำก็คงจะ

เป็นกำรใช้กำรตีเกรำะ เคำะไม้ ตีกลอง บอกสัญญำณ

เวลำต่ำง ๆ ให้ชำวบ้ำนทั่วไปได้ทรำบ 

 กำรด�ำเนินกำรในเรื่องกำรรักษำเวลำของไทย

เริ่มมีควำมสนใจอย่ำงจริงจัง โดยใช้วิทยำศำสตร์เข้ำมำ

ประกอบอย่ำงมีเหตุผล คำดว่ำเร่ิมเมื่อได้มีฝร่ังชำวต่ำง

ชำติ เดินทำงเข้ำมำติดต่อค้ำขำยเชื่อมควำมสัมพันธ์กับ

ประเทศไทย เท่ำที่ปรำกฏตำมประวัติศำสตร์ วิเครำะห์ได้

ว่ำน่ำจะเริ่มในสมัยของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช 

สมัยกรุงศรีอยุธยำ รำวปี พ.ศ. ๒๑๙๙ – ๒๒๓๑ ทั้งนี้

เนื่องจำกในสมัยของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช 

พระองค์เป็นกษัตริย์ที่สนพระทัยในวิทยำกำรสมัยใหม่

จำกฝรั่งต่ำงชำติ เห็นได้จำกในรำยกำรสั่งซื้อของ โดยใน 

พ.ศ. ๒๑๙๙ มีกำรสั่งซื้อ กล้องโทรทัศน์ โคมไฟ หมวก

สักหลำด ชุดผ้ำไหม โต๊ะเขียนหนังสือ หนังสือ แว่นตำ อื่น ๆ 

จำกบริษัท อีสท์อินดีส ของ ฮอลันดำ ซึ่งเป็นตัวแทน

จัดกำรติดต่อกำรค้ำในกรุงศรีอยุธยำ และที่ส�ำคัญที่

ปรำกฏอยู ่ในรำยกำรคือ นำฬิกำแบบใช้เคร่ืองจักรกล 
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แสดงให้เห็นว่ำได้เริ่มมีกำรน�ำนำฬิกำเข้ำมำใช้ตั้งแต่สมัย

กรุงศรีอยุธยำแล้ว แต่ท่ียังไม่แพร่หลำยเนื่องจำกควำมรู้

ควำมสำมำรถในด้ำนภำษำต่ำงประเทศของคนไทยใน

สมัยนั้นยังจ�ำกัดอยู่ในกลุ่มคนไม่มำกนักวิทยำกำรด้ำน

กำรรักษำเวลำจึงยังไม่อยู่ในควำมสนใจของประชำชน

ทั่วไป

  

ภำพที่ ๑-๘๑ พระบรมรำชำนุสำวรีย์ สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช

 กำรรักษำเวลำและกำรแจ้งเวลำเริ่มแพร่หลำย

ขึ้ นอย ่ ำง เป ็นรูปธรรมในรัชสมัยพระบำทสมเด็จ

พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำรที่ ๔ กรุงรัตนโกสินทร์ 

พระองค์ทรงก�ำหนดระบบเวลำมำตรฐำนขึ้น ในประเทศไทย 

โดยเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๕ ทรงสร้ำงพระที่นั่งภูวดลทัศไนยขึ้น 

ในพระบรมมหำรำชวัง ตั้งอยู่ในสวนหน้ำพระพุทธนิเวศน์ 

พระที่นั่งองค์นี้สร้ำงเป็นตึกทรงยุโรป สูง ๕ ชั้น ชั้นยอดมี

นำฬิกำใหญ่ ๔ ด้ำน ใช้เป็นหอนำฬิกำหลวงส�ำหรับบอก

เวลำมำตรฐำนของประเทศไทยในสมัยนั้น กำรที่เรำมี

พระที่นั่งภูวดลทัศไนยเป็นหอนำฬิกำสมัยนั้น ถือได้ว่ำ

เป็นกำรเฉลิมฉลองกำรเข้ำสู่พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ของไทย

ในทำงวิทยำศำสตร์ได้อย่ำงเต็มภำคภูมิในฐำนะที่ไทย

เป็นชำติใหญ่ในย่ำนนี้

ภำพที่ ๑-๘๒ พระที่นั่งภูวดลทัศไนย

 ในรัชสมัยของพระองค์นั้น โลกยังไม่มีควำม

เจริญทำงวิทยำศำสตร์ ประเทศที่เจริญแล้วในช่วงรัชสมัย

ของพระองค์ท่ำน จะต้องท�ำกำรค�ำนวณทำงดำรำศำสตร์

เพื่อเทียบเวลำของตนเองโดยสถำบันทำงดำรำศำสตร์

ของชำตินั้น ๆ เป็นผู้ด�ำเนินกำร ด้วยพระปรีชำสำมำรถ

ของพระองค์ได้ทรงค�ำนวณดำรำศำสตร์และสำมำรถ

รักษำเวลำมำตรฐำนได้อย่ำงเที่ยงตรง

 พระองค์ท่ำนโปรดเกล้ำฯ ให้มีพนักงำนนำฬิกำ

หลวง เรียกต�ำแหน่ง “พันทิวำทิตย์” คอยเทียบเวลำตอน

กลำงวันจำกดวงอำทิตย์ และต�ำแหน่ง “พันพินิตจันทรำ” 

คอยเทียบเวลำตอนกลำงคืนจำกดวงจันทร์ ซ่ึงถือได้ว่ำ

เป็นต�ำแหน่งงำนทำงวิทยำศำสตร์ของไทยชุดแรกอำจ

กล่ำวได้ว่ำระบบเวลำมำตรฐำนประเทศไทยที่พระองค์

ทรงก�ำหนดข้ึนน้ีได้กระท�ำก่อนประเทศยุโรปเสียอีก 

เพรำะรัฐสภำอังกฤษออกพระรำชบัญญัติเวลำมำตรฐำน

อังกฤษ (GREENWICH MEAN TIME) ในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ 

และในปี พ.ศ. ๒๔๒๗ ท่ีประชุมดำรำศำสตร์ในกรุง

วอชิงตัน ได้ตกลงให้เส้นเมอริเดียนท่ีผ่ำนเมืองกรีนิช 

ประเทศอังกฤษ เป็นเมอริเดียนหลักที่จะใช้เทียบเวลำโลก 

 เมื่อได้กล่ำวถึงเรื่องนี้แล้ว ควรที่จะได้กล่ำวถึง

พระอัจฉริยภำพในเรื่อง ดำรำศำสตร์เพ่ือเสริมควำม

เข้ำใจอีกสักเล็กน้อย ในยุคร่วมสมัยของพระองค์ท่ำนนั้น 

นักดำรำศำสตร์ก�ำลังให้ควำมสนใจเรื่อง กำรเคลื่อนที่ของ

โลก  ดวงอำทิตย์ ดวงจันทร์ ต่ำงทุ่มเทสติปัญญำ เพื่อหำ

วิธีค�ำนวณต�ำแหน่งดวงจันทร์ ขณะที่โคจรรอบโลก ภำย

ใต้แรงดึงดูดของโลก และดวงอำทิตย์และต�ำแหน่งดวง

จันทร์ขณะท่ีโคจรรอบดวงอำทิตย์ ภำยใต้แรงดึงดูดจำก

ดำวเครำะห์ต่ำง ๆ ซ่ึงกำรแก้ปัญหำทั้ง ๒ อย่ำงนี้ต้อง
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อำศัยหลักกำรในงำนสำขำดำรำศำสตร์ ฟิสิกส์ และ
คณิตศำสตร์ในกำรค�ำนวณ ผลงำนกำรค�ำนวณของพระองค์
ท่ำนที่ประสบควำมส�ำเร็จคือ กำรท่ีพระองค์ท่ำนทรง
ค�ำนวณกำรเกิดสุริยุปรำคำท่ี ต�ำบลหว้ำกอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่ำงถูกต้องแม่นย�ำ พระองค์ได้ทรง
ท�ำกำรค�ำนวณแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน คือ
 ๑. ท�ำกำรค�ำนวณต�ำแหน่งดวงจนัทร์และดวงอำทติย์ 
โดยใช้ทฤษฎีกำรเคลื่อนท่ีของดวงจันทร์ (THEORY OF 
LUNAR MOTION) 
 ๒. หลังจำกค�ำนวณต�ำแหน่งดวงอำทิตย์ และ
ดวงจันทร์แล้ว จะต้องท�ำกำรค�ำนวณ ตรวจสอบว่ำจะมี
โอกำสเกิดอุปรำคำได้หรือไม่ ถ้ำไม่ได้ก็ผ่ำนไปถ้ำสำมำรถ
เกิดขึ้นได้ จึงจะเข้ำสู่กำรค�ำนวณขั้น ๓ ต่อไป
 ๓. เม่ือตรวจสอบแล้วว่ำมีโอกำสเกิดอุปรำคำได้ 
ก็จะท�ำกำรค�ำนวณในขั้น ๓ คือ ค�ำนวณว่ำกำรเกิดอุปรำคำ
น้ันเป็นสริุยปุรำคำ หรอืมดืเป็นบำงส่วน และจะเหน็ได้ท่ีไหน 
เวลำเท่ำไรถึงเท่ำไรตำมระบบเวลำมำตรฐำนสำกล ซ่ึงจะ
ต้องน�ำมำใช้ในกำรค�ำนวณด้วยตลอดตั้งแต่ต้น
 ในกรณีที่พระองค ์ ได ้ทรงค�ำนวณกำรเกิด
สุริยุปรำคำที่หว้ำกอนี้ พระองค์ได้ทรงกระท�ำตำมขั้นตอน
ที่ได้กล่ำวมำแล้วนี้ และสำมำรถค�ำนวณได้อย่ำงถูกต้อง
ทั้งในลักษณะกำรเกิดเวลำท่ีเกิด และต�ำบลท่ีที่ใช้สังเกต 
จำกกำรค�ำนวณเปรียบเทียบหลักฐำนจำกกำรค�ำนวณ
ของหอดูดำวกรีนิชปรำกฏว่ำระบบกำรค�ำนวณของ
พระองค์ท่ำนถูกต้อง แต่ตัวเลขของพระองค์ไม่มีในระบบ
ของกรีนีช แสดงว่ำพระองค์ท่ำนได้ทรงค�ำนวณขึ้นด้วย
พระองค์เอง มิได้น�ำเอำผลกำรค�ำนวณของชำวต่ำง
ประเทศมำดัดแปลงประยุกต์ใช้ส�ำหรับประเทศไทยแต่
อย่ำงใด

ภำพที่ ๑-๘๓ รัชกำลที่ ๔ ขณะทรงทอดพระเนตรสุริยุปรำคำ
ที่ต�ำบลหว้ำกอ

 ย้อนกลับมำถึงเร่ืองแจ้งสัญญำณบอกเวลำใน
สมัยก่อน กำรบอกสัญญำณแจ้งเหตุและอันตรำยต่ำง ๆ  
เช่น กำรตีเกรำะ ตีกลอง หรือยิงปืนนั้น มีมำนำนแล้ว
ต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยำซ่ึงเข้ำใจว่ำได้มำจำกเมืองจีน 
ประเพณีนี้ได้มีมำจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ คือ มีทั้งยิง
ปืนและตีกลอง กำรตีกลองนั้น เดิมทีมีหอกลองอยู่ที่หน้ำ
วัดพระเชตุพนหอหน่ึงเป็นสำมชั้น ที่หอนั้นแขวนกลองไว้
สำมใบ ๆ ละชั้น ใบใหญ่อยู่ชั้นล่ำงแล้วเล็กข้ึนไปตำม
ล�ำดับกลองใบใหญ่ท่ีอยู่ชั้นล่ำงมีชื่อว่ำ “ย�่ำพระสุริศรี” 
ส�ำหรับตีบอกเวลำเมื่อดวงอำทิตย ์ตกดินเพื่อเป ็น
สัญญำณให้ปิดประตูประนคร กลองใบชั้นกลำงมีชื่อว่ำ 
“อัคคีพินำศ” ส�ำหรับตีเมื่อเกิดไฟไหม้เป็นสัญญำเรียก
รำษฎรให้มำช่วยกันดับไฟ ดูเหมือนมีก�ำหนดว่ำถ้ำไฟไหม้
นอกพระนครตีสำมคร้ัง ถ้ำไฟไหม้ในพระนครตีมำกกว่ำ
นั้น กลองใบที่สำมที่ชั้นยอด มีช่ือว่ำ “พิฆำตไพรินทร์” 
ส�ำหรับตีให้รู้ว่ำมีข้ำศึกมำประชิดติดพระนคร ทุกคนจะ
ต้องมำประจ�ำรักษำหน้ำที่โดยพร้อมเพรียงกัน
 กำรยิงปืนบอกเวลำนั้น มีมำนำนแล้วเช่นกัน เดิมที
เดียวนั้น (ก่อน พ.ศ. ๒๔๓๐) มีป้อมมุมพระบรมมหำรำช
วัง มีปืนใหญ่ประจ�ำอยู่ทุกป้อม ป้อมละกระบอก เป็นปืน
สัญญำณ ปืนที่อยู่ที่ป้อมมุมวัดพระเชตุพนจะยิงบอกเวลำ
เมื่อดวงอำทิตย์ขึ้นทุกวัน เพ่ือเป็นสัญญำณให้เปิดประตูวัง 
เพรำะเวลำกลำงคืนประตูวังจะปิดและเป็นกำรลดหย่อน
กำรพิทักษ์รักษำกำรอยู ่เวรยำมในพระรำชวังในเวลำ
กลำงคืน แต่บำงคนบอกว่ำท่ียิงปืนนั้นเป็นกำรเปลี่ยน
ดินปืนอีกนัยหนึ่ง กำรยิงปืนยังใช้ยิงเป็นสัญญำณเมื่อไฟ
ไหม้ ถ้ำไฟไหม้นอกพระนครยิงนัดเดียว ถ้ำไฟไหม้ใน
พระนครจะยิงสำมนัด และถ้ำไฟไหม้พระบรมรำชวัง จะยิง
ติดต่อกันไปหลำยนัดจนกว่ำไฟจะดับถึงจะหยุดยิง
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ภำพที่ ๑-๘๔ หอกลองวัดพระเชตุพน

 กำรรักษำเวลำมำตรฐำนโดยพนักงำนนำฬิกำ
หลวง คือ พันทิวำทิตย์และพันพินิตจันทรำ ท�ำหน้ำที่มำ
ได้ช่วงเวลำหน่ึง โดยคงจะท�ำควบคู่กันไปกับกำรยิงปืน
บอกเวลำดวงอำทิตย์ขึ้นที่ป้อมมุมวัดพระเชตุพน ในรัชสมัย
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทำงรำชกำร
ได้จ้ำงฝรั่งชำวยุโรปเข้ำมำรับรำชกำร เพื่อวำงรำกฐำน
งำนด้ำนต่ำง ๆ  ในแทบจะทุกวงกำร ทำงด้ำนทหำรเรือก็
เช่นเดียวกัน ส�ำหรับกำรรักษำเวลำนั้น งำนของทหำรเรือ
มีควำมเก่ียวข้องกับเรื่องเวลำในกำรวัดดำรำศำสตร์เพื่อ
ใช้ในกำรเดินเรือและกำรส�ำรวจแผนท่ี ชำวต่ำงชำติเหล่ำ
นี้คงจะได้น�ำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวัดดำรำศำสตร์
หำเวลำมำตรฐำน และกำรใช้นำฬิกำโครโนเมตร ส�ำหรับ
รักษำเวลำได้อย่ำงเท่ียงตรงมำแสดงให้ปรำกฏ พระบำท
สมเด็จพระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั จึงโปรดเกล้ำ ให้พระชลยุทธ
โยธิน (Andre’ du Plessis de Richelieu) ซึ่งรับรำชกำร
อยูใ่นกรมทหำรเรอืในขณะน้ัน เป็นเจ้ำพนกังำน ออบเซอร์
เวตตอรี่หลวง มีหน้ำที่คอยตรวจสอบนำฬิกำ (เวลำ) 
ควำมส�ำคัญของต�ำแหน่งพันทิวำทิตย์ และพันพินิต
จันทรำ จึงลดลงจนหมดไปในที่สุด
 นอกจำกพระชลยุทธโยธิน ชำวเดนมำร์กแล้ว ใน
ช่วงเวลำเดียวกันก็ยังมี พระนิเทศชลธี หรือ กัปตัน
ลอฟตัส ชำวอังกฤษอีกผู้หนึ่งที่มีควำมสำมำรถในเรื่อง
กำรหำเวลำ เห็นได้จำกกำรที่ท่ำนได้ประดิษฐ์นำฬิกำแดด
ขึ้นทูลเกล้ำฯ ถวำยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำล
ที่ ๕ ซึ่งปัจจุบันยังตั้งอยู่ที่วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

๗๖

ภำพที่ ๑-๘๕ นำฬิกำแดดที่วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

 ส�ำหรับกำรยิงปืนบอกเวลำเท่ียงหรือเรียกว่ำ 
“ยิงปืนเที่ยง” นั้น เกิดขึ้นในเวลำต่อมำคร้ังแรกมำจำก
กำรที่พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้ทอด
พระเนตรตัวอย่ำงท่ีอังกฤษยิงปืนสัญญำณท่ีเมืองสิงค์โปร์ 
เพ่ือให้ประชำชนและชำวเรือต่ำง ๆ ต้ังนำฬิกำ จึงทรงมี
พระรำชประสงค์ให้มีกำรยิงปืนที่กรุงเทพฯ บ้ำง
 คร้ังแรกโปรดเกล้ำฯ ให้ทหำรเรือยิงปืนเที่ยงที่
ต�ำหนักแพ (ท่ำรำชวรดิฐ) ก่อนและยิงเฉพำะในวันเสำร์
เท่ำนั้น โดยมี พระชลยุทธโยธิน เจ้ำพนักงำนออบเซอร์
เวตตอรี่หลวง เป็นผู้ควบคุมก�ำหนดเวลำยิง ครั้นกรมหลวง
ประจักษ์ศิลปำคม จัดตั้งทหำรปืนใหญ่ข้ึนในทหำรล้อมวัง 
จึงขอรับหน้ำที่ยิงปืนเที่ยง มำให้ปืนใหญ่ล้อมวังยิงที่ป้อม
ทัศนนิกซึ่งอยู่ทำงทิศตะวันตกของพระบรมมหำรำชวัง 
และเปล่ียนมำเป็นยิงปืนเมื่อเวลำเท่ียงทุกวัน ดังประกำศ
ยิงปืน จำกรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙ จุลศักรำช ๑๒๔๙ 
ดังต่อไปนี้

ประกาศยิงปืน
วัน ๓ เดือน ๕ ขึ้น ๘ ค�่ำ ปีชวด ยังเป็นนพศก ๑๒๔๙ 

(พ.ศ. ๒๔๓๐)
 ด้วยพระชลยุทธโยธิน	เจ้ำพนักงำนออบเซอร์เวต
ตอรี่หลวง	รับพระบรมรำชโองกำรใส่เกล้ำฯ	สั่งว่ำแต่ก่อน
ได้โปรดเกล้ำฯ	 ให้ยิงปืนเท่ียงในวันเสำร์	 เพื่อจะให้เป็น
ประโยชน์แก่ผู ้ที่จะต้องกำรตั้งนำฬิกำให้ตรงกับเวลำ
มัธยม	 (คือมินไตน์)	กรุงเทพฯ	 เสมอทุกวันเสำร์มำแต่ถึง
กระนั้นก็ยังเป็นที่ล�ำบำกอยู่	ทุกวันนี้กำรค้ำขำยเจริญมำก
ขึ้น	 เรือที่เข้ำออกมีขึ้นเป็นอันมำกและมีควำมปรำรถนำ
เวลำมัธยมกรุงเทพฯ	อยู่ด้วยกันทุกล�ำ	 เพรำะฉะนั้นจึง
ทรงพระรำชด�ำริ	 โดยควำมที่ทรงพระกรุณำแก่รำษฎรที่
ไปมำค้ำขำยในกรุงเทพฯ	 เพ่ือจะได้ประโยชน์ที่จะต้ัง



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

นำฬิกำได้ตรงเวลำมัธยมกรุงเทพฯ	 จึงทรงพระกรุณำ	
โปรดเกล้ำฯ	ให้ยิงปืนเที่ยงทุก	ๆ	วัน	เมื่อใดได้ยินเสียงปืน
แล้ว	ต้องเข้ำใจว่ำเป็นเวลำเที่ยง	ตำมเวลำมัธยม	(มินไตน์)	
กรุงเทพฯ	ที่หอออบเซอร์เวตอรีหลวง	ซึ่งตั้งอยู่ใน	แลตติจูด 
๑๓๔๕๓๘๘	 เหนือ	 ลองจิจูด	 ประมำณ	๑๐๐๒๘๔๕	
ตะวันออก	ของเมืองกรินนิช	ก�ำหนดจะได้ยิงปืนใหญ่ที่
ป้อมทัศนนิกทีละด้ำน	ตะวันตกของพระบรมมหำรำชวัง	
แต่	ณ	วัน	๗	ขึ้น	๑๒	ค�่ำ	ปีชวดยังเป็นนพศกตรงเวลำ
เท่ียงเสมอไปทุก	ๆ	วัน	อย่ำให้ผู้ใดผู้หนึ่งสงสัยตกใจว่ำ
เกิดเพลิง	หรือเหตุกำรณ์ต่ำง	ๆ	ถ้ำพ้นเวลำเที่ยงแล้ว	หรือ
ก่อนเที่ยงจึงควรถือเอำว่ำมีเหตุได้	 ถ้ำเพลิงขึ้นในเวลำ
เที่ยงหรือใกล้เที่ยงจะยิงปืนเป็นสองนัด	 	จึงให้ถือเอำว่ำ
เหตุได้
(จำกรำชกิจจำนุเบกษำ	เล่ม	๙	จุลศักรำช	๑๒๔๙)
 ต่อมำภำยหลัง ได้กลับมอบหน้ำท่ีให้ทหำรเรือ
เป็นผู้ยิงปืนเที่ยงอีก และเป็นผู้รักษำเวลำด้วย กรมทหำร
เรือได้จัดให้มีกำรยิงปืนเท่ียงท่ีเรือพระท่ีนั่งจักรีอยู ่ชั่ว
ระยะหนึ่ง แล้วได้มอบให้กรมยุทธศึกษำทหำรเรือจัดกำร
ยิงปืนเที่ยงที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ โดยให้นักเรียนนำยเรือ
เป็นผู้ยิง ภำยหลังปรำกฏว่ำไม่สะดวกเพรำะนักเรียนนำย
เรือไม่ได้อยู่กรุงเทพฯ ตลอดเวลำ ต้องออกไปฝึกภำค
ทะเลบ่อย ๆ จึงมอบหน้ำท่ีกำรยิงปืนเท่ียงให้เป็นหน้ำที่
ของกรมเรือกล ชั้น ๔ เป็นผู้ยิงปืนเที่ยงทุกวัน ที่สนำม
หญ้ำท่ำรำชวรดิฐ
 ส�ำหรับกำรรักษำเวลำที่ได้มอบให้ทหำรเรือเป็น
ผูร้กัษำนัน้ หลงัจำกพระชลยทุธโยธนิ ได้รับพระมหำกรณุำธคุิณ
โปรดเกล้ำฯ ให้เป็นเจ้ำพนักงำนออบเซอร์เวตตอร่ีหลวง
ท่ำนแรกแล้ว ยังหำหลักฐำนไม่พบว่ำท่ำนผู้ใดเป็นผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งหรือท�ำหนำ้ท่ีควบคุมกำรวัดดำรำศำสตร์หำเวลำ
มำตรฐำนต่อมำ แต่เมื่อพิจำรณำจำกเหตุกำรณ์ที่ต่อเนื่อง
มำคือ
 พ.ศ. ๒๔๓๗ ทำงรำชกำรได้ย้ำย นำวำตรี ริเชลิว 
(Louis du Plessis de Richelieu) น้องชำยของพระชล
ยุทธโยธิน ซึ่งย้ำยไปปฏิบัติรำชกำรจนเป็นผู้ช่วยเจ้ำกรม
แผนท่ี กลับมำรับรำชกำรทำงกรมทหำรเรืออีก ใน
ต�ำแหน่งเป็นหัวหน้ำส�ำนักงำนแผนที่ทะเล ได้เลื่อนยศ
เป็นนำวำโท ต่อมำได้รับพระรำชทำนบรรดำศักด์ิเป็น
พระพลสินธวำณัตถ์

 พ.ศ. ๒๔๓๙ ยกฐำนะส�ำนักงำนแผนที่ทะเล เป็น 
กองแผนที่ทะเล ขึ้นตรงต่อกรมทหำรเรือ
 พ.ศ. ๒๔๔๖ ทำงรำชกำรได้จัดส่วนรำชกำรใหม่
ให้กองแผนที่ทะเลไปขึ้นตรงต่อกรมยุทธศึกษำทหำรเรือ  
มีหน้ำที่ส�ำรวจแผนที่ทะเล ตรวจสอบและรักษำเวลำ
มำตรฐำนส�ำหรับใช้ในรำชนำวี
  จำกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ  ข้ำงต้น สันนิษฐำนว่ำ พระ
ชลยทุธโยธนิ (ต่อมำเป็นพระยำชลยทุธโยธนิ-รองผูบ้ญัชำกำร
ทหำรเรือ) คงจะมอบหมำยงำนรักษำเวลำให้ส�ำนักงำน
แผนที่ทะเลซึ่งมี นำวำตรี ริเชลิว ผู้เป็นน้องชำยและเป็นผู้
มีควำมรู้ทำงดำรำศำสตร์ดีอยู่แล้วเป็นหัวหน้ำส�ำนักงำน 
เมื่อส�ำนักงำนแผนที่ทะเลได้รับกำรยกฐำนะเป็นกอง
แผนที่ทะเล งำนรักษำเวลำมำตรฐำนจึงได้ตกทอดมำอยู่
ในควำมรับผิดชอบของกองแผนที่ทะเลด้วย และเม่ือย้ำย
กองแผนท่ีทะเลมำสังกัดกรมยุทธศึกษำทหำรเรือ ทำง
รำชกำรจึงได้มอบหน้ำที่กำรยิงปืนเที่ยงให้กรมยุทธศึกษำ
ทหำรเรือ โดยนักเรียนนำยเรือ ซ่ึงอยู่ภำยใต้กำรบังคับ
บัญชำของกรมยุทธศึกษำทหำรเรือ เป็นผู้ท�ำกำรยิง
 กำรยิงปืนเที่ยงมำเลิกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ เพรำะมี
ไฟฟ้ำและวิทยุใช้แล้ว กำรเทียบเวลำ โรงไฟฟ้ำจะท�ำไฟ
กะพริบเป็นสัญญำณให้เทียบนำฬิกำเมื่อเวลำสองทุ ่ม 
ส�ำหรับวิทยุก็บอกสัญญำณให้เทียบเวลำในเวลำเดียวกัน
เช่นกัน
 ในช่วงเวลำเหล่ำนี้มีประกำศพระรำชกฤษฎีกำ 
และประกำศของทำงรำชกำรเกี่ยวกับเรื่องเวลำหลำย
ฉบับด้วยกัน เช่นในสมัยก่อน พ.ศ. ๒๔๖๐ กำรขึ้นวันใหม่
เริ่มต้นวันเมื่อย�่ำรุ ่ง (คือ ๐๖๐๐ นำฬิกำ) จนใน พ.ศ. 
๒๔๖๐ มีประกำศพระรำชกฤษฎีกำฉบับหน่ึง ให้ใช้กำร
ขึ้นวันใหม่เช่นเดียวกับชำวยุโรป คือ เริ่มต้นวัน เม่ือ ๑๒ 
ชั่วโมง ก่อนเที่ยงวัน (เที่ยงคืน) และสิ้นวันเมื่อ ๑๒ ชั่วโมง 
ภำยหลังเที่ยงวัน และก่อน พ.ศ. ๒๔๖๓ ประเทศไทยได้
ใช้เวลำอัตรำเร็วกว่ำเวลำสมมุติกรีนิช ๖ ชั่วโมง ๔๑ นำที 
๕๗.๓ วินำที ซ่ึงใน พ.ศ. ๒๔๖๒ มีประกำศพระรำช
กฤษฎีกำฉบับหนึ่ง เปลี่ยนเป็นให้ใช้เวลำอัตรำเร็วกว่ำ
เวลำสมมุติกรีนิช ๗ ชั่วโมง ตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษำยน พ.ศ. 
๒๔๖๓ เป็นต้นมำ

๗๗
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 การรักษาเวลามาตรฐานจาก พ.ศ. ๒๔๗๖ 
เป็นต้นมา
 กำรวัดดำรำศำสตร์เพื่อหำเวลำมำตรฐำนตั้งแต่
เริ่มแรกมำน้ัน สันนิษฐำนว่ำคงจะใช้เครื่องวัดแดดในกำร
วัดมุมและใช้นำฬิกำโครโนเมตรบันทึกเวลำ ต่อมำ
กรมอุทกศำสตร์ได้รับนำฬิกำลูกตุ้ม ซึ่งสมเด็จพระเจ้ำ
บรมวงศ์เธอเจ้ำฟ้ำมหำมำลำ กรมพระบ�ำรำบปรปักษ์ 
ทรงประทำนให้ ๑ เรือน และได้สั่งซื้อจำกประเทศ
เดนมำร์กอีก ๑ เรือน เพื่อใช้เป็นนำฬิกำมำตรฐำนแทน
นำฬิกำที่ใช้อยู่เดิม นำฬิกำทั้ง ๒ เรือน เป็นนำฬิกำแบบไข
ลำนท่ีมีควำมเที่ยงตรงสูง มีบทบำทในกำรรักษำเวลำ
มำตรฐำนประเทศไทย มำหลำยทศวรรษ ปัจจุบันก็ยังใช้
รำชกำรอยู่ และยังท�ำงำนได้อย่ำงสมบูรณ์แม้จะใช้งำนมำ
นำนมำกแล้วก็ตำม
 ในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๔๗๖ กำรตรวจสอบเวลำ
เพื่อใช้ทั่วประเทศตำมท่ีกรมอุทกศำสตร์ได้ท�ำอยู่ในเวลำ
นั้น ถ้ำเปรียบเทียบกับต่ำงประเทศแล้ว เฉพำะเคร่ืองมือ
นับได้ว ่ำล้ำสมัยหลำยสิบปี เกือบจะเรียกได้ว ่ำไม่มี
ประเทศทีเ่จริญแล้วประเทศใดใช้วิธอีย่ำงไทย กรมอทุกศำสตร์
เล็งเห็นถึงควำมจ�ำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนใช้เครื่องมือท่ีทัน
สมัย เพรำะเวลำที่ใช้นั้นไม่ใช่เฉพำะประชำชนพลเรือน
เท่ำน้ัน ยังต้องใช้เทียบเคียงกับต่ำงประเทศและชำวเรือ
โดยทั่วไปด้วย โดยเฉพำะชำวเรือและกำรเดินเรือย่อม
ต ้องกำรควำมละเอียดถูกต ้องของเวลำมำก กรม
อุทกศำสตร์ จึงมีควำมต้องกำรที่จะจัดหำเครื่องมือตรวจ
สอบ และรักษำเวลำที่ทันสมัยให้เหมำะสมกับงำนที่ได้รับ
มอบหมำย แต่ก็ยังติดขัดด้วยงบประมำณ
 ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๗๖ กำรรักษำเวลำอยู่ในควำม
รับผิดชอบของหมวด เครื่องมือเดินเรือ กองอุปกรณ์กำรเดิน
เรือ โดยใช้นำฬิกำลูกตุ้มเรือนเกณฑ์เป็นนำฬิกำหลักใน
กำรรักษำเวลำและท�ำกำรวัดดำรำศำสตร์ตรวจหำควำม
ผิดของนำฬิกำลูกตุ้มเรือนเกณฑ์โดยก�ำหนด ๗ วันต่อครั้ง 
ถ้ำวันไหนอำกำศไม่ดี เช่นมีเมฆมำกหรือฝนตก ไม่สำมำรถ
มองเห็นดวงอำทิตย์ได้ก็จะเลื่อนตรวจในวันต่อไป วิธีกำร
ตรวจโดยกำรวัดสูงเท่ำของดวงอำทิตย์ด้วยเครื่องวัดแดด 
(SEXTANT) จดเวลำด้วยนำฬิกำโครโนเมตร แล้วน�ำไป
เทียบกับนำฬิกำลูกตุ้มเรือนเกณฑ์อีกชั้นหนึ่ง ควำมผิด
ของนำฬิกำ ค�ำนวณถึงเพียงทศนิยม ๓ ต�ำแหน่งของ

วินำที อัตรำเปลี่ยนประจ�ำวันใช้เพียงทศนิยม ๓ ต�ำแหน่ง 
เช่นในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้ใช้ตรวจโดยวิธีวัดสูงของดวงอำทิตย ์
๓๔ ครั้ง คิดเฉลี่ย ๑๑ วันต่อครั้ง อัตรำผิดประจ�ำวันของ
นำฬิกำลูกตุ้มเรือนเกณฑ์ ก. อย่ำงสูงไม่เกิน ๐.๙๗๑ วินำท ี
อย่ำงต�่ำไม่น้อยกว่ำ ๐.๐๐๒ วินำที อัตรำผิดประจ�ำวัน
ของนำฬิกำลูกตุ้มเรือนเกณฑ์ ข. อย่ำงสูงไม่เกิน ๐.๘๕๗ 
วินำที อย่ำงต�่ำไม่น้อยกว่ำ ๐.๐๐๓ วินำที
 หมำยเหตุ นำฬิกำเรือนเกณฑ์ ก. ตั้งตำมเวลำ
สมมุติที่กรีนิช (Greenwich Mean Times) นำฬิกำเรือน
เกณฑ์ ข. ตั้งตำมเวลำมำตรฐำนประเทศไทย (Standard 
Mean Times) ท่ี กรุงเทพ ฯ ในช่วงระยะเวลำที่ด�ำเนิน
กำรตรวจรักษำเวลำนั้น ได้ท�ำกำรตรวจควำมผิดของนำฬิกำ
โครโนเมตรที่มีอยู่ด้วย โดยท�ำกำรตรวจทุกครั้งภำยหลังที่
ตรวจควำมผิดและอัตรำเปลี่ยนประวันใช้เพียงทศนิยม ๓ 
ต�ำแหน่งของวินำที เช่นเดียวกับนำฬิกำเรือนเกณฑ์

 

ภำพที่ ๑-๘๖ เส้นเวลำสมมุติที่กรีนิช 
 ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ นำฬิกำโครโนเมตรเรือนที่เดิน
เที่ยงตรงที่สุด มีอัตรำเปลี่ยนประจ�ำวันอย่ำงมำก ๖.๑๕๕ 
วินำที อย่ำงน้อย ๒.๑๘๕ วินำที
 ส�ำหรับนำฬิกำโครโนเมตรที่จ่ำยให้กับเรือต่ำง ๆ  
ก่อนจ่ำยคลังเคร่ืองมือเดินเรือ เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำหมวด 
จะเทียบหำควำมผิดและอัตรำเปลี่ยนประจ�ำวันให้ก่อน
ทุกครั้ง
 ในช่วงเวลำนั้น เนื่องจำกกำรติดต่อสื่อสำรใน
ระบบบริกำรของกองอุปกรณ์กำรเดินเรือยังไม่มีควำม
เจริญก้ำวหน้ำมำกนัก ดังนั้นจึงมีหน่วยงำนรำชกำร และ
เอกชนอืน่ ๆ  นอกกองทัพเรือ ได้น�ำนำฬิกำให้กรมอทุกศำสตร์
ตรวจสอบ กำรตรวจสอบหำอัตรำผิดและเทียบเวลำ 
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เมื่อมีผู้ส่งนำฬิกำมำให้ตรวจสอบหำอัตรำผิด เจ้ำหน้ำที่
ประจ�ำหมวดจะรับตรวจและจดรับรองรำยกำรเทียบให้
เสมอ เว้นแต่เจ้ำของผู้มำขอเทียบนั้น ๆ เป็นนำยทหำร
เรือพรรคนำวินอยู่แล้ว ผู้มำขอเทียบมักท�ำกำรเทียบด้วย
ตนเอง เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำหมวดเป็นแต่ช่วยให้ควำมสะดวก
ในกำรแสดงรำยกำรต่ำง ๆ เท่ำที่ผู้มำขอเทียบต้องกำร
ทรำบเท่ำนั้น
 ตำมปกติ มีผู้ขอเทียบควำมผิดของนำฬิกำ หรือ
ตั้งเวลำเป็นประจ�ำคือบรรดำเรือหลวงที่มีนำฬิกำโครโน
เมตรประจ�ำเรือสัปดำห์ละ ๒ ครั้ง กรมอู ่ทหำรเรือ 
สัปดำห์ละ ๒ ครั้ง กรมไปรษณีย์โทรเลขแผนกวิทยุ
กระจำยเสียงเทียบไปตั้งบอกเวลำ ๒๐๐๐ ทำงวิทยุ
กระจำยเสียงสัปดำห์ละ ๓ ครั้ง กรมรถไฟหลวงสัปดำห์
ละ ๑ ครั้ง  ที่ไม่มีก�ำหนดแน่นอนแต่มำขอเทียบเสมอ คือ 
กรมเจ้ำท่ำ, ห้ำง เอส.เอ.บี, ห้ำง แอลยีริกันติ, บริษัท
ไฟฟ้ำสยำม นอกจำกนี้ยังมีสถำนที่รำชกำรห้ำงร้ำน บริษัท
ต่ำง ๆ และท่ำเรือได้ขอเทียบและตั้งเวลำทำงโทรศัพท์อีก
เป็นอันมำก
 ในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ กรมอุทกศำสตร์ ได้สั่งกล้อง
วัดดำว นำฬิกำและเครื่องโครโนกรำฟ ส�ำหรับใช้ในกำร
ตรวจสอบนำฬิกำ ซ่ึงอุปกรณ์และเคร่ืองมือดังกล่ำวได้
ตรวจรับไว้ใช้ในรำชกำรเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ 
 มีรำยกำรดังนี้
 ๑. กล้องวัดดำว Meridian Transit Instrument 
(Askania Werke A.G.) ๑ กล้อง รำคำ ๒๑,๑๗๕.๒๕ บำท
 ๒. นำฬิกำดำรำศำสตร์ ชนิด RITFLER เรือน
เกณฑ์ ๑ เรือน เรือนที่สอง ๑ เรือน พร้อมเครื่องประกอบ 
รำคำ ๗,๗๓๗.๖๐ บำท
 ๓. โครโนกรำฟส�ำหรับใช้ประกอบกับกล้องวัดดำว 
และนำฬิกำดำรำศำสตร์ชนิด Wetzer Tape Chronograph 
๑ ชุด รำคำ ๑,๖๖๗.๘๔ บำท
 ในช่วงที่กรมอุทกศำสตร์ด�ำเนินกำรสั่งซื้ออุปกรณ์
ตรวจสอบเวลำดังกล่ำวข้ำงต้น ใน พ.ศ. ๒๔๗๗ กรมอทุกศำสตร์ 
ก็ได้จัดสร้ำงหอตรวจดำวขึ้นภำยในบริเวณสนำมหญ้ำชั้น
ในหน้ำท้องพระโรงพระรำชวังเดิมใกล้กับโรงเรียนนำย
เรือเดิม อำคำรหอตรวจดำวเป็นรูปตึกคอนกรีตชั้นเดียว 
๘ เหลี่ยม กว้ำงเหลี่ยมละ ๒ เมตร สูง ๓.๔ เมตร หลังคำ
ท�ำให้ ปิด – เปิดได้กว้ำง ๒ เมตร ช่องหลังคำที่ปิด – เปิด 

ได้นี้อยู่ในแนวทิศเหนือ ใต้จริง ตอนกลำงมีแท่นส�ำหรับ
ต้ังกล ้องวัดดำวและมีผนังอิสระส�ำหรับติดนำฬิกำ
ดำรำศำสตร์และเคร่ืองประกอบ เมื่อได้สร้ำงเสร็จแล้วจึง
ได้โอนตึกนี้มำขึ้นอยู่กับหมวดเคร่ืองมือเดินเรือ เม่ือวันที่ 
๒๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๔๗๘ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ 
ได้ถูกติดต้ังตำมค�ำแนะน�ำซึ่งได้รับจำกบริษัทผลิตเครื่อง
มือ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ต่อจำกนั้นได้มีกำรตรวจ
แก ้หำควำมผิดและศึกษำลักษณะของเครื่องควำม
สัมพันธ์จำกตัวเครื่องจริง ๆ 
  ประกอบกับทฤษฎีที่เ ก่ียวกับเครื่องเท่ำที่จะ
ท�ำได้ แต่เนื่องจำกเจ้ำหน้ำท่ีในหมวดเคร่ืองมือเดินเรือใน
ระยะนั้นมีจ�ำนวนน้อย เวลำท่ีใช้ในกำรศึกษำก็มีวิธีใช้
เครื่องเพียงเท่ำที่ปลีกมำได้จำกเวลำที่เหลือจำกงำน
ประจ�ำ ดังนั้นในช่วงระยะแรก ๆ จึงยังใช้กล้องนี้ท�ำงำน
ไม่ได้ผลแต่ต่อมำได้ผลดีขึ้น
 ค่ำก่อสร้ำงหอนำฬิกำในกำรตรวจสอบเวลำ 
และกำรบริกำรสัญญำณเทียบเวลำในระยะนี้เป็นกำร
ด�ำเนินงำนท่ียังไม่สมบูรณ์ เนื่องจำกยังไม่สำมำรถให้กำร
บริกำรส่งสัญญำณเทียบเวลำออกอำกำศได้ เป็นแต่เพียง
รักษำเวลำนำฬิกำมำตรฐำนที่มีอยู่ให้แน่นอนเท่ำนั้น ทั้งนี้
เป็นเพรำะนำฬิกำลูกตุ้มเรือนเกณฑ์ท่ีมีอยู ่ไม่มีเครื่อง
ประกอบเมื่อส่งสัญญำณเวลำ ดังนั้นกำรบริกำรก็มีเฉพำะ
บริกำรเพียงสอบถำมทำงโทรศัพท์ และกำรน�ำนำฬิกำมำ
เทียบที่กรมอุทกศำสตร์
 ระหว่ำงสงครำมโลกครั้งที่ ๒ กล้องวัดดำวได้รับ
ควำมเสียหำยต้องส่งกลับไปซ่อมที่โรงงำน เสร็จแล้วได้น�ำ
กลับมำติดตั้งใช้งำนที่หอตรวจดำว บนดำดฟ้ำอำคำร ๑ ที่
ก่อสร้ำงข้ึนใหม่ และได้เตรียมก่อสร้ำงแท่นต้ังกล้องวัดดำว
ไว้อย่ำงดี กล่ำวคือ แท่นนี้ได้ก่อสร้ำงก่อนตัวอำคำร โดย
กำรตอกเสำเข็มลึกลงไปถึงชั้นดินแข็งจนตอกเสำเข็มไม่
ลง เพื่อไม่ให้มีกำรทรุดตัว จำกนั้นจึงผูกเหล็กเทคอนกรีต
เป็นแท่นสีเ่หลีย่มแกนกลวง กว้ำง ๑.๕๐ เมตร ยำว ๒ เมตร 
แยกต่ำงหำกจำกตัวอำคำร เพ่ือมิให้มีกำรสั่นสะเทือน
จำกตัวอำคำรและจำกพื้นดินโดยรอบมำกระทบถึงแท่น
ต้ังกล้อง ดังนั้นในขณะตรวจวัดดำว ภำพจะไม่มีกำรสั่น
ไหวแม้ว่ำจะใช้ก�ำลังขยำยสูงมำกก็ตำม นำฬิกำลูกตุ้ม

เรือนเกณฑ์ทั้ง ๒ เรือน ก็ติดตั้งอยู่กับแท่นนี้เช่นกันเพื่อไม่

ให้ได้รับควำมสั่นสะเทือนจำกสภำวะโดยรอบ
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 วิธีกำรตรวจดำวนั้น กล้องตรวจดำวจะติดตั้งใน

แนวเมอริเดียน มีนำฬิกำดำรำศำสตร์ (Sidereal Clock) 

๒ เรือน ๆ  หนึ่งอยู่บนหอตรวจดำว อีกเรือนหนึ่งอยู่ชั้นล่ำง 

เก็บรักษำไว้ในครอบแก้วที่ดูดอำกำศออกจนเป็นสูญญำกำศ มี

สำยสัญญำณซิงโครไนซ์ ขึ้นไปบนหอตรวจดำวเพื่อเปรียบ

เทียบกับนำฬิกำดำรำศำสตร์บนหอ ที่นำฬิกำลูกตุ้มเรือน

เกณฑ์ ๒ เรือนจะมีหน้ำสัมผัสต่อสัญญำณไปเปรียบเทียบ

กับนำฬิกำดำรำศำสตร์โดยใช้โครโนกรำฟ ซึ่งอ่ำนได้

ละเอียดถึง ๑ ใน ๑,๐๐๐ ของวินำที 

 เวลำดำวผ่ำนเมอริเดียนถูกค�ำนวณอย่ำงละเอียด

เพ่ือเปรียบเทียบกับเวลำดำวผ่ำนจริงหำอัตรำผิดของ

นำฬิกำดำรำศำสตร์ แต่ละคืนต้องวัดหลำยดวงเพื่อหำค่ำ

เฉลี่ยอัตรำผิดแล้วแปลงเป็นเวลำดวงอำทิตย์เปรียบเทียบ

หำอัตรำแก้ของนำฬิกำเรือนเกณฑ์ด้วยโครโนกรำฟ กำร

ปรับแก้หยำบใช้เกลียวหมุนปรับควำมยำวของลูกตุ้มกำร

ปรับแก้อย่ำงละเอียด ต้องใช้กำรถ่วงน�้ำหนักด้วยแผ่น

อลูมิเนียมบำง ๆ ซึ่งตัดตำมน�้ำหนักที่ต้องกำร ขนำดเบำ

ที่สุดเพียง ๐.๐๐๑ กรัม นับเป็นงำนที่ละเอียดอ่อนมำก

                      

ภำพที่ ๑–๘๗ กล้องตรวจดำว

 กำรรักษำเวลำมำตรฐำนประเทศไทยโดยใช้

กล ้องวัดดำวผ่ำนเมอริเดียนได้ด�ำเนินกำรมำจนถึง

ประมำณปี พ.ศ. ๒๕๐๕ กล้องตรวจดำวเสื่อมสภำพไป

ตำมกำรใช้งำน ประกอบกับกำรเทียบเวลำในขณะนั้น 

สำมำรถจะใช้วิธีรับสัญญำณเทียบเวลำจำกสถำนีท่ีรัฐ

ฮำวำย ของสหรัฐอเมริกำ, สถำนีที่กรุงโตเกียว ของญี่ปุ่น 

และสถำนีท่ีกรุงปักก่ิงของจีนได้สะดวกและถูกต้องกว่ำ 

จึงหันไปใช้กำรรับสัญญำณเทียบเวลำจำกสถำนีดังกล่ำว

แทน โดยค�ำนวณแก้เวลำด้วยค่ำคงท่ีเนื่องจำกระยะทำง 

และเทียบหำอัตรำผิดของนำฬิกำเรือนเกณฑ์ด้วยโครโน

กรำฟกำรวัดดำวหำเวลำมำตรฐำนจึงค่อย ๆ เลิกไป 

 ส�ำหรับกำรรับสัญญำณเวลำนั้น ก็ได้ใช้เป็นหลัก

อยู่จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๔ เมื่อกรมอุทกศำสตร์ เปลี่ยนระบบ

รักษำเวลำมำตรฐำนประเทศไทยเป็นระบบเวลำจำก

นำฬิกำปรมำณู จึงใช้เวลำจำกระบบใหม่เป็นหลัก และใช้

กำรรับสัญญำณจำกสถำนีต่ำง ๆ  เพื่อกำรเปรียบเทียบ 

ปัจจุบันกล้องตรวจดำวเก็บรักษำไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทหำรเรือ 

จังหวัดสมุทรปรำกำร

 ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ กองอุปกรณ์กำรเดินเรือ ได้รับ

อนุมัติให้จัดตั้งแผนกดำรำศำสตร์ขึ้นใหม่ เพื่อให้รับผิด

ชอบงำนรักษำเวลำมำตรฐำนประเทศไทย และงำนด้ำน

ดำรำศำสตร์ผู ้ด�ำรงต�ำแหน่งแผนกดำรำศำสตร์คนแรก 

คือ นำวำโท สมชำย ชั้นสุวรรณ (รักษำรำชกำร) ขณะนั้น

ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำกองอุปกรณ์กำรเดินเรือด้วย

 พ.ศ. ๒๕๐๓ แผนกดำรำศำสตร์ กองอุปกรณ์

กำรเดินเรือได้เสนอโครงกำรเวลำมำตรฐำน (TIME SERVICE 

PROJECT) เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อจำกกองทัพเรือ โดยมี

วัตถุประสงค์ ๕ ประกำร คือ

 ๑. รักษำเวลำมำตรฐำนของประเทศ

 ๒. ส่งสัญญำณเทียบเวลำทำงวิทยุ

 ๓. รักษำควำมถี่มำตรฐำน

 ๔. ส่งควำมถี่มำตรฐำนทำงวิทยุ

 ๕. บริกำรเทียบเวลำทำงโทรศัพท์

 ระบบเวลำดังกล่ำวนี้เป็นระบบที่มีควำมทันสมัย 

ในช่วงเวลำนั้นสำมำรถตรวจสอบและรักษำเวลำในระบบ

ดำรำศำสตร์ และเปรียบเทียบสัญญำณเวลำควำมถ่ี

มำตรฐำนจำกต่ำงประเทศได้ ซึ่งจะท�ำให้ระบบกำรรักษำ

เวลำมีควำมถกูต้องและเป็นมำตรฐำนสำกลสูงขึน้ แต่เนือ่งจำก

โครงกำรดังกล่ำวใช้งบประมำณในกำรด�ำเนินกำรค่อน

ข้ำงสูงคือ ประมำณ ๑,๑๓๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนหนึ่ง

แสนสำมหมื่นบำทถ้วน)
 ในช่วงเวลำนั้น กองทัพเรือยังไม่สำมำรถสนับสนุน
งบประมำณได้ จึงได้ชะลอโครงกำรดังกล่ำวไว้ก่อน 

๘๐
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โครงกำรเวลำมำตรฐำนได้รับอนุมัติให้ด�ำเนินกำรได้ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยจัดสรรงบประมำณให้เป็นปี ๆ 
ไป ซึ่งได้ด�ำเนินกำรไปจนถึงขั้นเปิดปฏิบัติงำนได้ ดังนี้
 ปีงบประมำณ ๒๕๑๓ ได้จัดซื้ออุปกรณ์เวลำ
มำตรฐำนจำกประเทศเยอรมนี เป็นเงิน ๑,๓๙๙,๕๐๐ 
บำท ประกอบไปด้วย
 - นำฬิกำควอทซ์ควำมถี่สูงขนำดใหญ่ ๓ เรือน 
ซึ่งมีอัตรำผิด ๑/๑๐๐,๐๐๐ วินำทีต่อวัน นำฬิกำนี้
นอกจำกจะรักษำเวลำได้อย่ำงเที่ยงตรงแล้ว ยังสำมำรถ
ผลิตควำมถี่มำตรฐำนได้ ๓ ควำมถี่ คือ ๕ MHz, ๑ MHz 
และ ๐.๑ MHz ส�ำหรับบริกำรตรวจสอบควำมถี่ของ
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ  เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หรือ 
เครื่องมือในห้องปฏิบัติกำร
 - เครื่องเทียบควำมถ่ี เพื่อใช้เทียบควำมถี่ของ
นำฬิกำควอทซ์กับควำมถี่มำตรฐำนสำกล เช่น จำกสถำนี 
Rugby ในประเทศอังกฤษ โดยมีเครื่องมือรับควำมถี่อยู่
ภำยใน และสำมำรถปรับควำมถ่ีของนำฬิกำควอทซ์ ให้
ลงรอยกับควำมถ่ีมำตรฐำนสำกลได้โดยอัตโนมัติตลอด 
๒๔ ชั่วโมง
 - เครื่องบันทึกกำรเปรียบเทียบควำมถี่ของนำฬิกำ
ควอทซ์ กับควำมถี่มำตรฐำนสำกลให้เห็นได้ตลอดเวลำว่ำ
มีกำรปรับแต่งไปอย่ำงไรบ้ำง และควำมถี่ของนำฬิกำ
ควอทซ์ตรงกับควำมถี่มำตรฐำนสำกลหรือไม่
 - เครื่องท�ำโปรแกรมสัญญำณจ�ำนวน ๒ เคร่ือง 
ส�ำหรับสัญญำณเทียบเวลำระบบอเมริกันเพื่อส่งสัญญำณ
เทียบเวลำทำงวิทยุให้กับเรือต่ำง ๆ ในทะเล คือจะเริ่มส่ง
สัญญำณเทียบเวลำตั้งแต่นำทีท่ี ๕๕ ทุกนำทีจนถึงนำทีที่ 
๖๐ ของทุกชั่วโมง อีกเครื่องหนึ่งส�ำหรับท�ำสัญญำณ
เทียบเวลำระบบอังกฤษเพื่อส่งสัญญำณเทียบเวลำให้
ประชำชนทั่วไป คือจะส่งสัญญำณเทียบเวลำทุก ๑๐ วินำที
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 - นำฬิกำควบคุมเวลำเป็นนำทีและวินำที ส�ำหรับ
ใช้ควบคุมเวลำท่ีส่งไปให้นำฬิกำพ่วงตำมสถำนที่ต่ำง ๆ 
ได้ ๓๐ เรือน
 - สโคปเวลำส�ำหรับดูเพื่อเปรียบเทียบคลื่นควำมถี่ 
เวลำระหว่ำงนำฬิกำของแต่ละเรือนและสำมำรถเปรียบ
เทียบคลื่นควำมถี่เวลำจำกสถำนีควำมถี่มำตรฐำนต่ำง
ประเทศกับคลื่นควำมถี่เวลำของนำฬิกำแต่ละเรือนได้อีก
ด้วย สโคปเวลำนี้สำมำรถอ่ำนควำมแตกต่ำงกันได้ถึง 
๑/๑,๐๐๐,๐๐๐ วินำที

 - เครื่องรับวิทยุแบบรับควำมถี่ประจ�ำ ส�ำหรับรับ
สัญญำณเวลำจำกสถำนีวิทยุต่ำงประเทศที่เชื่อถือได้แล้ว
ส่งไปเปรียบเทียบเวลำให้ดูได้ที่สโคปเวลำ
 - แบตเตอรี่ ส�ำหรับใช้กับอุปกรณ์ทั้งหมด เมื่อ
ไฟฟ้ำดับ ได้นำนถึง ๔๐ ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ
 อุปกรณ์ดังกล่ำวข้ำงต้นติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเม่ือ 
๑๘ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๑๔
 ปีงบประมำณ ๒๕๑๔ จัดซื้ออุปกรณ์ผลิตควำมถี่
มำตรฐำนด้วยพลังงำนปรมำณู จำกธำตุรูบิเดียม ๘๗ 
พร้อมทั้งระบบเวลำเพื่อน�ำไปใช้เดินนำฬิกำ ที่มีเป็นพิเศษ
อยู่แล้ว ๑ เรือน เป็นเงิน ๔๔๙,๓๐๐ บำท อุปกรณ์นี้ผลิต
ควำมถี่มำตรฐำนได้ ๖,๘๓๔,๖๘๒,๕๓๙ รอบต่อ ๑ วินำที 
มีอัตรำผิดเพียง ๑/๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ รอบต่อเดือน 
เมื่อน�ำไปใช้เดินนำฬิกำแล้วจำกผลกำรตรวจสอบใน
ระยะเวลำ ๓๐ วัน ปรำกฏว่ำนำฬิกำมีอัตรำผิดเพียง 
๑/๑,๐๐๐,๐๐๐ วินำที นอกจำกนั้นยังใช้ควบคุมควำมถี่
ของนำฬิกำควอทซ์ทั้ง ๓ เรือน โดยต่อเข้ำกับเครื่องเทียบ
ควำมถ่ีที่มีอยู ่แล้ว ทั้งนี้ไม่จ�ำเป็นต้องใช้เทียบควำมถ่ี
มำตรฐำนสำกล เช่น จำกสถำนี Rugby ในอังกฤษอีกต่อไป 
อปุกรณ์นีต้ดิตัง้เสรจ็เรยีบร้อยเมือ่ ๒๔ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๑๔
 ปีงบประมำณ ๒๕๑๕ จัดซื้อเคร่ืองประกอบ
ส�ำหรับแจ้งสัญญำณเทียบเวลำให้แก่ประชำชนทำง
โทรศัพท์โดยอัตโนมัติ เป็นเงิน ๑๔๙,๘๕๐ บำท เครื่อง
ประกอบนี้ใช้ต่อกับเครื่องท�ำโปรแกรมสัญญำณ ติดตั้ง
เสร็จเรียบร้อย เมื่อ ๕ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ พร้อมกัน
นี้องค์กำรโทรศัพท์ยังได้กรุณำติดต้ังโทรศัพท์อัตโนมัติให้
อีก ๙ เลขหมำย เพื่อบริกำรควำมสะดวกในกำรเทียบ
เวลำของประชำชนยิ่งขึ้น คือหมำยเลข ๖๖๑๑๗๐ ถึง
หมำยเลข ๖๖๑๑๗๘ (ในปัจจุบันองค์กำรโทรศัพท์ได้
เปลี่ยนหมำยเลขโทรศัพท์ทั้ง ๙ หมำยเลขดังกล่ำวเป็น
โทรศัพท์อัตโนมัติหมำยเลข ๑๘๑๑) และเป็นที่น่ำยินดี
เป็นอย่ำงยิ่ง เมื่อ พลเรือเอกสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ 
สยำมมกุฎรำชกุมำร ขณะทรงพระยศเป็น เรือโทเจ้ำฟ้ำ
มหำวชิรำลงกรณ์ ได้เสด็จพระรำชด�ำเนินมำทรงเป็นองค์
ประธำนในพิธีเปิดเครื่องอุปกรณ์รักษำเวลำมำตรฐำน
ของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕

๘๑
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 หลงัจำกเสร็จโครงกำรในระยะแรกแล้ว กรมอทุกศำสตร์
ก็ได้จัดหำอุปกรณ์ประกอบต่ำง ๆ  มำเสริมกำรท�ำงำนของ
ระบบเวลำมำตรฐำนประเทศไทยให้สำมำรถคงสมรรถนะ
และสำมำรถบริกำรประชำชนได้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนตำมล�ำดับ 
ดังนี้
 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๑๖ จัดซื้อนำฬิกำแบบ 
Digital Clock ซึ่งเป็นนำฬิกำที่แสดงเวลำด้วยตัวเลข โดย
ตัวเลขจะเคลื่อนตัวเปลี่ยนไปทุก ๆ วินำที และ Digital 
Programmer เพื่อขยำยโปรแกรมสัญญำณบอกเวลำ และ
เป็นเครื่องส�ำรองที่มีใช้อยู่เดิมแล้ว เป็นเงิน ๑๔๓,๐๐๐ บำท
 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๑๗ จัดซื้ออุปกรณ์ Digi-
tal Signal Generator ซึ่งสำมำรถส่งควำมถ่ีได้ตั้งแต่ 
๓๐๐ Hz ถึง ๓๒ MHz เพื่อใช้ในกำรปรับแต่งควำมถี่ของ
เครื่องมือตรวจวัดต่ำง ๆ  และเครื่องมือที่ต้องกำรควำมถูก
ต้องในด้ำนควำมถี่สูงให้ถูกต้องแก่หน่วยรำชกำรต่ำง ๆ 
เป็นเงิน ๑๕๘,๐๐๐ บำท
 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๑๘ จัดซื้ออุปกรณ์ Time 
Code Generator เป็นเงนิ ๑๕๑,๗๕๐ บำท เครือ่ง Remote 
Display เป็นเงิน ๖๓,๕๐๐ บำท และTime Code 
Reader เป็นเงิน ๔๔,๙๐๐ บำท เพื่อส่งสัญญำณเวลำให้
หน่วยรำชกำรต่ำง ๆ เช่น กรมประชำสัมพันธ์ เป็นต้น

 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๑๙ จัดซื้อเครื่องควบคุม
ควำมถี่ (Frequency Controller) จ�ำนวน ๒ เครื่อง เพื่อ
ควบคุมควำมถี่ที่ผลิตได้ให้ตรงกับควำมถี่มำตรฐำนของ
ประเทศ เป็นเงิน ๒๘๙,๘๐๐ บำท
 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๒๒ จัดหำอุปกรณ์ผลิต
ควำมถ่ีมำตรฐำนด้วยพลังงำนปรมำณูจำกธำตุซิเซี่ยม 
(Cesium Frequency Standard) มำใช้แทนธำตุรูบิเดียม 
๘๗ เป็นเงิน ๖๔๖,๐๐๐ บำท

 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดซ้ือเคร่ืองรับ

สญัญำณเวลำมำตรฐำนสำกลจำกสัญญำณดำวเทียม GPS 

( G.P.S. Satellite Timing Receiver แบบ FTS.800)  

จ�ำนวน ๑ เคร่ือง เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับสัญญำณเวลำ

มำตรฐำนประเทศไทย เป็นเงิน ๘๑๘,๐๐๐ บำท
 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๖ จัดซื้อนำฬิกำบอกเวลำ 
(Speaking Clock) จ�ำนวน ๑ เคร่ือง เพื่อใช้ทดแทน
นำฬิกำบอกเวลำเดิม เป็นเงิน ๖๘๖,๐๐๐ บำท
 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๓๗ ด�ำเนินกำรย้ำยอุปกรณ์
รักษำเวลำมำตรฐำนประเทศไทย จำกห้องรักษำเวลำเดิม 
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแผนกดำรำศำสตร์ชั้นล่ำงอำคำร ๒ มำไว้
ที่ห้องเวรกรมอุทกศำสตร์เดิม ชั้นล่ำงอำคำร ๑ หน้ำห้อง
แผนกเอกสำรกำรเดนิเรอื เหตทุีย้่ำยเนือ่งจำกสภำพอำคำร ๒ 

๘๒

ภำพที่ ๑–๘๗ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ขณะด�ำรงพระยศเป็น เรือโท เจ้ำฟ้ำมหำวชิรำลงกรณ์ 

ได้เสด็จพระรำชด�ำเนินมำทรงเป็นองค์ประธำนในพิธีเปิดเครื่องอุปกรณ์รักษำเวลำมำตรฐำนของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕
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ไม่ปลอดภัยในกำรใช้งำน โดยท�ำกำรย้ำยเมื่อวันที่ ๒ – ๑๔ 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
 เดือนกรกฎำคม พ.ศ.  ๒๕๓๙ กรมอทุกศำสตร์ได้
ส่งนำยทหำร จ�ำนวน ๓ นำย มี นำวำโท ไชยวฒุ ินำวกิำญจนะ 
หัวหน้ำแผนกดำรำศำสตร์ กองอุปกรณ์กำรเดินเรือ นำวำโท 
จักรกฤช มะลิขำว หัวหน้ำแผนกยีออฟิสิกส์ กองส�ำรวจ
แผนที่ และ นำวำตรี ชัยฤทธิ์ เกิดผล หัวหน้ำแผนก
เอกสำรกำรเดินเรือ กองอุปกรณ์กำรเดินเรือ ไปดูงำนและ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์รักษำเวลำมำตรฐำน ท่ี
โรงงำนบริษัท HEWLETT PACKARD และโรงงำนบริษัท 
DATUM มลรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกำ และใน
ปีเดียวกันเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้จัดซื้อ
เครือ่งผลติควำมถีม่ำตรฐำน CESIUM จำกบริษทั HEWLETT 
PACKARD รุ่น HP 5071 A รำคำ ๒,๔๘๒,๔๐๐.-บำท ต่อ
มำได้จดัส่งนำยทหำรจ�ำนวน ๒ นำย คือ นำวำโท ไชยวฒุ ิ นำ
วิกำญจนะ เสนำธิกำรหมวดเรืออุทกศำสตร์ และ นำวำโท 
จักรกฤช  มะลิขำว หัวหน้ำส�ำรวจแผนที่ทะเล ไปศึกษำ
อบรมหลักสูตร Time & Frequency Standard ที่
สถำบัน National Laboratory เมือง Teddington 
ประเทศอังกฤษ
 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้จัดซื้อเคร่ืองรับ
สัญญำณเวลำมำตรฐำนสำกลจำกสัญญำณดำวเทียม
ระบบ GPS (GPS Satellite Timing Receiver) จำก
บริษัท DATUM INC. จ�ำนวน ๑ เคร่ือง เพื่อใช้เปรียบ
เทียบกับสัญญำณเวลำมำตรฐำนประเทศไทย เป็นเงิน 
๔๙๒,๒๐๐ บำท 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๑ จัดซื้อระบบรักษำ
เวลำมำตรฐำนเพิ่มเติม จ�ำนวน ๑ ระบบ เป็นเงิน 
๘,๗๗๑,๘๒๖ บำท เพื่อทดแทนระบบเดิมเกือบทั้งหมดที่
เสื่อมสภำพ 
๑.๒๘ กิจการสถานีวัดความส่ันสะเทือนจังหวัด
เชียงใหม่
 สถำนีวัดควำมสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ต้ัง
อยู่ที่เชิงดอยสุเทพ เป็นสถำนีตรวจจับคลื่นแผ่นดินไหว 
(Seismic) ทั้งที่เกิดโดยธรรมชำติหรือเกิดจำกกำรกระท�ำ
ของมนุษย์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สำมำรถตรวจ
ควำมส่ันสะเทือนของพิภพได้ตลอดเวลำด้วยก�ำลังขยำย
ที่สูงมำกแต่เดิมด�ำเนินกำร โดยกองทัพอำกำศสหรัฐฯ
ประวัติควำมเป็นมำของสถำนี มีดังนี้
 นับแต่ส้ินสุดสงครำมโลกครั้งที่ ๒ เป็นต้นมำ

ชำติต่ำง ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ สหภำพโซเวียด อังกฤษ 
ฝร่ังเศส จีน (และล่ำสุดคือ อินเดีย กับปำกีสถำน) ได้
แข่งขันกันพัฒนำอำวุธนิวเคลียร์เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทำงทหำรของตนโดยอ้ำงหลักดุลแห่งอ�ำนำจกำรแข่งขัน
ดังกล่ำวเป็นภัยคุกคำมต่อสันติภำพของโลกเป็นอย่ำงยิ่ง 
 ประเทศต่ำง ๆ ท่ัวโลกตระหนักถึง มหันตภัยดัง
กล่ำว จึงพยำยำมที่จะจ�ำกัดกำรสร้ำงและทดลองอำวุธ
นิวเคลียร์โดยมีกำรจัดกำรประชุมระหว่ำงประเทศต่อ
เนื่องกันหลำยวำระ จนในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๐๗ 
ประเทศต่ำง ๆ ๑๑๖ ประเทศ ได้ลงนำมร่วมกันในสนธิ
สัญญำจ�ำกัดกำรทดลองอำวุธนิวเคลียร์ (Limitted Test 
Ban Treaty) แต่กำรมีสนธิสัญญำเพียงอย่ำงเดียวไม่
เป็นกำรเพียงพอ ที่จะควบคุมกำรสร้ำงและกำรทดลองได้ 
จ�ำเป็นต้องมีกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเมิดด้วย
ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนของสหรัฐอเมริกำนั้น ได้กระท�ำ
ล่วงหน้ำในลักษณะกำรหำข่ำวไปก่อนแล้ว 
 กองทัพอำกำศสหรัฐฯ โดยหน่วย Air Force 
Technical Application Center (AFTAC) ได้พิจำรณำ
เห็นว ่ำจังหวัดเชียงใหม ่เป ็นที่ที่ เหมำะสมทำงด ้ำน
ธรณีวิทยำและทำงด้ำนท่ีต้ังท่ีจะติดตำมตรวจสอบเป้ำ
หมำย จึงได้ขออนุญำตรัฐบำลไทยสร้ำงสถำนีวัดควำมสั่น
สะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อได้รับอนุญำต แล้วจึง
ท�ำกำรก่อสร้ำง เสร็จเมื่อ ๒๔ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๐๕ 
จำกนั้นจึงได้เริ่มด�ำเนินกำรตรวจโดยใช้เจ้ำหน้ำที่ของ
สหรัฐฯ ท้ังหมด เรียกช่ือหน่วยว่ำ Detachment ๔๑๕ 
(DET ๔๑๕) 
 หลังสิ้นสุดสงครำมเวียดนำมใน พ.ศ. ๒๕๑๘ มี
กำรเรียกร้องทำงกำรเมืองให้ถอนทหำรต่ำงชำติออกไป
จำกประเทศไทยรุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ จนในที่สุดรัฐบำลไทยได้
ออกแถลงกำรณ์เม่ือ ๑๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ขอให้
สหรัฐฯ ถอนก�ำลังออกจำกประเทศไทยให้แล้วเสร็จ
ภำยใน ๒๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ยกเว้นเจ้ำหน้ำที่สหรัฐฯ 
๒๗๐ นำย ให้ออกจำกประเทศไทย ภำยใน ๔ เดอืน ส่ง
ผลกระทบต่อสถำนวีดัควำมสัน่สะเทอืนจงัหวัดเชยีงใหม่ด้วย 
 แต่ด้วยเหตุที่สหรัฐฯ ยังต้องกำรข้อมูลจำกสถำนี
นี้อยู่ จึงได้พยำยำมขอร้องให้รัฐบำลไทยเปิดสถำนีด�ำเนิน
กำรต่อไป โดยมอบให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศไทยเป็น
ผู้ประสำนงำนว่ำจะมีหน่วยงำนใดสำมำรถด�ำเนินกำรต่อ
ไปได้ แต่ปรำกฏว่ำทุกกระทรวง ทบวงกรม ปฏิเสธ 
กระทรวงกำรต่ำงประเทศได้มีหนังสือถึงกองบัญชำกำร

๘๓
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ทหำรสูงสุด เมื่อวันที่ ๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยนำย

อำนันท์ ปันยำรชุน ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ แจ้ง

ว่ำทำงฝ่ำยสหรัฐฯ จะมอบโอนสถำนีวัดควำมสั่นสะเทือน

ที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่รัฐบำลไทย โดยจะขอรับข้อมูล

บำงส่วนจำกกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นสิ่งตอบแทน

 เสนำธิกำรทหำร (พลเอก เจริญ พงษ์พำนิช) ได้

เชิญผู้แทนกองทัพเรือเข้ำประชุมที่ห้องประชุมหมำยเลข 

๑ กรป.กลำงสนำมเสือป่ำ เมื่อ ๒๙ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 

มีแนวควำมคิดที่จะให้กองทัพเรือเป็นผู้รับมอบสถำนีวัด

ควำมสั่นสะเทือน โดยเจ้ำหน้ำท่ีจำกกรมอุทกศำสตร์เป็น

ผู้ด�ำเนินกำร

 เจ้ำกรมอุทกศำสตร์ (พลเรือโท สิทธิ์ สุรักขกะ) 

ได้มีหนังสือถึงเสนำธิกำรกองบัญชำกำรทหำรสูงสุดส่วน

หน้ำ เมื่อ ๒ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๑๙ ว่ำ เนื่องจำกเจ้ำ

หน้ำที่กรมอุทกศำสตร์ ยังไม่เคยทรำบรำยละเอียดต่ำง ๆ 

ของสถำนีวัดควำมสั่นสะเทือนแห่งนี้มำก่อน จึงขอ

อนุญำตให้เจ้ำหน้ำที่ของกรมรวม ๒ นำย ไปดูและศึกษำ

รำยละเอียดของสถำนีวัดควำมสั่นสะเทือนดังกล่ำวใน

ระหว่ำงวันที่ ๑๗ และ ๑๘ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๑๙ คือ ๑. 

นำวำเอก บรรจง ทรัพย์แสนดี หัวหน้ำกองอุปกรณ์กำร

เดินเรือ และ ๒. นำวำโท ละเอียด สังชญำ หัวหน้ำสถำนี

พยำกรณ์อำกำศ ฐำนทัพเรือสัตหีบ

 หลังจากการศึกษาแล้วได้เสนอรายงานและ

เสนอแนะไว้ จ�านวน ๕ ข้อ ดังนี้  

 ๑. หำกจะรับมอบงำนนี้จะต้องส่งเจ้ำหน้ำที่ไป

รับกำรอบรมจำกเจ้ำหน้ำที่ของสหรัฐฯ ประมำณ ๖-๙ เดือน  

 ๒. ท่ีผ่ำนมำ สหรัฐฯ ใช้ก�ำลังพลส�ำหรับด�ำเนิน

งำนประมำณ ๔๖ นำย แต่ถ้ำหำกฝ่ำยไทยจะรับงำนจะ

ต้องใช้ก�ำลังพลอย่ำงน้อย ๓๐ นำย และจะต้องเสียค่ำใช้

จ่ำยรำวปีละ ๑ ล้ำน ๓ แสนบำท  

 ๓. จุดมุ ่งหมำยหลักของสถำนีแห่งน้ี คือกำร

ตรวจสอบกำรลักลอบทดลองระเบิดปรมำณู นอกจำกนั้น

เป็นผลพลอยได้ ซึ่งกรมอุทกศำสตร์เห็นว่ำไม่ใช่ประโยชน์

โดยตรงของกองทัพเรือและไม่คุ ้มกับงบประมำณที่จะ

ต้องจ่ำย 

 ๔. นำวำโท ละเอียด สังชญำ หัวหน้ำสถำนี

พยำกรณ์อำกำศ ฐำนทัพสัตหีบ เดิมเป็นเจ้ำหน้ำที่เทคนิค

ด้ำนตรวจควำมสัน่สะเทอืนของแผ่นดนิของกรมอตุนุยิมวทิยำ 

จะสำมำรถรับงำนนี้หำกได้รับกำรอบรมจำกเจ้ำหน้ำที่

สหรัฐฯ ในระยะเวลำหนึ่ง

       ๕. โดยที่กรมอุตุนิยมวิทยำ มีสถำนีวัดควำมสั่น

สะเทือนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถำนีแห่งนี้อยู่แล้ว จึงน่ำ

จะมอบให้กรมอุตุนิยมวิทยำรับไปด�ำเนินกำรต่อไป

 ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด (พลเอก เกรียงศักดิ ์

ชมะนันท์) ประธำนกรรมกำรฝ่ำยไทยได้เสนอ ผู้บัญชำกำร

ทหำรสูงสุด (พลเรือเอก สงัด ชลออยู่) เมื่อ ๓๐ มิถุนำยน 

พ.ศ. ๒๕๑๙ ว่ำเห็นควรให้กองทัพเรือรับมำด�ำเนินกำร

โดยจัดเจ้ำหน้ำที่หลักจำกกรมอุทกศำสตร์และเพิ่มเติม

ด้วยเจ้ำหน้ำที่จำกส่วนรำชกำรอื่น ๆ ของกองทัพเรือตำม

ควำมจ�ำเป็น เพื่อเข้ำรับมอบและด�ำเนินกำรต่อไปโดย

ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด ได้อนุมัติให้กองทัพเรือด�ำเนินกำร

เมื่อ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๑๙ และได้มีบันทึกกรำบ

เรียน ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรี เมื่อ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. 

๒๕๑๙ ขอให้กรุณำพิจำรณำอนุมัติให้ฝ่ำยทหำรโดย

กองทัพเรือเข้ำรับมอบและด�ำเนินกำร ฯพณฯ นำย

รัฐมนตรี อนุมัติเมื่อ ๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยมีเงื่อนไข

ว่ำสหรัฐฯ จะต้องออกค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรทั้งสิ้น

 กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด ได้ออกค�ำสั่งแต่งตั้ง

ให้ พลตรี ทวนทอง สุวรรณทัต รองเสนำธิกำรกอง

บัญชำกำรทหำรสูงสุดส่วนหน้ำ, พลตรี สุรเสฎฐ รำมสมภพ 

ผู้ช่วยเสนำธิกำรฯ และ นำวำเอก บรรจง ทรัพย์แสนดี 

หัวหน้ำกองอุปกรณ์กำรเดินเรือ กรมอุทกศำสตร์ เป็น

อนุกรรมกำรในกำรเจรจำเรื่อง สถำนีวัดควำมสั่นสะเทือน 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้อนุกรรมกำรทหำรฝ่ำยไทยท�ำ

หน้ำท่ีประสำนงำนโดยตรงกับเจ้ำหน้ำท่ีกองทัพอำกำศ

สหรัฐฯในเรื่องที่ได้รับมอบหมำย ตั้งแต่ ๒๒ มิถุนำยน 

พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นต้นไป

 กำรปฏิบัติขั้นต้นในกำรรับมอบสถำนีวัดควำม

สั่นสะเทือนนั้น ฝ่ำยสหรัฐแจ้งว่ำ เนื่องจำกฝ่ำยสหรัฐฯ 

ยังไม่สำมำรถมอบโอนสถำนีวัดควำมสั่นสะเทือนจังหวัด

เชยีงใหม่ ให้แก่ฝ่ำยไทยได้จนกว่ำจะมกีำรลงนำมในข้อตกลง

ระหว่ำงกระทรวงกำรต่ำงประเทศของไทยและสหรัฐฯ 

ฉะนั้น เพ่ือแก้ปัญหำกรณีท่ียังไม่มีกำรลงนำมในข้อตกลง

ดังกล่ำว ภำยใน ๑๕ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ฝ่ำยสหรัฐฯ 

จึงเสนอกำรปฏิบัติกำรขั้นต้นในกำรรับมอบ ดังนี้

 ๑. ใน ๑๕ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เจ้ำหน้ำที่

๘๔
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ฝ่ำยไทยจ�ำนวนหนึ่งควรจะเข้ำไปอยู่ ณ สถำนีวัดควำม

ส่ันสะเทือนเพ่ือเป็นกำรแสดงว่ำฝ่ำยไทยได้เข้ำไปอยู่ ณ 

ที่นั้นก่อน ๒๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๑๙ (เป็นวันสุดท้ำยที่

รัฐบำลไทยก�ำหนดให ้ เจ ้ำหน ้ำ ท่ีสหรัฐฯ ออกจำก

ประเทศไทย) และเจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวควรเป็นเจ้ำหน้ำที่

สำรวัตรทหำรอำกำศจำกฐำนบินเชียงใหม่

 ๒. ใน ๑๕ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ฝ่ำยสหรัฐฯ 

จะคงเหลือเจ้ำหน้ำท่ีสหรัฐฯ ไว้ ณ สถำนีวัดควำมสั่น

สะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ๓ นำย (จำกยอด ๑๐ นำย) 

ทั้งนี้นอกจำกเพื่อดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์ประจ�ำสถำนีที่

ตั้งแล้ว ยังจะเป็นผู้ฝึกสอนเจ้ำหน้ำท่ีกรมอุทกศำสตร์ ซ่ึง

จะเริ่มโครงกำร ฝึกในประมำณ ๑๕ สิงหำคม พ.ศ. 

๒๕๑๙ และใน ๑๐ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เจ้ำหน้ำที่ผู้

ฝึกสอนของสหรัฐฯ อีก ๓ นำย จะเดินทำงมำประจ�ำที่

สถำนีฯ ทั้งนี้ เพื่อพร้อมที่จะเริ่มโครงกำรฝึกได้ใน ๑๕ 

สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๑๙

 ๓. ในระหว่ำง ๑๕ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 

จนถึงวันเริ่มฝึก เจ้ำหน้ำที่สำรวัตรทหำรอำกำศจะรับผิด

ชอบกำรรักษำควำมปลอดภัยสถำนีที่ตั้งและอุปกรณ์ร่วม

กับเจ้ำหน้ำที่รักษำกำรณ์ที่ฝ่ำยสหรัฐฯ จ้ำงไว้

 ๔. กองทัพเรือ จะต้องก�ำหนดตัวเจ้ำหน้ำที่ที่จะ

เข้ำกำรฝึกรุ่นแรก จ�ำนวน ๔ นำย โดยด่วน ทั้งนี้เพื่อที่จะ

เริ่มกำรฝึกได้ใน ๑๕ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๑๙ กำรฝึกนี้คำด

ว่ำจะแบ่งออกเป็น ๓ รุ่น ๆ ละ ๔ นำย แต่ละรุ่นใช้เวลำ

ฝึกประมำณ ๑๔ สัปดำห์ และหลังจำกนั้น จะเป็นกำร

ฝึกงำนอีกประมำณ ๖ – ๑๒ เดือนผู้บัญชำกำรทหำร

สูงสุดได้มีบัญชำเมื่อ ๑๓ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ให้

ด�ำเนินกำรตำมท่ีสหรัฐฯ แจ้งมำ กำรรับมอบสถำนีวัด

ควำมสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ กระท�ำกันเมื่อ ๒๙ 

ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๙ มีกำรลงนำมร่วมกันในเอกสำร ๒ 

ฉบับ คือบันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum of Under-

standing) และ บันทึกข้อตกลง (Memorandum of 

Agreement) โดยมี Colonel CHARLES K. ROSE , 

USAF เป็นผู้ลงนำมในนำมของรัฐบำลสหรัฐฯ (For the 

government of the United States of America) 

และ นำวำเอก บรรจง ทรัพย์แสนดี เป็นผู้รับมอบในนำม

ของรัฐบำลไทย (For the Royal Thai Government)

สถำนีได้เริ่มเปิดด�ำเนินกำรใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๑๐ 

สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยเจ้ำหน้ำที่ของกรมอุทกศำสตร์

หลังจำกนั้น กองบัญชำกำรทหำรสูงสุดได้อนุมัติให้จัดตั้ง

แผนกยอีอฟิสิกส์ขึน้ใหม่ในกองส�ำรวจแผนที ่กรมอทุกศำสตร์ 

มีจ�ำนวน ๒๑ อัตรำ เมื่อกรมอุทกศำสตร์ ด�ำเนินกำรไปได้ 

๓ ปี กรมยุทธกำรทหำรเรือ ได้พิจำรณำขอยกเลิกข้อ

ตกลงด้วยเหตุผลว่ำไม่คุ้มค่ำ แต่กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด 

มีนโยบำยให้กองทัพเรือด�ำเนินกำรต่อไปโดยพิจำรณำว่ำ

คุ้มค่ำ ถึงแม้จะได้ประโยชน์จำกข้อมูลน้อย แต่พิจำรณำ

จำกสถำนกำรณ์ในขณะนั้น ควำมต้องกำรจัดหำอำวุธ

ยุทโธปกรณ์จำกสหรัฐฯ มีมำก

 ขณะเดียวกันสหรัฐฯ ก็ได้แสดงท่ำทีปกป้อง

อธิปไตยของประเทศไทยในควำมขัดแย้งด ้ำนลัทธิ

กำรเมืองกับประเทศแถบอินโดจีน รวมท้ังสหรัฐฯ ยังได้

เพิ่มยอด FMS ให้กับประเทศไทย โดยที่เรำมิได้ร้องขออีก

ด้วย กองบัญชำกำรทหำรสูงสุดจึงเห็นว่ำ เมื่อเปรียบ

เทียบกับกำรที่ฝ่ำยไทยจัดเจ้ำหน้ำที่ไปด�ำเนินกำร สถำนี

วัดควำมสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่นั้น นับว่ำได้ผลคุ้มค่ำ 

จึงเห็นควรให้กรมอุทกศำสตร์รับผิดชอบด�ำเนินกำรต่อไป

ตำมข้อตกลงที่ได้ท�ำไว้กับฝ่ำยสหรัฐฯ ต่อมำสถำนีวัด

ควำมสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับกำรรับรอง ให้

เป็นสถำนีเฝ้ำตรวจระเบิดนิวเคลียร์ตำมสนธิสัญญำว่ำ

ด้วยกำรห้ำมทดลองระเบิดนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Com-

prehensive nuclear-Test-Ban Treaty : CTBT) ตั้งแต่ 

๒๑ มิถุนำยน พ.ศ.  ๒๕๕๐ ในชื่อ PS 41 

 เร่ิมแรกท่ีกรมอุทกศำสตร์เข้ำรับด�ำเนินกำรนั้น 

ได้มีเครื่องตรวจจับคลื่นแผ่นดินไหวติดตั้งอยู่บริเวณดอย   

สุเทพ จ�ำนวน ๗ จุด ต่อมำเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ผู ้

บัญชำกำรทหำรสูงสุด ได้อนุมัติตำมข้อเสนอของฝ่ำย

สหรัฐฯ ที่ขอขยำยขีดควำมสำมำรถสถำนีวัดสั่นสะ

เทือนฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนวัดควำมสั่นสะเทือน

ทั่วโลกของสหรัฐฯ ในเดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 

สถำนีได้เปลี่ยนระบบเครื่องมือตรวจจับคลื่นแผ่นดินไหว

จำกแบบเก่ำที่มีเพียง ๗ จุด บริเวณดอยสุเทพมำเป็นแบบ 

ARRAY ด้วยกำรฝังเครื่องวัดควำมถี่สูง จ�ำนวน ๖ เครื่อง 

และเครื่องวัดควำมถี่ต�่ำ จ�ำนวน ๑๘ เครื่อง รวม ๒๔ จุด 

ทั้งในท้องที่ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดล�ำพูน

 เครื่องวัดที่ติดตั้ ง ใหม ่นั้นจะส ่งข ้อมูลผ ่ำน

ดำวเทียมไปยังสหรัฐต่อมำในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้เปลี่ยน
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ระบบกำรส่งข้อมูลจำกไมโครเวฟ มำเป็นระบบวิทยุ frequency Hopping Space Spectrum (FHSS) ควำมถ่ี 

๒.๔GHz. (๒.๔๐๐๐ – ๒.๔๘๓๕ GHz.) ซึ่งเป็นควำมถี่ Public Band ในลักษณะ Pseudo Random table 80 ช่อง 

แบ่งเป็น 3 Network คือ Network ๑๐๐๐ Network ๒๐๐๐ และ Network ๓๐๐๐ เพื่อส่งข้อมูลจำกหลุมตรวจจับไป

ยังสถำนีกลำง และจำกสถำนีกลำงจะส่งข้อมูลผ่ำนดำวเทียม V SAT ไปยังสหรัฐฯ และ CTBTO ที่กรุงเวียนนำ

๑.๒๙ ปิดฉากงานอุทกศาสตร์เมื่อวันวาน
 งำนอุทกศำสตร์เมื่อวันวำนตั้งแต่ก่อนกำรสถำปนำเป็นกรมอุทกศำสตร์อยู่ภำยใต้กำรด�ำเนินกำรของชำวต่ำง

ชำติที่รัฐบำลว่ำจ้ำงเข้ำมำด�ำเนินงำน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๑๔ เป็นต้นมำจนกระทั่งเริ่มมีโครงสร้ำงกำรจัดองค์กรที่ชัดมำก

ขึ้นจนกระทั่งหน่วยงำนอุทกศำสตร์ได้รับกำรสถำปนำเป็นหน่วยงำนระดับกรมขึ้นตรงต่อกองทัพเรือในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ 

กรมอุทกศำสตร์ได้ผ่ำนกำลเวลำมำยำวนำนจนกระท่ังพ้ืนท่ีในเขตพระรำชวังเดิมมีควำมจ�ำกัด คับแคบ ไม่สำมำรถ

รองรับกำรขยำยงำนอุทกศำสตรด์้ำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 ในที่สุดในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ กรมอุทกศำสตร์ จึงได้อ�ำลำบ้ำนหลังเดิมที่ได้ท�ำงำนอยู่อำศัยมำถึง ๘๐ ปี มำอยู่ใน

บ้ำนหลังใหม่ในพื้นท่ีบำงนำ ติดกับกรมสรรพำวุธเดิมและเริ่มงำนอุทกศำสตร์ต่อยอดจำกงำนเมื่อวันวำนเมื่อ วันที่ ๓๐ 

ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยเจ้ำกรมอุทกศำสตร์ (พลเรือโท วิชัย จันทร์แทน) ได้ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่

พระรำชวังเดิม ก่อนย้ำยออกจำกอำคำรที่ท�ำกำรอุทกศำสตร์ในเขตพระรำชวังเดิม เป็นอันปิดฉำกงำนอุทกศำสตร์ใน

วันวำน คงเหลือไว้เพียงควำมผูกพันและควำมภำคภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษของชำวกรมอุทกศำสตร์ได้ช่วยกันสร้ำงสรรค์

ผลงำนเมื่อวันวำน ส่งมอบไว้ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ภูมิใจและช่วยกันสำนต่อให้งำนอุทกศำสตร์ได้ก้ำวหน้ำและยั่งยืนต่อไป

 ระลึกถึงงานอุทกศาสตร์และความภาคภูมิใจกับสิ่งที่ผ่านมาในวันวาน
 สิ่งที่ชำวอุทกศำสตร์ภูมิใจได้ปรำกฏให้เห็นถึงกำรพัฒนำงำนในระยะต่อมำดังจะเห็นได้จำกกำรจัดต้ัง หอประวัติ

อุทกศำสตร์ไทยและพิพิธภัณฑ์อุทกศำสตร์ ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ในพื้นที่บำงนำ ในเวลำต่อมำ สิ่งเหล่ำนี้ยังเป็นเครื่องเตือน

ใจให้ระลึกถึงควำมวิริยะ อุตสำหะ ของชำวอุทกศำสตร์ในวันเก่ำ ๆ ท่ีผ่ำนกำลเวลำมีเร่ืองรำวและส่ิงท่ียังคงหลงเหลือ

ให้ภูมิใจ ได้แก่ ประภำคำรแห่งแรกที่ตั้งอยู่ที่หินสัมปะยื้อ รวมท้ังบรรดำประภำคำรและกระโจมไฟท่ีสร้ำงข้ึนร่วมสมัย

ในเวลำถัดมำ ในส่วนที่เป็นเรือส�ำรวจล�ำแรกที่เป็นทั้งเรือส�ำรวจและเรือพระที่นั่งของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

(สมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร) ได้แก่ เรือหลวงจันทร ก็ยังใช้รำชกำรอยู่

จนกระทั่งในปัจจุบัน สิ่งแรกในกรมอุทกศำสตร์ที่เป็นเอกสำรเช่น หนังสือมำตรำน�้ำเล่มแรก แผนที่ส�ำรวจระวำงแรก 

แผนที่เดินเรือแผ่นแรกที่คนไทยส�ำรวจได้เอง

 ประกำศชำวเรือฉบับแรก คอมพิวเตอร์เครื่องแรก เครื่องมือชุดแรก ๆ ที่มีใช้งำน วิธีกำรท�ำงำนในยุคแรก ๆ ที่

ต้องใช้ควำมพยำยำมท้ังกำรส�ำรวจอุทกศำสตร์ที่ยำวนำนตรำกตร�ำ กำรซ่อมบ�ำรุงกระโจมไฟโดยกำรแบกท่อแก๊สขึ้น

บนยอดเกำะ สิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้ เป็นสิ่งท่ีเตือนใจให้ระลึกถึงควำมยำกล�ำบำกของบรรพชนชำวอุทกศำสตร์ในวันวำน

ที่ผ่ำนมำและส่งมอบผลงำน จนกลำยเป็นกรมอุทกศำสตร์ในปัจจุบันที่จะกล่ำวต่อไป

......................................................................

๘๖
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บทที่ ๒

งานอุทกศาสตร์ในปัจจุบัน

 งานอุทกศาสตร์ในอดีตได้ปิดฉากลงแล้วเมื่อ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  เมื่อ พลเรือโท วิชัย จันทร์แทน 

เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ได้ท�าพิธีบวงสรวงสิ่งศักด์ิสิทธิ์ในเขตพระราชวังเดิม เพื่อขออนุญาตท�าการขนย้ายเครื่องมือ

และอุปกรณ์ทางอุทกศาสตร์ออกจากที่ตั้งหน่วยเดิมในเขตพระราชวังเดิมมาอยู่ ณ ที่ตั้งหน่วยใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ ๒๒๒ 

ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนาใต้  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ประมาณ ๖๑ ไร่  ซึ่งที่ท�าการแห่งใหม่นี้อยู่

ตดิกบัพืน้ทีข่องกรมสรรพาวธุ  และอาคารพกัอาศยัส่วนกลาง ข้าราชการกองทพัเรอื บางนา จงึนบัได้ว่างานอทุกศาสตร์ 

ได้ก้าวผ่านจากยุคอดีตเข้าสู่ยุคปัจจุบัน ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ณ ที่ท�าการแห่งใหม่เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน 

(พ.ศ. ๒๕๖๔) นับเป็นเวลาถึง ๒๐ ปีมาแล้ว  โดยในห้วงเวลาที่ผ่านมาในที่ท�าการแห่งใหม่มีเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์

ส�าคัญที่ควรระลึกและจดจ�า ดังที่จะได้กล่าวต่อไป

ภาพที่ ๒-๑ พลเรือโท วิชัย จันทร์แทน เจ้ากรมอุทกศาสตร์ และข้าราชการกองต่าง ๆ 
ได้ย้ายเข้าที่ท�าการแห่งใหม่ พื้นที่บางนาใน ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
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๒.๑ ความเป็นมาการก่อสร้างอาคารท่ีท�าการ

กรมอุทกศาสตร์แห่งใหม่ ณ พื้นที่เขตบางนา
 ที่ ตั้ งของเ ดิม กรมอุทกศาสตร ์  ที่ อยู ่ ใน เขต

พระราชวงัเดมิมพีืน้ท่ีจ�ากดั ประกอบกบัอาคารท่ีท�าการบาง

ส่วนมีสภาพช�ารุดและรอการรื้นถอน หน่วยงานบางส่วน

ต้องย้ายออกไปอยู่ในท่ีตั้งช่ัวคราวในพื้นท่ีกรมสารวัตร

ทหารเรือ ส่วนที่ตั้งอยู ่ ณ ท่ีตั้งเดิมในเขตพระราชวงัเดิม

ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือขยายงานได้ เนื่องจากมีพื้นที่

จ�ากัด

 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการนโยบาย กองทัพเรือ 

ได้มีมติจากการประชุมครั้งที่ ๔๐ เม่ือ ๗ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ เหน็ชอบในหลกัการให้ย้ายหน่วย กรมอทุกศาสตร์ 

ไปอยู่ในพื้นที่บางส่วนของ กรมสรรพาวุธ ทหารเรือ 

บางนา โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ ได้จัดท�าผังหลัก

ของกรมอุทกศาสตร์บริเวณพื้นที่ด้านใต้ของพื้นท่ี 

กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา ตามแบบ ท่ีออกโดย

กรมช่างโยธาทหารเรอื หมายเลข ๔๑ – ๑ – ๑๐๒ ตาม

ผงัหลกัดงักล่าวจะเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานกรมอทุกศาสตร์

ประมาณ ๖๕ ไร่เศษประกอบด้วย อาคารกองบังคับการ 

อาคารต่าง ๆ  ใน กรมอทุกศาสตร์ โรงจอดรถ โรงเลีย้ง โรงครวั 

ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ

 ในการขออนุมัติผังหลักของ กรมอุทกศาสตร์ 

บริเวณพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ในขณะนั้น ได้รับ

การอนุมัติจาก กองทัพเรือ เมื่อ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ภาพที่ ๒-๒ ภาพมุมสูงแสดงพื้นที่ตั้งของกรมอุทกศาสตร์แห่งใหม่ในพื้นที่บางนา ถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (Drone)

ซึง่ผูบ้ญัชาการทหารเรอื ได้พจิารณาเหน็ว่า กรมอทุกศาสตร์ 

เป็นหน่วยงานที่ใหญ่ แต่ที่ตั้งปัจจุบันคับแคบมากและ

หน่วยขึ้นตรงหลายหน่วย ต้องกระจัดกระจายไปหลาย

แห่ง ท�าให้ยากแก่การปกครองบังคับบัญชาและประสาน

งานให้ได้ประสิทธิภาพ จึงให้ กรมอุทกศาสตร์ พิจารณา

จัดท�าแผนและล�าดับความส�าคัญในการย้ายหน่วย ไปเข้า

ที่ต้ังตามผังหลักที่ กองทัพเรือ อนุมัติ และประสานกับ

ส�านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ในการจัดสรรงบประมาณ 

เท่าทีจ่ะอ�านวย สนบัสนนุการย้ายหน่วยของ กรมอทุกศาสตร์

โดยให้เริ่มด�าเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เป็นต้นไป

 การพิจารณาออกแบบ

 ตามผังหลักหมายเลข ๔๑ – ๑ – ๑๐๒ ที่ได้รับ

อนุมัติจากกองทัพเรือแล้ว กรมอุทกศาสตร์ได้ประสาน กับ 

กรมช่างโยธาทหารเรือเมื่อ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เพ่ือขอรับการสนบัสนนุการออกแบบส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ  ใน

ผังหลักกรมอุทกศาสตร์และการประมาณการค่าก่อสร้าง

เบื้องต้น ซึ่งกรมช่างโยธาทหารเรือ ได้ประมาณการไว้ ใน

วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๘๖,๘๔๕,๐๐๐ บาท โดยมีราย

ละเอียดสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ดังนี้

 - อาคารกองบังคับการ

 - อาคารกองอุปกรณ์การเดินเรือ

 - อาคารกองส�ารวจและกองสร้างแผนที่

 - โรงพิมพ์กองสร้างแผนที่
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 - อาคารกองสมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา

 - หอประชุมและพิพิธภัณฑ์

 - อาคารหมวดเรอือทุกศาสตร์ และกราบพกัทหาร

 - สระจ�าลองการวิจัยทางสมุทรศาสตร์

 - อาคารกองเครื่องหมายทางเรือ

 - ถังบรรจุน�้าขนาด ๘๐ ตัน

 - ป้อมยามทางเข้า, เสาธง และรั้วคอนกรีต

 การออกแบบอาคารต่าง ๆ ข้างต้น ด�าเนินการ

โดยเจ้าหน้าที่ออกแบบของ กรมช่างโยธาทหารเรือ

ประกอบด้วย นาวาเอก พีระพล ธีรกุล, นาวาโทหญิง 

ศริลัิกษณ์ ชธูงชัย, เรอืเอก สรุนิทร์ เกษงาม และ เรือโทหญงิ 

อรอุสาห์ ทองไทย

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

 - การก่อสร้างที่ท�าการ กรมอุทกศาสตร์ ณ ที่ตั้ง

แห่งใหม่นี้ ได้ด�าเนินการไปแล้ว ๒ ระยะด้วยกัน ดังนี้

 ระยะแรก ก่อสร้างอาคาร กองบงัคบัการ  อาคาร

กองอปุกรณ์การเดนิเรือ และถนนทางเข้า กรมอทุกศาสตร์

ในวงเงิน ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นการด�าเนนิการใน

ลกัษณะการผกูพนัข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔

 ระยะที่สอง ก่อสร้าง อาคารกองส�ารวจแผนท่ี 

กองสร้างแผนที่ โรงพิมพ์กองสร้างแผนที่ กองสมุทรศาสตร ์

กองอุตุนิยมวิทยา สระจ�าลองการวิจัยสมุทรศาสตร์ 

ครัวโรงเลี้ยงทหาร เสาธงราชนาวี ร้ัวคอนกรีต และการ

ปรบัถมที ่ในวงเงนิ ๑๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการด�าเนนิการ

โดยผูกพันงบประมาณข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔- 

๒๕๔๕ 

 ซ่ึงการก่อสร้างในระยะที่ ๑ และ ๒ ยังไม่

ครอบคลุมอาคารทั้งหมด ตามที่ได้รับอนุมัติไว้ในผังหลัก 

ซ่ึงจ�าเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง ในระยะ

ต่อไป

การวางศิลาฤกษ์

 การด�าเนนิการก่อสร้างอาคารทีท่�าการกรมอทุกศาสตร์ 

บางนา ได้เริ่มด�าเนินการโดย กองทัพเรือได้เห็นชอบ และ

อนุมัติให้ กรมช่างโยธาทหารเรือ จ้างบริษัท โคสตอล

เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ท�าการก่อสร ้างอาคารที่ท�าการ

กรมอทุกศาสตร์ บางนา เป็นเงนิทัง้สนิ ๖๙,๓๓๖,๐๐๐ บาท 

และได้จดัให้พธิวีางศลิาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเมือ่ ๘ กนัยายน 

พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมี ผู้บัญชาการทหารเรือ (พลเรือเอก ธีระ 

ห้าวเจริญ) เป็นประธานในพิธีฯ  และเพื่อให้การก่อสร้าง

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามสัญญาจ้างเหมา 

กรมอุทกศาสตร์จึงได้ลงค�าสั่ง กรมอุทกศาสตร์(เฉพาะ) 

ที่ ๑๘๕/๒๕๔๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจ้าง

ก่อสร้างพิเศษ กรมอุทกศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการ

ประกอบด้วย นาวาเอก ธนพล วิชัยลักขณา นาวาเอก 

จักรกฤช มะลิขาว เรือโท ยศศกัด์ิ ยุรศกัด์ิ และ เรือโท สมมาตร 

บตุรน�า้เพชร เป็นผูต้รวจสอบและควบคมุดแูลตลอดระยะ

เวลาที่ก่อสร้าง

ภาพที่ ๒-๓ พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ท�าการ
กรมอุทกศาสตร์แห่งใหม่  พื้นที่บางนา  เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓

๘๙



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

๒.๒ การย้ายเข้าทีท่�าการ กรมอทุกศาสตร์ แห่งใหม่
 การก่อสร้างอาคารที่ท�าการในระยะแรกได้

ด�าเนินการแล้วเสร็จ คณะกรรมการได้ตรวจรับอาคาร 

ซึง่ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีจาก กรมช่างโยธาทหารเรอื และ 

กรมอุทกศาสตร์ ได้ตรวจรับอาคารเมื่อการก่อสร้างเสร็จ

ตามสัญญา การย้ายที่ท�าการกรมอุทกศาสตร์ จากที่ตั้ง

พระราชวังเดิมไปยังที่ต้ังแห่งใหม่ได้ด�าเนินการ เมื่อ ๓๑ 

ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมหีน่วยงานบางส่วนยงัปฏบิตังิาน 

ณ ที่ตั้งเดิม คือ กองสร้างแผนที่  กองสมุทรศาสตร์ 

กองส�ารวจแผนที ่กองเครือ่งหมายทางเรอื และ กองอตุนุยิมวทิยา 

ซึ่งกองต่าง  ๆ  ดังกล่าว จะได้ย้ายเข้าท่ีท�าการใหม่ เมื่อ

ก่อสร้างในระยะที่ ๒ เสร็จ

 แนวความคดิในการย้ายทีท่�าการกรมอทุกศาสตร์ 

มมีาตัง้แต่ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เน่ืองจากรฐับาลมีนโยบายที่

จะอนุรักษ์พื้นที่พระราชวังเดิม กองทัพเรือจึงมีแผนที่จะ

ให้หน่วยในพระราชวังเดิมที่ไม่ใช่ในส่วนบัญชาการย้าย

ออกไปจากพ้ืนที่ โดยกรมอุทกศาสตร์ถูกก�าหนดให้ย้าย

ไปอยู่ในพื้นที่ต่าง  ๆ หลายพื้นที่ เช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 

ให้ย้ายไปอยูพ่ืน้ทีก่รมสรรพาวธุทหารเรอื บางนา พ.ศ. ๒๕๓๑ 

ต้องการให้ย้ายไปอยูใ่นพืน้ทีป้่อมนาคราชและป้อมทบัสมทุร 

จงัหวดัสมทุรปราการ และในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ต้องการให้ย้าย

ไปอยูท่ี ่อ�าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ีบรเิวณกโิลเมตรที ่๑๐ 

ใกล้สนามบินอู่ตะเภา เป็นต้น 

 จนกระท่ังในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการ 

นโยบายกองทัพเรือ มีมติให้ย้ายกรมอุทกศาสตร์ไปอยูใ่น

พืน้ทีบ่างส่วนของกรมสรรพาวธุทหารเรอื บางนา บนเนือ้ที่

ประมาณ ๖๕ ไร่ โดยกองทัพเรือ อนัม ีพลเรือเอก ธีระ ห้าวเจรญิ 

ผู ้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้น เป็นประธานในพิธี

วางศิลาฤกษ์อาคารกองบังคับการ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน

พ.ศ. ๒๕๔๓ ท้ังน้ีการก่อสร้างระยะแรกประกอบด้วยอาคาร

กองบงัคบัการ อาคารกองอปุกรณ์การเดนิเรอื (กองบรกิาร

การเดินเรือ) และถนนทางเข้าอาคาร ค่าก่อสร้างเป็นเงิน 

๖๙,๓๓๖,๐๐๐ บาท โดยข้าราชการกรมอุทกศาสตร์บาง

ส่วนย้ายเข้าทีท่�างานใหม่เมือ่วนัที ่๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ส่วนการก่อสร้างระยะที่ ๒ ประกอบด้วยอาคาร

กองส�ารวจแผนที ่กองสร้างแผนที ่โรงพมิพ์กองสร้างแผนที่ 

กองสมุทรศาสตร์ สระจ�าลองการวิจัยสมุทรศาสตร์ 

ครัวโรงเล้ียง เสาธงราชนาว ีร้ัวคอนกรีต และปรับถมพืน้ที่ 

ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๑๑๖,๖๓๐,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จเมื่อ

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และหน่วยขึ้นตรง 

กรมอทุกศาสตร์ ในพืน้ทีเ่ดมิคอื กองสร้างแผนทีไ่ด้ขนย้าย

ระบบการสร้างแผนที่อัตโนมัติ และ แท่นพิมพข์นาดใหญ่

พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าสู่ที่ตั้งใหม่เมื่อวันที่ ๔ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๔๖

๙๐

ภาพ กรมอุทกศาสตร์ปัจจุบัน



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

ภาพท่ี ๒-๔  พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ  พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั  ขณะด�ารงพระยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช 
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�าเนินมายังกรมอุทกศาสตร์แห่งใหม่ พื้นที่บางนา เพื่อทรงรับการถวายรายงานเกี่ยวกับวิชาอุทกศาสตร์  

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมี นาวาเอก วิฑูรย์ ตัณฑิกุล (ยศในขณะนั้น) เป็นหนึ่งในผู้ถวายรายงาน

๒.๓ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดศีรสิีนทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว ขณะด�ารงพระยศเป็น 

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช สยามมกฎุราชกมุาร เสด็จพระราชด�าเนนิกรมอุทกศาสตร์

๙๑



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

๒.๔ การจดัตัง้หอประวัตอิทุกศาสตร์ไทย
   กรมอุทกศาสตร์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้มีการพัฒนา

อุปกรณ์ เคร่ืองมอืและเทคโนโลยไีปตามยคุสมยั พลเรอืโท 

เสน่ห์ สุนทรมงคล เจ้ากรมอุทกศาสตร์ (ยศและต�าแหน่ง

ในขณะนั้น) มีด�าริที่จะสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ในงาน

อุทกศาสตร์ ตลอดจนเป็นทีเ่กบ็รวบรวมสิง่ของมค่ีาในงาน

อุทกศาสตร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเพ่ือใช้เป็นแหล่งศึกษา

หาความรู้เกี่ยวกับงานอุทกศาสตร์ จึงได้ด�าเนินการจัด

สร้างหอประวัติอุทกศาสตร์ไทยข้ึนท่ีช้ัน ๓ ของอาคาร

กองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ บางนา และได้มีพิธีเปิด

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย พลเรือเอก 

วชิยั ยวุนางกรู รองผูบั้ญชาการทหารเรอื เป็นประธานในพธิี

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

- เพื่อเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และแหล่งข้อมูลด้าน

อุทกศาสตร์ ด้านวิศวกรรมชายฝั่ง เวลามาตรฐานของ

ประเทศไทยตามมาตรฐานสากล ความปลอดภัยในการ

เดินเรือ และงานด้านสมุทรศาสตร์ของประเทศไทย

- เพือ่แสดงผลงานทางอทุกศาสตร์ ตลอดจนวิวฒันาการ

และการพัฒนาของกรมอุทกศาสตร์ ท้ังทางด้านองค์วัตถุ 

องค์บุคคล ตั้งแต่อดีตต่อเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน

- เพ่ืออนุรักษ์ซึ่งสิ่งของที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ของ

กรมอทุกศาสตร์ โดยได้รวบรวมเอกสาร เครือ่งมอื เครือ่งใช้ 

ภาพถ่าย และเหตุการณ์ส�าคัญ ซึ่งอยู่กระจัดกระจายตาม

ที่ต่าง ๆ มาจัดแสดงให้คนรุ่นหลังได้ทราบและเข้าใจรวม

ทัง้เกดิความภาคภมูใิจทีไ่ดส้บืทอดตอ่กนัมาจนถงึปัจจบุัน

และต่อไปในอนาคต

- กรมอุทกศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งของกองทัพเรือ ที่

ได้มีโอกาสถวายงานให้แก่ราชวงศ์ในกิจการงานเก่ียวกับ

อุทกศาสตร์ ตลอดจนได้มีโอกาสสนองงานในโครงการ

พระราชด�าริหลาย ๆ โครงการ ที่ทรงคุณประโยชน์ต่อ

พสกนิกรและประเทศชาติ และพระราชกรณียกิจ ต่าง ๆ 

ซ่ึงสมควรต่อการเผยแพร่ให้ประชาชน บุคคลท่ัวไปได้รับ

ทราบและภูมิใจ

- เพ่ือธ�ารงไว ้ ซ่ึงเกียรติประวัติ และเกียรติภูมิของ

ชาวอุทกศาสตร์ในอดีตถึงปัจจุบัน ที่ได้มีส่วนจรรโลง

สร้างสรรค์งานด้านอุทกศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับใน

สังคมโลก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ภาพที่ ๒-๕ ภายในหอประวัติอุทกศาสตร์ไทย อุปกรณ์ เครื่องมือทาง
อุทกศาสตร์และเครื่องจักรท�านายน�้า ซึ่งใช้ท�านายน�้าล่วงหน้า เพื่อจัดท�า
ข้อมูลระดับน�้าส�าหรับท�าหนังสือมาตราน�้าผลิตจากประเทศอังกฤษ 
โดย กรมอุทกศาสตร์ รับไว้ใช้ในราชการเมื่อ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

ภาพที่ ๒-๖ ส่วนนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
ในส่วนนี้เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
(พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร)  เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี และ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

๙๒



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

๒.๕ การจดัตัง้ศนูย์สนบัสนนุข้อมลูการแจ้งเตือนภยั 

ศนูย์บรรเทาสาธารณภยั กองทัพเรอื (ศบภ.ทร)
        กรมอุทกศาสตร์ โดยหน้าที่และภารกิจที่ผ่านมาไม่มี

การก�าหนดหน้าท่ีและภารกิจในการเตือนภัยหรือการ

ด�าเนินการในด้านภัยพิบัติต่าง ๆ แต่ภายหลังที่เกิดความ

เสียหายของชีวิต และทรัพย์สินท่ีเกิดขึ้นจากภัยสึนาม ิ

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยที่สถานีวัดระดับ

น�า้ระบบแอนะลอ็กของกรมอทุกศาสตร์ท่ีเกาะตะเภาน้อย

และเกาะตะรุเตา สามารถตรวจวัดการเปลี่ยนแปลง

ระดับน�้าที่ผิดปกติได้ รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะติดต้ัง

ระบบเตือนภัยขึ้น แต่ในระหว่างท่ีระบบเตือนภัยถาวร

ของรัฐบาลยังไม่แล้วเสร็จ กรมอุทกศาสตร์ จึงได้รับมอบ

หมายให้ติดตั้งสถานีวัดระดับน�้าชั่วคราวที่เกาะเมียง 

หมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา เพื่อตรวจวัดการเคลื่อนตัว

ของคลื่นสึนามิตั้งแต่นอกชายฝั่งทะเลในเดือนมกราคม 

พ.ศ. ๒๕๔๘ สถานวีดัระดบัน�า้ชัว่คราวนีใ้ช้เครือ่งวดัระดับน�า้

ระบบดจิทิลัแบบวดัความกดดนัน�า้ (Pressure Tide Gauge) 

ตัง้อยูบ่รเิวณชายฝ่ังด้านตะวนัออกเฉยีงเหนอืของเกาะเมยีง 

ที่ละติจูด ๘ องศา ๓๔ ลิปดา ๑๘ พิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 

๙๗ องศา ๓๘ ลิปดา ๑๙ พิลิปดาตะวันออก และส่งข้อมูล

ระดับน�้าผ่านอุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลผ่านสัญญาณวิทยุ 

(Radio Modem) ไปแสดงผลในลักษณะ เวลาเดียวกัน

กับการตรวจวัด (Real Time) ที่ส�านักงานชั่วคราวบน

เกาะเมียง

 ต ่อมาได ้ขยายเครือข ่ายสถานีวัดระดับน�้า

ระบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่วบริเวณฝั่งทะเลอันดามัน          

ตามโครงการฟื้นฟูสถานีวัดระดับน�้าฝั ่งทะเลอันดามัน 

(แผนการฟื ้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ ใน ๖ จังหวัดภาคใต ้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) เพื่อเพ่ิม

ประสทิธภิาพในการตรวจวดัระดบัน�า้และท�านายน�า้  และ

เป็นส่วนหนึง่ของระบบแจ้งเตอืนภยัพิบตัใินทะเล  อันได้แก่

สนึามแิละคลืน่พายซัุดฝ่ัง (Storm Surge) โดยติดตัง้สถานี

วัดระดับน�้าระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์รับส่งข้อมูลในเวลา

เดยีวกบัการตรวจวดั (Real Time) จ�านวน ๙ สถาน ีได้แก่ 

บริเวณปากน�้าระนอง จังหวัดระนอง หมู่เกาะสุรินทร์  

จงัหวดัพงังา ครุะบรุ ีจงัหวดัพงังา อ่าวทบัละม ุ จงัหวดัพงังา  

เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา เกาะตะเภาน้อย จังหวัดภูเก็ต  

เกาะราชาน้อย จังหวัดภูเก็ต  ปากน�้ากันตัง (บ้านเจ้าไหม) 

จังหวัดตรัง และ เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล ระหว่างปี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐ และยงัคงด�าเนนิการตรวจวดัระดบัน�า้

อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพที่ ๒-๗ การเปลี่ยนแปลงระดับน�้าที่ผิดปกติก่อนการเกิดสึนามิ
ที่สถานีวัดระดับน�้าเกาะตะเภาน้อย (บน) และเกาะตะรุเตา (ล่าง) 

ภาพที่ ๒-๘  แผนที่แสดงต�าบลที่ของสถานีวัดระดับน�้า
ระบบดิจิทัลฝั่งทะเลอันดามันทั้ง ๙ สถานี

๙๓



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

 ซึ่งการด�าเนินโครงการฟื้นฟูสถานีวัดระดับน�้า

ฝั่งทะเลอันดามันนี้ ส่งผลให้งานด้านสถานีวัดระดับ

น�้าระบบดิจิทัลของกรมอุทกศาสตร์สามารถพัฒนาไปได้

อย่างรวดเร็ว ท้ังการตรวจวัดระดับน�้าด้วยเครื่องวัด

ระดับน�้าระบบดิจิทัลแบบต่าง ๆ ทั้ง แบบท�างานด้วย

ความกดดันน�้า แบบท�างานด้วยคล่ืนเสียง (Acoustic 

Tide Gauge) และ แบบท�างานด้วยคลื่นเรดาร์ (Radar 

Tide Gauge)  และการรับ-ส่งข้อมูลระดับน�้าในเวลาเดียว

กับการตรวจวัด (Real Time) ด้วยเครื่องรับส่งข้อมูลผ่าน

สัญญาณโทรศัพท์ (GSM/GPRS Modem)  

เมื่อตั้งอยู ่บริเวณใกล้ฝั ่ง หรือเครื่องรับ-ส่งข้อมูลผ่าน

สัญญาณดาวเทียม (Satellite Modem)  เมื่อตั้งอยู่บน

เกาะที่ห่างจากฝั่ง รวมทั้งการจัดเก็บและบริหารจัดการ

ข้อมูลระดับน�้าระบบดิจิทัล โดยข้อมูลระดับน�้าดิจิทัล

ท่ีตรวจวัดได้ในเวลาเดียวกับการตรวจวัดนี้จะสามารถ

ส่งมายังกรมอุทกศาสตร์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้

โดยตรง ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส�าคัญในการตรวจสอบ

และแจ้งเตือนภยัการเคล่ือนตัวของคล่ืนสึนามจิากในทะเล

เข้ามาสู่บริเวณชายฝั่ง โดยมีรายละเอียดตามภาพที่ ๒ - ๙

 

 

ภาพที่ ๒-๙ แสดงโครงข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลระดับน�้าดิจิทัลเพื่อการแจ้งเตือนภัยสึนามิ

๙๔



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

ภาพที่ ๒-๑๐  สถานีวัดระดับน�้าระบบดิจิทัลที่ติดตั้งเครื่องวัดระดับน�้าแบบคลื่นเรดาร์

กรมอุทกศาสตร์ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องภัยพิบัติตาม

ระเบียบ และค�าสั่งที่เกี่ยวข้องได้แก่

 ๑) ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ

บริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ ใน

หมวด ๔ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของหน่วยงานข้อ ๒๓ 

ก�าหนดให้กรมอุทกศาสตร ์ มีหน ้าท่ีจัดส ่งเอกสาร

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและ เจ้าหน้าทีท่างเทคนคิมาร่วมปฏบิตัิ

งานเป็นประจ�าที่ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) 

ตามที่คณะกรรมการอ�านวยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 

(กอช.) ก�าหนดในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหว สึนามิ ดินถล่ม 

และกรณีที่เกิดพายุคลื่นลมแรง

 ๒) ค�าสัง่กองทพัเรอื (เฉพาะ) ที ่๒๒/๒๕๔๘ เร่ือง 

การจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ (ศูนย์

บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรอื) ก�าหนดให้กรมอทุกศาสตร์

เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยปฏิบัติโดยท�าหน้าที่เป็นศูนย์แจ้ง

เตอืนภยัให้กบัศนูย์บรรเทาสาธารณภยั กองทัพเรอื (ศบภ.ทร.)  

โดยมีเจ้ากรมอุทกศาสตร์หรือผู้แทน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า

ศูนย์ มีหน้าที่หลัก ๔ ประการ คือ 

    (๑) ติดตามข้อมูล การพยากรณ์อากาศ และ

ข้อมูลอุทกศาสตร์

(๒)  เฝ้าระวังและตรวจสอบสิ่งบอกเหตุ

(๓)  ประเมินสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น

หรืออาจเกิดขึ้นตามขีดความสามารถของหน่วย

     (๔) ประชาสมัพันธ์แจ้งเตือนให้หน่วยต่าง ๆ  ตลอด

จนประชาชนในพ้ืนทีรั่บผิดชอบของกองทพัเรือได้รับทราบ

เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมป้องกันแก้ไขและบรรเทาภัย

พิบัติที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ศนูย์แจ้งเตือนภยั  ศบภ.ทร. 

ได้มกีารปรบัเปลีย่นเป็นศนูย์ประสานและสนบัสนนุข้อมูล

การแจ้งเตือนภัย ศบภ.ทร. ตามค�าสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) 

ที่ ๗๐๘/๒๕๕๔ เรื่อง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ 

โดยมีเจ้ากรมอุทกศาสตร์ท�าหน้าที่เป็น ผู้อ�านวยการศูนย์

ประสานและสนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ศบภ.ทร. 

และมีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตดิตามข้อมลูการพยากรณ์อากาศ อทุกศาสตร์ 

ความส่ันสะเทือนของแผ่นดนิ สนึาม ิและข้อมลูอืน่ ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

(๒)  เฝ้าระวงัและตรวจสอบสิง่บอกเหต ุสนบัสนนุ

และแลกเปลี่ยนข้อมูลสมุทรศาสตร์กับศูนย์เตือนภัยพิบัติ

แห่งชาติ และหน่วยงานอืน่ ๆ  ท่ีเกีย่วข้องตามความเหมาะสม

(๓) ประเมินสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิด

ข้ึน หรืออาจเกิดข้ึน และแจ้งให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 

กองทัพเรือและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยพื้นท่ีต่าง ๆ

ของกองทัพเรือ เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมการบรรเทา

สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

๙๕



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

ภาพที่ ๒-๑๑ แสดงข้อมูลเครือข่ายสถานีวัดระดับน�้าเพื่อการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางทะเล (บน) 
และข้อมูลคลื่นจากแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ (ล่าง)

ภาพที่ ๒-๑๒  โปรแกรมจ�าลองการเกิดสึนามิ (Win ITDB) เมื่อทราบจุดก�าเนิดแผ่นดินไหว 
ท�าให้ทราบเวลาในการเดินทางมาถึงของคลื่นสึนามิในแต่ละพื้นที่นับจากเวลาที่เริ่มติดตาม

๙๖



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

๒.๖ การจดัตัง้พพิธิภณัฑ์กรมอทุกศาสตร์
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พลเรือโท ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ นคร ทนุวงศ์ (เจ้ากรมอุทกศาสตร์ในขณะนั้น) 

ได้มีด�าริท่ีจะจัดท�าพิพิธภัณฑ์อุทกศาสตร์ขึ้นในพื้นที่

กรมอทุกศาสตร์ และต่อมาเมือ่วนัที ่๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ได้มคี�าสัง่ กรมอทุกศาสตร์ (เฉพาะ) ที ่๓๙/๒๕๕๒ แต่งต้ัง

ให้ พลเรือตรี สมาน อ่วมจันทร์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ 

เป็นหัวหน้าคณะท�างานจัดท�าพิพิธภัณฑ์อุทกศาสตร์ 

นาวาเอก ธนพล วิชัยลักขณา นายทหารฝ่ายเทคนิค

กรมอทุกศาสตร์ เป็นรองหวัหน้าคณะท�างานฯ และ นาวาเอก

บงกช สโมสร รองผูอ้�านวยการกองวิทยาการ กรมอทุกศาสตร์ 

เป็นเลขานกุารฯ รวมท้ังกรรมการในคณะท�างานจากหน่วย

ขึน้ตรงกรมอทุกศาสตร์อีก ๑๓ นาย เพื่อจัดท�าพิพิธภัณฑ์

โดยรวบรวมอปุกรณ์ เครือ่งมอืเคร่ืองใช้ทีม่ขีนาดใหญ่ และ

มีน�้าหนักมากรวมไว้ด้วยกัน โดยก�าหนดให้ใช้อาคาร ๖ 

(อาคารกีฬาและนันทนาการ) เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ โดย

มีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ความรู้ในงานด้าน

อุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ การสร้างแผนท่ีเดินเรือและ

การบริการเดินเรือของประเทศ

- เป็นการธ�ารงและสบืทอดเอกลกัษณ์งานอทุกศาสตร์ไทย

- เป็นแหล่งศกึษา และค้นคว้าในสาขางานด้านอทุกศาสตร์ 

สมทุรศาสตร์ การสร้างแผนทีเ่ดนิเรอืและการบรกิารเดนิเรอื

ของประเทศ

- เป็นแหล่งสร้างจติส�านกึสาธารณะให้กบัประชาชน และ

สังคม ให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ในการด�าเนินการคณะ

ท�างานได้มกีารประชมุในการจดัท�าพพิธิภณัฑ์อทุกศาสตร์ 

รวม ๔ ครัง้ โดยได้มกีารแบ่งขัน้ตอนการท�างานสรปุได้ดงันี้

ภาพที่ ๒-๑๓ พลเรือเอก ก�าธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น
ประธานในพิธเีปิดพพิธิภัณฑ์อทุกศาสตร์เมือ่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

- ประสานวิทยากร จากส�านักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

กรมศิลปากร มาบรรยายให้ความรู้ด้านการด�าเนินงาน 

เกี่ยวกับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภาพที่ ๒-๑๔ อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เคยใช้ในงานของ
กรมอุทกศาสตร์ในอดีต  ถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์อุทกศาสตร์

- จัดท�าแผนผัง พร้อมรายละเอียดบริเวณภายในและ

ภายนอกของอาคาร ๖ รวมทั้งก�าหนดพื้นที่ การจัดวาง 

ในส่วนของกองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ก�าหนดให้หน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์ส่งบัญชี

รายการอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ทั้งที่มีน�าหนักเบา

และน�า้หนกัมาก พร้อมอปุกรณ์ประกอบให้ฝ่ายเลขานกุาร

คณะท�างาน

- หน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์ออกแบบการจัดวาง 

ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการ

๙๗
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- การปรับปรุงพื้นท่ีภายใน และภายนอกอาคาร เช่น 
การเปลี่ยนกระจกบริเวณช่องลม, การซ่อมท�าอาคารท่ี
ช�ารดุ การทาสีอาคารภายนอก และภายใน การทาสพ้ืีนอาคาร 
และปรับปรงุห้องต่าง ๆ  รวมทัง้การปรับปรงุพืน้ทีโ่ดยรอบ
อาคาร

- การรวบรวมตู้ไม้เก่าน�ามาซ่อมท�าเพ่ือใช้เป็นท่ีจัดวาง
สิ่งของในพิพิธภัณฑ์

- หน่วยขึน้ตรงกรมอทุกศาสตร์น�าสิง่ของเข้าจดัวาง และ
ตกแต่งตามรูปแบบที่ได้ก�าหนดไว้

- การจัดเตรียมงาน และซักซ้อมในการจัดพิธีเป ิด
พิพิธภัณฑอ์ุทกศาสตร์
 พิพิธภัณฑ์อุทกศาสตร์ได้มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๕ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดย พลเรือเอก ก�าธร พุ่มหิรัญ 
ผูบ้ญัชาการทหารเรอื เป็นประธานเปิดพพิธิภณัฑ์  ณ อาคาร
พิพิธภัณฑก์รมอุทกศาสตร์

ภาพที่ ๒-๑๕  ผังโครงสร้างของกรมอุทกศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ภาพที่ ๒-๑๖  ผังโครงสร้างใหม่ของกรมอุทกศาสตร์ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

๒.๗ การเข้าสู่โครงสร้างใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมอทุกศาสตร์ได้รับการอนมัุติ
ให้ปรบัโครงสร้างใหม่เพือ่ขยายขดีความสามารถในการส่ง
ก�าลังบ�ารุงสายงานต่าง ๆ  และงานในส่วนอ�านวยการ โดย
มีโครงสร้างใหม่ที่ได้รับการอนุมัติ ได้แก่
 ๑. การจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ เพื่อขยาย
ขีดความสามารถในการส่งก�าลังบ�ารุงสายงานอุทกศาสตร์
ให้กบัฐานทพัเรอืต่าง ๆ  ประกอบด้วยหน่วยขึน้ตรง ๖ หน่วย
ได้แก่ กองบริการการเดินเรือ กองเคร่ืองหมายทางเรือ 
สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ สถานีอุทกศาสตร์สงขลา สถานี
อุทกศาสตร์พังงา และสถานีอุทกศาสตร์หัวหิน
 ๒. การจัดต้ังส่วนงานอ�านวยการ เพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารของงานส่วนอ�านวยการของหน่วย โดยมีการ
จัดตั้ง แผนกก�าลังพล แผนกโครงการและงบประมาณ 
และแผนกส่งก�าลังบ�ารุง  โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงของกอง
บังคับการกรมอุทกศาสตร์ 

๙๘

กรมอุทกศาสตร (พ.ศ. ๒๕๒๐ - พ.ศ. ๒๕๕๓) 

กองธุรการ กองสำรวจแผนที่ กองสรางแผนที่ กองอุปกรณการเดินเรือ กองอุตุนิยมวิทยา

กองสมุทรศาสตร กองเครื่องหมายทางเรือ กองวิทยาการ หมวดเรืออุทกศาสตร

แผนกธุรการ

แผนกการเงิน

แผนกบริการ

แผนกพระธรรมนูญ

แผนกสมุทรศาสตรสกายะ

แผนกระดับน้ำ

แผนกสมุทรศาสตรชีวะ

แผนกสมุทรศาสตรเคมี

แผนกสถานีสมุทรศาสตร

แผนกเครื่องมือสมุทรศาสตร

แผนกประภาคารและทุน

แผนกซอมเครื่องหมายทางเรือ

แผนกคลังเครื่องหมายทางเรือ

แผนกวิทยาการ

แผนกกรรมวิธีขอมูล

แผนกบรรณสาร

ร.ล.จันทร 

ร.ล.ศุกร 

ร.ล.สุริยะ 

ร.ล.พฤหัสบดี

เรือ อศ.๑, อศ.๒, อศ.๑๐ อศ.๑๑ และ อศ.๑๒

แผนกสำรวจแผนที่ทะเล

แผนกสำรวจแผนที่บก

แผนกคำนวณและตรวจ

สอบหลักฐาน

แผนกเครื่องมือสำรวจ

แผนกยีออฟสิกส

แผนกแผนที่เดินเรือ

แผนกแผนที่เดินอากาศ

แผนกเอกสารและหลักฐาน

แผนกชางเขียน

แผนกชางภาพและพิมพ

แผนกแผนที่พิเศษ

แผนกภาพถายทางอากาศ

แผนกเอกสารการเดินเรือ

แผนกเครื่องมือเดินเรือ

แผนกดาราศาสตร

แผนกพยากรณอากาศ

แผนกสื่อสารขาวอากาศ

แผนกตรวจอากาศและสถิติ

แผนกเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

กรมอุทกศาสตร (ผังโครงสรางใหม) 
กองบังคับการ กองวิทยาการ กองสำรวจแผนที่ กองสรางแผนที่

กองสมุทรศาสตร กองอุตุนิยมวิทยา ศูนยสนับสนุนการเดินเรือ หมวดเรืออุทกศาสตร

แผนกธุรการ

แผนกกำลังพล

แผนกโครงการและงบประมาณ

แผนกสงกำลังบำรุง

แผนกวิทยาการ

แผนกกรรมวิธีขอมูล

โรงเรียนอุทกศาสตร

แผนกสำรวจ

แผนกควบคุมคุณภาพและฐานขอมูล

แผนกเขตแดนทางทะเลระหวางประเทศ

การบริการเดินเรือ

- แผนกขาวสารและบริการการเดินเรือ

- แผนกดาราศาสตรและเวลามาตรฐาน

- แผนกเครื่องมือการเดินเรือ

- คลังเครื่องมือเดินเรือ

การเครื่องหมายทางเรือ

- แผนกควบคุมเครื่องหมายทางเรือ

- แผนกซอมบำรุงเครื่องหมายทางเรือ

- คลังเครื่องหมายทางเรือ

สถานีอุทกศาสตรสัตหีบ

สถานีอุทกศาสตรหัวหิน

สถานีอุทกศาสตรสงขลา

สถานีอุทกศาสตรพังงา

แผนกแผนที่เดินเรือ

แผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส

แผนกแผนที่ยุทธการ

แผนกควบคุมคุณภาพ

แผนกพิมพแผนที่และบรรณสาร

แผนกสมุทรศาสตรและระดับน้ำ

แผนกสมุทรศาสตรการทหาร

แผนกวิศกรรมชายฝง

แผนกขอมูลสมุทรศาสตร

แผนกเครื่องมือสำรวจ

แผนกพยากรณอากาศ

แผนกสื่อสารขาวอากาศ

แผนกตรวจอากาศและสถิติ

แผนกเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

กองบังคับการ

หมูเรือสำรวจ

หมูเรือใชงานเครื่องหมายทางเรือ
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๒.๘ บทบาทของกรมอุทกศาสตร์ในมหาอุทกภัย 

พ.ศ. ๒๕๕๔
 ในปี ๒๕๕๔ มีฝนตกหนักเร็วกว่าปกติ  และมี

พายุเขตร้อนเข้ามาถึงห้าลูกในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ท�าให้

ต้องมีการระบายน�้าผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท 

และเขือ่นพระราม ๖ สงูสดุถงึ ๔,๙๔๕ ลกูบาศก์เมตร/วนิาที

เม่ือประกอบกับระดับน�้าทะเลหนุนสูงและการสูบน�้าจาก

พื้นที่ท่วมขังลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา เป็นเหตุให้ระดับน�้าใน

แม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ

สงูกว่าระดบัทะเลปานกลาง ๒.๕๒ เมตร ในวนัท่ี ๓๐ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดตั้งแต่มีการบันทึกไว ้

โดยระดับน�้าสูงกว่า พ.ศ. ๒๔๘๕ ถึง ๑๐ เซนติเมตร 

 จากปริมาณน�้าที่มาก เป็นเหตุให้น�า้ท่วมในปีนี้มี

ความรุนแรง สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

มากกว่าครั้งใดท่ีผ่านมา เค้าลางของมหาอุทกภัยครั้งนี้

เริม่จากตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีป่ริมาณฝนตก

โดยทั่วไปสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย อย่างไรก็ตามธรรมชาติและ

โครงสร้างพืน้ฐานของเรายงัสามารถรับมอืได้ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งปริมาณน�้าในเขื่อนต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 

ทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ 

 อย่างไรก็ตาม ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ พายุไหหม่า เคลื่อนตัวเข้าสู่แหลมอินโดจีน 

เป็นเหตุให้พื้นที่ภาคเหนือได้รับปริมาณน�้าฝนเป็นจ�านวน

มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน�้าที่ไหลลง เขื่อนสิริกิติ์ที่มีน�้า

ไหลลงเขื่อนอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นไม่นาน ระหว่าง

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ อิทธิพล

ของพายนุกเตน ท�าให้ภาคเหนอืตอนบน รวมทัง้พืน้ทีข่อง

จงัหวดัแพร่ น่าน สุโขทัย และลุ่มแม่น�้ายม เกิดอุทกภัยขึ้น

 แม้ว่าจะว่างเว้นจากพายเุกอืบหนึง่เดือน แต่ระหว่าง

ต้นเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังคงมีร่อง

ความกดอากาศต�่าก�าลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ ระหว่าง

วันที่ ๑๐ - ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และวันที่ ๑๕ - ๑๙ 

สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเหตใุห้มฝีนตกหนกัอย่างต่อเนือ่ง

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนถึงตอนล่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   

ท้ายเขื่อนภูมิพลและเข่ือนสิริกิติ์ โดยในเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๔ มปีรมิาณน�า้ฝนสะสม ๙๖๐ มลิลเิมตร สงูกว่า

ค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี ๓๔๒ มิลลิเมตร และในเดือนสิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๔ มีปริมาณน�้าฝนสะสม ๑,๒๓๕ มิลลิเมตร 

สูงกว่าค่าเฉลี่ย ๓๐ ปี ๓๙๒ มิลลิเมตร อย่างไรก็ตาม 

ในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ปริมาณน�้าในเขื่อน

ภมูพิล มปีรมิาณ  ๗๒ % ของความจ ุและปรมิาณน�า้ในเขือ่น

สิริกิติ์ มีปริมาณ ๘๘ % ของความจุ  ซึ่งยังสามารถบริหาร

จัดการได้

 ในวนัที ่๘ - ๑๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มร่ีองความ

กดอากาศต�า่ก�าลงัแรงพาดผ่านภาคเหนอื มฝีนตกหนกัในเขต 

๕ อ�าเภอ ของจังหวัดก�าแพงเพชร นครสวรรค์ อ�าเภอ

ตากฟ้าและอ�าเภอตาคล ีต้องมกีารปิดคลอง ชยันาท - ป่าสกั  

ในช่วงนี้เข่ือนภูมิพลจ�าเป็นต้องชะลอการปล่อยน�้าเหลือ

วันละ ๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จากเดิมวันละ ๔๐ 

ล้านลูกบาศก์เมตร  ในระยะนี้น�้าในแม่น�้าปิงมีปริมาณ

เพ่ิมขึ้น จากประมาณ ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

เป็น มากกว่า ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที  เมื่อถึงวันที่ 

๑๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เขือ่นภูมพิลรบัน�า้ไว้ ๘๖ % ของความจุ 

และเข่ือนสิรกิต์ิิรบัน�า้ไว้ ๙๕ % ของความจ ุดังนัน้ เข่ือนทัง้สอง

จึงเริ่มขาดความยืดหยุ่นในการช่วยการบริหารจัดการน�้า 

เป็นสาเหตุให้เมื่อมีปริมาณน�้าฝนจ�านวนมากหลังจากนี้ 

ปริมาณน�้าในแม่น�้าตั้งแต่กลางเดือนกันยายนเป็นต้นไปมี

ระดับสูงโดยตลอด

 กรมอุทกศาสตร์ได้ด�าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง

มาตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ซึ่งกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ มีส่วนสนับสนุนข้อมูล

ระดบัน�า้และปรมิาณน�า้ในแม่น�า้ต่าง ๆ ทัง้แม่น�า้เจ้าพระยา 

แม่น�้าท่าจีน และแม่น�้าบางปะกง ทั้งที่เกิดจากอิทธิพล

ของน�้าขึ้น – น�้าลง หรือน�้าทะเลหนุน และน�้าที่ระบาย

จากเขือ่นต่าง ๆ  รวมทัง้น�า้ทีส่บูจากพืน้ทีท่่วมขงัลงสู่แม่น�า้  

ภาพที่ ๒-๑๗ การประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ (VTC) 
กับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ

๙๙



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

ให้กับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน�้า  ได้แก่ ศูนย์สนับสนุน

การอ�านวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย 

และดินโคลนถล่ม และศูนย์ปฏบัิตกิารช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 

เพื่อเป็นข้อมูลในการประมาณสถานการณ์น�้า และการ

บริหารจัดการน�้า ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว รวมถงึการ

เผยแพร่ข้อมูลระดบัน�า้ในแม่น�า้ต่าง ๆ  ให้ประชาชนรบัทราบ

เพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณ์น�้าที่เกิดขึ้น

การสนับสนุนข้อมูลระดับน�้าและกระแสน�้า  

 ๑. ท�าการติดตั้งและปรับปรุงสถานีวัดระดับน�้า

ทีส่ถานวีดัระดบัน�า้ บรเิวณหน้ากองบญัชาการกองทพัเรือ   

กรมอุทกศาสตร์ บางนา กรุงเทพมหานคร และ ป้อมพระ

จุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ  โดยท้ัง ๓ พื้นที่ได้

ตดิตัง้เครือ่งวดัระดบัน�า้ระบบดจิิทลั และระบบรับ – ส่งข้อมลู

ระดบัน�า้ ผ่านทางสายโทรศพัท์ (Line Telephone Modem) 

ซึง่สามารถรบั - ส่งข้อมลูระดบัน�า้ได้ตามเวลาจรงิ (Real Time) 

โดยส่งข้อมูลดังกล่าวมาแสดงผลท่ี กรมอุทกศาสตร์ 

บางนา ท�าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงระดับน�้าได้ทันต่อ

เหตุการณ์ เป็นประโยชน์ในการคาดหมายระดบัน�า้ล่วงหน้า

ในช่วงเวลาสัน้ ๆ ๑ - ๓ วนั และสามารถตรวจสอบติดตาม

สภาวะระดับน�้าได้อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาที่ต้องการ 

รวมทั้งแจ้งข้อมูลระดับน�้าให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการ

บรหิารจดัการน�า้ และประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

ภาพท่ี ๒-๑๘ สถานีวัดระดับน�้าระบบดิจิทัลบริเวณริมฝั ่งแม่น�้า
เจ้าพระยา หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม

 ๒. ท�าการประเมินระดับน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยา

เ น่ืองจากปริมาณน�้าที่ ระบายจากเขื่อนลงสู ่แม ่น�้ า

เจ้าพระยามีผลต่อระดับน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยามาก 

กรมอุทกศาสตร์จึงช่วยประเมินระดับน�้าให้กับหน่วยที่

เก่ียวข้องในการบริหารจัดการน�้า โดยใช้น�้าท�านายจาก

อทิธพิลของน�า้ทะเลหนนุเป็นฐาน และใช้แบบจ�าลอง RMA2 

(แบบจ�าลองการไหลเวยีนของกระแสน�า้และระดบัน�า้แบบ

สองมิติ) จ�าลองปริมาณน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยาที่ผ่าน

อ�าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรอียธุยา ในปรมิาณต่าง ๆ  

เช่น ๓,๐๐๐  ๓,๕๐๐ ๔,๐๐๐ และ ๔,๕๐๐ ลกูบาศก์เมตร

ต่อวินาที ท�าให้ทราบว่าปรมิาณน�า้ต่าง ๆ  จะมีผลให้ระดบัน�า้

ในแม่น�้าเจ้าพระยาท่ีหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ

มีความสูงเท่าไร

 

 ๓. คาดหมายระดับน�้า โดยใช้ระดับน�้าท�านาย

จากอิทธิพลของระดับน�้าทะเลหนุนเป็นฐานร่วมกับแบบ

จ�าลอง RMA2 และปัจจัยต่าง ๆ ที่ท�าให้ระดับน�้าในแม่น�้า

เจ้าพระยาสูงกว่าระดับน�้าทะเลหนุน มาปรับแก้เป็น

ระดับน�้าคาดหมายระยะสั้น แล้วแจ้งกรมประชาสัมพันธ์ 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส�านักการระบายน�้า กรุงเทพมหานคร 

ศนูย์ปฏบิตักิารกองทพัเรือ กรมกิจการพลเรอืนทหารเรือ 

กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 

โรงเรียนนายเรือ อู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า และ

หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐบาล เอกชน และสื่อมวลชน

ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

   

 
ภาพที่ ๒-๒๐ การคาดหมายระดับน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยา

จากอิทธิพลของน�้าทะเลหนุนรวมกับปัจจัยอื่น ๆ

ภาพที ่๒-๑๙  ผลการจ�าลองระดบัน�า้ในแม่น�า้เจ้าพระยาบรเิวณหน้ากอง
บญัชาการกองทพัเรอื เมือ่ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เมือ่มนี�า้ไหลผ่านอ�าเภอ

บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปริมาณต่าง ๆ

๑๐๐
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 ๔. เข้าการร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการ

ติดตามและวิเคราะห ์แนวโน ้มสถานการณ ์น�้ า  ณ 

กรมชลประทาน คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไข

ปัญหาเรื่องน�้า ณ กรมทรัพยากรน�้า และเป็นคณะท�างาน

ในศูนย์สนับสนุนการอ�านวยการและบริหารสถานการณ์

อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ตลอดช่วงเวลาที่มี

สถานการณ์อุทกภัย

 ๕. ท�าการติดตั้งบรรทัดน�้าบริเวณมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ บริเวณราชนาวิกสภา บริเวณราชนาวีสโมสร  

และบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ เพื่ออ�านวย

ความสะดวกให้ประชาชนในการตดิตามความสงูของระดบั

น�้าในแม่น�้าเจ้าพระยา

 ๖. ด�าเนนิการตรวจกระแสน�า้บริเวณคลองลดัโพธิ์ 

อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณคลอง

สรรพสามติ อ�าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ บรเิวณ

ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ และคลองมหาสวัสด์ิ

เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น

ในการพิจารณาใช้เรือผลักดันน�้าในการเร่งระบายน�้า

ในแม่น�า้เจ้าพระยาออกสูท่ะเล โดยด�าเนนิการระหว่างวนัที่ 

๑๒ – ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 ๗ .  ส� ารวจพื้ นที่ และ เดินระดับ เ พ่ือตรวจ

ความสูงของระดับสันเขื่อนบริเวณโรงพยาบาลศิริราช 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพเรือ 

ท่าเทียบเรือกรมสรรพาวุธทหารเรือ กองเรือยกพลข้ึนบก

และยุทธบริการ กองเรือยุทธการ และอู่ทหารเรือป้อม

พระจุลจอมเกล้า เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาวางแผน

ป้องกันน�้าจากแม่น�้าเจ้าพระยาล้นตลิ่ง 

 ๘. กองส�ารวจแผนที่ ส�ารวจ ตรวจวัดความเร็ว

กระแสน�้า สภาพความลึกน�้า ในแนวตัดขวางล�าน�้า โดย

ใช้เรือส�ารวจหยั่งน�้า โลมา ๑ โลมา ๒ และ โลมา ๓ เพื่อ

ค�านวณอตัราการไหลของน�า้ออกสูท่ะเล ด้วยเครือ่งตรวจวัด

ภาพที่ ๒-๒๑  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ติดตามสภาวะระดับน�้า 
กองสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ ตลอด  ๒๔ ชั่วโมง

ภาพที่ ๒-๒๓ การตรวจกระแสน�้าบริเวณคลองลัดโพธิ์ 
อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพที่ ๒-๒๒ การติดตั้งบรรทัดน�้าเพื่อให้ประชาชน
ได้การติดตามความสูงของระดับน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยา

ภาพที่ ๒-๒๔  การส�ารวจพื้นที่และเดินระดับ
บริเวณริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา

๑๐๑
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กระแสน�้าด้วยคลื่นเสียง Acoustic Doppler Current 

Profiler: ADCP บรเิวณอูท่หารเรอื  ป้อมพระจลุจอมเกล้า 

อ�าเภอพระสมทุรเจดย์ี จังหวดัสมุทรปราการ  บริเวณแม่น�า้

ท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร  และ บริเวณแม่น�้าบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา เพือ่น�ามาประมวลผลอตัราการไหลของ

กระแสน�้าในบริเวณดังกล่าว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

ถึง ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

 ๙. พิจารณาจัดท�าแผนที่แสดงระดับความสูง

ภูมิประเทศในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้

ประชาชนทัว่ไปดูได้เข้าใจง่ายยิ่งข้ึน โดยการแสดงเป็น

เส้นชัน้ความสงูเท่าประกอบกบัจดุความสูง และมกีารแสดง

ทศิทางทีค่าดว่าน�า้จะไหลผ่าน  ด�าเนนิการจัดท�าและพมิพ์

แผนที่แสดงความสงูภมูปิระเทศและทศิทางน�า้ โดยแบ่ง

ออกเป็น ๔ พืน้ที ่คือ ๑) กรงุเทพมหานครฝ่ังตะวนัตกตอนบน  

๒) กรงุเทพมหานครฝ่ังตะวนัตกตอนล่าง  ๓) กรงุเทพมหานคร  

ฝั่งตะวันออกตอนบน และ ๔) กรุงเทพมหานครฝั่งตะวัน

ออกตอนล่าง ดังแสดงในภาพ

ภาพที่ ๒-๒๖  แผนที่แสดงความสูงภูมิประเทศ

และทิศทางการไหลของน�้าบริเวณกรุงเทพมหานคร

ภาพที่ ๒-๒๕  แผนที่แสดงจุดตรวจวัดปริมาณ

การไหลของน�้าบริเวณปากแม่น�้าต่าง ๆ

๑๐๒
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 ๑. บทบาท กรมอทุกศาสตร์ ในคณะกรรมาธกิาร

อทุกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกในปัจจุบัน

 ระหว่างกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๒ กรมอุทกศาสตร์ ด�ารงต�าแหน่งรองประธานฯ 

โดยมี กรมอุทกศาสตร์สิงคโปร์ เป็นประธานฯ และเม่ือ

การประชุมคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออก ครั้งที่ ๑๐ (10th EAHC Conference) ที่จัดที่

สงิคโปร์ ระหว่าง ๑๕ – ๑๗ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  พลเรอืโท

ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ นคร ทนวุงษ์ เจ้ากรมอทุกศาสตร์

พร้อมคณะได้เดินทางไปร่วมประชุมฯ ดังกล่าว และได้รับ

ต�าแหน่งประธาน EAHC ต่อจาก กรมอุทกศาสตร์สิงคโปร์ 

และมี กรมอุทกศาสตร์ฟิลิปปินส์ เป็นรองประธานฯ โดย 

กรมอุทกศาสตร์ ได้ท�าหน้าที่ประธานฯ ต่อมาจนถึง

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และในการประชุมคณะกรรมาธิการ

อุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ครั้ง ท่ี ๑๑ 

(11th EAHC Conference) ที่จัดขึ้นที่เชียงใหม่ ระหว่าง 

๔ – ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ พลเรือโทศาสตราจารย์

เกียรติคุณ นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ได้

ส่งมอบหน้าที่ประธานฯ ต่อให้กรมอุทกศาสตร์ฟิลิปปินส์

 ทกุปี EAHC จะจัดประชมุ EAHC Coordinating 

Meeting ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานอุทกศาสตร์

ในภูมิภาคมาร่วมหารือก�าหนดทิศทาง และติดตาม

ความก้าวหน้าการด�าเนินการต่าง ๆ ของ EAHC และ

เป็นโอกาสให้ประเทศสมาชิกที่ได้ไปเข้าร่วมการประชุม

หรือเป็นคณะท�างานในระดับ IHO ได้รายงานประเด็นที่

ส�าคัญที่อาจมีผลเกี่ยวข้องกับภูมิภาคให้ประเทศสมาชิก 

EAHC อืน่ ๆ  รบัทราบ โดย กรมอทุกศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพ

จดัการประชุม EAHC Coordinating Meeting ครัง้ที ่๒ ที่

เชียงใหม่ ระหว่าง ๒๔ – ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ในช่วงที่เป็นรองประธาน EAHC และครั้งที่ ๔ ที่กรุงเทพฯ 

ระหว่าง ๒๑ – ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในช่วงที่เป็น

ประธาน EAHC นอกจากนั้นในการประชุมฯ คร้ังท่ี ๕ 

ที่เมืองยอคยาการ์ต้า (Yogyakarta) อินโดนีเซีย ระหว่าง 

๒๗ – ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และคร้ังที ่๖ ทีเ่มอืงโยโกฮาม่า

(Yokohama) ญีปุ่น่ ระหว่าง ๑๘ – ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

กรมอุทกศาสตร์ ได้ท�าหน้าที่ประธานการประชุมฯ 

โดย พลเรือโท ประยุทธ เนตรประภา และ พลเรือโท

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์ ตามล�าดบั 

หลงัการประชมุ EAHC Coordinating Meeting ครั้งที่ ๗ 

เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๖ การประชมุฯ ได้เปล่ียนชือ่เป็น Steering 

Committee Meeting

 จากการการเพิ่มขึ้นของจ�านวน ENC ประกอบ

กับที่จะมีการบังคับใช้ ECDIS ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมี

ความจ�าเป็นส�าหรับสมาชิก EAHC ที่ต้องประชุมหารือใน

ประเด็นข้อมูล ENC ในพื้นที่ทับซ้อน พื้นที่ที่ยังไม่มีข้อมูล 

รวมทัง้ความกลมกลนืและสอดคล้องกนัของ ENC ในระดับ

ภูมิภาค ซึ่ง กรมอุทกศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุม EAHC-ENC Meeting คร้ังท่ี ๑ ท่ีกรุงเทพฯ 

ระหว่าง ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ การประชุม 

ENC Harmonization Meeting ครั้งที่ ๑ ท่ีกรุงเทพฯ 

ระหว่าง ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ การประชุม 

South China Sea (SCS) Working Group Meeting 

ครั้งที่ ๒ ที่เชียงใหม่ เมื่อ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑  และ

การประชุม EAHC ENC Task Group Meeting ครั้งที่ ๓ 

ที่กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และคร้ังที่ ๕ 

ที่พัทยา ระหว่าง ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

นอกจากนั้นยังมีการประชุมในระดับทวิภาคี ระหว่าง

ไทย-อินโดนีเซีย ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ที่กรุงจาการ์ตา 

อินโดนีเซีย ระหว่าง ๒๐ – ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และครั้งที่ ๒ ที่กรุงเทพฯ ระหว่าง ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 นอกจากการประสานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศสมาชกิในภมูภิาคและระหว่างภมูภิาคแล้ว EAHC 

ยังได้ไปเยือนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่ยังไม่

ได้เป็นสมาชิก IHO เพื่อกระชับความความสัมพันธ์และ

ส่งเสริมการพัฒนางานด้านอุทกศาสตร์ในภูมิภาคตลอด

จนสนับสนุนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก IHO โดยในช่วงท�า

หน้าที่รองประธาน EAHC กรมอุทกศาสตร์ ได้ร่วมคณะ

กับ กรมอุทกศาสตร์สิงคโปร์ กรมอุทกศาสตร์จีน และ 

กรมอทุกศาสตร์เกาหลใีต้ ไปเยอืนเวยีดนาม ระหว่าง ๒๒ – ๒๔ 

๒.๙ บทบาทกรมอุทกศาสตร์ ในคณะกรรมาธิการ

อุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (East Asia 

Hydrographic Commission : EAHC) ในปัจจุบนั และ 

การรบัหน้าทีเ่ป็นประธานคณะกรรมาธกิารอทุกศาสตร์

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕)

๑๐๓



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และร่วมคณะกบั กรมอทุกศาสตร์สงิคโปร์ 

ไปเยือนบรูไน ระหว่าง ๒๘ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

และในช่วงท�าหน้าที่ประธาน EAHC ได้ร่วมคณะกับ 

กรมอุทกศาสตร ์ฟ ิลิปป ินส ์  กรมอุทกศาสตร ์จีน 

กรมอุทกศาสตร์เกาหลีใต้ กรมอุทกศาสตร์สิงคโปร์ และ 

กรมอทุกศาสตร์สหราชอาณาจกัร ไปเยอืนเวยีดนาม ระหว่าง 

๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

 ในส่วนการพัฒนาขีดความสามารถของภูมิภาค 

กรมอุทกศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับ IHO ใน

ฐานะผู้แทน EAHC ในการประชุม 8th IHO Capacity 

Building Sub-Committee (CBSC) และ 2nd Inter 

Regional Coordination Committee (IRCC) ที่เมือง

นิวออร์ลีนส์ (New Orleans) สหรัฐอเมริกา ระหว่าง 

๑๒ – ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ การประชุม 9th 

Capacity Building Sub-Committee (CBSC) และ 3rd 

Inter-Regional Coordination Committee (IRCC) 

ณ  เมือง Niteroi บราซิล ระหว่าง ๒๑ – ๒๙ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๔ และการประชุม 10th Capacity Building 

Sub-Committee (CBSC) Meeting และ 4th Inter-Regional 

Coordination Committee (IRCC) Meeting ที่สงิคโปร์ 

ระหว่าง ๓ – ๙ มถุินายน.พ.ศ. ๒๕๕๕  นอกจากนัน้ ได้เป็น

เจ้าภาพจัดการฝึกอบรม ตามโครงการเสริมสร้างขีดความ

สามารถของ EAHC ได้แก่ Workshop on Quality 

Assurance of ENC Production ที่พัทยา ระหว่าง ๔ – ๖ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ Workshop on Database 

Design and Management ทีก่รงุเทพฯ ระหว่าง ๒๐ – ๒๔ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ Workshop on Tides and 

Water Level for Hydrographic Survey ทีก่รงุเทพฯ 

ระหว่าง  ๑๘ – ๒๒ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๕

 ซึง่จากการได้เข้าร่วมประชมุ และฝึกอบรมเกีย่วกบั

การเสริมสร้างขีดความสามารถในงานอุทกศาสตร์ตามที่

กล่าวมา กรมอทุกศาสตร์ จึงได้ต่อยอดโดยจดัท�าหลักสูตร

ทีไ่ด้รบัอนมุตับิรรจไุว้เป็นหลกัสตูรของกรมยทุธศกึษาทหารเรอื 

ประกอบด้วย หลักสูตรมาตรฐานนักส�ารวจอุทกศาสตร์

ชั้นสัญญาบัตร ที่ได้จัดไปแล้ว ๓ ครั้ง โดยครั้งท่ี ๑ เม่ือ  

๒ มิถุนายน – ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อ 

๒๒ มถุินายน – ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และครัง้ที ่๓ เมือ่ 

๒๒ มถินุายน – ๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตรมาตรฐาน

นกัส�ารวจอทุกศาสตร์ชัน้ประทวน ทีจ่ดัไปเมือ่ ๒๐ มถินุายน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรการสร้างแผนที่เดินเรือส�าหรับเจ้า

หน้าท่ีสร้างแผนที ่ทีไ่ด้จดัไปแล้ว ๒ คร้ัง เมือ่ ๑ – ๒๙ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ และเมือ่ ๓๐ เมษายน – ๑ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลักสูตรการสร้างแผนท่ีด้วยระบบบริหารข้อมูลแผนที่

ทะเลแบบเบ็ดเสร็จ ที่ได้จัดไปเมื่อ ๑๑ กรกฎาคม – ๒๒ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักสูตรการจัดการฐานข้อมูล

อุทกศาสตร์เพื่อการปฏิบัติการทางทหาร ที่ได้จัดไปเม่ือ 

๑๔ – ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 ณ ปัจจุบัน EAHC มีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น ๑๑ 

ประเทศ ได้แก่ บรูไน จีน เกาหลีเหนือ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น 

เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และ ไทย

 ตารางที ่๒-๑ คณะกรรมาธกิารอทุกศาสตร์ภูมภิาค 

(Regional Hydrographic Commission : RHC) และปีท่ี

ก่อตัง้ตามล�าดบั

ล�าดับ ชื่อเต็ม ชื่อยื่อ ปีที่ก่อตั้ง

1 Nordic Hydrographic Commission NHC 1929

2 North Sea Hydrographic Commission NSHC 1963

3 East Asia Hydrographic Commission EAHC 1971

4 US/Canada Hydrographic Commission USCHC 1977

5
Mediterranean and Black Seas 

Hydrographic Commission MBSHC 1978

6 Baltic Sea Hydrographic Commission BSHC 1983

7
Eastern Atlantic Hydrographic 

Commission EATHC 1984

8
South-East Pacific Regional Hydrographic 

Commission SEPTHC 1991

9
South-West Pacific Hydrographic 

Commission SWPHC 1993

10
MESO American-Caribbean Sea 

Hydrographic Commission MACHC 1994

11
Southern African and Islands 

Hydrographic Commission SAIHC 1996

12
ROPME Sea Area Hydrographic 

Commission RSAHC 2000

13
North Indian Ocean Hydrographic 

Commission NIOHC 2002

14
South West Atlantic Hydrographic 

Commission SWATHC 2006

15
Arctic Regional Hydrographic 

Commission ARHC 2010

๑๐๔



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

 ตารางที ่๒-๒ สมาชกิ EAHC ทีร่บัต�าแหน่งประธาน

และรองประธาน EAHC และช่วงเวลาที่รับต�าแหน่งตั้งแต่

ก่อตัง้จนถงึปัจจบุนั

 ๒. การรับหน้าที่เป็นรองประธานและประธาน
คณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๕)
 ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถงึตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่
ผ่านมากรมอุทกศาสตร์ไทย ด�ารงต�าแหน่งรองประธาน โดยมี 
กรมอุทกศาสตร์สิงคโปร์เป็นประธาน และเมือ่การประชมุ
คณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
(East Asia Hydrographic Commission/EAHC) ครัง้ที ่๑๐ 
(10th EAHC Conference) ทีจ่ดัขึน้เมือ่ตลุาคมปีทีแ่ล้ว ณ 
ประเทศสงิคโปร์

ช่วงเวลา ประธาน รองประธาน

เม.ย.๒๕๑๔ - พ.ย.๒๕๑๙ ญี่ปุ่น ไทย

พ.ย.๒๕๑๙ - มี.ค.๒๕๒๐ ไทย -

มี.ค.๒๕๒๐ - เม.ย.๒๕๒๕ เกาหลีใต้ -

เม.ย.๒๕๒๕ - ก.ย.๒๕๒๙ ฟิลิปปินส์ -

ก.ย.๒๕๒๙ - ต.ค.๒๕๓๓ ญีี่ปุ่น -

ต.ค.๒๕๓๓ - มี.ค.๒๕๓๘ ญี่ปุ่น มาเลเซีย

มี.ค.๒๕๓๘ - ก.ค.๒๕๔๓ มาเลเซีย อินโดนีเซีย

ก.ค.๒๕๔๓ - พ.ย.๒๕๔๖ อินโดนีเซีย จีน

พ.ย.๒๕๔๖ - ก.พ.๒๕๔๘ จีน เกาหลีใต้

ก.พ.๒๕๔๘ - ก.ย.๒๕๔๙ เกาหลีใต้ สิงคโปร์

ก.ย.๒๕๔๙  - ต.ค.๒๕๕๒ สิงคโปร์ ไทย

ต.ค.๒๕๕๒ - ก.ย.๒๕๕๕ ไทย ฟิลิปปินส์

ต.ค.๒๕๕๕ - ก.ย.๒๕๕๘ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย

ต.ค.๒๕๕๘ - ก.ย.๒๕๖๑ มาเลเซีย ญี่ปุ่น

ต.ค.๒๕๖๑ - ก.ย.๒๕๖๔ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย

ต.ค.๒๕๖๔ - ก.ย.๒๕๖๗ อินโดนีเซีย -

 
 พลเรือโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นคร ทนุวงษ์ 
(เจ้ากรมอุทกศาสตร์ในขณะนั้น) พร้อมคณะได้เดินทางไป
ร่วมการประชุมฯดังกล่าว และรับมอบต�าแหน่งประธาน 
EAHC ต่อจาก Dr.Parry Oei เจ้ากรมอุทกศาสตร์สิงคโปร์ 
และมี กรมอุทกศาสตร์ฟิลิปปินส์ เป็นรองประธาน โดย
กรมอุทกศาสตร์ไทยจะต้องท�าหน้าที่ประธานต่อไปจนถึง
ประมาณตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ กรอบการท�างานของ EAHC 
จะเป็นไปตามแผนงานของ IHO ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ทัง้ระยะ ๕ ปี 
และ ๑ ปี และมีกรอบการปฏิบัติของประเทศสมาชิก
ตามข้อบังคับ (EAHC Statue) ที่ได้ร่างขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุงอีก 
๒ ครั้ง ณ ปัจจุบันโครงสร้างของ EAHC ประกอบด้วย ๕ 
ส่วนหลัก ได้แก่

 ๑. ส ่วนบริหาร ซ่ึงประกอบด้วยส�านักงาน
ประธานปัจจุบัน พลเรือโท ประยุทธ เนตรประภา 
เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานฯ และส�านักงานรอง
ประธานฯ ปัจจุบัน Commodore Romeo I. HO 
เจ้ากรมอุทกศาสตร์ฟิลิปปินส์ เป็นรองประธานฯ โดย

๑๐๕

ภาพที ่๒-๒๘  พธิกีารรบัมอบต�าแหน่งประธาน EAHC 
จากเจ้ากรมอทุกศาสตร์สิงคโปร์

ภาพที ่๒-๒๗ พลเรอืโทศาสตราจารย์เกยีรติคณุ นคร ทนวุงษ์ 
เจ้ากรมอทุกศาสตร์ รบัมอบต�าแหน่งประธาน EAHC 

จากเจ้ากรมอทุกศาสตร์สิงคโปร์



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

ส่วนบรหิารมหีน้าท่ีหลักในการควบคมุการด�าเนนิงานของ

ภูมิภาคให้เป็นไปตามแผนรวมท้ังประสานความร่วมมือ

ระหว่างประเทศสมาชิก และประสานความร่วมมือกับ

คณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคใกล้เคียง เพื่อส่งเสริม

การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศสมาชิกทั้งในงาน

ส�ารวจอุทกศาสตร์และสร้างแผนที่เดินเรือ

 นอกจากนั้นจะต้องรับผิดชอบในการจัด EAHC 

Conference ที่จะมีขึ้นทุกประมาณ ๓ ปี และ ช่วยเหลือ

ประสานงานในการจัดการประชุมต่าง ๆ ของ EAHC ใน

ช่วงเวลาที่ผ่านมากรมอุทกศาสตร์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมที่ส�าคัญหลายครั้ง เช่นการจัดประชุม 2nd 

EAHC Coordinating Meeting ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ

มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จดัการประชมุ 3rd EAHC ENC Task 

Group Meeting ในวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และ 

4th EAHC Coordinating Meeting ระหว่างวนัที ่๒๑-๒๒ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ โรงแรม ดอิมิพเีรยีล ควนีส์ พาร์ค 

กรงุเทพฯ และเป็นเจ้าภาพจดัการประชุม 5th EAHC ENC 

Task Group Meeting ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ โรงแรม Centara Grand Mirage Beach 

Resort, Pattaya

 ๒. ส�านักงานเลขานุการถาวร  มีหน่วยงาน 

Hydrographic and Oceanographic Department 

ของประเทศญี่ปุ ่นเป็นผู ้รับผิดชอบ ซึ่งดูแลเว็บไซต์ 

http://www.kaiho.mlit.go.jp/EAHC/ ที่เป็นที่รวบรวม

ข้อมูลที่ส�าคัญของ EAHC ได้แก่ กิจกรรมการประชุม 

สัมมนา และฝึกอบรมที่ผ ่านมา Newsletters และ 

Circular Letters

 ๓. EAHC Capacity Building Committee/

EAHC CBC มีประธาน EAHC เป็นประธานฯ และมีรอง

ประธาน EAHC เป็นรองประธานฯ โดยต�าแหน่ง มีหน้าที่

วิเคราะห์ ติดตาม ส่งเสริมและช่วยเหลือประเทศสมาชิก

ในการพัฒนางานอทุกศาสตร์ รวมท้ังรวบรวมความต้องการ

จากประเทศสมาชิกและจดัท�าโครงการเสรมิสร้างขดีความ

สามารถประจ�าปีเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนจาก 

IHO Capacity Building Sub Committee/CBSC

 ๔. EAHC ENC Task Group/ENC TG ม ี Dr.Parry 

Oei เจ้ากรมอุทกศาสตร์สิงคโปร์ เป็นประธานฯและมี 

Mr.KC ng เจ้ากรมอุทกศาสตร์ฮ่องกง เป็น Coordinator 

มหีน้าทีพั่ฒนาและจดัท�าคูม่อืการสร้าง ENC ส�าหรบัภมูภิาค, 

ดูแลข้อมูล Update ของ ENC และ พัฒนาและดูแล

รายการ ENC ของภูมิภาค โดย กรมอุทกศาสตร์ฮ่องกง 

ได้จัดท�าและดูแลเว็บไซต์ของข้อมูล Update (http://

admin.scsenc.org.hk) และ รายการ ENC (http://

www.scsenc.org.hk:8888)

 ๕. Technical Advisory Group (TAG) มี

ประธาน EAHC เป็นประธานโดยต�าแหน่ง เป็นกลุ่มของ

ผู้ช�านาญการจากประเทศสมาชิกท่ีท�าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�า

เกี่ยวกับการใช้คู่มือต่าง ๆ  ที่จัดท�าโดย EAHC ในการสร้าง

และการประกนัคณุภาพของ ENC เพือ่ให้เกิดความสอดคล้อง

กลมกลืนกันของ ENC ประเภทต่าง ๆ และของ ENC ใน

พื้นที่ทับซ้อน

 ในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา EAHC ได้จัดท�าโครงการ

สร้าง South China Sea (SCS) ENC เพื่อส่งเสริมความ

ปลอดภัยในการเดินเรือในภูมิภาค โดย 2nd Edition ของ 

SCS ENC ได้ออกสู่สาธารณะเมื่อตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

ที่ผ่านมามีผู้น�าไปใช้แล้วประมาณ ๒,๐๐๐ คน และมีแนว

โน้มที่จะเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากจะมีการบังคับใช้ ECDIS 

บนเรือเดินทะเลแบบต่าง ๆ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

นอกจากนัน้ ENC Task Group จะยงัคงด�าเนนิการต่อในเรือ่ง

ความกลมกลนืกันของ ENC ประเภทต่าง ๆ

 

๑๐๖



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

ภาพที่ ๒-๒๙  การประชุมประสานงานในภูมิภาคของ EAHC

๑๐๗



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

 คณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคมหาสมุทร

อนิเดยีตอนเหนอื (North Indian Ocean Hydrographic 

Commission : NIOHC) ได้ก่อตั้งขึ้นที่อินเดีย เมื่อปี

พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้ง ซึ่งเป็น

คณะกรรมาธิการอุทกศาสตร ์ภู มิภาค (Regional 

Hydrographic Commission : RHC) ล�าดับที่ ๑๓ ของ

องค์การอทุกศาสตร์สากล (International Hydrographic 

Organization : IHO) ที่ก่อต้ังขึ้น (ตารางที่ ๒-๑) โดย

เป็นภูมิภาคที่มีขอบเขตครอบคลุมพื้นท่ีมหาสมุทรอินเดีย

ตอนเหนือตาม International (INT) charting scheme 

Area ‘J’ มปีระธาน และ รองประธาน เป็นผูบ้รหิารจดัการ

องค์กร โดยยึดตามธรรมนูญของ NIOHC และทุก ๆ ปี

จะจัดให้มีการประชุม NIOHC Conference ขึ้นเพื่อเป็น

เวทีในการติดตามความก้าวหน้า และก�าหนดแนวทาง

การด�าเนินงานของภูมิภาคต่อไปในอนาคต ตลอดจนเป็น

เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ กระชับความสัมพันธ์ และส่งมอบ

หน้าที่ประธานให้กับรองประธาน และเลือกรองประธาน

คนใหม่ 

 นอกจากประธาน และรองประธานแล้ว NIOHC 

ได้ก�าหนดให้มี INT Chart Coordinator เพื่อรับผิดชอบ

ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ INT Chart ในภูมิภาค และ

ได้จดัตัง้ North Indian Ocean International Charting 

Coordination Working Group (NICCWG)  ขึ้นเพือ่ท�า

หน้าทีใ่นการบรหิารจดัการเกีย่วกบั ENC ในภมูภิาค รวมทัง้

ได้แต่งตัง้ Capacity Building (CB) Coordinator ขึน้เพือ่

๒.๑๐ บทบาทกรมอุทกศาสตร์ในคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ
(North Indian Ocean Hydrographic Commission : NIOHC)

ภาพที ่๒-๓๐  กรมอทุกศาสตร์เข้าร่วมประชมุก่อตัง้คณะกรรมาธกิารอุทกศาสตร์ภาคมหาสมุทรอินเดยีตอนเหนือ
เมือ่ ๒๙ มกราคม - ๑ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ ประเทศอินเดยี

รบัผดิชอบในโครงการการเสรมิสร้างขดีความสามารถของ

ประเทศสมาชิกในภูมิภาค

 เมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

กรมอุทกศาสตร์ ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม NIOHC 

ครั้งที่ ๗ ที่พัทยา และจากการประชุม NIOHC ครั้งที่ ๑๒ 

ทีก่รงุโคลัมโบ ศรีลังกา ระหว่าง ๒๐ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ไทยเป็นรองประธาน NIOHC ซึ่ง

จากข้อก�าหนดตามธรรมนูญ NIOHC ส่งผลให้ไทยเป็น

ประธาน NIOHC ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ และ

เมื่อ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมอุทกศาสตร์ 

ได้เป็นเจ้าภาพจดัประชมุ NIOHC ครัง้ที ่๑๔ โดยได้รบัเกยีรตจิาก 

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู ้บัญชาการทหารเรือ 

เป็นประธานในพธิเีปิดการประชมุฯ และในการประชมุดังกล่าว    

พลเรือโท วิฑูรย์ ตัณฑิกุล เจ้ากรมอุทกศาสตร ์ ประธาน 

NIOHC ท�าหน ้าที่ประธานในการประชุมฯ และได ้

ส่งมอบหน้าที่ประธาน NIOHC ต่อให้ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ 

สหราชอาณาจกัร และทีป่ระชมุฯได้เห็นชอบเลอืกบังกลาเทศ

เป็นรองประธาน NIOHC คนต่อไป

 ในช่วงรบัหน้าทีป่ระธาน NIOHC กรมอทุกศาสตร์ 

ได้เข้าร่วมการประชุมระดับ IHO ในฐานะผู้แทน NIOHC 

ในการประชมุ 12th IHO Capacity Building Sub-Com-

mittee (CBSC) ที่เมืองแบร็สต์ (Brest) ฝรั่งเศส ระหว่าง 

๑๔ – ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ 6th Inter Regional 

Coordination Committee (IRCC) ที่กรุงปารีส ฝรั่ง 

ระหว่าง ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้เป็น

๑๐๘



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

เจ้าภาพจัดการฝึกอบรม Workshop on Electronic 

Nav iga t iona l  Char t  Qual i ty  Assurance ที่

กรมอุทกศาสตร์ ระหว่าง ๓๐ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามโครงการเสรมิสร้างขดีความสามารถของ 

NIOHC ปัจจุบันคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาค

มหาสมุทรอินเดียตอนเหนอืประกอบด้วยสมาชกิประเภท

ต่าง ๆ ดงันี้

 

๑. สมาชิกถาวร จ�านวน ๘ ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ  

อียิปต์ อินเดีย เมียนมาร์ ซาอุดิอาระเบีย ศรีลังกา ไทย 

และ สหราชอาณาจักร 

๒. สมาชิกสมทบ  จ�านวน ๖ ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส 

โอมาน มอริเชียส ปากีสถาน เซเชลล์ และ สหรัฐอเมริกา

๓. ประเทศผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ มาเลเซีย 

      

ภาพที่ ๒-๓๑ การประชุม NIOHC คร้ังที่ ๑๔ เมื่อ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ กรมอุทกศาสตร์ และ พลเรือโท วิฑูรย์ ตัณฑิกุล
เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ประธาน NIOHC ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๕๗ ส่งมอบหน้าที่ประธาน NIOHC ให้แก่เจ้ากรมอุทกศาสตร์ สหราชอาณาจักร

๑๐๙



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

๒.๑๑  การต่อเรือและรับมอบเรือส�ารวจอุทกศาสตร์
ล�าใหม ่(เรือหลวงพฤหัสบดี)
 การส�ารวจอทุกศาสตร์ (Hydrographic Survey) 

นั้น รัฐชายฝั่งส่วนใหญ่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติการ

ส�ารวจให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีองค์การอทุกศาสตร์สากล

ก�าหนด การส�ารวจแผนที่ทะเลในมาตราส่วนต่าง ๆ โดย

เฉพาะการส�ารวจในเขตฐานทพัท่าเรอืออกไปจนถึงทะเลลึก 

สิ่งที่จะขาดไม่ได้ คือพาหนะในการส�ารวจที่เหมาะสม

นั่นเอง เครื่องมือส�ารวจจะมีความพร้อมสรรพดีเลิศสักปาน

ใดกต็าม  ถ้าปราศจากเรือส�ารวจแล้วงานส�ารวจอุทกศาสตร์

จะเกิดขึ้นไม่ได้ ตราบใดที่ยังมีเรือส�ารวจที่เหมาะสม

และมีสมรรถนะอยู่ งานด้านอุทกศาสตร์ก็ยังมีลมหายใจ

ต่อไปได้อีก

 พ.ศ. ๒๕๐๓ กองทัพเรือ ได้ต่อเรือส�ารวจแผนที่ 

ช่ือ เรือหลวงจันทร ท่ีอู่ เอฟอาร์ลือเซ่น เมืองเบรเมน 

ประเทศเยอรมันตะวันตก ขนาดระวางขับน�้า ๙๙๖ ตัน 

เม่ือต่อเสร็จ ทางอู่ได้น�าเรือมาส่งท่ีท่าเรือคลองเตย เมื่อ

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ตั้งแต่นั้นมา จึงใช้ 

เรือหลวงจันทร ซึ่งออกแบบเป็นเรือส�ารวจแผนที่

ทะเลโดยตรงในการส�ารวจอย่างต่อเนือ่งมาจนถงึปัจจุบัน

 วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ กรมอุทกศาสตร์ 

ได้รับมอบเรือใช้งานเครื่องหมายทางเรือ ช่ือ เรือหลวงสุริยะ

ขนาดระวางขับน�้า ๙๖๐ ตัน ซึ่งต่อที่บริษัท อู่กรงุเทพ จ�ากดั 

โดยได้รบังบประมาณจากกระทรวงคมนาคม

 วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ กรมอุทกศาสตร์ 

ได้รับมอบเรือส�ารวจสมุทรศาสตร์ ชื่อ เรือหลวงศุกร์ 

ขนาดระวางขบัน�า้ ๑,๕๒๖ ตนั ซ่ึงต่อท่ีบรษิทั อู่กรงุเทพ จ�ากดั 

โดยได้รบังบประมาณจากส�านกังานสภาวจิยัแห่งชาต ิส�าหรบั

ใช้งานในการส�ารวจสมทุรศาสตร์ในพ้ืนทีไ่กลฝ่ัง

 หลงัจาก พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นมา กรมอุทกศาสตร์

ก็ไม่ได้รับเรือใหม่มาใช้งานอุทกศาสตร์อีกเลย จนถึงป ี

พ.ศ. ๒๕๔๘ กองทพัเรอืได้เหน็ความจ�าเป็นของกรมอทุกศาสตร์

ทีจ่ะต้องมเีรอืส�ารวจขนาดใหญ่ล�าใหม่ จงึได้จดัท�าโครงการ

จัดหาเรอือเนกประสงค์ส�าหรบังานอทุกศาสตร์ และงานต่อต้าน

ทุน่ระเบดิ เสนอต่อรฐับาล และรฐับาลได้เหน็ความจ�าเป็น

ของกองทัพเรือท่ีจะต้องมีเรือส�ารวจขนาดใหญ่เพื่อใช้

ในภารกิจของกรมอุทกศาสตร์ จึงได้อนุมัติงบประมาณ

ให้กองทัพเรือจัดจ้างสร้างเรืออเนกประสงค์ส�าหรับงาน

อทุกศาสตร์ โดยได้ผู้รับจ้างสร้างคอื กจิการร่วมค้า ระหว่าง 

บริษัทยูนิไทย ชิปยาร ์ด แอนด์ เอนจิเนียร่ิง จ�ากัด 

กับ บริษัท Schelde Naval Shipbuilding (SNS) 

แห่งราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ ซึง่ได้ ก�าหนดการประกอบ

พธิวีางกระดกูง ูเมือ่วนัที ่๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และ

เม่ือต่อเรือเสร็จได้จัดพิธีปล่อยเรือหลวงพฤหัสบดีลงน�้า 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวัน

ที่ตรงกับวันแห่งความรัก เพื่อน�าเรือออกจากอู่มาท�าการ

ทดลองการใช้งานในทะเล ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของความ

พร้อมของเคร่ืองยนต์ เทคโนโลยต่ีาง ๆ  อปุกรณ์ประจ�าเรอื

จนเรียบร้อย จึงได้ท�าพิธีรับมอบกันในวันที่ ๑๙  สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน อ�าเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี โดยผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวในพิธี

รับมอบเรือว่า 

 เรือหลวงพฤหัสบดีเป็นเรือที่กองทัพเรือจัดสร้าง

ขึ้นตามโครงการจัดหาเรืออเนกประสงค์ เพ่ือทดแทน

เรือส�ารวจขนาดเล็กที่ปลดระวางประจ�าการ และเรือเก่า

ทีม่อีายใุช้ราชการมานาน ในการปฏบิตัภิารกจิ งานอทุกศาสตร์ 

งานต่อต้านทุ ่นระเบิด ช่วยเสริมการปฏิบัติการทาง

เรือสาขาสงครามทุ่นระเบิดให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งใช้

เป็นเรือส�ารวจแผนที่ทะเลและส�ารวจสมุทรศาสตร์ เพื่อ

รวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติในอ่าวไทย 

และทะเลอันดามัน ที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลามา

บรรจุไว้ในแผนที่ประเทศไทยให้ทันสมัยอยู ่ตลอดเวลา

เพ่ือป้องกันความผิดพลาด หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น

จากการเดินเรือ โดยได ้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอ

พระราชทานชื่อ เรืออเนกประสงค์ พร้อมทั้งได้ก�าหนด

หมายเลขเรอือเนกประสงค์เป็นหมายเลข 813 

 เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชือ่ว่า “เรือหลวงพฤหสับด”ี 

ตรงกับภาษาอังกฤษว่า H.T.M.S. PHARUEHATSABODI 

นอกจากจะน�ามาปฏิบัติภารกิจในหน้าที่หลักแล้ว ต้อง

ใช้ในการสนับสนุนการฝึกตามประเภทเรือให้แก่นักเรียน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือ 

 เรือหลวงพฤหัสบดีมีความยาว ๖๖ เมตร ๓๐ 

เซนติเมตร กว้าง ๑๓ เมตร ๒๐ เซนติเมตร กินน�้าลึก 

๑๑๐
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ภารกิจส�าคญั คอื ส�ารวจแผนทีเ่ดนิเรอื  ส�ารวจสมทุรศาสตร์ 

สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง  

สนับสนุนงานขจัดคราบน�้ามันในทะเล สนับสนุนงานกู้ภัย

ทางทะเล และ สนับสนุนงานต่อต้านทุ่นระเบิด

๓ เมตร ๒๕ เซนติเมตร ระวางขับน�้าปกติ ๑,๓๔๔ ตัน 

ระวางขับน�้าเต็มที่ ๑,๖๓๖ ตัน ความเร็วสูงสุด ๑๒ นอต 

ระยะปฏิบัติการ ๓,๐๐๐ ไมล์ ที่ความเร็ว ๑๐ นอต ระยะ

เวลาปฏิบัติการ ๑๕ วัน เรือหลวงพฤหัสบดี ได้ใช้ชื่อของ

ดาวพระเคราะห์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในระบบสุริยะ มี

ภาพที่ ๒-๓๒ เรือหลวงพฤหัสบดี

๑๑๑
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ความเป็นมา

 ในป ีงบประมาณ ๒๕๕๐ กรมอุทกศาสตร ์

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จ�านวน ๘๕.๒ ล้านบาท 

จากกระทรวงการต่างประเทศ ส�าหรับจัดหาเรือส�ารวจ

ความลึกน�า้ด้วยระบบหยัง่น�า้หลายล�าคลืน่ (multi beam 

echo sounder) เพื่อใช้ส�ารวจและจัดท�าแผนที่แสดงร่อง

น�้าลึกของแม่น�้าโขงทั้งหมด ภายใต้โครงการปักปัน

เขตแดนไทย-ลาว

 กรมอุทกศาสตร์ได้ลงนามจัดหาเรือส�ารวจโลมา 

๑ โลมา ๒ และ โลมา ๓ พร้อมทัง้ตดิตัง้ระบบส�ารวจหยัง่น�า้

ชนดิหลายล�าคลื่นบนเรือทุกล�า กับบริษัท SDA GROUP 

จ�ากัด เมื่อ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ระยะเวลาด�าเนิน

การประมาณ ๖ เดือน และบริษัท SDA GROUP จ�ากัด ได้

ว่าจ้างบริษัท มาร์ซัน จ�ากัด เป็นผู้ต่อเรือ

๒.๑๒  การต่อเรือส�ารวจอุทกศาสตร์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือโลมา จ�านวน ๓ ล�า 

ภาพที่ ๒-๓๓  เรือส�ารวจโลมา ๑ โลมา ๒ และ โลมา ๓

 หลังจากได้รับมอบเรือ เม่ือ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๓ กรมอุทกศาสตร์ได้ใช้

เรอืโลมาทัง้ ๓ ล�า ส�ารวจความลกึน�า้ของแม่น�า้โขงท้ังหมด 

คิดเป็นระยะทางรวมประมาณ ๙๒๕ กิโลเมตร และได้

สร้างแผนทีแ่ม่น�า้โขงส่งให้ กระทรวงการต่างประเทศ รวม

ทั้งหมด ๘๘ ระวาง

คุณลักษณะของเรือโลมา

วัสดุตัวเรือ ดาดฟ้า และเก๋งเรือ สร้างด้วยไฟเบอร์กลาส

- ความยาวตลอดล�า ๙.๐ เมตร

- ความกว้างกลางล�า ๒.๘๕ เมตร

- ความลึกกลางล�า ๑.๖๒ เมตร

- กินน�้าลึกประมาณ ๐.๗๕ เมตร

- เครื่องยนต์ติดท้าย YAMAHA รุ่น 200 B ขนาด 

  ๒๐๐ แรงม้า ๒ เครื่อง

๑๑๒
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- ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕ นอต

- ความจุถังน�้ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน ๙๑) ๕๐๐ ลิตร

- ความสิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลงิ ๖๖ ลติร/ชัว่โมง/เคลือ่น   

ที่ ๕,๐๐๐ รอบ/นาที

- ใบจักรอลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๔.๕ นิ้ว

- เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าส�าหรับงานส�ารวจ ๑ เครื่อง

- เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าส�าหรับเครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง

- เจ้าหน้าที่ประจ�าเรือ ๓ นาย (ควบคุมเรือ ๑ นาย, 

เจ้าหน้าที่ส�ารวจ ๑ นาย , ช่างเครื่อง ๑ นาย)

- บรรทุกคนได้ ๑๐ คน (รวมเจ้าหน้าที่ประจ�าเรือ)

- คุณลักษณะของระบบหยั่งน�้าชนิดหลายล�าคลื่น

- ตราอักษร Kongsberg รุ่น EM 3200 

- ความถี่ 293, 300, 307 kHz 

- จ�านวนบีม ๓๒๐ บีม

- ความกว้างของบีม ๑.๕ องศา X ๑.๕ องศา 

- ความลึกใช้งาน ๐.๕ – ๒๐๐ เมตร

- มุมกวาดสูงสุด ๒๐๐ องศา

- ความละเอียดของค่าความลึก ๑ เซนติเมตร

ส่วนประกอบของระบบหยั่งน�้า

๑. หัวส่งสัญญาณ (Transducer) จ�านวน ๒ หัว (ติดตั้ง

กราบ เรือละ ๑ หัว)

๒. หน่วยประมวลผล (processing unit)

๓. ส่วนควบคุมสั่งการ (operator station)

ภาพที่ ๒-๓๔  ระบบหยั่งน�้าของเรือส�ารวจโลมา
ผลที่ได้รับจากการส�ารวจ

ผลที่ได้รับจากการส�ารวจ

๑. แผนท่ีความลึกน�้า ( ท้ังแบบแผนที่กระดาษ

และอิเล็กทรอนิกส์)

๒. ข้อมูลภาพตัดขวาง (cross section) ใช้ค�านวณหา

ปริมาตรน�้าในแม่น�้าไหลผ่านแต่ละจุดหรือ แต่ละพื้นที่ได้

๓. แผนท่ีร่องน�้าแบบ ๓ มิติ (ทั้งดิจิตอลและ hard 

copy) เห็นเนินดินหรือที่ตื้นใต้ท้องน�้า ใช้พิจารณาและ

ค�านวณด้านการระบายน�้า และการขุดลอกแม่น�้า รวมทั้ง

การค�านวณ ปริมาตรน�้าที่ไหลผ่านแม่น�้าได้

ภาพที่ ๒-๓๕  แผนที่ร่องน�้า ๓ มิติ
จากการส�ารวจด้วยเรือส�ารวจโลมา

๑๑๓
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๒.๑๓ การน�าระบบ AIS มาใช้ในงานเครื่องช่วยการเดินเรือของกรมอุทกศาสตร์

ภาพที่ ๒-๓๖ แสดงการท�างานของระบบ AIS

 กรมอุทกศาสตร์์มีความต้องการในการใช้งาน

ระบบควบคมุการท�างานของประภาคารจากระยะไกล (AIS 

Class AtoN) มาตัง้แต่เร่ิมต้นแล้ว แต่เนือ่งจากในขณะนั้น

กรมอุทกศาสตร์ ไม่ได้รับงบประมาณในการสนบัสนนุ 

นาวาเอก นคร ทนุวงษ์ ผู้อ�านวยการกองเครื่องหมายฯ

ในขณะนัน้ จงึได้น�าแนวคดิมาพฒันาระบบแจ้งเหตุกระโจมไฟ

ดบัระยะที ่๑ โดยจดัท�าระบบต้นแบบทีจ่ะท�างานตรวจจบั

สัญญาณผิดปกตเิมือ่กระโจมไฟดบั และส่งคล่ืนสัญญาณ

ย่าน VHF / FM ความถ่ีวิทยุ 149.125 MHz ไปที่สถานี

ควบคุม ซึ่งจะรับสัญญาณ และส่งเสียงเตือนให้เจ้าหน้าที่

ทราบ เจ้าหน้าที่ก็จะท�าหน้าที่ ตรวจสอบสถานะของ

กระโจมไฟที่แจ้งมาว่าเป็นกระโจมไฟที่ไหนดับ โดยแจ้ง

เป็นเสยีงคนพดู เช่น กระโจมไฟแม่่กลองดบั หรอืกระโจมไฟ

ท้ายตาหมื่นดับ เป็นต้น 

 เมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ว่าเป็นเสียงท่ี

ถูกบันทึกไว้ที่กระโจมไฟจริง ก็จะด�าเนินการส่งเจ้าหน้าที่

เดินทางไปแก้ไขในโอกาสแรก โดยใช้งบประมาณในการ

ด�าเนินการวิจัยประมาณ ๕๘๗,๐๐๐ บาท ระยะเวลาใน

การด�าเนินการ ๒ ปี ต่อมา นาวาเอก ธนพล วิชัยลักขณา 

ผู้อ�านวยการกองเครื่องหมายฯในขณะนั้น (พ.ศ. ๒๕๔๘) 

ได้ด�าเนินการของบประมาณอุดหนุนจาก ส�านักงาน

วิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม (สวพ.กห.) จ�านวน 

๘๒๔,๕๖๐ บาท เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเหตุกระโจมไฟดับ 

ระยะที่ ๒ โดยมีระยะเวลาด�าเนินการ ๒ ปี (ปีงบประมาณ 

๒๕๔๘ - ๒๕๔๙) และขอขยายระยะเวลาต่ออีก ๑ ปี 

ถึงงบประมาณ ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพิ่มระยะทางในการแจ ้งเตือนให ้ ้ ไกลและ

ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น 

๒. ปรับปรุงวงจรตรวจจับและรับ-ส่ง สัญญาณให้มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 ซึ่งในการด�าเนินการสามารถตรวจสอบสถานะ

ของกระโจมไฟ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่ระบบดังกล่าวมี

ขีดจ�ากัด คือ สามารถแจ้งสถานะไฟมายัง สถานีควบคุม

ได้เท่านัน้ แต่ไม่สามารถส่งข้อมลูให้เรอืต่าง ๆ  ได้ ประกอบ

กับเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เกิดคลื่นสึนามิ

บรเิวณชายฝ่ังตะวันตกของประเทศไทย สร้างความเสียหาย

ให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ�านวนมาก 

เพื่อป้องกันภัยพิบัติดังกล่าว รัฐบาลโดยมีกระทรวง

วิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักได้จัดท�า

หนังสือเสนอให้หน่วยงานท่ีมีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับ

ภยัพิบตัดิงักล่าว เสนอโครงการต่าง ๆ  เพือ่ป้องกนัเหตกุารณ์ที่

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต นาวาเอก ธนพล วิชัยลักขณา 

๑๑๔



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

ภาพที่ ๒-๓๗ แสดงถึงสถานะระบบ AIS ของกรมอุทกศาสตร์

(ผู้อ�านวยการกองเครื่องหมายทางเรือในขณะนั้น) ได้ท�า

โครงการจัดหาระบบควบคุมติดตามเครื่องหมายทางเรือ

ระยะไกลโดยระบบสารสนเทศ (AIS) เป็นโครงการต่อเนือ่ง

ใช้ระยะเวลาในการจัดหาระบบในระยะ ๔ ปี รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น ๓๑๖ ล้านบาท โดยงบประมาณแผ่นดินประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑

๑๑๕



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

๒.๑๔ กรมอุทกศาสตร์กับภารกิจการแก้ไขปัญหา

การท�าประมงผิดกฎหมาย
 กองทัพเรือ ได้มอบหมายให้ พลเรือโท จรินทร์ 

บุญเหมาะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานอนุกรรมการ 

แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของศูนย์

บญัชาการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผดิกฎหมาย (ศปมผ.) 

ซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้ค�าปรึกษา เสนอแนะ ปรับปรุง

แก้ไขเพิม่เตมิ รวมทัง้พฒันากฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

กับการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย ให้เป็น

มาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิง่ การป้องกนั การท�าการ

ประมงผิดกฎหมายและก�าหนดบทลงโทษท่ีเหมาะสม 

เสนอแนะแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย รวมท้ังซักซ้อม

ความเข้าใจกนัของหน่วยงานต่าง ๆ  ในการก�าหนดมาตรการ

การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ให้ค�าปรึกษาในการติดตามการด�าเนินคดีที่เก่ียวข้อง

กับการบังคับใช้ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 

๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และการ

กระท�าความผิดที่เกี่ยวข้อง 

ความเป็นมา

 คณะอนกุรรมการแก้ไขปรบัปรงุกฎหมายฯ ได้จดัตัง้

ขึน้ตามค�าสัง่ ศนูย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าการประมง

ผดิกฎหมาย ที ่๑/๒๕๕๘ ลง ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เรือ่ง 

การก�าหนดโครงสร้างและอัตราก�าลังของศูนย์บัญชาการ 

แก้ไขปัญหาการท�าการประมงผดิกฎหมาย (จดัต้ังส�านกังาน

กฎหมายศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าการประมง 

ผิดกฎหมายและแต่งตั้งคณะท�างานด้านกฎหมายฯ)

 คณะอนุกรรมการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ 

คณะปัจจุบัน ได้แต่งตั้ง ตามค�าสั่งศูนย์บัญชาการแก้ไข

ปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย ที่ ๑๕/๒๕๕๙ 

ลง ๑๕ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เรือ่ง การแก้ไขค�าสัง่ศูนย์บญัชาการ

แก้ไขปัญหาการท�าการประมงผดิกฎหมาย (อนผุนวก ๙ ของ 

ผนวก ซ) มีคณะอนุกรรมการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ 

จ�านวน ๓๙ นาย จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นคณะ

อนุกรรมการ ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

จ�านวน ๖ คน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย จ�านวน ๑ คน 

ผู้แทนกองทัพเรือ จ�านวน ๒๐ นาย ผู้แทนกรมเจ้าท่า 

จ�านวน ๑ คน ผู้แทนกรมประมง จ�านวน ๔ คน ผู้แทน

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ จ�านวน ๒ นาย ผู ้แทน

ส�านักงานอัยการสูงสุด จ�านวน ๑ คน ผู้แทนส�านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีา จ�านวน ๑ คน ผูแ้ทนกรมสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงาน จ�านวน ๑ คน ผูแ้ทนกรมสนธสัิญญา

และกฎหมาย จ�านวน ๑ คน และ ผู้แทนกรมศุลกากร 

จ�านวน ๑ คน

 รวมทัง้มผีูแ้ทนร่วมปฏิบติังานในคณะท�างานย่อย

ของส�านักงานกฎหมาย ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา

การท�าการประมงผิดกฎหมาย (สน.กม.ศปมผ.) จ�านวน 

๙๔ คน ประกอบด้วย ผู้แทนกองทัพเรือ จ�านวน ๖๖ นาย 

ผู ้แทน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ�านวน ๖ คน 

ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย จ�านวน ๑ คน ผูแ้ทนกรมเจ้าท่า 

จ�านวน ๔ คน ผู้แทนกรมประมง จ�านวน ๗ คน ผู้แทน

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิจ�านวน ๒ นาย ผูแ้ทนส�านกังาน 

อยัการสงูสดุ จ�านวน ๑ คน ผู้แทนส�านกังานคณะกรรมการ

กฤษฎกีา จ�านวน ๓ คน ผูแ้ทนกรมสวสัดกิารและคุ้มครอง

แรงงาน จ�านวน ๑ คน ผู ้แทนกรมสนธิสัญญาและ

กฎหมายฯ จ�านวน ๑ คน ผู้แทนกรมศลุกากร จ�านวน ๑ คน 

และ ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จ�านวน ๑ คน

การด�าเนินการ

 ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประมาณ

เดอืนละ ๔ ครัง้ โดยได้มกีารประชุมมาแล้ว จ�านวน ๕๒ ครัง้ 

เพ่ีอพิจารณาข้อกฎหมาย และพิจารณาร่างกฎหมาย

ต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาตอบข้อหารือของหน่วยงาน

ที่ เกี่ยวข้องและผู ้ที่ร ้องเรียนเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการท�าการประมงผิดกฎหมาย ซึ่งผลการ

ด�าเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยพิจารณาตาม

ขอบเขตของกฎหมาย ท�าให้สามารถน�าไปด�าเนินการใน

ส่วนการแก้ไขตามข้อกฎหมายได้ โดยมีการด�าเนินการ

ต่าง ๆ ดังนี้

๑. ก�าหนดแนวทางในการด�าเนนิการตามกฎหมายให้มี

ความชดัเจน

๒. ส่งผู ้แทนคณะท�างานฯ ไปตรวจเยี่ยมและให้

ค�าแนะน�าหน่วยในพื้นที่ กองเรือยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๑ 

ทัพเรือภาคที่ ๒ ทัพเรือภาคที่ ๓

๓. เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการในการออก

กฎหมายเพี่อบังคับใช้ให้ได้ตามกรอบเวลา 

๔. ด�าเนินการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ ตามแผนงาน

ที่ได้รับอนุมัติ 

๑๑๖



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

๕. ด�าเนนิงานในด้านการเงินให้เป็นไปตามแบบแผนการ

ใช้จ่าย

๖. ส่งผู้แทนคณะท�างาน ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

เพี่อน�าข้อมูลมาร่วมเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

การท�าการประมงผิดกฎหมาย

๗. ตดิตามและเร่งรดัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้ด�าเนินการ

ด้านกฎหมายให้ครอบคลุมและเสร็จสิ้น สามารถบังคับใช้

ได้ตามก�าหนด

๘. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้า

การด�าเนินงานแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผดิกฎหมาย 

ตามข้อเสนอแนะของสหภาพยุโรป (รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม)

๙. สนับสนุนก�าลังพลใน ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา

การท�าการประมงผิดกฎหมาย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

สอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผล

ประโยชน์

๑๐. พิจารณาตอบข้อหารอื ข้อร้องเรยีนของชาวประมง 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ตามทีม่กีารแจ้งขอค�าปรกึษา

 ๑๑. กฎหมายทีผ่่านการพจิารณาของคณะอนกุรรมการแก้ไข

ปรับปรุงกฎหมายฯ 

๑๑.๑ พจิารณาร่างค�าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติที่เกี่ยวข้อง

๑๑.๒ พิจารณาร่าง พระราชก�าหนดการประมง 

พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งกฎหมายล�าดับรอง จ�านวน ๙๐ ฉบับ 

๑๑.๓ พิจารณาร่างแก้ไข พระราชก�าหนด

การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๑.๔ พิจารณาร่างประกาศกระทรวงเกษตรฯ 

๑๑.๕ พิจารณาร่างประกาศกรมประมงฯ

๑๑.๖ ออกประกาศ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา

การท�าการประมงผิดกฎหมาย จ�านวน ๒๒ ฉบับ 

๑๑.๗ ออกค�าสั่ง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา

การท�าการประมงผิดกฎหมาย จ�านวน ๒ ฉบับ

ผลการด�าเนินงาน

 การด�าเนนิงานในภาพรวม เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 

ซึ่งการด�าเนินการต่าง ๆ ได้พิจารณา และด�าเนินการ โดย

อ้างอิงตัวบทกฎหมาย สรุปได้ ดังนี้

๑. สามารถสนับสนุนข้อมูล/ข้อกฎหมายต่าง ๆ ตามที่

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย 

ขอรับการสนับสนุน ทันทีที่ได้รับการสั่งการจาก ศปมผ.

๒. สามารถสนับสนุนการตีความด้านกฎหมายให้กับ

หน่วยงานปฏบิติังานในพ้ืนทีไ่ด้อย่างทนัทวงท ี และมีความ

ถูกต้อง เช่น ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผล

ประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เขตต่าง ๆ ทัพเรือ

ภาค ๑ ทัพเรือภาค ๒ และ ทัพเรือภาค ๓ เป็นต้น

๓. ด�าเนินการด้านการเงินและการงบประมาณ เป็น

ไปด้วยความเรียบร้อย ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

๑๑๗



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

๒.๑๕ การสนบัสนนุงานพระราชพธิเีสดจ็เลยีบพระนคร
โดยขบวนพยหุยาตราทางชลมารค ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประกอบด้วยการสนับสนุน ๓ ส่วน ด้วยกันได้แก่

 ๑. การสนบัสนนุข้อมลูอทุกศาสตร์เพือ่การวางแผน

และควบคุมขบวนเรือ

  ๑.๑ สนับสนุนการคาดหมายกระแสน�้า

และระดบัน�า้สนบัสนนุการฝึกซ้อมและการควบคมุขบวนเรอื 

โดยจะท�าการคาดหมายล่วงหน้าระยะยาวเพื่อใช้ในการ

วางแผน และก่อนวันท่ีมีการฝึกซ้อมและวันพระราชพิธี

จริงจะท�าการคาดหมายใหม่เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีใ่กล้เคยีงกบั

สภาวะระดบัน�า้และกระแสน�้าจริงมากที่สุด

 ๑.๒ การเฝ้าตรวจตดิตามระดบัน�า้และกระแส

น�า้สนับสนุนการฝึกซ้อมและการควบคุมขบวนเรือ และ

เปรียบเทียบผลการคาดหมายกระแสน�้า และระดับน�้ากับ

ผลการตรวจวัดจริงส�าหรับใช้ประกอบการคาดหมายใน

ครั้งต่อไป

 ๑.๓ การจดัท�าแนวเส้นทางการเดินเรอืใน

ระบบติดตามเรอืในขบวนพระราชพธิ ีเป็นแนวทางส�าหรับ

เรือแต่ละล�าในการพายให้อยู่ในแนวที่ก�าหนด

 ๑.๔ การสนบัสนนุเคร่ืองหาต�าบลทีด้่วย

ดาวเทียมระบบ GPS แบบมือถือ ส�าหรับวัดความเร็วเรือ 

จ�านวน ๕๒ เครื่อง เพื่อให้เรือแต่ละล�าทราบความเร็วเรือ

ของตน

ภาพที่ ๒-๓๘ ข้อมูลระดับน�้าและกระแสน�้า
สนับสนุนการฝึกซ้อมและควบคุมขบวนเรือ

ภาพที่ ๒-๓๙ ข้อมูลเปรียบเทียบกระแสน�้าจริง
และกระแสน�้าคาดหมาย

ภาพที ่๒-๔๐ แผนทีแ่สดงแนวเส้นทางการเดนิเรอื
ของขบวนเรอืพระราชพธีิ

ภาพที ่๒-๔๑ เครือ่งหาต�าบลท่ีด้วยดาวเทียม

ระบบ GPS แบบมอืถอื

๑๑๘



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

๑.๕ สนบัสนนุกล้องวดัระยะทางด้วยแสงเลเซอร์

จ�านวนวน ๔๗ กล้อง เพื่อใช้ในการวัดระยะห่างระหว่าง

เรือแต่ละล�าและวัดระยะห่างฝั่งของเรือเพ่ือรักษาต�าบล

ที่เรือให้อยู่ในแนวขบวนเรือที่ก�าหนด

๑.๖ การตดิตัง้โคมไฟช่วยในการน�าเรอืตามแนว

เส้นทางเสด็จพระราชด�าเนินในพระราชพิธีเลียบพระนคร

ทางชลมารค จ�านวน  ๒๔  ชดุ บรเิวณสะพานสมเดจ็พระป่ินเกล้า 

และจดุเลง็ส�าหรบัวดัระยะของเรอืในขบวนเรอืพระราชพิธี

๑.๗ การตดิตัง้ถงุลมแสดงทิศทางลม (Wind Sock) 

จ�านวน ๓ ชุด  ที่บริเวณ ปากคลองบางกอกน้อย ราชนาวี

สโมสร และปากคลองบางล�าพู 

ภาพที่ ๒-๔๒ เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์
และระยะห่างที่ใช้ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ภาพที่ ๒-๔๓ การติดตั้งโคมไฟช่วยในการน�าเรือ
ภาพที่ ๒-๔๔ การติดตั้งถุงลมแสดงทิศทางลม (Wind Sock)

๑๑๙



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

 ๒. การสนบัสนนุในภารกิจถวายความปลอดภยั

ในการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวน

พยุหยาตราทางชลมารค เนือ่งในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

พทุธศักราช ๒๕๖๒

๒.๑ ภารกจิในการส�ารวจและจดัท�าแผนทีค่วาม

ละเอียดสูงแม่น�้าเจ้าพระยาพื้นที่ส�าหรับพายเรือราชพิธี

        กรมอุทกศาสตร์ ด�าเนินการส�ารวจแผนที่ความ

ละเอียดสูงในแม ่น�้ า เจ ้าพระยา และจัดท�าแผนที่

แม่น�้าเจ้าพระยาในรูปแบบ ๓ มิติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลฐาน

ในการวางแผนการด�าเนินการต่าง ๆ โดยใช้เรอืยนต์ส�ารวจ 

(โลมา) ตดิตัง้ระบบหยัง่น�า้แบบหลายล�าคลืน่ (Multibeam 

Echo-sounder System) เพื่อสนับสนุนขบวนเรือ

พระราชพิธีในการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร 

โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีห้วงเวลาการ

ปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง ๒๓ - ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

ภาพที่ ๒-๔๕  เจ้าหน้าที่ส�ารวจก�าลังท�าการส�ารวจหยั่งน�้า
ด้วยระบบหยั่งน�้าแบบหลายล�าคลื่นโดยเรือยนต์ส�ารวจโลมา

๑๒๐

ภาพที่ ๒-๔๗  แผนที่ความลึกน�้าแบบสามมิติบริเวณพื้นที่เตรียมการ
เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา

ทางชลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ภาพที่ ๒-๔๖ แผนที่แสดงความลึกน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยา บริเวณพื้นที่
พายเรือพระราชพิธีฯ ในแบบเฉดสีแสดงระดับความลึกน�้า



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

(กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ) จะออกเดินทางจาก

ที่ตั้งปกติ แล้วเดินทางมาสมทบกับเรือยนต์ส�ารวจโลมา

บริเวณท่าเทยีบเรอื กรมสรรพาวธุทหารเรือ บางนา หลงัจาก

นัน้จะเดินทางเป็นหมู่เรือไปพ้ืนท่ีส�ารวจ ซ่ึงใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ ๒ ชั่วโมง เมื่อถึงพื้นที่ส�ารวจหมู่เรือจะจอดเรือที่

ท่าเทียบเรือเทศกิจ เพื่อรอเวลาเริ่มด�าเนินการส�ารวจ 

 เวลาประมาณ ๑๓๓๐ เมือ่ เจ้าหน้าทีปิ่ดการจราจร

ทางน�า้แบบสมบรูณ์แล้ว หมูเ่รอืจะเริม่ท�าการส�ารวจโดยเรอืยนต์

ส�ารวจโลมาจะใช้ระบบหยัง่น�า้แบบหลายล�าคลืน่ หลงัจากนัน้

ประมาณ ๑๐ นาท ีเรือ ท. จะเร่ิมท�าการส�ารวจ โดยแผนการ

ส�ารวจมีอยู ่ ๒ แผน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาส�าหรับการ

ส�ารวจ) ได้แก่ 

๑. แผน AB พื้นที่ส�ารวจ ตั้งแต่ สะพานพระปกเกล้า 

ถึง สะพานกรุงธน (ใช้เวลาประมาณ ๘๘ นาที)

๒.แผน CD พื้นที่ส�ารวจ ตั้งแต ่ ท ่าราชวรดิฐ ถึง 

ท่าวาสุกรี (ใช้เวลาประมาณ ๖๕ นาที)

๒ .๒ กรมอุทกศาสตร ์  ได ้จัดชุดส� ารวจ

ร่วมปฏิบัติภารกิจส�ารวจวัตถุใต้น�้าด้วยระบบหยั่งน�้า

แบบหลายล�าคลื่น (Multibeam) สังกัดภายใต้หมู่เรือ

เก็บกู้และตรวจสอบวัตถุใต้น�้า กองอ�านวยการร่วมถวาย

ความปลอดภัยกองทัพเรือ 

 ในการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดย

ขบวนพยหุยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธบีรมราชาภเิษก 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ กรมอุทกศาสตร์ ได้จัดเรือยนต์

ส�ารวจ (โลมา) พร้อมเจ้าหน้าท่ีส�ารวจ จ�านวน ๘ นาย 

เข้าสังกดัหมู่เรอืเกบ็กู้ และตรวจสอบวตัถใุต้น�า้ โดยร่วมกบั 

เรอื ท.๓ และ ท.๕  ของกองเรอืทุ่นระเบิด กองเรอืยทุธการ 

เพื่อท�าการส�ารวจค้นหาวัตถุใต้น�้าในแม่น�้าเจ้าพระยา 

เพื่อท�าการวิเคราะห์วัตถุซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อเรือ

ในขบวนเรือพระราชพิธี เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ให้กองอ�านวยการร่วมในภารกิจถวายความปลอดภัย

องค์พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว พระบรมราชินี 

และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ร่วมในขบวนเรือพระราชพิธี

ในการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร โดยขบวน

พยุหยาตราทางชลมารค เน่ืองในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

พทุธศกัราช ๒๕๖๒

๒.๒.๑ ห้วงเวลาการปฏิบัติงาน

 l การซ้อมย่อย จ�านวน ๑๒ ครั้ง 

 วนัที ่๓, ๑๐, ๑๗, ๒๓ และ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 วนัที ่๓, ๗, ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 วันที่ ๑๒, ๑๙, ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 l การซ้อมใหญ่ จ�านวน ๓ ครั้ง

 วันที่ ๑๗ และ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 l การเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดย

ขบวนพยหุยาตราทางชลมารค ในวนัที ่๑๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(เลื่อนจากก�าหนดเดิม ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

๒.๒.๒ แนวทางการปฏิบัติของหมู ่เรือฯ 

ในวันที่มีการซ้อมพายเรือพระราชพิธี หมู่เรือเก็บกู้และ

ตรวจสอบวัตถุใต้น�้าจะท�าการส�ารวจและค้นหาวัตถุใต้น�้า

ในแม่น�า้เจ้าพระยาตามแผนการส�ารวจตามพืน้ท่ีรบัผดิชอบ 

โดยจะท�าการส�ารวจตามทีก่องอ�านวยการร่วมฯ สัง่การ 

 ในช่วงเวลาประมาณ ๐๗๐๐ เรือ ท.๓ และ ท.๕ 

ภาพที่ ๒-๔๘ เรือยนต์ส�ารวจโลมาขณะท�าการ
ออกจากท่าเทียบเรือหลังจากเข้ารับการส่งก�าลังบ�ารุง

ภาพที่ ๒-๔๙ เรือยนต์ส�ารวจโลมาก�าลังเดินทางผ่าน
พระบรมมหาราชวังขณะท�าการส�ารวจวัตถุใต้น�้า

๑๒๑



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

๒.๒.๓ แนวทางการค้นหาและตรวจสอบวตัถุใต้น�า้ 

 เมือ่เจ้าหน้าทีข่องกรมเจ้าท่า ท�าการปิดการจราจร

ทางน�้าบริเวณพื้นที่พายเรือพระราชพิธีแบบสมบรูณ์แล้ว    

เรอืยนต์ส�ารวจโลมาจะเริม่ท�าการส�ารวจโดยใช้ระบบหย่ังน�า้

แบบหลายล�าคล่ืน (Multi-beam Echo-sounder System) 

เม่ือตรวจพบวตัถุหรือเป้าใต้น�า้ เจ้าหน้าทีส่�ารวจฯ จะท�าการ

เปรยีบเทยีบข้อมูลเป้ากบัข้อมลูเป้าท่ีตรวจพบในการส�ารวจ

ครัง้ก่อนหน้า หากพบเป้าทีต้่องสงสยัและไม่เคยตรวจพบมาก่อน 

เจ้าหน้าทีส่�ารวจฯ จะส่งข้อมลูต�าบลท่ีและคณุลักษณะเป้าให้

ชดุส�ารวจโดย เรอื ท.๓ และ ท.๕ ท�าการส�ารวจด้วยระบบ

ตรวจพื้นท้องน�้าแบบ Side Scan Sonar ท�าการส�ารวจเพิม่

เตมิแบบละเอยีด เพือ่ยนืยนัเปรียบเทียบและพิสูจน์ทราบ

เป้าต่อไป 

 
ภาพที่ ๒-๕๐ ภาพแสดงวัตถุที่ตรวจพบด้วยระบบหยั่งน�้า

แบบหลายล�าคลื่นโดยเรือยนต์ส�ารวจโลมาระหว่างการส�ารวจ

 

ภาพที่ ๒-๕๑ การพิจารณาลักษณะของเป้าระหว่างการประมวลผล
ข้อมูลที่ได้จากระบบหยั่งน�้าแบบหลายล�าคลื่นโดยเรือยนต์ส�ารวจโลมา

    
ภาพที่ ๒-๕๓ การปฏิบัติงานส�ารวจของเรือยนต์ส�ารวจโลมา

 
ภาพที่ ๒-๕๔  การตรวจพบเป้าของเรือยนต์ส�ารวจโลมา

ในแม่น�้าเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระปกเกล้าถึงสะพานกรุงธน

๓.จดัก�าลงัพลเป็นฝีพายและประจ�าต�าแหน่งต่าง ๆ

ในเรืออสุรปักษีในการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร  

โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ภาพที่ ๒-๕๒  ภาพแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเป้าที่ตรวจพบ
ระหว่างการประมวลผลด้วยระบบหยั่งน�้าแบบหลายล�าคลื่น

 (Multibeam) และ ระบบตรวจพื้นท้องทะเล Side Scan Sonar 

๑๒๒



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

ภาพที่ ๒-๕๕ กรมอุทกศาสตร์จัดก�าลังพลประจ�าเรือเรืออสุรปักษีในการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร  
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

๑๒๓



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

๒.๑๖ การเข้าสู่โครงสร้างใหม่ใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 ๑. เหตุผลความจ�าเป็น 

๑.๑ ตามแผนพัฒนาขีดความสามารถของ
กระทรวงกลาโหม ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ และแผนยทุธศาสตร์ 
กองทพัเรอื พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ซึง่มเีป้าหมายในการพฒันา
กองทพัเรอืให้สามารถต่อสูก้บัภยัคกุคามท้ัง ๓ มติ ิด้วยก�าลงัรบ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งการด�าเนิน
การดังกล่าว ต้องอาศัยข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศ
ทางอทุกศาสตร์เป็นองค์ประกอบทีส่�าคัญ เพือ่การวางแผน
และด�าเนนิกลยทุธ์ส�าหรบัการปฏิบัตกิารทหารต่าง ๆ  รวมถงึ
โครงการจัดหาเรือด�าน�้าของกองทัพเรือ

๑.๒ ตามนโยบาย กองทพัเรอื ประจ�าปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านการก�าหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้าง
ก�าลังรบ ข้อ ๔ เสริมสร้างขีดความสามารถด้านสงคราม
ใต้น�้าและเตรียมการรองรับเรือด�าน�้าเข้าประจ�าการของ 
กองทัพเรือ โดยก�าหนดเป้าหมาย คือ

๑.๒.๑ มกีารเตรยีมการรองรับการจดัตัง้ศนูย์
สงครามใต้น�า้ ประกอบด้วยศนูย์ปฏบัิตกิารเรอืด�าน�า้ ศนูย์
สงครามทุน่ระเบิด และศนูย์ข้อมลูข่าวกรองสารสนเทศทาง
อทุกศาสตร์ ตามแผนงาน

๑.๒.๒ มกีารเตรยีมการและจดัท�ารายละเอยีด
แนวทาง/โครงการพัฒนาฐานทัพ ท่าเรือ อู ่ซ่อมบ�ารุง 
คลังสรรพาวุธ ระบบส่ือสาร และสิ่งอ�านวยความสะดวก
รองรับขีดความสามารถด้านสงครามใต้น�้าและการจัดหา
เรือด�าน�้าตามแผนงาน
 ๒. วตัถุประสงค์การแก้อัตรากองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๐๑ 
อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๕๑๐๐ กรมอุทกศาสตร์
 เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทาง
อุทกศาสตร์ สนับสนุนการปฏิบัติการของเรือด�าน�้า  
มีเป้าหมายให้ กรมอุทกศาสตร์สามารถเสริมสร้าง
ขีดความสามารถรองรับการปฏิบัติการสาขาต่าง ๆ ของ 
กองทัพเรือได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดท�าผลิตภัณฑ์และ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และ 
อุตุนิยมวิทยา รองรับการปฏิบัติงานในการสงครามใต้น�้า 
ผ่านศูนย์ปฏิบัติการเรือด�าน�้า และศูนย์สงครามทุ่นระเบิด 
ทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาขีดความสามารถของ
กระทรวงกลาโหม ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ และแผนยทุธศาสตร์
กองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ แนวความคิดในการ
ใช้ก�าลังของกองทัพเรือ ตามแผนป้องกันประเทศ และ

การพัฒนาขีดความสามารถส�าหรับสงครามท่ีใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลางของกองทัพเรือ   
 ๓. การแก้อัตรากองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๐๑ อัตรา
เฉพาะกิจหมายเลข ๕๑๐๐ กรมอุทกศาสตร์ 
 กระทรวงกลาโหม อนุมัติให้ แก้อัตรากองทัพเรือ 
พ.ศ. ๒๕๐๑ อตัราเฉพาะกจิหมายเลข ๕๑๐๐ กรมอทุกศาสตร์ 
ตั้งแต่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย การแก้ไขโครงสร้าง
อัตราการจัดของ กรมอุทกศาสตร์ จากเดิม หน่วยข้ึนตรง
กรมอุทกศาสตร ์  ( เ ดิม )  ๘ หน ่ วย ประกอบด ้ วย 
๑) กองบังคับการ ๒) กองวิทยาการ ๓) กองส�ารวจแผนที่ 
๔) กองสร้างแผนที ่๕) กองสมทุรศาสตร์ ๖) กองอุตนุยิมวิทยา 
๗) ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ ๘) หมวดเรืออุทกศาสตร์ 
เป็นหน่วยข้ึนตรง (ใหม่) ๖ หน่วย ประกอบด้วย ๑) กองบังคบัการ 
๒) ศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ 
๓) ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ ๔) หมวดเรืออุทกศาสตร์ 
๕) กองบรหิารพสัดอุทุกศาสตร์ และ ๖) โรงเรยีนอทุกศาสตร์ 
ทั้งนี้การปรับโครงสร้างการจัดและอตัราในครัง้นี้ เปน็การ
ปรับเกลี่ยอัตราภายใน กรมอุทกศาสตร์ โดยไม่ท�าให้
อัตราก�าลังพลและงบประมาณเพิ่มขึ้น มีสาระส�าคัญดังนี้

๓.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศ
ทางอุทกศาสตร์ ประกอบด้วย กองภูมิสารสนเทศทาง
อุทกศาสตร์ กองสมุทรศาสตร์ กองอุตุนิยมวิทยา 
กองสร้างแผนที ่ส�าหรับรองรบันโยบาย ผูบ้ญัชาการทหารเรอื 
ด้านการก�าหนดยทุธศาสตร์ และโครงสร้างก�าลงัรบ เสรมิสร้าง
ขีดความสามารถด้านสงครามใต้น�้าและเตรียมการรองรับ
เรือด�าน�้าเข้าประจ�าการของ กองทัพเรือ

๓.๒ จดัตัง้กองบรหิารพสัดอุทุกศาสตร์ ประกอบด้วย 
แผนกเทคนิคเครื่องมืออุทกศาสตร์ แผนกคลังพัสดุ และ
แผนกเครือ่งมอืและซ่อมบ�ารงุ ท�าหน้าทีใ่นการอ�านวยการ
งานด้านการส่งก�าลังบ�ารุงสายงานอุทกศาสตร์ 

๓.๓ ยกระดบัโรงเรียนอุทกศาสตร ์จากเดมิเป็น
หน่วยขึน้ตรงของกองวิทยาการ เป็น หน่วยขึน้ตรงกรมอทุกศาสตร์ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากรสายงาน

อทุกศาสตร์รองรับวทิยาการและเทคโนโลยทีีเ่ปล่ียนแปลงไป

๓.๔ แก้ไขการก�าหนดพรรค-เหล่า กรมอทุกศาสตร์

อตุุนยิมวทิยา วทิยาศาสตร์ ยทุธโยธา(ช่างโยธาทหารเรอื) 

ในต�าแหน่งต่าง ๆ  ใน กรมอทุกศาสตร์ ให้เหมาะสม ตรงกับ

ภาระงานในปัจจุบัน

๑๒๔



หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

กรมอุทกศาสตร

กองบังคับการ ศูนยสนับสนุนการเดินเรือ หมวดเรืออุทกศาสตรศูนยขอมูลขาวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร

- แผนกธุรการ

- แผนกกำลังพล

- แผนกแผนโครงการและงบประมาณ

- แผนกการเงิน

- แผนกวิทยาการและวิเทศนสัมพันธ

กองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร
- แผนกบริหารจัดการฐานขอมูลอุทกศาสตร

- แผนกขาวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร

- แผนกผลิตแผนที่

- แผนกควบคุมคุณภาพและบริการขอมูล

กองสมุทรศาสตร
- แผนกสมุทรศาสตร

- แผนกวิศวกรรมชายฝง

กองอุตุนิยมวิทยา
- แผนกพยากรณอากาศและสื่อสารขาวอากาศ

- แผนกตรวจอากาศและสถิติ

- แผนกเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

กองสำรวจแผนที่
- แผนกสำรวจ

- แผนกขอมูลสำรวจและเขตแดนทางทะเลระหวางประเทศ

กองบริการการเดินเรือ
- แผนกบริการการเดินเรือและเวลามาตรฐาน

- แผนกพิมพแผนที่และบรรณสาร

กองเครื่องหมายทางเรือ

สถานีอุทกศาสตรสัตหีบ

สถานีอุทกศาสตรหัวหิน

สถานีอุทกศาสตรสงขลา

สถานีอุทกศาสตรพังงา

- กองบังคับการ

- หมูเรือสำรวจ

- หมูเรือใชงานเครื่องหมายทางเรือ

กองบริหารพัสดุอุทกศาสตร โรงเรียนอุทกศาสตร

- แผนกเทคนิคเครื่องมืออุทกศาสตร

- แผนกคลังพัสดุ

- แผนกเครื่องมือและซอมบำรุงพัสดุ

 

















ภาพที่ ๒-๕๖ ผังการจัดโครงสร้างเดิมของกรมอุทกศาสตร์ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึง  ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพที่ ๒-๕๗  ผังการจัดโครงสร้างใหม่ของกรมอุทกศาสตร์  ตั้งแต่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๒๕

กรมอุทกศาสตร

กองบังคับการ กองวิทยาการ กองสำรวจแผนที่ กองสรางแผนที่

กองสมุทรศาสตร กองอุตุนิยมวิทยา ศูนยสนับสนุนการเดินเรือ หมวดเรืออุทกศาสตร

- แผนกธุรการ

- แผนกกำลังพล

- แผนกโครงการและงบประมาณ

- แผนกสงกำลังบำรุง

- แผนกการเงิน

- แผนกวิทยาการ

- แผนกบรรณสาร

- โรงเรียนอุทกศาสตร

- แผนกสำรวจแผนที่

- แผนกควบคุมคุณภาพและฐานขอมูล

- แผนกเขตแดนทางทะเลระหวางประเทศ

- แผนกเครื่องมือสำรวจ

การบริการเดินเรือ

- แผนกขาวสารและบริการการเดินเรือ

- แผนกดาราศาสตรและเวลามาตรฐาน

- แผนกเครื่องมือเดินเรือ

- คลังเครื่องมือเดินเรือ

การเครื่องหมายทางเรือ

- แผนกควบคุมเครื่องหมายทางเรือ

- แผนกซอมบำรุงเครื่องหมายทางเรือ

- คลังเครื่องหมายทางเรือ

สถานีอุทกศาสตรสัตหีบ

สถานีอุทกศาสตรหัวหิน

สถานีอุทกศาสตรสงขลา

สถานีอุทกศาสตรพังงา

- แผนกแผนที่เดินเรือ

- แผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส

- แผนกแผนที่ยุทธการ

- แผนกควบคุมคุณภาพ

- แผนกพิมพแผนที่และบรรณสาร

- แผนกสมุทรศาสตรและระดับน้ำ

- แผนกสมุทรศาสตรการทหาร

- แผนกวิศวกรรมชายฝง

- แผนกขอมูลสมุทรศาสตร

- แผนกเครื่องมือสำรวจ

- แผนกพยากรณอากาศ

- แผนกสื่อสารขาวอากาศ

- แผนกตรวจอากาศและสถิติ

- แผนกเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

- กองบังคับการ

- หมููเรือสำรวจ

- หมูเรือใชงานเครื่องหมายทางเรือ
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 ๔. รายละเอยีด อตัราเฉพาะกจิ หมายเลข ๕๑๐๐ 
กรมอทุกศาสตร์ ใหม่ ดงันี้

๔.๑ ภารกจิ กรมอทุกศาสตร์ มหีน้าทีอ่�านวยการ 
ประสานงาน แนะน�า ก�ากับการ ด�าเนินการให้การ
สนับสนุนและให้บริการด้านอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์  
อตุนุยิมวิทยา วศิวกรรมชายฝ่ัง เครือ่งหมายทางเรือ การเดนิเรอื 
เวลามาตรฐานประเทศไทย และงานเขตแดนระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการส่งก�าลังบ�ารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์ 
สมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา ตลอดจนให้การฝึกและ
ศึกษาวิจัยพัฒนาวิชาการอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ 
อุตุนิยมวิทยา และวิชาการอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย
มีเจ้ากรมอุทกศาสตร์เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

๔.๒ การแบ่งมอบ เป็นส่วนราชการขึน้ตรงกองทพัเรือ
๔.๓ ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ส�าคัญ

๔.๓.๑ ด�าเนินการส�ารวจทางอุทกศาสตร์
ในน่านน�้าไทยและในทะเลหลวงที่ต่อเนื่องกับน่านน�้าไทย 
ส�ารวจแผนที่บกและรังวัดที่ดินของกองทัพเรือ หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย

๔.๓.๒ จดัสร้างต้นฉบบัและผลติแผนทีเ่ดินเรือ 
แผนทีเ่พือ่การทหาร  แผนทีบ่ก แผนผัง  ตลอดจนเอกสาร 
และบรรณสารที่เกี่ยวกับกิจการอุทกศาสตร์

๔.๓.๓ ด�าเนินการส�ารวจ รวบรวมข้อมูล  
และศึกษาวิจัยสมุทรศาสตร์สาขาต่าง ๆ งานวิศวกรรม
ชายฝั่ง และงานยีออฟิสิกส์ทางทะเล

๔.๓.๔ ด�าเนินการตรวจวัดระดับน�้ า 
ท�านายระดับน�้าข้ึน - น�้าลง รวมท้ังจัดท�ามาตราน�้า
ในน่านน�้าไทย    

๔ .๓ .๕  ควบ คุมและด� า เนินการงาน
เครื่องหมายทางเรือในน่านน�้าไทย 

๔.๓.๖ ด�าเนนิการเกีย่วกบัการพยากรณ์อากาศ 
๔.๓.๗ ด�าเนนิการเกีย่วกบัการส่งก�าลงับ�ารุง

พัสดุสายอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา 
ให้กับหน่วยในกองทัพเรือ

๔.๓.๘ ด�าเนนิการออกประกาศชาวเรือในน่าน
น�า้ไทย และค�าเตือนด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ 

๔.๓.๙ รกัษาเวลามาตรฐานของประเทศไทย
และให้บริการเทียบเวลา   

๔.๓.๑๐ ด�าเนินการเกี่ยวกับงานเทคนิค
กฎหมายทะเล และงานเขตแดนระหว ่างประเทศ
ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านอุทกศาสตร์ 

๔.๓.๑๑ รวบรวม จัดท�า วิเคราะห์ และ
ให้บรกิารข้อมลูอทุกศาสตร์อตุุนยิมวทิยา และสมทุรศาสตร์ 
ให้กับหน่วยในกองทัพเรือ

๔.๓.๑๒ ด�าเนินการเกี่ยวกับการฝึกและ
การศกึษาของเหล่าทหารอุทกศาสตร์ รวมท้ังการวิจัยและ
พัฒนาวิชาการด้านอุทกศาสตร์

๔.๓.๑๓ ด�าเนนิการติดต่อ และประสานงาน
กบัองค์การอุทกศาสตร์สากล สมาคมประภาคารระหว่าง
ประเทศ หน ่วยงาน และองค ์กร อ่ืน ๆ ท้ังในและ
ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับงานของกรมอุทกศาสตร์

๔.๓.๑๔ สนับสนุนข้อมูลด้านอุทกศาสตร์ 
อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์ ให้กับหน่วยงานของรัฐ 
เอกชน และประชาชนตามที่ได้รับมอบหมาย    

๔.๔ การแบ่งส่วนราชการและหน้าที ่กรมอุทกศาสตร์ 
แบ่งส่วนราชการออกเป็น

๔.๔.๑ กองบังคับการ มีหน้าท่ีวางแผน 
อ�านวยการ ประสานงาน แนะน�า และก�ากับการเกี่ยวกับ
กิจการที่อยู ่ในความรับผิดชอบของกรมอุทกศาสตร์ 
ด�าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ทั้งปวง ตลอดจนตดิต่อประสานงาน หน่วยงานอทุกศาสตร์ 
สมทุรศาสตร์ และสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ  

๔.๔.๒ ศูนย์ข้อมูลข่าวกองภูมิสารสนเทศ
ทางอทุกศาสตร์ มีหน้าทีอ่�านวยการ ก�ากบัการ ประสานงาน 
และด�าเนินการ เกี่ยวกับการส�ารวจและรวบรวมข้อมูล
อทุกศาสตร์ สมทุรศาสตร์ อตุนุยิมวทิยา บรหิารจดัการฐาน
ข ้อมูลทางอุทกศาสตร ์  ผลิตและให ้บริการข ้อมูล
ข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ สนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ และการเดินเรือ 
ตลอดจนงานเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ

๔.๔.๓ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ มีหน้าที่
วางแผน อ�านวยการ ประสานงาน และด�าเนนิการเก่ียวกับ
การสนับสนุนความปลอดภัยในการเดินเรือ การบริการ
ด้านการเดินเรือ และเวลามาตรฐาน การจัดท�าและ
ออกประกาศชาวเรือและประกาศค�าเตือนเพื่อความ

๑๒๖
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พัสดุ การจ�าหน่าย และการบริหารสินทรัพย์ เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ก�ากับดูแลการตดิตัง้ การซ่อมบ�ารงุเครือ่งมอืและอปุกรณ์สาย

อทุกศาสตร์

๔.๔.๖ โรงเรียนอุทกศาสตร์ มีหน้าที่ด�าเนิน

การเกี่ยวกับการจัดการความรู ้และการฝึกศึกษาด้าน

อทุกศาสตร์ รวบรวม และเสนอแผนโครงการศกึษาของหน่วย 

รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสาร ต�ารา สื่อการเรียนการสอน 

และเครื่องช่วยการศึกษา และรับผิดชอบห้องสมุด

กรมอุทกศาสตร์ ตลอดจนการสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา

วิชาการ และงานด้านอุทกศาสตร์

ปลอดภัยในการเดินเรือ การควบคุมดูแลเครื่องหมายช่วย
การเดินเรอืและระบบควบคมุตดิตามระยะไกลเคร่ืองหมาย

ทางเรือ และการใช้ประโยชน์จากที่ดินกองทัพเรือ 

ที่กรมอุทกศาสตร์รับผิดชอบ ตลอดจนจัดพิมพ์แผนที่ 

เอกสาร บรรณสารการเดินเรือ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  

๔.๔.๔ หมวดเรอือุทกศาสตร์ มหีน้าทีจ่ดัและ

เตรยีมเรอื เพือ่ใช้ในการส�ารวจอุทกศาสตร์ ส�ารวจสมทุรศาสตร์ 

งานเครือ่งหมายทางเรอื และอืน่ ๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย

๔.๔.๕ กองบรหิารพสัดุอทุกศาสตร์ มหีน้าที่

ศกึษา วางแผน พัฒนา ก�ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การจัดท�า

บญัชพีสัด ุการจดัท�าทะเบยีน การเบกิจ่าย การจัดการคลัง

๑๒๗

......................................................................



“งานอุทกศาสตร์....ในก้าวต่อไป
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๓.๑. สถานการณ์ในปัจจุบันของงานด้านอุทกศาสตร์
และการสร้างแผนที่ในน่านน�้าไทย
	 น่านน�้าไทย	 (Thai	Waters)	มีอาณาบริเวณคิด
เป็นพื้นที่ประมาณ	๓๒๓,๔๘๘	ตารางกิโลเมตร	เป็นพื้นที่
ในฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย	และด้านฝั่งทะเลอันดามัน	 ใน
บรรดาพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น	คิดเป็นพื้นที่ที่ต้องท�าการ
ส�ารวจใกล ้ฝ ั ่ ง 	 Near	 Shore	 Survey	 ประมาณ	
๑๕๙๖๖๐.๗๑	ตารางกิโลเมตร	 (๔๙.๔	%)	และพื้นที่
ที่ท�าการส�ารวจห่างฝั่ง	Off	Shore	Survey	 	ประมาณ	
๑๘๓,๘๒๗.๖๐	ตารางกิโลเมตร	(๕๐.๖	%)			
	 ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยมีพื้นที่
ทางทะเลอยู ่ท้ังสองด้าน	น่านน�้าด้านอ่าวไทยมีเนื้อท่ี
ประมาณ	๒๐๑,๖๔๔	ตารางกิโลเมตร	ความลึกของน�้า
โดยเฉลี่ยอยู่ระดับ	๓๐	-	๔๐	เมตร	จุดที่ลึกที่สุดมีความ
ลึกเพียง	๘๕	 เมตร	ส่วนน่านน�้าด้านฝั่งทะเลอันดามัน	
มีพ้ืนที่ราว	ๆ		๑๒๑,๘๔๔	ตารางกิโลเมตร	ความลึกน�้า	
๐	 -	๒๐๐	 เมตร	 จะอยู่ใกล้กับขอบฝั่ง	 ความลึกที่อยู ่
ห่างออกไปมีความลึกระหว่าง	๑,๐๐๐	–	๒,๕๐๐	 เมตร	
คิดเป็นพื้นที่ถึง	๖๐	%	ของน่านน�้าในย่านนี้	ประกอบกับ
ประเทศไทยมีชายฝั่งทอดยาวเป็นระยะทาง	ประมาณ	
๓,๐๐๐	กิโลเมตร	มีเกาะแก่งเรียงรายทั้งใหญ่และเล็ก
เป็นจ�านวนไม่ต�่ากว่า	๙๐๐	เกาะ
	 การส�ารวจในน่านน�้าไทยมีการด�าเนินการ
มายาวนานถึง	๑๕๐	ปี	 (หรือ	๕๐	ปีก่อนการสถาปนา
เป็นกรมอุทกศาสตร์ครบรอบ	๑๐๐	ปี	 โดยเริ่มต้นอย่าง
เป็นทางการในปี	พ.ศ.	๒๔๑๔)	และได้รบัภาระต่อเนือ่งมา	
ภายใต้การด�าเนนิการของกรมอทุกศาสตร์ทีเ่ป็นเจ้าภาพหลกั 
ในการส�ารวจอุทกศาสตร์ในน่านน�้าไทย	 งานด้านการ
ส�ารวจทางอุทกศาสตร์ในระยะแรก	ๆ	ก็คือ	การหยั่งน�้า
เพื่อส�ารวจหาวัตถุที่กีดขวางการเดินเรือใต้น�้าทั้งปวง	และ
การส�ารวจรวบรวมองค์ประกอบต่าง	ๆ	ที่ต้องน�ามาใช้ใน
การสร้างแผนที	่ เช่น	การตรวจกระแสน�า้	ลกัษณะท้องทะเล	
ขอบฝั่ง	ที่หมายโดดเด่น	รวมท้ังการตรวจสอบลักษณะ
ทางกายภาพอื่น	 ๆ	ที่มีความส�าคัญต่อความปลอดภัย
ในการเดินเรือ	
	 ในการด�าเนินงานส�ารวจทางอุทกศาสตร์ทีผ่่านมา	
กรมอุทกศาสตร์ได้วางแผนในการจัดเตรียมองค์บุคคล
และการจัดหาเครื่องมือ	 และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ

การส�ารวจ	ในแต่ละระดับ	ตั้งแต่การส�ารวจนอกฝั่ง	
(Offshore	Survey)	การส�ารวจชายฝ่ัง	(Coastal	Survey)	
การส�ารวจในเขตฐานทัพท่าเรอื	(Harbor	Survey)	การส�ารวจ
เพื่อหาข้อเท็จจริงน�ามาปรับปรุงแผนที่	 (Survey	 for	
Updating	Chart)	การส�ารวจในเขตพื้นที่ชายฝั่งที่มีความ
ยากล�าบาก	เช่น	บริเวณป่าชายเลน	ในเขตที่มีการขึ้น	-	ลง
ของน�้า	 (Inter	 -	Tidal	Zone)	แตกต่างกันค่อนข้างมาก	
รวมไปถึงการส�ารวจทางอุทกศาสตร์ในบริเวณน่านน�้า
บางส่วนทีอ่ยูใ่นแผ่นดนิ	(Inland	Hydrographic	Survey)
และร่องน�้าลึกที่เป็นเขตแดนระหว่างประเทศ	 ส่ิงต่าง	ๆ	
เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่จะต้องน�ามาคิดด้วยเสมอ	เพื่อให้
มีความพร้อมสูงสุดที่จะท�าการส�ารวจน่านน�้าได้ทุก	ๆ	
พื้นที่	 ในทุกสถานการณ์เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลอุทกศาสตร์
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์

๓.๑.๑ งานด้านสมทุรศาสตร์และอตุนุยิมวทิยาทะเล
	 งานด้านสมุทรศาสตร์ในส่วนที่กรมอุทกศาสตร์
รบัผดิชอบสามารถแบ่งเป็นกจิกรรมหลกั	ๆ	ได้	๓	ส่วนคือ

	 ๑)	การตรวจวัดและรวบรวมข้อมูลข่าวสารทาง
สมทุรศาสตร์	

	 ๒)	การด�าเนินกรรมวิธีข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูล
และการจัดท�าแบบจ�าลองต่าง	ๆ	

	 ๓)	 การเผยแพร่ข้อมูลและการบริหารจัดการ
ข้อมูลข่าวสารทางสมุทรศาสตร์	 อย่างไรก็ตามงาน
สมุทรศาสตร์ภายใต้การด�าเนินการของกรมอุทกศาสตร์
มุ่งเน้นให้ความส�าคัญต่อภารกิจด้านการป้องกันประเทศ
เป็นหลัก	แต่ข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศด้านต่าง	ๆ	ได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้อมลูด้านระดับน�า้ได้มกีารตรวจวดัระดับน�า้ตาม
เวลาจรงิ	และใกล้เวลาจรงิ	ซึง่ปัจจบุนัได้ด�าเนนิการไปแล้ว	
๒๖	สถานีซ่ึงครอบคลุมพื้นที่ในอ่าวไทยและในฝั่งทะเล
อันดามันทั้ งหมด	 อย ่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาท่ี
ผ ่านมา	 กรมอทุกศาสตร์เน้นงานระดับน�้าในด้านท่ีเก่ียว
กับการสร้างแผนที่และท�านายน�้าเป็นหลัก	จากความ
ต้องการในอนาคตซึ่งข้อมูลระดับน�้าเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ี
ส�าคัญที่สุดรายการหนึ่ง	 การขยายขีดความสามารถ
ของระบบวัดระดับน�้าให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการข้อมูลที่เร็วยิ่งขึ้น	มีช่องทางที่หลากหลายและ	
มาตรฐานท่ีสูงขึ้นเพื่อรองรับการจัดท�าผลิตภัณฑ์ภายใต้

๑๒๘

บทที่ ๓

งานอุทกศาสตร์ก้าวต่อไป
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มาตรฐาน	 S-100	 และงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ประเทศด้านอื่น	ๆ	ได้							

	 ในส่วนของงานอุตุนิยมวิทยาทะเลก็มีลักษณะ

เช่นเดียวกันแต่มีการด�าเนินการตลอด	 ๒๔	 ชั่วโมง

ซึง่ประกอบไปด้วยการด�าเนนิการเกีย่วกบัแผนทีอ่ากาศ	การ

พยากรณ์อากาศ	การตรวจอากาศ	และ	 งานสถิติ	 โดย

เฉพาะการออกค�าพยากรณ์	ค�าเตือนสภาพอากาศรุนแรง	

และพายุ	 รวมทั้งการเผยแพร่ค�าพยากรณ์ผ่านเว็บไซต	์

และการพฒันาแบบจ�าลองต่าง	ๆ	เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการ

สนับสนุนการปฏิบัติการต่าง	ๆ	ของกองทัพเรือได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

๓.๑.๒ งานด้านการให้บริการการเดินเรือ

	 ในปัจจุบันกรมอุทกศาสตร์ได้ผลิตแผนที่เดิน

เรือกระดาษครอบคลุมน่านน�้าไทยในมาตราส่วนต่าง	ๆ	

รวมท้ังส้ิน	๗๖	หมายเลข	และบรรดาบรรณสารการเดนิเรอืต่าง	ๆ 

รวมทั้งการจัดท�าแผนที่เฉพาะเรื่องอื่น	ๆ	 เพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติการของกองทัพเรือ	ในสาขาต่าง	ๆ 	๘๗	ระวาง	

นอกจากแผนที่เดินเรือกระดาษแล้ว	กรมอุทกศาสตร์ได้

จัดสร้างแผนทีเ่ดนิเรอือเิลก็ทรอนกิส์	(	Electronic	Navigation 

Chart:	 ENC)	ครอบคลุมเส้นทางการเดินเรือหลัก	และ

ท่าเรือส�าคัญ	ๆ	 ในน่านน�้าไทย	 จ�านวน	๑๑	 เส้นทาง	

(Main	Shipping	Routes)	 รวมทั้งสิ้น	๔๔	หมายเลข	

กรมอทุกศาสตร์มแีผนจะสร้างแผนที	่ENC	ภายในปี	๒๐๒๐	

๑๔	 หมายเลข	 รวมทั้งแผนที่ 	 ENC	 ที่ ใช ้ทางทหาร 

(	Military	ENC	)	จ�านวน	๓	หมายเลข	

 ในส่วนของเครื่องหมายช่วยการเดินเรือในน่าน

น�า้ไทยเฉพาะส่วนที่เป็นทะเลทั้งหมดนั้น	กรมอุทกศาสตร์

ได้จัดสร้างประภาคารจ�านวน	 ๑๔	 แห่ง	 กระโจมไฟ

จ�านวน	๗๒	แห่ง	หลักน�า	๑	คู่	และจัดวางทุ่นไฟและทุ่น

เครื่องหมายรวม	๙๓	ทุ่น	นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนา

ระบบการติดตามสถานะและการพิสูจน์ทราบอัติโนมัติ

ส�าหรับเคร่ืองช่วยการเดินเรือ	หรือ	ระบบ	Automatic	

Identification	System/	AIS	ในระหว่างปี	งบประมาณ	

๒๕๔๙	 -	 ๒๕๕๓	 และมีการพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึง

ปัจจุบนั	ประกอบด้วยสถาน	ีควบคุมหลกั	จ�านวน	๑	สถานี	

สถานีควบคุมย่อย	จ�านวน	๖	สถานี	สถานีลูกข่าย	จ�านวน	

๓๙	สถานี	สถานีทวนสัญญาน	จ�านวน	๓	สถานี	 ในส่วน

ของการให้บริการการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์ได้จัดตั้ง

สถานี	Difference	GPS	เพื่อให้บริการส่งค่าแก้ต�าบลที่

ให้กับเรือต่าง	ๆ	ที่สถานีวิทยุเพื่อการหาต�าบลที่

ด้วยดาวเทียมระบบ	DGPS	หลังสวน	จังหวัดชุมพร	

	 เพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านการให้บริการ

การเดินเรือสามารถกระท�าได้อย่างบูรณาการ	 และ	

มีประสิทธิภาพ	 กรมอุทกศาสตร ์ ได ้มีการจัดตั้ ง	

ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือข้ึน	 ซ่ึงประกอบด้วยงานด้าน

เคร่ืองหมายช่วยการเดินเรือ	และงานบริการการเดินเรือ

รวมท้ังการจัดตั้งสถานีอุทกศาสตร์เพื่อให้บริการในส่วน

ภูมิภาคอีก	๔	แห่ง	ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี		

อ�าเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ทัพเรือภาคที่	๒	

จงัหวัดสงขลา	และ	ฐานทัพเรอืพงังา	จงัหวัดพงังา	ซึง่คาดว่า 

การจัดโครงสร ้างการให ้บริการใหม ่นี้จะสามารถ

ให ้การสนับสนุนการบริการได้เข้าถึงนักเดินเรือ	 และ

บรรดากลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากทะเลได้กว้างขวางย่ิงข้ึน

ในอนาคตอันใกล้นี้

๓.๑.๓ การพัฒนางานด้านอทุกศาสตร์ สมทุรศาสตร์

และอุตุนิยมวิทยาทะเล และการให้บริการการเดินเรือ

	 เนื่องจากงานอุทกศาสตร์เป็นงานที่ต้องด�าเนิน

การภายใต้ขั้นตอนและเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่

ประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลกให้การยอมรับ	ซึ่งกรมอุทกศาสตร์

ในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของประเทศท้ังในระดับสากล

ระดบัภมูภิาค	และระดับประเทศ	จงึมภีาระหน้าท่ีท่ีจะต้อง

ปฏิบัติงานส�ารวจอุทกศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

และข้อก�าหนดมาตรฐานการส�ารวจทางอุทกศาสตร์

ที่ทางองค์การอุทกศาสตร์สากลก�าหนดไว้ในบรรณสาร

พิเศษหมายเลข	๔๔	ที่แก้ไขใหม่	โดยเฉพาะในร่องน�้าและ

เขตฐานทัพท่าเรือถือว่าเป็นพื้นที่ส�าคัญและมีความ

จ�าเป ็นจะต ้องส�ารวจน ่านน�้า ดังกล ่าวให ้ได ้ข ้อมูล

ครอบคลุมร้อยละ	๑๐๐	ของพื้นที่	ซึ่งเดิมสามารถด�าเนิน

การได้	๒	วิธี	 	คือ	ส�ารวจด้วยเครื่องหยั่งน�้าแบบ	Single	

Beam	แล้วใช้การกราดตรวจพื้นท้องทะเลด้วย	Side	Scan	

Sonar หรือส�ารวจด้วยการใช้ระบบ	Multibeam	ซึ่งเป็น

เครื่องมือหยั่งน�้าแบบหลายล�าคลื่น	 และปัจจุบัน	อยู่ใน

ระหว่างการ	เตรียมเสนอโครงการน�าร่องในการใช้	LiDAR	

ในการส�ารวจแผนที่ในบริเวณใกล้ฝั่งจนถึงชายฝั่ง
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ภาพที่	๓-๑	การใช้	 LiDAR	ส�ารวจพ้ืนที่ชายฝั่งและบริเวณน�้าตื้น	ซึ่ง	
LiDAR	สามารถส�ารวจได้เร็วกว่า	Multibeam	มาก	แต่มีข้อจ�ากัดด้าน
ความลึก	 โดยสามารถส�ารวจลงไปได้ประมาณ	๓	 เท่าของความลึก	
Secchi	Disk

	 	 ในอนาคต	การส�ารวจแผนที่จะด�าเนินการโดย

ใช้	Multibeam	ในบริเวณน�้าลึก	และ	LiDAR	ในบริเวณ

น�้าตื้น	การใช้	LiDAR	นับเป็นย่างก้าวที่ส�าคัญเนื่องจากมี

ศักยภาพในการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย	 และ

เป็นการสร้างพื้นฐานสู่การใช้	 LiDAR	 ในการสนับสนุน

การปฏิบัติการของกองทัพเรือทั้งในด้านการสนับสนุน

การสงครามทุ่นระเบิดและการตรวจจับเรือด�าน�้าและการ

ประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว	(Rapid	Environmental 

Assessment	 :	 REA)	 เป ็นต ้น	 ในอนาคตอันใกล ้

กรมอุทกศาสตร์จะต้องเร่งผลักดันให้มีการส�ารวจแผนที่

ท่าเรือทุกแห่งให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดใน

อนาคตข้างหน้า	 เพื่อเป็นหลักประกันว่าพื้นที่ท่าเรือหลัก

ทุกแห่งมีความปลอดภัยในระดับสูงสุด	

	 การใช้ข้อมูลทางอุทกศาสตร์	 ที่ส�ารวจได้มา

ตั้งแต่เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและประกอบระวางขึ้น

มาเป็นแผนที่เดินเรือกระดาษ	และส่วนหนึ่งก็อาจจะน�า

มาเขียนในรูปของเอกสาร	บรรณสารเพื่อประโยชน์	 ใน

การใช้แผนที่เดินเรือเป็นหลักเมื่อการสร้างและผลิต

แผนที่ได้พัฒนาไปเป็นระบบการสร้างแผนที่เดินเรือ

ดจิติอล	จงึมคีวามจ�าเป็นต้องใช้ข้อมลูทีห่ามาได้ในรปูแบบ

ดจิติอลด้วยเช่นกนั	การบรหิารจดัการข้อมลูให้อยูใ่นรปูแบบ

ที่พร้อมใช้	ได้มาตรฐาน	และเป็นสากล	เป็นงานอย่างหนึ่ง

ที่ด�าเนินการควบคู่กันไปกับการสร้างแผนท่ีโดยจัดให้มี

ฐานข้อมูลอุทกศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการสร้างแผนที่

ในรูปแบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์	

(Single	Database	Management)	รวมทั้งการพัฒนา

ไปสู่การจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ทางทะเล	

(	Marine	Spatial	Data	Infrastructure	:	MSDI	)	ซึ่งเป็น

การบรูณาการของการใช้ข้อมลูด้านอทุกศาสตร์	สมทุรศาสตร์

อตุุนิยมวทิยา	 ร่วมกนัได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	และรองรับ

การจัดท�าผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐาน	S-100

	 ในอนาคตในส ่วนการพัฒนาการให ้บริการ

การเดินเรือนั้น	จะต้องเร่งพัฒนาการให้บริการที่สามารถ

เข้าถงึนกัเดินเรอืและกลุม่ผูใ้ช้ประโยชน์จากทะเลให้มากทีส่ดุ

ด้วยการพัฒนาต่อยอดระบบต่าง	ๆ	 ท่ีได้ด�าเนนิการไว้แล้ว

ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการพัฒนาระบบ

งานบริการของศูนย์สนับสนุนการเดินเรือทั้งหน่วยงาน

หลักในส ่วนกลางและสถานีอุทกศาสตร ์ในภูมิภาค

ให้สามารถปฏิบัติงานให้บริการได้รวดเร็วและเข้าถึง

ความต้องการของผู ้ใช้มากที่สุด	 ศูนย์ภูมิสารสนเทศ

ทางอุทกศาสตร์ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

สารสนเทศและความรู้ทางอุทกศาสตร์แก่กองทัพเรือ

ปัจจุบันสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางด้าน

สภาพแวดล้อมทางทะเลได้ระดับพ้ืนฐาน	มีความจ�าเป็น

ต้องมีขีดความสามารถในการสนับสนุนด้วยปฏิบัติของ	

กองทัพเรือระดับที่สูงขึ้นลดระยะเวลาตอบสนองได้ทัน	

ตามกรอบเวลาของหน่วยผู้ใช้ข้อมูล	 ดังนั้นการพัฒนา

ความเข ้าใจร ่วมกันระหว ่างกรมอุทกศาสตร ์ 	 และ

หน่วยงานท่ีใช้ข้อมูล	 การสร้างองค์ความรู้และระบบ

สนับสนุนที่เหมาะสมสามารถรองรับการสร้างผลผลิตได้

อย่างรวดเร็วลดภาระงานตามข้อจ�ากัดด้านก�าลังพลที่จะ

เป็นแรงบังคับให้ต้องลดลงในอนาคตรวมถึงลดระยะเวลา

ตอบสนองความต้องการของของผู้ใช้ข้อมูลอีกด้วย

๑๓๐
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 	 การส�ารวจอุทกศาสตร์มีความจ�าเป็นต้องด�าเนิน

การอย่างต่อเนื่องท้ังตามต�าบลท่ี	และเวลาถ้าไม่มีระบบ

การแลกเปล่ียนข้อมูลทางอุทกศาสตร์ที่ดีส่ิงที่ผู้ที่ต้องใช้

ข้อมูลจะต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ	

	 ๑)	นักวิจัยต้องใช้ความพยายามสูงมากในการ	

ค้นหา	รวบรวม	และด�าเนินกรรมวิธีข้อมูลต่าง	ๆ

	 ๒)	 นักวิจัยไม ่สามารถทุ ่มเทความพยายาม

ท�างานวิจัยได้เตม็ท่ี	 เนือ่งจากต้องเสยีเวลามากมายในการ

แลกเปล่ียนข้อมูลและข่าวสารกับนักวิจัยอื่น	 ๆ	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง	โครงการระหว่างประเทศ	

	 ๓)	ข้อมูลอุทกศาสตร์จะค่อย	ๆ	สูญหายไปตาม

กาลเวลาจากการเสื่อมสภาพของตัวกลางในการเก็บ

ข้อมูล	สูญหายจากการเกิดอุบัติภัยต่าง	ๆ	หรือจากการ

เกษียณของบุคลากรที่มีประสบการณ์	

ภาพที่	๓-๒	ความครอบคลุมช่วงเวลา	และพื้นที่
ของปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุทกศาสตร์

	 เพ่ือสามารถเลือกจัดล�าดับความส�าคัญของการ

เลือกเก็บข้อมูล	และบูรณาการด้านข้อมูลโดยสามารถใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีจ�ากัดได้อย่างคุ้มค่า	 จึงมีการ

จัดล�าดับความส�าคัญของข้อมูลตามผลกระทบต่อกลุ่มผู้

ใช้ประโยชน์ในทุก	ๆ	ด้านเช่น	การเดินเรือ	การพลังงาน

และการท�าเหมืองในทะเล	 การประมง	การท่องเที่ยว	

การเพาะเล้ียงสัตว์ทะเล	งานวศิวกรรมชายฝ่ัง	ความม่ันคง

แห่งชาติ	(รวมทั้งกองทัพเรือ)		กลุ่ม	NGO	การท่องเที่ยว	

กลุ่มผู้บริโภคอาหารทะเล	เป็นต้น	IOC	ประเมินความส�าคัญ

ของข้อมูลอุทกศาสตร์ตามล�าดับดังนี้

 

๓.๒.  แนวโน้มของงานอุทกศาสตร์ในอนาคต

	 ปัจจุบันงานอุทกศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก

ต่างจากทีผ่่านมาในอดีตจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

และความต้องการใหม่	ๆ	ของผู้ใช้ในอนาคตมีแนวโน้มที่

กรมอุทกศาสตร์ต้องปรบัตวัรองรบั	๒	เรือ่งหลกั	ๆ	กค็อื

	 ๑)	การเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนผ่านจาก	S	–	57	ไป

สู่มาตรฐาน	S-100	ที่เน้นข้อมูลเป็นศูนย์กลาง

	 ๒)	 การจัดท�าข ้อมูลเชิงพื้นที่ทางทะเลของ

องค ์กรให้ตอบสนองภารกิจของกรมอุทกศาสตร์และ

สนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพเรือ	 รวมทั้งการ

สนับสนุนข้อมูลเชิงพื้นที่บางส่วนเพื่อสนับสนุนภาครัฐไป

บริหารจดัการทะเล	โดยกรมอุทกศาสตร์จะมกีารจดัท�า	Funda-

mental	Hydrographic	dataset	ขึ้นเมื่อสังคมโลกได้

พัฒนาเข้าสู่ยุค	Geo	-	data	กรมอุทกศาสตร์จะมีบทบาท

ในการจัดท�าโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ทางทะเล

(Hydro	Graphic	Spatial	Data	Infrastructure	:	HSDI	)	

ซึ่งโครงสร้างข้อมลูทีห่น่วยงานจดัท�าจะเป็นส่วนหนึง่ท่ีจะไป

ต่อเช่ือมกับข้อมูลเชิงพื้นท่ีทางทะเลในอนาคต	จากเดิม

ที่กรมอุทกศาสตร์รับหน้าที่จัดท�าแผนท่ีเดินเรือกระดาษ

หรอืแผนทีเ่ดนิเรืออเิลก็ทรอนกิส์	ENC	เพือ่ความปลอดภัย

ในการเดินเรือ	 จะต้องปรับบทบาทของตัวเองมาเป็น

ผูบ้รหิารจดัการ	Fundamental	Hydrographic	Dataset	

เป็นหลักโดยหน่วยงานอุทกศาสตร์จะมีบทบาทสนับสนุน

ข ้อมูลพื้นฐานให ้หน ่วยงานอื่น	 ๆ	 ของภาครัฐและ

ประชาชน	สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะ

ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียต�่ามาก

	 การด�าเนินงานทางอุทกศาสตร์	มีความจ�าเป็น

ต้องใช้ทรัพยากรจ�านวนมากในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

การสร้างเครื่องมือต่าง	ๆ	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งการ	

สร้างแบบจ�าลองและการจ�าลองเพื่อสร้างคุณค่าให้กับ

ข้อมูลที่ตรวจวัดได้	ความจ�าเป็นในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

อุทกศาสตร์เกิดขึ้นจากธรรมชาติของปรากฏการณ์ทาง

อุทกศาสตร์ซึ่งจะไม่เกิดซ�้าอย่างสมบูรณ์	 แต่จะมีการ

เปลี่ยนแปลงได้เสมอยิ่งไปกว่านั้นปรากฏการที่เกี่ยวข้อง

มีกรอบเวลาที่ต่างกันและความครอบคลุมพื้นที่ที่แตกต่าง

กันมาก	

     

๑๓๑
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๑๓๒

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผล

ให้ในอนาคตการได้ข้อมูลจากหลาย	ๆ	แหล่งข้อมูลเช่น	

Data	from	Crowd	Sourcing	และข้อมูลจากระยะไกล	

Remote	 Sensing	 จะสามารถด�าเนินการได้ง ่ายขึ้น	

กรมอุทกศาสตร์	ต้องเป็นหน่วยงานจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่	

(MSDI)	เนือ่งจากมผีูใ้ช้งานจ�านวนมากและหลากหลายสาขา	

อีกทั้งปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องมีหลากหลายเป็นผลให้

ข้อมลูอทุกศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องมหีลากหลายประเภท	 ดังน้ัน

ในศตวรรษใหม่	 กรมอุทกศาสตร์จะปรับแนวทางการ

ด�าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่ดังนี้

	 ๑.	การปฏิบัติงานของกรมอุทกศาสตร์จะต้อง	

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของกองทัพเรือ	

กระทรวงกลาโหม	และยทุธศาสตร์และนโยบายระดบัชาติ

	 ๒.	จากทรัพยากรที่มีจ�ากัด	และความต้องการใช้

ประโยชน์ทีห่ลากหลายท้ังด้านความมัน่คง	เศรษฐกจิ	และ

สงัคม		กรมอทุกศาสตร์จะมุง่เน้นการท�างานในกจิทีส่อดคล้อง

กบัความต้องการของกองทพัเรอืโดยตรงมากขึน้	

	 ๓.	กรมอุทกศาสตร์จะร่วมมือกับหน่วยงานอื่น	ๆ

ทั้งในและนอกกองทัพเรือ	 เพื่อสามารถแบ่งปันทรัพยากร

และขีดสมรรถนะหลักของแต่ละหน่วยงานให้สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการด้านอื่น	ๆ	ทั้งนอกเหนือจาก

ด้านความมั่นคง

	 ๔.	กรมอุทกศาสตร์ต้องสามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการที่ปัจจัยด้านเวลามีความส�าคัญที่จะต้อง

ปรับการสนับสนุนในระดับยุทธศาสตร์	และการวางแผน

เบ้ืองต้นแบบเดิมไปสู่	 การมุ่งเน้นการตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้ข้อมูลในกรอบเวลาในระดับยุทธการและ

ยุทธวิธีมากขึ้น	

	 ๕.	ตลอดเวลาที่ผ่านมากรมอุทกศาสตร์	ให้ความ

ส�าคัญในการรวบรวมข้อมูลทางอุทกศาสตร์	จะเน้นความรู้

ตารางที่	๓-๑		ล�าดับความส�าคัญของข้อมูลอุทกศาสตร์	(IOC)
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 ๓.๓. อุทกศาสตร ์ไทยในต ้นทศวรรษที่  ๑๑
“The Power of HydrographyThe Power 
of Nation”
	 จากเกียรติประวัติท่ีมีมาอย่างยาวนาน	ปัจจุบัน	

กรมอุทกศาสตร์	ได้ด�าเนนิงานผ่านมาถงึ	๑๐๐	ปี	ย่างก้าวสู่	

ทศวรรษที่ 	 ๑๑	 มีความท้าทายหลายหลากในยุคที่

เทคโนโลยีในการส�ารวจข้อมูลในทะเลได้รับการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง	ยานส�ารวจต่าง	ๆ	ได้รับการพัฒนาไปสู่ยุค

ไร้คนขับ	 ระบบสารสนเทศถูกน�ามาใช้อย่างแพร่หลาย	

กองทัพเรือมีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ

การในทุกมิติ	 โดยเฉพาะได้เพิ่มเติมขีดความสามารถใน

การปฏบิตักิารใต้น�า้	 โดยการจดัหาเรอืด�าน�า้เข้าประจ�าการ

ในปี	๒๕๖๗	ประชาชนมีความต้องการข้อมูลทางทะเลใน

หลายมิติมากขึ้น	 มีการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ	์

(Artificial	Intelligence	:	AI)	เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

ต่าง	ๆ	ให้มีความถกูต้องรอบคอบสะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้	

  ‘‘The Power of Hydrography

    The Power of Nation’’
	 ตามแผนพัฒนาขีดความสามารถของกระทรวง

กลาโหม	ปี	๒๕๖๐	-	๒๕๖๙	และยุทธศาสตร์	กองทัพเรือ	

๒๐	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๗๙	มีเป้าหมายในการพัฒนา

กองทัพเรือให้สามารถต่อสู้กับภัยคุกคามทั้ง	๓	มิติ	ด้วย

ก�าลังรบท่ีเหมาะสม	 และสอดคล้องกับสถานการณ์	

ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวนั้น			ต้องอาศัยข้อมูลข่าวกรอง

ภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ

ด้านอุทกศาสตร์มากข้ึนเพื่อแก้ป ัญหาความท้าทาย

ในการด�าเนนิงานทีส่�าคญัในระยะยาว	กรมอทุกศาสตร์	ต้องมุ่งเน้น

จากองค์กรทีมี่ข้อมลูเป็นศนูย์กลาง	เป็นองค์กรที่มีความรู้

เป็นศูนย์กลาง	 เพื่อให้สามารถประยุกต์การใช้ความรู้ทาง

อุทกศาสตร์ในการสร้างผลผลิต	และแก้ปัญหาในด้านต่าง	ๆ 

ให้กองทัพเรือได้

	 ๖.	การส่งเสริมการสร้างและเผยแพร่ความรู้ทาง

อุทกศาสตร์เพื่อให้เกิดความตระหนักรู ้สภาพแวดล้อม

ของหน่วยปฏิบัติในสถานการณ์ที่ความรู้ทางอุทกศาสตร์

เป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จปัจจัยหนึ่ง	 แม้ว่าผลผลิตที่

หน่วยผู้ใช้อาจยังไม่เห็นความส�าคัญแต่กรมอุทกศาสตร	์

ในฐานะที่ เป ็นหน ่วยเจ ้ าของวิทยาการทางด ้ าน

อุทกศาสตร์ต้องศึกษาและหาช่องทางในการสร้างความ

ตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของผลผลิตดังกล่าวไม่สามารถ

ละเลยได้เน่ืองจากหากหน่วยผู้ใช้เริ่มเข้าใจความส�าคัญ

และพัฒนาความสามารถจนจ�าเป็นต้องใช้	ข้อมูลข่าวสาร

สารสนเทศและความรูท้างอทุกศาสตร์นัน้	ๆ 	กรมอทุกศาสตร์

ต้องใช้เวลาในการสร้างระบบงานและบุคลากรเป็นเวลา

หลายปีรองรบัการสร้างผลผลติดงักล่าว

	 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากสิ่งแวดล้อมในอนาคตซ่ึง

ความต้องการใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ทางอุทกศาสตร์ทั้ง

ในกองทัพเรือและการพัฒนาประเทศด้านอื่น	ๆ	รวมถึง

ความจ�าเป ็นในการศึกษาวิจัยให ้ เกิดองค ์ความรู ้ที่

เ ก่ียวข ้องกับทะเลเพื่อเพิ่มความสามารถในการใช ้

ประโยชน์จากทะเลได้อย่างยั่งยืนมีความส�าคัญเพ่ิมข้ึน

อีกทั้งมีความหลากหลายในหลาย	ๆ	มิติทั้งความต้องการ

เชิงพื้นที่	ความต้องการด้านเวลาในการตอบสนองต่อการ

ได้ข้อมลู	และประเภทของข้อมลู	ซึง่ปัจจบุนักรมอทุกศาสตร์

เก็บข้อมูลบางส่วนเท่านั้นความจ�าเป็นในการร่วมมือเพ่ือ

สามารถได้ข้อมูลหลากหลายประเภทจากการส�ารวจใน

คราวเดียวกันจะเป็นแรงบังคับให้เกิดความร่วมมือ

กับหน่วยงานอื่น	 ๆ	 เพื่อเสริมขีดความสามารถซึ่ง

กรมอุทกศาสตร์อาจไม่จ�าเป็นต้องด�าเนินการด้วยตัวเอง

และให ้สังคมโดยรวมได ้รับประโยชน์จากขีดความ

สามารถของกรมอุทกศาสตร์ซึ่งหน่วยงานอื่นไม่ม	ี

๑๓๓
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เพื่อการวางแผนและด�าเนินกลยุทธ์ส�าหรับการปฏิบัติ

การทหารต่าง	ๆ	 โดยเฉพาะพื้นที่ปฏิบัติการของทัพเรือ

ภาคน้ันฐานข้อมูลสมุทรศาสตร์และสภาพพื้นท้องทะเลมี

ความส�าคัญยิ่งและต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง	 ต้ังแต่

ภาวะปกติ	อีกทั้งจากแนวโน้มสภาวะแวดล้อมโลกที่ท�าให้

การเกิดภัยพิบัติ	และ	สาธารณภัยทางทะเล	ในห้วง	๑๐	ปี

ข้างหน้า	มีความถี่	ความรุนแรง	และซับซ้อนเพิ่มมากข้ึน	

ทั้งที่เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติและจากการ	

กระท�าของมนุษย์	ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อความมั่นคง

ของชาติทางด้านความปลอดภัยในเส้นทางคมนาคมทาง

ทะเล	ระบบเศรษฐกิจ	การสูญเสียชีวิตประชาชน	และ

ทรัพย์สินของประเทศ	 ในการนี้กองทัพเรือ	 ในฐานะ

หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลมีหน้าที่ในการ

ช่วยเหลือประชาชน	 และเรือเดินทะเลที่ประสบภัย

ในทะเล	ซึ่งต้องใช้ข้อมูลทางอุทกศาสตร์ในการวางแผน	

และปฏิบัติงานในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน

ทะเล

	 จากสภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 ดังนั้นใน	

๑๐	ปีข้างหน้า	กรมอุทกศาสตร์	จงึได้ก�าหนดวสิยัทัศน์ไว้ว่า	

“จะเป็นหน่วยงานท่ีใช ้ข ้อมูลเป็นศูนย์กลางในการ

สนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพเรือ	ด้วยการบริหาร

จัดการที่มีคุณภาพ”	 เพื่อเป็นเครื่องมือก�าหนดทิศทางใน

การปฏิบัติกิจกรรมขององค์กร	 และพัฒนางานด้าน

อุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่อง	 โดยมีเป้าประสงค์ส�าคัญ

ในการจัดท�าโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานทางอุทกศาสตร	์

(Hydrographic	Spatial	Data	 Infrastructure	 :HSDI)	

และข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์	ที่มีประสิทธิภาพ

และได้มาตรฐาน	ภายในปี	๒๕๗๔	และได้ก�าหนดพันธกิจ	

เพื่อตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์	และการเป็นหน่วย

งานระดับประเทศในการให้บริการด้านการเดินเรือ	

จ�านวน	๕	ข้อ	ได้แก่

	 ๑.	การสนับสนุนข้อมูลทางอุทกศาสตร์เพื่อการ

ปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ	ด้วยข้อมูลจากศูนย์

ข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์	 โดยจะส่งมอบบริการ

ข้อมลูข่าวกรองทางอทุกศาสตร์โดยตรงให้แก่หน่วยก�าลงัรบ 

และกรมฝ่ายอ�านวยการที่ขอรับการสนับสนุนข้อมูลผ่าน

ระบบ	Web	Map	Service	ที่สามารถให้บริการได้ตลอด	

๒๔	ชั่วโมง	ในส่วนของข้อมูลทางสมุทรศาสตร์	และข้อมูล

อุตุนิยมวิทยาที่เป็นข่าวสารเปิดเผย	 ไม่มีผลกระทบต่อ

ควานมั่นคง	จะให้บริการผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์	

และผ่านแอปพลิเคชั่นของกรมอุทกศาสตร์	เพื่อเพิ่มความ

หลากหลายและความสะดวกในการเข้ารับบริการ	ตลอด

จนเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน

กับผู้รับบริการ	 ในการแจ้งส่ิงที่มีการเปล่ียนแปลงไปจาก

ข้อมูลท่ีปรากฏในแผนท่ีเดินเรือ	 หรือจากผลิตภัณฑ์

หน่วยงานให้บริการ	

	 ๒.	 การปรับโครงสร้างและพัฒนาระบบของ

กรมอทุกศาสตร์ให้สามารถรองรบัระบบการเป็นหน่วยงาน

ที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง	 โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าว

กรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์	 ประกอบด้วย	

กองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์	 กองสมุทรศาสตร	์

กองอุตุนิยมวิทยา	และกองส�ารวจแผนที่	 เพื่อสนับสนุน

ข้อมลูข่าวกรองฯ	ให้ศูนย์ปฏบิติัการเรอืด�าน�า้	และศนูย์สงคราม

ทุ่นระเบิด	จดัตัง้กองบรหิารพสัดอุทุกศาสตร์	ประกอบด้วย

แผนกเทคนิคเครื่องมืออุทกศาสตร์	 แผนกคลังพัสด	ุ
              

๑๓๔

ภาพที่	๓-๓	เครือข่ายการสื่อสารระบบดิจิทัลใต้ทะเล
ทีม่า:	NATO	Centre	for	Maritime	Research	and	Experimentation	

(CMRE)	graphic.	
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แผนกเครื่องมือและซ่อมบ�ารุง	ท�าหน้าที่ในการอ�านวยการ

งานด้านการส่งก�าลังบ�ารุงสายอุทกศาสตร์	และยกระดับ

โรงเรยีนอทุกศาสตร์	เป็นหน่วยขึน้ตรงกบักรมอทุกศาสตร์	

เพื่อให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากรสายงาน

อทุกศาสตร์รองรบัวิทยาการและเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป

	 ๓.	 การพัฒนาการส ่ งก� าลั งบ� ารุ งสายงาน

อุทกศาสตร์ให ้กับกองทัพเรือให้เพียงพอตามความ

ต้องการ	และครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ	 โดยการด�าเนิน

การน้ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการส่ง

ก�าลังของสถานีอุทกศาสตร์ภาคท่ีต้ังอยู ่ในพื้นที่ของ

ทัพเรือภาคที่	๑	ทัพเรือภาคที่	๒	และทัพเรือภาคที่	๓	ให้

สามารถด�าเนินการตามแนวคิด	 ในแผนปฏิบัติการ	

กรมอุทกศาสตร์รองรับแผนยุทธการของกองทัพเรือ	

ที่เป็นการมอบกิจตามแผนป้องกันประเทศด้านต่าง	ๆ	

จากกองทัพไทย

	 ๔.	 การให้บริการข้อมูลเพื่อความปลอดภัยใน

การเดินเรือและการบรรเทาสาธารณภัยให้แก่หน่วยงาน

ภาครัฐ	 และประชาชน	 ได้อย่างถูกต้อง	ทันสมัยตาม

มาตรฐานสากล	ครอบคลมุพืน้ทีร่บัผดิชอบของกองทพัเรอื	

ได้แก่	๑)	 ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยในการเดินเรือ	

การให้บริการเวลามาตรฐานประเทศไทย	ระดับน�้าท�านาย

ในน่านน�า้ไทย	และเวลาดวงอาทติย์	ดวงจนัทร์ขึน้-ตก	ผ่าน

แอปพลิเคชั่นกรมอุทกศาสตร์	 และการบริการความ

ปลอดภัยในการเดินเรือ	ส่งมอบโดยตรงถึงเรือพาณิชย์

และเรือประมงต่าง	ๆ	ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	ด้วยการซ่อม

บ�ารุงที่ต ่อเนื่องและการแก้ไขความเสียหาย	 เพื่อให้

เครื่องหมายทางเรือ	(Aid	to	Navigation)	มีความพร้อม

ใช้งานตลอด	๒๔	ชั่วโมง	 โดยมีนายประภาคาร	ร่วมกับ

ก�าลังพลของสถานีอุทกศาสตร์ภาค	ตลอดจนการจัดหา

เรือใช้งานเคร่ืองหมายทางเรือล�าใหม่ทดแทน	 เรือหลวง

สุริยะ	 ท่ีมีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนานถึง	๔๐	ปี	 เพ่ือ

เป ็นหลักประกันมาตรฐานในการปฏิบั ติงานด ้าน

เคร่ืองหมายทางเรือของประเทศให้สามารถติดต้ัง	ตรวจสอบ	

และซ่อมบ�ารุงได้อย่างต่อเนื่อ

	 ๕.	 การเสริมสร้างขีดสมรรถนะก�าลังพลให้มี

ความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลโดยการ

จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

จากองค์การอุทกศาสตร์สากล(IHO)	 ซ่ึงประกอบด้วย

หลักสูตรที่เกิดขึ้นจากความร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภมูภิาคเอเชียตะวนัออก	และหลักสตูรของกรมอทุกศาสตร์	

ซ่ึงจะเปิดให้หน่วยงานในกองทัพเรือ	หน่วยงานราชการ	

และรัฐวิสาหกิจ	ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ผ่านการคัด

เลือกเข้าร่วมหลักสูตรด้วย	

๑๓๕
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	 โดยมีเป้าหมายเพือ่ตอบสนองต่อยทุธศาสตร์ชาต	ิ

๒	 ส่วนหลัก	 ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	 และ

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	

กล่าวคอื	ในด้านความมัน่คง	ให้บรกิารสนบัสนนุผลติภณัฑ์

และข้อมูลจ�าเป็นต่อการปฏิบัติการทางทหารสาขาต่าง	ๆ

ให้กับกองทัพเรือเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้ในการ

วางแผนและใช้ประกอบการตัดสินใจ	 ในการปฏิบัติงาน

ตามหน้าที่และภารกิจในการรักษาความมั่นคงและการ

รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลส่งผลให้ประเทศมี

ความม่ันคงในมิตทิางทะเล	ตามเป้าหมายของแผนแม่บท	ฯ	

เป้าหมายที่	๒	ส�าหรับด้านการสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันเป็นการด�าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	 ในมิติของโครงข่าย

คมนาคมและขนส่งทางทะเลส ่งเสริมให ้ เกิดความ

ปลอดภัยในการเดินเรือและการรักษาชีวิตและทรัพย์สิน

ในทะเลซึ่งเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศตาม

อนุสัญญาฯ	UNCLOS	บทที่	๕	Safety	Of	Life	At	Sea	

(SOLAS)	ซึ่งไทยลงนามรับรองและให้สัตยาบันไว้	 โดย

เป็นการบริการ	บริการผ่านการส�ารวจและจัดท�าแผนที่

เดินเรือบรรณสารการเดินเรือ	 และข้อมูลข่าวสารเพื่อ

ความปลอดภยัในการเดินเรอื	เช่น	การออกประกาศชาวเรอื	

การให้ข ้อมูลอุตุนิยมวิทยาทางทะเล	 การแจ้งเตือน

สภาวะอากาศรุนแรง	และให้บริการข้อมูลระดับน�้าทะเล

เพื่อการเดินเรือ	เป็นต้น	รวมทั้งการให้บริการเครื่องหมาย

ทางเรือเพื่อแจ้งเตือนที่หมายอันตรายในทะเลหรือใช้เป็น

ที่หมายในการน�าเรือให้ปลอดภัย	ซึ่งการด�าเนินการทั้ง

ปวงนัน้จะต้องมกีารส�ารวจข้อมลูทางอทุกศาสตร์	สมทุรศาสตร์	

และอุตุนิยมวิทยา	 เพื่อน�าข้อมูลมาจัดท�าผลิตภัณฑ์เพ่ือ	

ให้บริการดังท่ีกล่าวมาแล้วรวมทั้งด�ารงรักษาให้ระบบ

           

การบริการต่าง	ๆ	สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง	

นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้มายังสามารถให้ผลพลอยได้ใน

การน�าไปสนับสนุนงานพัฒนาประเทศในรูปแบบอื่น	ๆ

เช่น	งานเขตแดนระหว่างประเทศทางทะเล	การบริหาร

จดัการพืน้ทีท่างทะเล	การวจิยัพฒันาทางทะเล	การวเิคราะห์

ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง	การอนุรักษ์ทรัพยากร

ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การประมง	การวางสาย

เคเบิ้ล	 สายไฟฟ้าและท่อทางใต้น�้า	 เป็นต้น	 และยัง

สามารถน�าไปใช้เพื่อการแจ้งเตือนและบริหารจัดการ

ภัยพิบัติทางทะเลรวมทั้งการค้นหาและช่วยเหลือผู ้

ประสบภัยในทะเลอีกด้วย	

ประเด็นเป้าหมายที่ส�าคัญ ได้แก ่

๑)	การปฏิบัติงานด้านความมั่นคง	และการรักษาผล

ประโยชน์ของชาติทางทะเลของกองทัพเรือเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

๒)	ประชาชนผู้ใช้ทะเลมีข้อมูลเพียงพอในการใช้งาน

เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและมีความเช่ือม่ันใน

โครงสร้างการคมนาคมทางทะเล	

๓)	ระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือและเครื่องหมายทาง

เรืออื่น	ๆ	ที่ติดตั้งในบริเวณฐานทัพ-ท่าเรือของกองทัพเรือ	

พื้นที่ปฏิบัติการของทัพเรือภาคที่	๑	ทัพเรือภาคที่	๒		

๑๓๖
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ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ต้องการ ได้แก่

๑)	การปฏิบัติงานด้านความมั่นคง	และการรักษาผล

ประโยชน์ของชาติทางทะเลของกองทัพเรือเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ	

๒)	ประชาชนผู้ใช้ทะเลมีข้อมูลเพียงพอในการใช้งาน

เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ	และมีความเชื่อมั่นใน

โครงสร้างการคมนาคมทางทะเล

๓)ระบบเครื่ องหมายทางเรือในน ่ านน�้ า ไทยมี

ประสิทธิภาพ	 การเดินเรือในน่านน�้าไทยของเรือใน

กองทัพเรือ	และเรืออื่นๆ	มีความปลอดภัย	 เนื่องจากมี

เครื่องหมายทางเรือ	 ช่วยในการเดินเรืออย่างพอเพียง	

และมีประสิทธิภาพ	

ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ (KPIs)

 เชิงปริมาณ ได้แก่

	 ๑)	ปรับปรุงต้นฉบับแผนที่เดินได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	๗๐	ของจ�านวนแผนที่เดินเรือทั้งหมด	

	 ๒)	 มีฐานข้อมูลแผนท่ีทะเลและข้อมูลทาง

สมทุรศาสตร์ร้อยละ	๑๐๐	ในพื้นที่ที่ก�าหนด

	 ๓ ) 	 ร ะบบ ทุ ่ น เ ค รื่ อ งหมายทา ง เ รื อ และ

เคร่ืองหมายทางเรืออื่น	ๆ	 ในน่านน�้าไทยสามารถใช้งาน

ได้ตลอดเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ	๙๕	 ของเวลาและ

จ�านวนเครื่องหมายทางเรือทั้งหมด

 เชิงคุณภาพ ได้แก่ 

	 ๑)	แผนที่เรือได้รับการจัดท�าตามมาตรฐาน	มีค่า

ความถูกต้องเชิงต�าแหน่ง	 และทางความลึกได้ตาม

มาตรฐานองค์การอุทกศาสตร์สากล	IHO	S-44	และได้รับ

การจัดเก็บอย ่างเป ็นระบบตามมาตรฐานองค ์การ

อุทกศาสตร์สากล	(S-100)	

 ๒)	เครือ่งหมายทางเรอืในน่านน�า้ไทยทีก่รมอทุกศาสตร์

เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ตามที่สมาคมประภาคาร

ระหว่างประเทศ	(IALA)	ก�าหนด	

และ	ทัพเรือภาคที่	๓	และพื้นที่เดินเรืออื่น	ๆ 	ที่กองทัพเรอื	

จะต้องเข ้าไปปฏิบัติการ	 ครอบคลุมทั่วน ่านน�้าไทย	

จะได้รับการตรวจซ่อมบ�ารุงตามแผนปฏิบัติราชการฯ 

อย่างครบถ้วนและสม�่าเสมอตามมาตรฐาน

ผลผลิต (Output) ที่ต้องการ คือ

๑)	ข้อมูลตัวเลขน�้า	ลักษณะพื้นท้องทะเล	กระแสน�้า	

ฯลฯ	ส�าหรับผลิตแผนที่เดินเรือ

๒)	 การตรวจสอบความถูกต้องของแผนท่ีเดินเรือ

ทีส่ร้างใหม่

๓)	ข้อมูลความลึกน�้า	และเส้นแนวน�้าบริเวณขอบฝั่ง	

เพื่อวิเคราะห์อัตราการกัดเซาะและทับถมของชายฝั่ง

๔)	สถานีวัดระดับน�้า	มีความถูกต้องทางระดับ	และ

พร้อมใช้งาน	ส�าหรบัค�านวณค่าระดบัน�า้เพือ่จดัท�ามาตราน�า้	

๕)	 ฐานข้อมูลแผนที่ทะเล	 และการผลิตต้นฉบับ

แผนที่เดินเรือ	และการผลิตแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์	

ตามมาตรฐานที่ก�าหนด	

๖)	ประภาคาร	กระโจมไฟ	ในน่านน�้าไทย	สามารถใช้

งานได้อย่างต่อเนื่อง	 และสามารถจัดหาเรือใช้งาน

เครื่องหมายทางเรือล�าใหม่ทดแทน	 เรือหลวงสุริยะ	

ได้ตามกรอบเวลาที่ก�าหนด	

๗)	หลักสูตรของโรงเรียนอุทกศาสตร์ได้รับการรับรอง

มาตรฐานจากองค์การอุทกศาสตร์สากล	

๘)	 การส่งก�าลังบ�ารุงสายงานอุทกศาสตร์ให้กับ

กองทัพเรือได้อย่างเพียงพอตามความต้องการ	

๙)	 ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร	์

สนับสนุนการวางแผนและด�าเนินกลยุทธ์ส�าหรับการ

ปฏิบัติการทหารต่าง	ๆ

๑๓๗
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 ๓.๔. ขีดความสามารถของกรมอุทกศาสตร์ ในทศวรรษที่ ๑๑ - ๑๒ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ 

ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙

 ข้อมูล	ข่าวสาร	สารสนเทศทางอุทกศาสตร์เป็นปัจจัยทวีก�าลัง	(Force	Multiplier)	ของการปฏิบัติการทางเรือ	

กรมอุทกศาสตร์มีขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ท่ีส�าคัญ	คือ	 รวบรวม	จัดท�า	 วิเคราะห์	และให้บริการข้อมูล

อุทกศาสตร์	อุตุนิยมวิทยา	และสมุทรศาสตร์ให้กับหน่วยต่าง	ๆ	ในกองทัพเรือ	หรืออาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า	ภารกิจ

ที่ส�าคัญที่สุด	คือ	การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและความรู้ทางอุทกศาสตร์ให้แก่หน่วยปฏิบัติของกองทัพเรือ

ในรูปแบบที่ถูกต้อง	มีความทันสมัย	ภายในเวลาที่ต้องการ	เพื่อให้ฝ่ายเรามีความได้เปรียบในการตัดสินใจในการปฏิบัติ

การยุทธ

๑๓๘

	 กรมอุทกศาสตร์มีการส�ารวจอุทกศาสตร์	 สมุทรศาสตร์	 และอุตุนิยมวิทยา	 ในน่านน�้าไทย	 โดยมีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	และท�าการวิเคราะห์เพื่อน�าไปใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของหน่วยต่าง	ๆ	ในกองทัพเรือ 

ทั้งยามสงบและยามสงคราม	ซึ่งมีความต้องการข้อมูลสภาวะแวดล้อมธรรมชาติเพื่อน�าไปใช้ในการปฏิบัติการทางทหาร

มีความแตกต่างกันไปในแต่ละสาขา	

	 ในสงครามปราบเรือด�าน�้า	 และเรือด�าน�้า	 ลักษณะทางกรมอุทกศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ด้าน	Ocean	

Acoustic	และ	Geo-Acoustic	ที่ส่งผลต่อการเดินทางของเสียงใต้น�้าจะมีความส�าคัญอย่างมาก	 ในการยกพลขึ้นบก	

ลักษณะอุทกศาสตร์บริเวณชายฝั่ง	 โครงสร้างของชายฝั่งและข้อมูลสมุทรศาสตร์	 ในบริเวณใกล้ฝั่งในเขตคลื่นเเตกตัว	

จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ	ในสงครามทุ่นระเบิดต้องการข้อมูลความลึกน�้า	และวัตถุใต้น�้า	ความรู้ความเข้าใจใน

ลกัษณะพืน้ทีช่ายฝ่ัง	และโครงสร้างทางธรณวีทิยาของพืน้ท้องทะเล	การปฏิบติัการสงครามพเิศษต้องการข้อมูลกระแสน�า้ 

และระดับน�้า	แผนที่ที่ทันสมัย	และความสว่างของดวงจันทร์	 เป็นต้น	กรมอุทกศาสตร์ได้น�าแนวทางการใช้ข้อมูลทาง

อุทกศาสตร์	Battlespace	on	Demand	 (BonD)	ของกองทัพสหรัฐฯ	 เป็นต้นแบบก�าหนดแนวทางการสนับสนุน

กองทัพเรือในทศวรรษที่	๑๑-๑๒	ดังต่อไปนี้

ขีด

ความสามารถ

ในอนาคต

เพื่อรองรับ

ยุทธศาสตร์

กองทัพเรือ

ระยะ ๒๐ ปี

พ.ศ.๒๕๖๐ -

๒๕๗๙
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ภาพที่	๓-๔	แสดงกรอบแนวคิด	BonD	–	สนับสนุนยุทธศาสตร์ทางสมุทรศาสตร์ระยะยาว
เชื่อมระหว่างข้อมูลสภาพแวดล้อมไปยังการตัดสินใจ

	 BonD	จัดระดับข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ไว้	๔	ระดับคือ	๑)	ระดับที่	๑.(Tier	0)	ระดับข้อมูล		

๒)	ระดับที่	๒.(Tier	1)	ระดับการพยากรณ์สภาพแวดล้อม	๓)	ระดับที่	๓.(Tier	2)	ระดับการพยากรณ์สมรรถนะ	และ	

๔)	ระดับที่	๔.(Tier	3)	ระดับการตัดสินใจ	

 ระดับที ่๑. (Tier	0)	ระดบัข้อมลูเกบ็รวบรวมข้อมลูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต	ิประกอบด้วยข้อมลูทีร่วบรวม

ได้จากการตรวจวัดปัจจัยทางอุทกศาสตร์	สมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา	 โดยใช้เครื่องมือส�ารวจต่าง	ๆ	และเครื่องมือ

ตรวจวัดในสิ่งแวดล้อมจริง	

ความโปร่งแสงเฉพาะพื้นที่ความโปร่งแสง

ภาพที่	๓-๕		ตัวอย่าง	ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในมิติต่าง	ๆ	ระดับที่	๑.	(Tier0)

๑๓๙
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  ระดับที่ ๓.	(Tier	2)		ประเมินผลลักษณะสภาพ

แวดล้อมทางธรรมชาติในอนาคตต่อการปฏบิติัการทางเรอื	

โดยน�าผลการพยากรณ์สภาพแวดล้อม	 ในระดับที่	 ๒	

ร่วมกับคุณลักษณะของระบบอาวุธ	ระบบตรวจจับ	และ	

บคุลากร	ว่าจะมผีลกระทบอย่างไรต่อขดีความสามารถของ	

บคุคล	แพลตฟอร์ม	ระบบตรวจจบั	และ	ระบบอาวธุ	ในเวลา

และพื้นที่ที่จะมีการปฏิบัติการของหน่วยของ	กองทัพเรือ

ข้อมูลที่ใช ้  

สภาพแวดล้อม	อุณหภูมิ	 ความเค็ม	ความลึก	ลักษณะ

ตะกอน	สภาวะทะเล	 เสียงแวดล้อม	ฝน	โซนาร์	ความถี่			

ก�าลังส่ง	ความลึกของโซนาร์

ผลลัพธ์	POD	(Probability	of	Detection)/	Sonic	Layer/

Depth	Cut	off	Frequency
 ระดับที่ ๒.	 (Tier	1)	คาดการณ์ลักษณะสภาพ

แวดล้อมทางธรรมชาตใินอนาคต	โดยน�าข้อมลูจาก	ระดบัที่	

๑	ร่วมกับแบบจ�าลองทางคณติศาสตร์เพือ่พยากรณ์สภาพ

แวดล้อมในเวลาและพื้นที่ตามความต้องการในการปฏิบัติ

การของหน่วยเรือ

 

ภาพที่	๓-๖	 	ตัวอย่าง	ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในมิติ
ต่าง	ๆ 		ระดับที่	๑.		Thermocline	(ซ้ายบน)		Surface	Duct	(ขวาบน)	

Sound	Channel	(ซ้ายล่าง)	และ	Shadow	Zone	(ขวาล่าง)	

ภาพที่	๓-๗		ตัวอย่าง	ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร
ในมิติต่าง	ๆ	ระดับที่	๒.	(Tier	1)	ทิศทางและความเร็วกระแสน�้า

ภาพที่	๓-๘	ตัวอย่าง	ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารใน
มิติต่าง	ๆ 	ระดับท่ี	๒.	ความสงูของระดบัน�า้ทีเ่ปลีย่นแปลงจากระดบัปกติ
จากโปรแกรม	POM	(ภาพบน)	และความสูง	และทิศทางของคลื่นนัย

ส�าคัญจากโปรแกรม	WAM	(ภาพล่าง)

ภาพที	่๓-๙		 ตัวอย่าง	 ข้อมลูสนบัสนุนการปฏบัิติการทางทหารในมติต่ิาง	ๆ  
ระดับที่	๓.	POD	ของโซนาร์	จากโปรแกรม	WADER	ซึ่งแสดง	POD	
ณ	จุดท่ีมีข้อมูลทางอุทกศาสตร์และคุณลักษณะของโซนาร์

ภาพที	่๓-๑๐	ตวัอย่างข้อมลูสนบัสนนุการปฏบิตักิารทางทหารในมติิ
ต่าง	ๆ		ระดับที่	๓.	(Tier	2)	ซึ่งน�าผล	POD	จากโปรแกรม	WADER	

มาสร้างในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่

๑๔๐
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 ระดับที่ ๔.	(Tier	3)		ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติ

การทางเรือที่สอดคล้อง	 เป็นการใช้ข้อมูลข่าวสารและ

ความรู้จากทุกระดับมาประยุกต์	ใช้ในการตัดสินใจซึ่งรวม

ถึงการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบต่าง	ๆ	ด้วย

๓.๕ ทศวรรษที ่๑๑ ก้าวแรกการพฒันาสูศ่ตวรรษใหม่ 

 เครื่องมือส�าคัญ ท่ีกรมอุทกศาสตร์	 วางแผน

ด�าเนินการจัดหา	 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	ส�าหรับการ

สนับสนุนข้อมูลทางอุทกศาสตร์เพ่ือการปฏิบัติการทาง

ทหารของกองทัพเรือ	การพัฒนาประเทศและการช่วย

เหลือประชาชน	ได้แก่

	 ๑)	ระบบหยั่งน�้าส�าหรับเรือพฤหัสบดี	๕	และ	๖	

และระบบหยัง่น�า้แบบหลายล�าคลืน่ส�าหรบัน�า้ลกึ	ของเรอื

หลวงพฤหัสบดี	 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเรือให้

สามารถส�ารวจแบบหลายล�าคลื่นได้ในช่วงความลึกน�้า

ใต้หัว	Transducer	(Depth	below	transducer)	ตั้งแต่	

๐-๓,๐๐๐	 เมตร	 เพื่อใช้ส�าหรับการหาข้อมูลความลึก

น�้า	และสิ่งอันตรายใต้น�้าในการส�ารวจ	ส�าหรับการจัดท�า

แผนที่เดินเรือ	 (Hydrographic	Survey)	ตามมาตรฐาน
การส�ารวจทางอุทกศาสตร์ขององค์การอุทกศาสตร์สากล	

บรรณาธกิรคร้ังที	่๕	ชัน้	1a	(IHO	S-44	5	th	Edition:	1a)
	 ๒)	ทุน่ตรวจคลืน่	และทุน่ส�ารวจทางสมทุรศาสตร์	

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจวัดและรวบรวม
ข้อมูลคลื่นในทะเล	รวบรวมข้อมูลอุณหภูมิ	และความเค็ม
ของน�า้ทะเลตามชัน้ความลึก	แบบต่อเนือ่งทัง้ในเวลาคลืน่
ลมสงบ	และคลื่นลมแรง	ส�าหรับใช้ในงานตรวจวัดข้อมูล
ทางด้านสมทุรศาสตร์	เช่น	กระแสน�า้	ความเคม็	อณุหภมู	ิ
ความเรว็เสยีง

	 ๓)	ปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมลูแผนทีท่ะเล
แบบเบ็ดเสร็จ	ให้โปรแกรมในระบบดังกล่าวเป็น	Latest	
Release	 (Update)	และ	Service	Pack	 (Fix)	ล่าสุด	
รองรับการจัดท�าแผนที่ในระบบบริหารจัดการแผนที่ทาง
ทะเลแบบเบ็ดเสร็จ

ภาพท่ี	๓-๑๑	ตัวอย่าง	ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในมิติ
ต่าง	ๆ	ระดับท่ี	๓.	ซึ่งน�าผล	POD	จากแบบจ�าลองทางอุตุนิยมวิทยา
ร่วมกับคุณลักษณะของเรดาร์	(ภาพซ้าย)	น�ามาสร้างระยะตรวจจับ
ของเรดาร์	X-Band	ต่อเป้าผิวน�้าขนาดเล็กในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที	่

(ภาพขวา)	ในลักษณะเดียวกับ	โซนาร์

ภาพท่ี	๓-๑๒		ตัวอย่างข้อมูลสารสนเทศ	ในระดับที่	๔.	(Tier	3)	
The	Decision	Layer	แผนผังช่วยการตกลงใจจากความสูงคลื่น

นัยยะส�าคัญ	(รูปซ้าย	)และตารางการตัดสินใจ	(รูปขวา)

ภาพท่ี	๓-๑๓	ตัวอย่างข่าวสาร	สารสนเทศ	ในระดับที่	๔.	(Tier	3)	
The	Decision	Layer	แผนที่ประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติ
การของโจรสลัด	 สีแดงคือความเสี่ยงที่จะมีการปฏิบัติการของโจร
สลัดสูง	 สีเหลืองคือความเสี่ยงที่จะมีการปฏิบัติการของโจรสลัดสีเขียว
การปฏิบัติการของโจรสลัดไม่น่าเกิดขึ้น	 โดยพิจารณาจากความสูง

ของคลื่นนัยส�าคัญ

๑๔๑
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๖)	ระบบแสดงผลข่าวกรองทางอทุกศาสตร์	ส�าหรบัให้
บรกิารข้อมลูข่าวกรองทางอุทกศาสตร์สนบัสนนุการปฏบัิติ
การทางทหารและการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา	โดยใช้
ข้อมลูอทุกศาสตร์	สมทุรศาสตร์และอตุนุยิมวทิยา	ผ่านการ
วเิคราะห์และประมวลผล	ประกอบด้วยส่วนต่าง	ๆ 	ทีส่�าคัญ	
จ�านวน	๔	ส่วน	ได้แก่	ส่วนสนับสนุนระบบแสดงผลข่าว
กรองทางอทุกศาสตร์และรกัษาความปลอดภยั	ส่วนบรหิาร
จัดการ	วิเคราะห์	ประมวลผล	ข้อมูลภูมิสารสนเทศทาง
ทหารด้านอทุกศาสตร์	ส่วนสนบัสนนุการปฏบิติัการเรอืด�าน�า้	
และส่วนสนบัสนนุการปฏบิติัการทางทหารของกองทพัเรอื

กล้องบนัทกึภาพวดิโีอใต้น�า้พร้อมไฟฉาย	และตดิตัง้ระบบ	
เซ็นเซอร์ป้องกนัการชนของยานส�ารวจใต้น�า้ด้วยคลืน่เสยีง
แบบ	Looking	Forward	Sonar	สามารถตรวจจับและ
หลบหลีกวัตถุกีดขวางบนเส้นทางได้ในระยะไม่น้อยกว่า	
๑๐	เมตร	

 

๔)	ระบบหยัง่น�า้ชนดิหลายล�าคลืน่พร้อมพาหนะ	แบบ
ติดต้ังประจ�าที่กับเรือยนต์ส�ารวจขนาดเล็กเพื่อสนับสนุน
การส�ารวจเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว	ใช้ในการส�ารวจความ
ลึกน�้าในเขตฐานทัพ	ท่าเรือ	ร่องน�้าส�าคัญ	การส�ารวจช่อง
ทางเพือ่ส่งความช่วยเรอืทางมนษุยธรรม	(Humanitarian	
Assistance	Disaster	Relief	 :	HADR)	และส�ารวจสิ่ง
อันตรายใต้น�้าเพื่อจัดท�าแผนที่เดินเรือส�าหรับเรือด�าน�้า	
และร่องน�้าช่องทางออกจากท่าเรือของเรือด�าน�้า	โดยมีค่า
ความถูกต้องของข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานการส�ารวจ
อุทกศาสตร์ช้ันพิเศษขององค์การอุทกศาสตร์สากล	 (IHO	
S	-	44	5th	Edition:	Special	Order)

๕)	ยานส�ารวจใต้น�้าแบบอัตโนมัติ	 (AUV)	 เพื่อพัฒนา
ขดีความสามารถในการค้นหาและพสิจูน์ทราบ	สิง่อนัตราย
ใต้น�้าที่ความลึกมากกว่า	๑๐๐	เมตร	ตามมาตรฐานการ
ส�ารวจอุทกศาสตร์ชัน้พเิศษขององค์การอทุกศาสตร์สากล	
(IHO	S	-	44	5th	Edition:	Special	Order)	โดยจะติดตั้ง

ภาพที่	๓-๑๔	ทุ่นส�ารวจทางสมุทรศาสตร์

ภาพที่	๓-๑๕	ระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ทะเลแบบเบ็ดเสร็จ	

๑๔๒
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 ๓.๖ ทศวรรษที ่๑๒ ก้าวย่างสู่อนาคตอันกว้างไกล
	 ที่กล ่าวมาข ้างต ้นเป ็นการพัฒนางานของ

กรมอุทกศาสตร์ในช่วงระยะ	๑๐	ปีแรกในศตวรรษที่	๒	

อย่างไรก็ตามความส�าคัญและความซับซ้อนของงาน

อทุกศาสตร์ซ่ึงมหีลากหลายมติิทัง้ในแง่ของประเภทข้อมลู

ข่าวสารสารสนเทศและความรู้มิติในกรอบเวลาซึ่งต้องมี

การด�าเนินการในกรอบเวลา	ตั้งแต่ตามเวลาจริงใกล้เวลา

จรงิไปจนถึงเป็นทศวรรษหรอืศตวรรษส�าหรบังานทางด้าน

วทิยาศาสตร์ซึง่มคีวามส�าคญัต่อการพฒันาประเทศทัง้ทาง

ด้านเศรษฐกิจและสังคมส�าหรับการปฏิบัติการทางทหาร

งานของกรมอทุกศาสตร์จะอยูใ่นกรอบเวลาต้ังแต่ใกล้เวลา

จริงไปจนถึงสัปดาห์หรือเดือน	ตามความต้องการข้อมูล

สภาพแวดล้อมในการวางแผนทัง้ระดบัยทุธศาสตร์	ยทุธการ

และยุทธวิธี

	 ดงันัน้ตัง้แต่ทศวรรษที	่๑๒	เป็นต้นไปกรมอทุกศาสตร์

จะเน้นในการพัฒนาให้การปฏบิติังานซ่ึงน�าร่องในทศวรรษ

ที่	๑๑	ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในทุกมิติโดยน�าแนวคิดใน

การสนบัสนุนกองทพัเรอืของหน่วยงานในลกัษณะเดยีวกนั

ของชาติทีม่คีวามก้าวหน้าและแนวคดิรวมถงึมาตรฐานต่าง	

ๆ	ที่ก�าหนดโดยองค์กรระหว่างประเทศที่รับผิดชอบงาน

ด้านนั้นอยู่	เช่น	IHO		IALA	IMO	และ	IOC	Rapid	Envi-

ronmental	Assessment	 (REA)	REACH-BACK	และ	

Network	Centric	Warfare		(NCW)

	 เนือ่งจากการสร้างผลผลติทางอทุกศาสตร์มคีวาม

หลากหลายต้องการทรัพยากรเป็นจ�านวนมาก	ดังนั้นการ

มีข้อมูลข่าวสาร	สารสนเทศและความรู้ทางอุทกศาสตร์

ครบถ้วนและสอดคล้องกับเวลาในการปฏิบัติงานจึง

สามารถด�าเนนิการได้อย่างจ�ากดั	องค์กรสนธสิญัญาป้องกนั

แอตแลนติกเหนือ	 (NATO)	ก�าหนดแนวคิดเพื่อช่วยให้

ทราบถงึสภาพแวดล้อมของพืน้ทีป่ฏบัิตกิารและให้ข้อมูลแก่ผูมี้
อ�านาจตัดสินใจว่าสิ่งแวดล้อมจะส่งผลต่อการปฏิบัติการ
ของหน่วยของฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้ามทีอ่ยูใ่นพ้ืนทีอ่ย่างไร
ในการสนับสนุนการส�ารวจข้อมูลต่างๆทางอุทกศาสตร์
ส�าหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว	 (Rapid	
Environmental	Assessment	:	REA)	

๗)	ระบบพยากรณ์สภาวะแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์	

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการคาดหมายลักษณะทาง

สมุทรศาสตร์	บรรยากาศ	และคลื่นลมในทะเลล่วงหน้าให้

ได้อย่างน้อย	๗	วนั	ได้แก่	ข้อมลูกระแสน�า้ตามชัน้ความลกึ	

อณุหภมู-ิความเคม็น�า้ทะเลตามช้ันความลกึ	ความเรว็เสยีง

ใต ้น�้าตามช้ันความลึก	 คลื่นผิวน�้า	 และตัวแปรทาง

อุตุนิยมวิทยา	 เช่น	อุณหภูมิ	ความชื้น	ความกดอากาศ	

ทิศทางและความเร็วลม	ตามระดับความสูง	ซึ่งเมื่อแล้ว

เสร็จนอกจากจะสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการของเรือ

ด�าน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังสามารถสนับสนุน

ปฏบิตักิารทางทหารของกองทพัเรอืได้ในทกุมติ	ิท้ังในน่าน

น�้าประเทศไทยและพื้นที่ต่างประเทศ	เมื่อสิ้นสุดทศวรรษ

แรกของศตวรรษที่	๒	กรมอุทกศาสตร์จะสามารถตอบ

สนองต่อความต้องการของกองทัพเรือ	และการพัฒนา

ประเทศได้พร้อม	ๆ	กัน	มีมาตรฐานเป็นไปตามที่ก�าหนด

โดยองค์กรระหว่างประเทศโดยมีระบบสนับสนุนทางด้าน	

IT	ที่เหมาะสม

๑๔๓
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 แห่งความส�าเร็จของกรมอุทกศาสตร์	 ในการสนับสนุน
กองทัพเรือในระดับยุทธวิธี	เดิมเมื่อหน่วยกองทัพเรือ
จะเข้าพืน้ทีป่ฏบิติัการ	กรมอทุกศาสตร์จะมข้ีอมลูสนบัสนนุ
หน่วยปฏิบัติ	โดยใช้ข้อมูลจากอดีต	(Historical	Data)	ที่
เคยรวบรวมไว้	หลังจากกรมอทุกศาสตร์	ใช้แบบจ�าลองทาง
คณิตศาสตร์มากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	
	 ปัจจุบนักรมอทุกศาสตร์	สามารถให้การสนบัสนนุ
หน่วยกองทัพเรือในระดับการพยากรณ์สภาพแวดล้อม
(Tier	1)	 ได้มากขึ้น	อย่างไรก็ตามการสร้างผลผลิตนอก
เหนอืจากทีเ่ป็นผลลพัธ์โดยตรงจาก	แบบจ�าลองต่าง	ๆ 	ต้อง
ผ่านการด�าเนินกรรมวิธีข้อมูลที่แยกส่วนไม่เชื่อมต่อกัน
อย่างสมบูรณ์	

	 ในฐานะส่วนหนึง่ของแนวคดิ	REA	ภาพพืน้ผวิทาง
น�้าและพื้นทะเลของพ้ืนที่ปฏิบัติการน�าไปสู่ความรู้ท่ีเป็น
ปัจจัยทวีก�าลังให้ทราบถึงข้อได้เปรียบและเสียเปรียบใน
เชงิเปรยีบเทยีบของหน่วยปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้อง	ดงันัน้การได้ข้อมลู
สภาพแวดล้อมใกล้เวลาจริงที่สุดเป็นขีดความสามารถ
ส�าคัญ	ซึ่งจะมีการน�ายานพาหนะการส�ารวจอุทกศาสตร์
เฉพาะทางมาใช้เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีจ่�าเป็น	เมือ่ความแม่นย�า
และความละเอียดของระบบตรวจจับดีข้ึนและใช้ร่วมกับ	
อากาศยานหรือยานไร้คนขับ	ปริมาณข้อมูลที่รวบรวมได้
จะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอย่างมาก	ดังนั้นความจ�าเป็นในการ
รวมชุดเครือ่งมอืต่าง	ๆ 	ทีเ่อือ้ให้การประมวลผลข้อมลูเป็น
ไปโดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงเป็น
สิ่งจ�าเป็น
	 เมื่อกรมอุทกศาสตร์สามารถสร้างผลผลิตได้
สอดคล้องกับการใช้งานของหน่วยต่าง	ๆทั้งหมดแล้ว		ใน
ระยะต่อไป	กรมอุทกศาสตร์	จะเน้นในเรื่องการสามารถ
สนับสนุนถึงระดับยุทธวิธีซึ่งรวมถึง	ความสามารถด้าน	
REA	และ	Reach	Back	Support	จะเป็นแนวคิดหลักใน
การสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพเรือ	

	 การสร้างขีดสมรรถนะ	 REA	 ร่วมกับแนวคิด		
Reach	Back	 เป็นองค์ประกอบส�าคัญองค์ประกอบหนึ่ง
ของ	Network	-	Centric	Warfare	และกระบวนงานที่
เก่ียวข้องซึ่งสนับสนุนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมเพือ่ให้สามารถท�างานได้อย่างอัตโนมติัเป็นปัจจัย

๑๔๔
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 กรณีสมมุติการสนับสนุนการปฏิบัติการของ
กรมอุทกศาสตร์ในอนาคต	เช่น	เมื่อหน่วยปฏิบัติของกอง
ทัพเรือจะเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ	กรมอุทกศาสตร์จะต้องมี
ความสามารถในการประเมินสภาพแวดล้อมได้อย่าง
รวดเร็วโดยใช้ระบบตรวจวัดที่เหมาะสม	 เช่น	Remote	
sensing	 LiDAR	และการเก็บข้อมูลสมุทรศาสตร์ด้วย	
XCTD	เป็นต้น	REA	จะท�าให้กรมอุทกศาสตร์มีขีดความ
สามารถในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและ
ความรูท้างด้านสภาพแวดล้อมทีม่ผีลกระทบต่อการปฏบิติั
การของหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้ามใกล้
เคียงกับเวลาจริงและพื้นที่จริงมากที่สุด

	 เมือ่หน่วยปฏบิติัฝ่ายเราเข้าพืน้ทีแ่ละสามารถเกบ็
ข้อมูลทางอุทกศาสตร์เพิ่มเติมแนวคิด	 Reach	 Back	
จะช่วยให้กรมอทุกศาสตร์สามารถปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว
ให้ถูกต้องยิ่งขึ้นโดยหน่วยที่เข้าพื้นที่ก่อน	ตรวจวัดข้อมูล
ทางอุทกศาสตร์ตามกิจของตนและส่งข้อมูลกลับมาที่
กรมอทุกศาสตร์เพือ่น�าข้อมลูมารวมกลบัข้อมลูชดุเดมิแล้ว
สร้างข้อมลูข่าวสารสารสนเทศและความรู้ชดุใหม่ทีถ่กูต้อง
มากกว่าเดิมแล้วส่งข้อมูลข้าวสารสารสนเทศและความรู้
ดังกล่าวให้กบัหน่วยปฏบิติัทกุหน่วยท่ีก�าลงัจะเข้าพืน้ทีน่ัน้
ดังนั้นหน่วยทุกหน่วยที่จ�าเป็นต้องได้ข้อมูลแม้ว่าจะยังไม่
เข้าพ้ืนทีส่ามารถได้ประโยชน์จากหน่วยปฏบิติัซ่ึงเข้าพืน้ที่
ไปแล้วและกระบวนการท�างานนี้จะด�าเนินการอย่าง	ต่อ
เนื่องเพื่อให้หน่วยปฏิบัติได้รับข้อมูลสภาพแวดล้อมที่ถูก
ต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

๑๔๕

	 จากธรรมชาตขิองงานของกรมอทุกศาสตร์	ในอนาคต	REA	Reach-Back	และ	Network	-Centric	Warfare		
จะเป็นการสนับสนุนในระดับปกติของกรมอุทกศาสตร์ในอนาคต	และความสามารถหลักของกรมอุทกศาสตร์	 คือการ
ใช้แนวทางดังกล่าวออกแบบกระบวนงานโดยมีพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางอุทกศาสตร์	 ในการแก้ปัญหาให้	
กองทัพเรือ	ในทศวรรษที่	๑๒	เป็นต้นไป
 บทสรุป	แม้งานด้านอุทกศาสตร์ในน่านน�้าไทย	จะด�าเนินการผ่านกาลเวลามายาวนานถึง	๑๕๐	ปี	นับตั้งแต่ปี	
พ.ศ.	๒๔๑๔	ทีป่ระเทศไทยเริม่จ้างชาวต่างชาตเิข้ามาด�าเนนิงานด้านอทุกศาสตร์ในน่านน�า้ไทยแล้วกต็าม	กย็งัมเีรือ่งราว
ทีจ่ะต้องพฒันาให้สบืต่อจากบรรพชนของเราท่ีได้สร้างรากฐานไว้	 ด้วยการต่อยอดไปสูร่ะบบทีท่นัสมยั	ทนัต่อเทคโนโลยี	
ไม่ว่าจะด้านการส�ารวจแผนที่ที่สามารถกระท�าได้อย่างรวดเร็ว	และงานด้านอ่ืน	ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับงานอุทกศาสตร	์
ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะสะท้อนให้เหน็ว่า		งานด้านนีก้มี็ความส�าคญัต่อกองทพัเรอื	 ถ้าใครเข้ามาตดิต่องานท่ีกรมอทุกศาสตร์จะ
เห็นข้อความตัวโตท่ีเขียนติดไว้ท่ีห้องโถงของอาคารชั้นล่างว่า	 “เราช่วยให้กองทัพเรือรบได้	มีชัยในยุทธนาวี”	ถ้าเรา
พัฒนางานด้านอุทกศาสตร์สนับสนุนกองทัพเรือถึงขั้นรบได้มีชัยแล้ว	ก็แน่นอนเหลือเกินว่าผลพวงที่ว่านี้จะช่วยพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าอีกส่วนหนึ่งด้วย
	 กรมอุทกศาสตร์	พร้อมแล้วที่จะก้าวต่อไปสู่ทศวรรษที่	๑๑	ด้วยความสามัคคี	มุ่งมั่น	ที่จะเป็นพลังส�าคัญในการ
สนับสนุนกองทัพเรือ	ช่วยเหลือประชาชน	และพัฒนาประเทศต่อไป	

“The Power of Hydrography The Power of Nation”
......................................................................
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ผนวก ก
หน่วยงาน Hydrography มุ่งไปสู่ Hydrospatial Infrastructure

 นบัตัง้แต่มกีารส�ารวจและท�าแผนทีแ่ม่น�า้เจ้าพระยาจากกรุงศรีอยธุยาจนถงึปากน�า้ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

จนเป็นการส�ารวจแผนที่ทะเลอย่างถูกหลักวิชาการในน่านน�้าไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อ

ใช้ประโยชน์ในการเดินเรือมาเจริญพระราชไมตรีและติดต่อค้าขายของชาวต่างชาติให้มีความปลอดภัย จะเห็นได้ว่า

ข้อมูลความลึกน�้าและแผนที่ทะเลเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของชาติอันเป็นส่วนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย ที่รับจากต่างชาติผ่านเข้ามาทางเรือตั้งแต่อดีต หลังจากที่หน่วยงาน

ส�ารวจ Surveying Office ของไทยได้สถาปนาเป็นกรมอุทกศาสตร์ในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ มีงานด้านความปลอดภัยในการ

เดินเรืออื่น ๆ ที่ต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากแผนท่ีทะเลได้แก่ กิจการกระโจมไฟและทุ่น การออกประกาศชาวเรือ 

มาตราน�้า รวมถึงการรักษาเวลามาตรฐานของประเทศ และภายหลังมีงานด้านสมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา ซึ่ง

มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลทางสถิติของน�้าทะเลและสภาพอากาศในน่านน�า้ไทยอีกด้วย จึงถือได้ว่างานดูแลรับผิดชอบข้อมูล

พื้นฐานทางทะเลที่ส�าคัญของชาติเป็นหน้าที่และภารกิจของกรมอุทกศาสตร์ที่ปฏิบัติเรื่อยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและ

ต่อไปในอนาคต เช่นเดยีวกบัหน่วยงานอทุกศาสตร์ของชาติอืน่ ๆ เป็นไปตามทีอ่งค์การอทุกศาสตร์สากล (IHO) ให้ค�า

นยิามไว้ว่า “Hydrography อุทกศาสตร์ : วิชาการแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ว่าด้วยการวัดและอธิบายรวม

ทั้งการท�านายการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาของลักษณะทางกายภาพของ มหาสมุทร ทะเล พ้ืนที่ชายฝั่ง ทะเลสาบ 

และแม่น�้า เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการเดินเรืออย่างปลอดภัย และสนับสนุนกิจกรรมทางทะเลอื่น ๆ ท้ังหมด รวมไป

ถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ด้านงานวิจัย และด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อม” 

 ปัจจุบันความต้องการข้อมูลพื้นฐานทางทะเลนับวันจะเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากปัจจัยหลาย

อย่างได้แก่ สภาพอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง ระดับน�้าทะเลสูงขึ้น การพัฒนาของการเดินเรืออัตโนมัติ การเติบโตของ

กจิการท่าเรอืและขนส่ง รวมไปถงึแรงผลกัดนัจากประชาคมโลกอย่างเช่น Blue Economy โดยธนาคารโลก และเป้าหมาย

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainment Development Goals: SDG) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ที่มีเป้าหมาย

การพัฒนาของประชาคมโลกไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืนทั้งหมด ๑๗ เป้าหมาย ซึ่งมีเป้าหมายที่ชื่อว่า Life Below Water 

ที่เก่ียวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยก�าหนด 

“แผนทศวรรษแห่งสมทุรศาสตร์” (UN Decade of Ocean Science 2021-2030) ซึง่ประเทศไทยกร็บัเป้าหมายของ UN 

ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลด้วย 

นอกจากนั้นกรมอุทกศาสตร์ในฐานะสมาชิกในนามประเทศไทยในองค์การอุทกศาสตร์สากล ยังต้องปฏิบัติตามแผน

ยุทธศาสตร์ของ IHO Strategic Plan (ค.ศ.๒๐๒๑ - ๒๐๒๖) ซึ่งมี ๓ เป้าหมายได้แก่ การวิวัฒน์งานอุทกศาสตร์ เพื่อ

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการเดินเรือ การเพิ่มพูนการใช้ข้อมูลอุทกศาสตร์เพื่อประโยชน์ทางสังคม และการ

มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในระดับสากลด้านองค์ความรู้และการใช้มหาสมุทรอย่างยั่งยืน ซ่ึงมีตัวชี้วัดท่ีส�าคัญคือการสร้าง

ช่องทาง (Portal) เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศทางทะเล (Marine Spatial Data Infrastructure: 

MSDI) ในระดับภูมิภาคและสากล ท�าให้หน่วยงานสมาชิก IHOของทุกชาติในฐานะที่เป็นองค์กรที่ดูแลข้อมูลพื้นฐาน

ทางทะเล จ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้าง ยุทธศาสตร์และกระบวนการท�างานขององค์กรให้รองรับกับการพัฒนา

และการแข่งขันในการแสวงหาทรัพยากรเพื่อความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลที่มีมูลค่า

มากมายมหาศาล

๑๔๖
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 ด้วยความต้องการใช้ทะเลเพิ่มมากข้ึนตามล�าดับ 

การบริหารจัดการเขตทางทะเลโดยการวางแผนเชิงพื้นที่

ทางทะเล (Marine Spatial Planning: MSP) ของชาติ

โดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ต้องด�าเนิน

การโดยเร็ว หากไม่มีการก�าหนดเขตทางทะเลที่ชัดเจน

ว่าพ้ืนที่ใดใช้ในกิจกรรมอะไร จะท�าให้เกิดปัญหาความ

วุ่นวายและสับสนในการใช้พื้นที่ทับซ้อนกัน และในพ้ืนที่

เดียวกันอาจมีการใช้กฎหมายต่างกันเนื่องจากมีกิจกรรม

ต่างกันเช่น การวางปะการังเทียมในเส้นทางเดินเรือ 

เป็นต้น ซึ่งการจะมี MSP ได้จะต้องเริ่มจากการพัฒนา 

MSDI ให้พร้อมก่อน โดยนิยามของ SDI (Spatial Data 

Infrastructure) หรือ โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ 

คือ“ความสัมพันธ์พื้นฐานของเทคโนโลยี นโยบาย และ

การจัดเตรียมของหน่วยงานเพื่ออ�านวยความสะดวกใน

การเข้าถึงและใช้งานข้อมูลเชิงพื้นที่” มีประเทศสมาชิก 

IHO กลุ่มแรกได้ริเริ่มจัดท�า NSDI (National Spatial 

Data Infrastructure) ได้แก่ ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม 

แคนาดา ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ 

ส เปน สวี เดน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา 

มอีงค์ประกอบหลกั ๕ ส่วน ได้แก่ 

๑) ระบบเครือข่ายให้บริการข้อมูล (Clearinghouse) 

๒) ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (Fundamental 

Geographic Data Set: FGDS) 

๓) ข้อมูลอรรถาธิบาย (Metadata) 

๔) มาตรฐาน (Standard) 

๕) ความร่วมมอื (Partnership) ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 

ส่วนค�าว่า MSDI (Marine Spatial Data Infrastructure) 

คอื “องค์ประกอบของ SDI ทีมุ่ง่เน้นไปทางทะเล ซึง่ประกอบ

ภาพที่ ๑ MSP 2020-2026 ของประเทศเบลเยี่ยมในทะเลเหนือ 
ที่มา : https://www.health.belgium.be/

ด้วยการก�ากับดูแล มาตรฐาน เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

รวมถึงเน้ือหาข้อมูล” โดยกลุ่มประเทศข้างต้นมีการ

พัฒนา MSDI เข้ากับ NSDI ของชาติด้วย ท�าให้เห็นได้ว่า 

MSDI จึงเป็นส่วนหนึ่งของ NSDI 

ประเทศไทยได้เริ่มจัดท�า NSDI ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เพ่ือลดปัญหาการลงทุนซ�้าซ้อนของภาครัฐ และเพื่อ

ให้การพัฒนาทางด้านภูมิสารสนเทศเป็นไปในทิศทาง

ที่เหมาะสมซึ่งมีชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) 

ที่ได้รวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่จากหน่วยงานภาครัฐจ�านวน 

๑๓ ชั้นข้อมูล ได้แก่ 

๑) ชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ 

๒) ชั้นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม 

๓) ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 

๔) ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 

๕) ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 

๖) ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

๗) ชั้นข้อมูลแม่น�้า ล�าธาร แหล่งน�้า 

๘) ชั้นข้อมูลเขตชุมชน 

๙) ชั้นข้อมูลการใช้ที่ดิน 

๑๐) ชั้นข้อมูลป่าไม้ 

๑๑) ชั้นข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ 

๑๒) ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 

๑๓) ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ทางทะเล ให้บริการผ่าน 

“ระบบสืบค ้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของ

ประเทศ (NGIS Portal) แต่ทัง้นี ้FGDS ของไทยส่วนใหญ่

เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ทางบก ส่วนทางทะเลมีชั้นข้อมูล

อุทกศาสตร์ทางทะเลโดยกรมอุทกศาสตร์เพียงเท่านั้น 

ภาพที่ ๒ ชุดภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ของประเทศไทย
ที่มา : ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

๑๔๗
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NSDI ของไทยในปัจจุบันจึงมีข้อมูลเชิงพื้นที่ยังไม่ตอบ

โจทย์ของกิจกรรมทางทะเลท้ังหมดท่ีมีมากขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง โดยเฉพาะการรองรับพระราชบัญญัติการรักษาผล

ประโยชน์แห่งชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เริ่มบังคับใช้

ภาพที่ ๓ เสาหลักทั้ง ๔ ด้านของ MSDI
ที่มา: เอกสาร IHO C-17

 แนวคดิของ MSDI ในปัจจบุนัได้เปิดกว้างมากขึน้

ในประเภทข้อมลูทีน่�าไปใช้อย่างหลากหลาย เช่น การวางแผน

เชงิพืน้ทีท่างทะเล การจดัการสิง่แวดล้อม และการตอบสนอง 

ต่อภัยพิบัติ ดังนั้นต้องมีข้อมูลที่พร้อมสนับสนุนกิจกรรม

ที่หลากหลายดังกล่าวได้โดยปกติ ไม่ได ้จ�ากัดเพียง

กิจกรรมเฉพาะเร่ืองเหมือนแต่ก่อนอย่างแผนที่เดินเรือ

เป็นต้น ดงันัน้ MSDI จงึไม่ได้มแีค่ข้อมลูอทุกศาสตร์ แต่เป็น

โครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนข้อมูลทางทะเลในทุกด้าน

และทุกระดับ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ IHO ได้ออกเอกสาร

ชื่อว่า“Spatial Data Infrastructures: The Marine 

Dimension-Guidance for Hydrographic Offices” 

หรือ IHO C-17 มีเนื้อหากล่าวถึงแนวทางการพัฒนา 

MSDI ของชาติที่มีองค์ประกอบเป็นเสาหลัก ๔ ด้าน 

ได้แก่

๑. นโยบายและการก�ากบัดแูล (Policy and Governance) 

ที่จ�าเป็นต้องมีนโยบายในการสร้างสารสนเทศที่ใช้งาน

ร่วมกันได้ ซึ่งนโยบายนี้ต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ระดับประเทศ ภูมิภาค หรือระดับสากล เพื่อการแบ่งปัน 

แลกเปลีย่นข้อมลูภมูสิารสนเทศด้วยกนัได้ และมหีน่วยงาน

ในการก�ากับดูแลทีช่ดัเจนเพือ่ส่งเสรมิให้มีความรบัผิดชอบ

ในการปฏิบัติเพ่ือไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ซ่ึงอาจจะต้องมี

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรการใช้ความรู้และทกัษะ

ของบคุลากรโดยเพิม่การฝึกอบรม รวมถึงมกีารบรหิารการ

เปลี่ยนแปลง ตลอดจนน�าการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 

Practice) มาใช้ 

๒. มาตรฐาน (Standards) ท่ีเป็นมาตรฐานสากล

ส�าหรับภูมิสารสนเทศ อย่างเช่น มาตรฐานขององค์การ

อุทกศาสตร์สากลที่มีมาตรฐานส�าหรับจัดการข้อมูล

เชิงพื้นท่ีทางทะเลได้ทุกประเภทช่ือ IHO S-100 ซึ่งมี

รากฐานมาจากมาตรฐานทางภูมิศาสตร์ของ ISO 19100 

หรือมาตรฐานของ Open Geospatial Consortium 

(OGC) ที่เป็นมาตรฐานเฉพาะทางส�าหรับการก�าหนดรูป

แบบข้อมูล การส่งข้อมูล และการบริการด้วยเว็บไซต์

๓. ระบบสารสนเทศ (Information Systems) คือ

การจัดเตรียมโครงสร้างทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ท�าให้

เกิดการบริการข้อมูลเพ่ือน�าไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่อ ๆ 

ไป โครงสร้างระบบสารสนเทศจะช่วยให้ MSDI สามารถ

ท�างานบนระบบจีออเดติกท่ีแตกต่างกันได้ ช่วยให้ผู้ใช้

สามารถแปลงข้อมูลเพ่ือไปใช้ในโครงสร้างแผนที่ที่ต่าง

ระบบกันได้ ซ่ึงระบบบริการนี้ในปัจจุบันนิยมใช้ Web 

Portal (เว็บศูนย์รวม) และระบบบริการ Cloud

๔. ข้อมลูเชงิพืน้ที ่(Geospatial Data) เป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญท่ีสุดของ MSDI ท่ีต้องมี หากปราศจากข้อมูล 

MSDI ก็จะหมดความส�าคญั แก่นแท้ของ MSDI คอื ชดุข้อมลู

เชิงพื้นที่ (Spatial Data Layer) ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการใช้ 

ในทกุโอกาส ซ่ึงสามารถน�ามาประกอบขึน้เป็นแผนทีฐ่าน 

(Base map) ที่สามารถเรียกดูและสืบค้นข้อมูลได้ ข้อมูล

ดังกล่าวจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดระบบพิกัดอ้างอิง

ต�าแหน่งบนโลกด้วย รวมถึงต้องมีโปรแกรมประยุกต์

ในการเรียกข้อมูลมาวิเคราะห์และแสดงผลได้ ซึ่งส่วน

ประกอบของข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ส�าคัญได้แก่ 

๔.๑ ข้อมลูอรรถาธิบาย (Metadata) คอื ค�าอธบิาย

ของชุดข้อมูลซ่ึงปกติแล้วระบบจัดการ Metadata 

จะอยู่ในส่วนบริการข้อมูล Clearinghouse เพื่อเป็น

กลไกในการสืบค้นข้อมูลท่ีต้องการว่าข้อมูลอยู่ท่ีใด มีใคร

เป็นผู้ดูแล หรือน�าข้อมลูไปใช้ภายใต้เง่ือนไขได้อย่างไรบ้าง 

กลไกนี้ปัจจุบันจะใช้ Web Portal เป็นตัวจัดการ

๔.๒ แบบจ�าลองข้อมูล (Data Model) เป็นโครง

ร่างข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีจะบรรจุใน MSDI เพ่ือก�าหนด

รูปแบบและโครงสร้างข้อมูลของชุดข้อมูลทางทะเลชนิด

ต่าง ๆ ซ่ึงมีหลากหลายชนิด ซ่ึงมีแบบจ�าลองข้อมูล IHO 

S-100 Universal Hydrographic Data Model เป็นแบบ

จ�าลองที่ใช้จัดเก็บข้อมูลทางทะเลได้อย่างหลากหลาย

๑๔๘
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ไม่จ�ากัดแค่ข้อมูลอุทกศาสตร์เท่านั้น 

 การเข้าร่วม NSDI ของหน่วยงานอุทกศาสตร์

หรือหน่วยงานทางทะเลของชาติค่อนข้างช้า เนื่องจาก

ขาดความเข้าใจว่า MSDI นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ NSDI 

จึงอาจไม่เห็นความส�าคัญในการน�าข้อมูลทางทะเลเข้า

ร่วม NSDI ท�าให้ MSDI ล้าหลังกว่าข้อมูลทางบก ดังนั้น

การศึกษาและเรียนรู ้จึงมีความส�าคัญอีกประการนอก

เหนือจากเสาหลักทั้ง ๔ ข้างต้น

ภาพท่ี ๕ MSDI ช่วยบูรณาการภูมิสารสนทางทะเลระหว่างหน่วยงาน
ไปถึงผู้ใช้งานเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพผ่าน 

SDI Access Point (Portal)

 ตามที่หน่วยงานอุทกศาสตร์ของประเทศสมาชิก 

IHO ทั้ งหมดเป ็นหน ่วยงานหลักท่ีดูแลรับผิดชอบ 

งานสร้างแผนที่เดินเรือ และข้อมูลทางสมุทรศาสตร์

ของประเทศ เนื้อหาของงานหรือข้อมูลที่รับผิดชอบ      

จึงไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่ในระดับองค์กรของตนแต่จะจัดอยู่ใน

ระดับประเทศและระดับสากล ดังนั้นการวางตนให้มี

บทบาทใน MSDI เป็นสิ่งส�าคัญต่อหน่วยงานอุทกศาสตร์ 

หาก MSDI ได้รับการพัฒนาไปจนถึงเป้าหมายโดย

สมบูรณ์แล้วจากช้ันข้อมูลพื้นฐานท่ีได้รับการออกแบบ

ไว้อย่างดีเพิ่มเติมจากช้ันข้อมูลอุทกศาสตร์ท่ีมีอยู่ ก็จะ

สามารถน�าไปใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการใช้ประโยชน์

ในกิจกรรมทางทะเลได้แทบทั้งสิ้น ขจัดปัญหาเรื่องการ

เก็บข้อมูลซ�้าซ้อนและปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล

ของแต่ละหน่วยงานได้โดยสะดวก รวมถึงปัญหาข้อมูลไม่

อยู่ในรูปแบบที่จะสามารถน�าไปใช้ได้ทันที ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูล

ภาคทะเลสามารถรับบริการข้อมูลได้โดยสะดวกผ่านทาง 

SDI Access Point หรือ Portal ที่สามารถสนับสนุน

กิจกรรมทางทะเลต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

๑) การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (MSP) 

๒) การจัดการพื้นที่ชายฝั่ง 

๓) การท�าแผนที่แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่มรดก 

๔) การก�าหนดพื้นที่อนุรักษ์ 

๕) การเลือกพื้นที่ด้านพลังงาน 

๖) การหาเส้นทางเดินเรือที่เหมาะสม 

๗) การดูแลการก�าจัดของเสียของเรือ 

๘) ความมั่นคงและการป้องกันประเทศ 

๙) การสกัดสสารพื้นท้องทะเล 

๑๐) กฎหมายด้านการประมง 

๑๑) การป้องกันและการจัดการแนวชายฝั่ง 

๑๒) การอนุญาตและให้ความยินยอม 

๑๓) การวางแผนและการจัดการเหตุฉุกเฉิน 

๑๔) การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 

๑๕) การวางแผนและปฏิบัติการส�ารวจ 

๑๖) การพักผ่อนและการท่องเที่ยว 

๑๗) พื้นที่คุ ้มครองทางทะเล (Marine Protected 

Area: MPA)

จากหน่วยงาน Hydrography สู่องค์กร Hydrospatial 

 จากอดีตโครงสร ้างหน ่วยงานอุทกศาสตร ์ 

(Hydrographic Office: HO) ของชาติต่าง ๆ ส่วนใหญ่

มกี�าเนดิลกัษณะเดยีวกนัคอืเป็นหน่วยงานภายใต้กองทพัเรอื 

โดยในยคุเริม่ต้นจะเป็นการส�ารวจและจดัท�าแผนทีเ่ดนิเรอื 

เพื่อสนับสนุนให้กับกองเรือรบและเรือสินค้าเป็นหลัก 

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป HO มีงานสนับสนุนข้อมูลทางทะเล

เพิ่มมากขึ้น ท�าให้ HO มีการปรับโครงสร้างองค์กรเข้ากับ

สภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนไป รวมถึงแรงผลักดัน

จากประชาคมโลกท่ีกล่าวข้างต้น โดย HO ส่วนใหญ่จะ

เข้าไปอยู่ร่วมเป็นองค์กรภูมิสารสนเทศของประเทศข้ึน

ตรงกับรัฐบาลเพื่อให้การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้น

ฐานภูมิสารสนเทศทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

HO จึงมีบทบาทส�าคัญในการรับผิดชอบ MSDI ของชาติ

โดยตรง

 ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.๒๐๒๐ IHO ได้ร่าง

นิยามค�าใหม่แทน “Hydrography” ไปเป็นค�าว ่า 

“Hydrospatial : ภูมิสารสนเทศอุทกศาสตร์ วิชาการ

แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ว่าด้วยการวิเคราะห์ 

การท�าความเข้าใจ และการเข้าถึงข้อมูลแบบสถิตและ

พลวัตของภูมิสารสนเทศทางทะเลในรูปแบบดิจิทัลและ

๑๔๙
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แอนะล็อก สัญญาณดิจิทัล การตรวจวัดและอธิบาย

คุณลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมีของมหาสมุทร 

ทะเล พื้นที่ชายฝั่ง ทะเลสาบ และแม่น�้า จากแหล่งข้อมูล

ทีม่อียูท่ัง้หมดในเวลาจรงิและใกล้เวลาจรงิ รวมถงึการเกบ็

ประวัติและการท�านายการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานข้อมูล

เชิงพ้ืนที่ทางทะเลที่มีมาตรฐาน คุณภาพสูง และทันสมัย

ได้ทนัเวลา ประสทิธภิาพและความปลอดภยัในการเดนิเรอื 

การสนับสนุนกิจกรรมทางน�้าและทางทะเล รวมถึงการ

พัฒนาด ้ าน เศรษฐ กิจและสิ่ งแวดล ้อมทางทะเล

อย่างยั่งยืน ด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ 

และด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์” ความหมายใหม่

สื่อให้เห็นว่างานของ HO ในสภาวะปัจจุบันรวมไปถึง

อนาคตนั้นต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่ครอบคลุม

กิจกรรมทางน�้าทั้งหมด และสามารถให้บริการข้อมูลย้อน

หลังหรือล่วงหน้าได้โดยทันทีพร้อมด้วยคุณภาพ ท�าให้ 

HO ในปัจจุบันต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างในการ

เข้าร่วม MSDI ตัวอย่างเช่น การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม

องค์กรให้มีความเข้าใจตั้งแต่ผู ้ปฏิบัติไปจนถึงผู้บริหาร 

การตกลงใจเข ้าร ่วม MSDI ของชาติซึ่งอยู ่สูง ข้ึนไป

ในระดับรัฐบาลมากกว่าระดับหน่วย HO และต้องเข้าใจ

ว่าข้อมูลอุทกศาสตร์เป็นภูมิสารสนเทศแทนท่ีจะเห็น

เป็นผลิตภัณฑ์ดังเช่นแต่ก่อน รวมถึงมีขั้นตอนปฏิบัติ

ในการเปลี่ยนผ่านจากการด�าเนินงานแบบมีผลิตภัณฑ์

เป็นศูนย์กลาง (Product Centric) ไปเป็นการด�าเนินงาน

แบบมขี้อมูลเป็นศูนย์กลาง (Data Centric) หรือเป็นการ

จัดการข้อมูล (Data Management) ซึ่งองค์กรจะจัดการ

ข้อมูลเชิงพื้นที่ให้สามารถน�ากลับมาใช้ได้อีกในลักษณะ

อเนกประสงค์และแลกเปลี่ยนได้ง่ายโดยจัดเป็นกลุ่ม

หัวข้อภูมิสารสนเทศหลัก (MSDI Theme) ท�าให้เกิด

การบริการข้อมูลและผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายให้

กับผู้ใช้ในทุกกิจกรรมผ่านระบบ Portal

 ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี กรมอุทกศาสตร์

ได้ถึงเวลาเปลี่ยนผ่านจากองค์กร “Hydrography” 

เป็น“Hydrospatial Infrastructure หรือ โครงสร้างพืน้ฐาน

ภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร ์” ที่ ได ้ เร่ิมจากการ

ปรบัโครงสร้างองค์กรด้วยวสิยัทศัน์ใหม่ “จะเป็นหน่วยงาน

ที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการปฏิบัติการ

ของกองทัพเรือ ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ” 

และได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทาง

อุทกศาสตร ์ รวมถึงการจัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม ่ 

ในการสร ้ างฐานข ้อมูล เชิ งพื้นที่ แบบหลายมิติ 

(Multidimensional Spatial Data) เช่น ยานส�ารวจใต้น�า้

แบบอัตโนมัติ (AUV) ยานส�ารวจผิวน�้าแบบไร้คนขับ 

(USV) ทุ่นตรวจข้อมูลสมุทรศาสตร์ ระบบพยากรณ์

สภาวะคลื่นลม และการส� ารวจแบบ A i rborne 

Lidar Bathymetry (ALB) ที่จะผลิตภูมิสารสนเทศทาง

อุทกศาสตร์สนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือในทุกมิติ 

โดยเฉพาะการสงครามใต้น�้าที่มีอาวุธทางยุทธศาสตร์

ที่ส�าคัญของชาตินั่นก็คือเรือด�าน�้า พร้อมกับสามารถ

สนบัสนนุข้อมลูพืน้ฐานด้านเดินเรอื (Common Maritime 

Data Structure: CMDS) ในระบบ e-Navigation 

ที่ก�าหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) 

ผ่าน MSDI ไปสู่ชาวเรือทั่วไปอย่างกว้างขวาง สร้างการ

เติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลของชาติ

ต่อไป

ภาพที่ ๖ ลักษณะการด�าเนินงานองค์กร Hydrospatial ด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์

๑๕๐
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ผนวก ข 
มาตรฐานข้อมูลอุทกศาสตร์ในรูปแบบสากล IHO S-100 Universal Hydrographic Data Model
 

ภาพที่ ๗ หนังสือมาตรฐานองค์การอุทกศาสตร์สากล ล�าดับที่ ๑๐๐ “รูปแบบสากลของข้อมูลอุทกศาสตร์ ” 
(IHO S – 100) ที่ระลึกวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ครบรอบ ๙๘ ปี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๕๑
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 ในปัจจุบันมีความพยายามจากหลายภาคส่วน

ทีต้่องการแสวงหาประโยชน์จากทะเลเพิม่มากขึน้ ส่งผลให้

ข้อมูลอุทกศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานต่องานพัฒนาในทะเล 

มคีวามต้องการใช้งานนอกเหนอืจากการผลติแผนทีเ่ดนิเรือ

แต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นองค์การอุทกศาสตร์สากล

จึงได้ทบทวนและพิจารณาหาแนวทางในการสนองตอบ

ต่อแนวโน้มการใช้งานแผนท่ีเดินเรือท่ีมีความหลากหลาย

มากขึ้น 

 เดิมข ้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร ์

ได้ถกูก�าหนดมาตรฐานส�าหรบัวตัถุประสงค์เพือ่การเดนิเรอื 

โดยหน่วยงานด้านอุทกศาสตร์มาแล้วเป็นระยะเวลา

ช่วงหนึ่ง ซึ่งมาตรฐานที่ถูกพัฒนาและก�าหนดขึ้นคือ IHO 

S-57 ได้มกีารก�าหนดข้ึน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมจีดุมุง่หมาย

เป็นมาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนและถ่ายโอนข้อมูล

อุทกศาสตร์ โดยที่ IHO เป็นหน่วยงานควบคุมและ

ก�าหนดมาตรฐานที่ถูกพัฒนาบนพื้นฐานของมาตรฐาน

สากลทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ISO GIS standards) 

คอื มาตรฐาน ISO 08211 (Embedded in Encapsulation) 

 ต่อมามีการปรับปรุงเป็นบรรณาธิกรครั้งที่ ๒.๐  

จนกระทั่งถึงบรรณาธิกรครั้งท่ี ๓.๐ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

กม็กีารใช้มาตรฐานบรรณาธกิรน้ีเรือ่ยมาจนกระทัง่ปรับแก้

เป็นบรรณาธิกรครั้งที่ ๓.๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่องค์การ

อุทกศาสตร์สากลประกาศว่าจะไม่มีการแก้ไขมาตรฐาน 

IHO S-57 อีกต่อไป เนื่องจากมีขีดจ�ากัดและแนวคิด

ที่จ�ากัดวงของกลุ ่มผู ้ใช้งานเฉพาะด้านการเดินเรือแต่

เพียงด้านเดียว และยังไม่มีความอ่อนตัวในการประยุกต์

หรือดัดแปลงไปใช้งานในด้านอื่น ๆ ทั้งไม ่สามารถ

สนับสนุนความต้องการในการใช้งานในลักษณะที่ร่วมกัน

กับข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลความลึกแบบกริดหรือข้อมูลที่

เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาอีกด้วย 

 องค์การอุทกศาสตร์สากลจึงได้พัฒนามาตรฐาน

ใหม่เพ่ือรองรับการใช้งานที่หลากหลายและสอดคล้องกบั

มาตรฐานสากลในด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเรียกว่า 

IHO S-100 ซ่ึงพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานในเรื่องมาตรฐาน

สากลของสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ISO GIS standards) 

คือ มาตรฐาน ISO 19100 ที่มีการแบ่งออกเป็นมาตรฐาน

ย่อย ๆ อาทิ เช่น ISO 19107, ISO 19113, ISO 19115 

และ ISO 19126 ดั งนั้นมาตรฐาน IHO S-100 

ก็จะมีมาตรฐานย่อยเช่นเดียวกับมาตรฐานย่อยของ ISO 

19100 แต่ถูกเรียกในชื่อมาตรฐานที่ต่างออกไป อาทิ เช่น 

IHO S-101 จะเป็นมาตรฐานย่อยในชุดของมาตรฐาน 

IHO S-100 ที่กล่าวถึงเร่ืองแผนที่ ENC หรือมาตรฐาน 

IHO S-102 จะเป็นมาตรฐานส�าหรับลักษณะผิวพื้น

ของพื้นท้องทะเล กล่าวคือ มาตรฐานที่แตกย่อยนั้น

จะไม่ได้จ�ากัดเฉพาะการใช้งานในการเดินเรือเท่านั้น 

แต่จะครอบคลุมผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่สามารถน�าไปใช้งาน

ในเครื่อง ECDIS ภายใต้แบบจ�าลองของข้อมูลเดียวกัน 

 เพื่อให้เห็นภาพการประยุกต์ใช้งานได้อย่าง

ชัดเจนขึ้น ต่อไปนี้จะเป็นการแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่

จะถูกสร้างข้ึนภายใต้คุณลักษณะ เฉพาะของผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ ที่เกิดจากมาตรฐาน S-100 ที่ประกอบด้วย ข้อมูล

ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลความลึกน�้าแบบตารางกริด 

(Imagery and gridded data) และข้อมูลความลึกน�้า

รายละเอยีดสงู (High-density bathymetry) เครือ่ง ECDIS 

ท่ีมคีวามสามารถแสดงผลอย่างเป็นปัจจุบนั ส�าหรบัข้อมลู

ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา (Dynamic ECDIS) 

การบริหารจัดการความลึกที่ปลอดภัยต่อการเดินเรือ 

ส�าหรบัเรอืทีม่อีตัรากนิน�า้ลกึมาก (Under Keel Clearance 

Management) กระแสน�า้บรเิวณผวิหน้าน�า้ทะเล (Surface 

Currents) สารสนเทศภูมิศาสตร์ทางทะเล (Marine GIS) 

และ การให้บริการสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือแผนที่ผ่าน

ทางเว็บไซต์ (Web-based services)

ภาพที ่๘ มาตรฐาน S - 100 และมาตรฐานย่อยภายใต้มาตรฐาน 
S - 100 และผลิตภัณฑ์บริการที่จะเกิดขึ้นจากคุณลักษณะ

ของผลิตภัณฑ์มาตรฐาน S - 100

๑๕๒
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 ***มาตรฐาน IHO S-100 มีองค์ประกอบ 

ที่ส�าคัญซึ่ งมีความสอดคล ้องกับชุดมาตรฐาน ISO 

191000 จ�านวนท้ังสิ้น ๑๒ ส่วน ได้แก่ ภาษาโครงร่าง

ตามแนวคิด (Conceptual Schema Language) 

การบริหารจัดการทะเบียนข้อมูลภูมิสารสนเทศของ

องค์การอุทกศาสตร์สากล (Management of IHO 

Geospatial Information Registers) ซึ่งแบ่งออกเป็น 

ทะเบียนข้อมูลพจนานุกรมแนวคิดของวัตถุรูปลักษณ์ 

(Feature Concept Dictionary Registers) และ 

ทะเบยีนข้อมลูการแสดงผล (Portrayal Register) รูปแบบ

วัตถุรูปลักษณ์ทั่วไปและกฎส�าหรับโครงร่างเชิงประยุกต์ 

(General Feature Model and Rules for Application 

Schema) ซึ่งแบ่งออกเป็นข้อมูลเพื่อการอรรถาธิบาย 

ข้อมูลเพื่อการอรรถาธิบายส�าหรับข้อมูลภาพ และข้อมูล

เพื่อการอรรถาธิบายการควบคุมคุณภาพ บัญชีรายการ

วัตถุรูปลักษณ์ (Feature Catalogue) ระบบพิกัดอ้างอิง 

(Coordinate Reference System) โครงร่างข้อมลูเชงิพืน้ที่ 

(Spatial Schema) ข้อมลูภาพและข้อมลูกรดิ (Imagery 

and Gridded Data) การแสดงผลข้อมูล (Portrayal) 

และ การแสดงผลด้วยภาษา Lua (Portrayal (Lua)) รปูแบบ

การเข้ารหสั (Encoding Formats) แบ่งเป็น การเข้ารหสั

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 8211Encoding การเข้ารหัส

ด้วยภาษา Geographic Markup Language : GML 

Encoding และการเข ้ ารหัส HDF5 Encoding 

ข้อก�าหนดของผลิตภัณฑ์ (Product Specifications) 

การบ�ารุงรักษามาตรฐาน IHO S-100 (Maintenance 

Procedures) การเขยีนสครปิต์ (Scripting) การแลกเปลีย่น

การสือ่สารด้วยระบบออนไลน์ (Online Communication 

Exchange) และสดุท้ายเป็นส่วนการเข้ารหสัและการป้องกนั

ข้อมูล (Encryption and Data Protection) ***

 **ตาม S100 Edtion 4.0.0 – December 

2018 มี ๑๕ ส่วน ถ้าไม่แก้ไขจะใช้ ๑๒ ส่วน ก็ขอให้แยก

เป็นข้อได้ไหม เนื่องจากข้อมูลมีจ�านวนมาก**

 มาตรฐาน IHO S-100 มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ

ซึ่งมีความสอดคล้องกับชุดมาตรฐาน ISO 191000 

จ�านวนทัง้สิน้ ๑๕ ส่วน (S100 Edtion 4.0.0 – December 

2018) ได้แก่ 

๑. ภาษาโครงร่างตามแนวคดิ (Conceptual Schema 

Language) 

๒. การบริหารจัดการทะเบียนข้อมูลภูมิสารสนเทศ

ขององค์การอุทกศาสตร์สากล (Management of IHO 

Geospatial Information Registers) ซึ่งแบ่งออกเป็น 

๒.๑ ทะเบียนข้อมูลพจนานุกรมแนวคิดของวัตถุ

รูปลักษณ์ (Feature Concept Dictionary Registers) 

๒.๒ ทะเบยีนข้อมูลการแสดงผล (Portrayal Register) 

๓. รปูแบบวัตถรุปูลกัษณ์ทัว่ไป (General Feature Model) 

๔. ข้อมูลเพื่อการอรรถาธิบาย (Metadata) 

๕. บัญชรีายการวัตถรูุปลกัษณ์ (Feature Catalogue)  

๖. ระบบพกิดัอ้างองิ (Coordinate Reference System) 

๗. โครงร่างข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Schema)  

๘. ข้อมลูภาพและข้อมลูกรดิ (Imagery and Gridded Data)

๙. การแสดงผลข้อมูล (Portrayal) 

๑๐. รูปแบบการเข้ารหัส (Encoding Formats) 

๑๑. ข้อก�าหนดของผลิตภณัฑ์ (Product Specifications) 

๑๒. การบ�ารงุรกัษามาตรฐาน IHO S-100 (Maintenance 

Procedures) 

๑๓ การเขียนสคริปต์ (Scripting) 

๑๔. การแลกเปลี่ยนการสื่อสารด้วยระบบออนไลน์ 

(Online Communication Exchange) 

๑๕. การเข้ารหัสและการป้องกันข้อมูล (Encryption 

and Data Protection)

ภาพที่ ๙ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลต่าง ๆ ตามมาตรฐานหลัก S - 100
(เครดิตภาพ Korea Hydrographic and Oceanographic Agency

๑๕๓
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 ดังนั้น มาตรฐาน S-100 จึงเป ็นมาตรฐาน

ในภาพรวมในลักษณะของมาตรฐานกลาง ท่ีสามารถ

น�าไปก�าหนดรายละเอียดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ ที่อยู่ในชุดของมาตรฐานกลาง คือ ISO 19100 

เดียวกัน ส�าหรับแผนที่ ENC เดิมที่อยู่บนมาตรฐาน IHO 

S-57 ก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นแผนท่ี ENC ตามมาตรฐาน 

S-101 ENC ส�าหรับมาตรฐานในการก�าหนดรายละเอียด

คณุลกัษณะของผลติภัณฑ์อืน่ ๆ กจ็ะถูกก�าหนดแตกต่างกนั

ไปโดยมีหน่วยงานสากลแต่ละด้านรับผิดชอบ โดยมี

 องค ์การอุทกศาสตร ์สากล ( IHO) จะเป ็น

ผู้ก�าหนดและควบคุมมาตรฐาน IHO S-101 ถึง S-199 

ได้แก่ S-101 ENC, S-102 Bathymetric Surface, 

S-103 Sub-surface Navigation,  S-104 Water Level 

Information for Surface Navigation, S-111 Surface 

Currents, S-112 Dynamic Water Level Data Trans-

fer, S-121 Maritime Limits and Boundaries, S-122 

Marine Protected Areas, S-123 Radio Services, 

S-124 Navigational Warnings, S-125 Navigational 

Services, S-126 Physical Environment, S-127 Traffic 

Management, S-128 Catalogues of Nautical 

Products, S-129 Under Keel Clearance Management 

(UKCM) 

 สมาคมประภาคารระหว่างประเทศ (IALA) 

จะเป็นผู้ก�าหนดและควบคุมมาตรฐาน S-201 ถึง S-299 

ได้แก่ S-201 Aids to Navigation Information, S-210 

Inter-VTS Exchange Format, S-230 Application 

Specific Messages, S-240 DGNSS Station Almanac, 

S-245 e-Loran ASF Data, S-246 e-Loran Station 

Almanac, S-247 Differential e-Loran Reference 

Station Almanac 

 คณะกรรมาธิ การความร ่ วมมื อทางด ้ าน

สมุทรศาสตร์ระหว่างประเทศ Intergovernmental 

Oceanographic Commission หรือ IOC จะเป็น

ผู้ก�าหนดและควบคุมมาตรฐาน S-301 ถึง S-399 

 องค์การอตุนุยิมวทิยาโลก (World Meteorological 

Organization หรือ WMO) จะเป็นผู้ก�าหนดและควบคุม

มาตรฐานที่เกี่ยวกับช้ันข้อมูลน�้าแข็งและสภาพอากาศ 

( Ice และ Weather Overlay) องค ์การทางทะเล

ระหว่างประเทศ (International Maritime Organization 

หรอื IMO) จะเป็นผูก้�าหนดและควบคมุมาตรฐานทีเ่กีย่วกบั 

E-navigation 

 อ ง ค ์ ก า ร ส น ธิ สั ญ ญ า แ อ ต แ ล น ติ ก เ ห นื อ 

(The North Atlantic Treaty Organization หรือ 

NATO) โดย NATO Geospatial Maritime Working 

Group (GMWG) จะเป็นผู้ก�าหนดและควบคุมมาตรฐาน

ที่เกี่ยวกับ GMWG: S-501 ถึง 525 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 

Additional Military Layers – AML ท่ีเป็นช้ันข้อมูล

พเิศษทีใ่ช้งานในด้านการทหารและการปฏบิตักิารทางเรอื

สาขาต่าง ๆ และในกลุ่มผู้ใช้งานอื่น ๆ จะก�าหนดและ

ควบคุมมาตรฐาน S-401 เป็นต้นไป อาทิเช่น Inland 

ENC Harmonization Group (IEHG) จะก�าหนดและ

ควบคุมมาตรฐาน IEHG S-401 Inland ENC (มาตรฐาน

ของแผนที่ ENC ในล�าน�้าในแผ่นดิน) และ IEHG S-402 

Bathymetric Inland ENC [HSSC9/50] (มาตรฐาน

ของลักษณะภูมิประเทศของพื้นท้องน�้าในล�าน�้าที่อยู่ใน

แผ่นดิน) คณะกรรมาธิการร่วมทางด้านสมุทรศาสตร์

และอุตุนิยมวิทยา (Joint Technical Commission 

for Oceanography and Marine Meteorology หรือ 

JCOMM จะก�าหนดและควบคุมมาตรฐานชั้นข้อมูล 

JCOMM S-411 Ice Information รวมทั้ง JCOMM 

S-412 Weather Overlay
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 ข้อมูลข ่าวกรองสภาวะแวดล้อมทางทะเล
มีความส�าคัญต่อการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ
โดยการปฏิบัติการทางทหารในทะเลของประเทศที่
พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน สวีเดน ฯลฯ 
ส่วนใหญ่จะให้ความส�าคัญกับข้อมลูสภาวะแวดล้อมทางทะเล
เป็นอย่างมาก เนื่องจากหัวใจของความส�าเร็จของการ
วางแผนและการปฏิบัติการรบ รวมถึงการปฏิบัติการ
ใด ๆ ในทะเลมีความจ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลสภาวะแวดล้อม
ทางทะเลที่มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน อันจะท�าให้
สามารถคาดการณ์แนวโน้มของสภาวะแวดล้อมทางทะเล
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการฯ ได้แม่นย�าและเป็นประโยชน์
ต่อการรบ เช่น คลื่นลม กระแสน�้า สภาพอุตุนิยมวิทยา
ในพื้นที่ปฏิบัติการ เป็นต้น ซึ่งกองทัพเรือตระหนักถึง
ความส�าคญัของข้อมลูข่าวกรองสภาวะแวดล้อมทางทะเล 
หรือข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ จึงได้มีมติอนุมัติให้
จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ 
กรมอุทกศาสตร์ เมื่อ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 กรมอุทกศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใต้กองทพัเรอื
จึงไม่สามารถปฏิเสธในหน้าที่รับผิดชอบได้ ในเร่ืองของ
การส�ารวจข้อมูลสภาวะแวดล้อมทางทะเล เช่น ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาทางทะเล (Marine Meteorological 
Data) ข้อมูลสมุทรศาสตร์ (Oceanographic Survey 
Data) และข้อมูลอุทกศาสตร์ (Hydrographic Survey 
Data) ในพื้นท่ีอาณาเขตทางทะเลของราชอาณาจักรไทย 
และจัดท�าข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ 
(Hydrographic Intelligence Data) ส�าหรับสนับสนุน
การปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือให้ครบในทุกมิติ 
ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยอาณาบริเวณของ
น่านน�้าไทยมีขนาดของพื้นที่ประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับจ�านวน
ก�าลังพลของกรมขนาดกลางอย่างกรมอุทกศาสตร์ 
ในบรรดาข้อมูลสภาวะแวดล้อมทางทะเลทั้งหมด ข้อมลู
อุทกศาสตร์ถือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส�าคัญอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นข้อมูลฐานหรือเป็นข้อมูลเบื้องต้นส�าหรับ
การด�าเนินการหรือปฏิบัติการในทุก ๆ สาขาในทะเล
 จากสถานะปัจจุบนัเนือ่งจากข้อจ�ากัดด้านก�าลงัพล
ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีคุณวุฒิการส�ารวจอุทกศาสตร์ได้

การน�าเทคโนโลยีการส�ารวจด้วยคล่ืนล�าแสงมาใช้ในงานส�ารวจอุทกศาสตร์ กับภารกิจสนับสนุนการ

ปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ ของกรมอุทกศาสตร์ในอนาคต

๑๕๕

ผนวก ค

เครื่องมือส�ารวจอุทกศาสตร์ กรอบเวลาปฏิบัติงาน และ
งบประมาณที่กรมอุทกศาสตร ์ได ้ รับการจัดสรรใน
แต่ละปี ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการส�ารวจฯ และ
จดัท�าข้อมูลฯ ซึง่ขดัแย้งกบัความต้องการของข้อมูลข่าวกรอง
ทางอุทกศาสตร์ที่ต ้องการข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมี
ความถูกต้องสูงมากท่ีสุด ส�าหรับใช้ในการปฏิบัติการ
ทางทหารของกองทัพเรือในทุก ๆ มิติ ในปัจจุบันระบบ
เครือ่งช่วยต่าง ๆ ท่ีช่วยวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมทางทะเล
สามารถท�าการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ทางกายภาพของสภาวะทะเลได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 แต่ระบบดังกล่าวจ�าเป็นต้องมีข้อมูลอุทกศาสตร์
ที่มีความละเอียดถูกต้องสูงและเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
มากที่สุด นอกจากนั้นความต้องการข้อมูลอุทกศาสตร์
ยังรวมถึงการน�าข้อมูลอุทกศาสตร์มาใช้ในการปรับปรุง
แผนที่เดินเรือที่ครอบคลุมน่านน�้าไทยให้ทันสมัย โดย
เฉพาะในพ้ืนท่ีห่างฝั่ง (Off-shore Area) และพื้นที่ใกล้
ฝั่ง (Coastal Area) ในการนี้กรมอุทกศาสตร์ได้พยายาม
แก้ไขปัญหา โดยได้ท�าการศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสม
เพ่ือลดข้อจ�ากดัด้านต่าง ๆ ในการส�ารวจอทุกศาสตร์ จงึมี
แนวคิดในการน�าเทคโนโลยีการส�ารวจ Bathymetric 
LiDAR มาปรับใช้เพื่อท�าให้การส�ารวจอุทกศาสตร์ส�าหรับ
จัดท�าข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของ
กองทัพ เรื อ  และปรับปรุ งแผนที่ เ ดิ น เรื อ  โดย มี
วัตถุประสงค์หลัก คือ สามารถจัดเตรียมข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้องสูง ใช้ก�าลังพลและเวลาในการส�ารวจฯ 
น้อยลง
เทคโนโลยีด้านการส�ารวจอุทกศาสตร์ส�าหรับสนับสนุน
การปฏิบัติการทางทหาร
 ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีด้านการส�ารวจอุทกศาสตร์ท่ี
ให้ค่าความถูกต้องสูงในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้มีความ
ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งเหตุผลที่ท�าให้เกิดการพัฒนา
ดังกล่าว เป็นผลมาจากความต้องการข้อมูลที่มีความถูก
ต้องสูง และเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดตามมาตรฐาน
การส�ารวจอุทกศาสตร์ขององค์การอุกศาสตร์สากล
(IHO Standards for Hydrographic Surveys) 
ที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ โดยเฉพาะบรรณาธิกรครั้งล่าสดุ
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ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบคุณลักษณะเบื้องต้นของระบบส�ารวจด้วยคลื่นล�าแสงแบบต่าง ๆ

๑๕๖

(บรรณาธิกรครัง้ที ่๖: 6th Edition IHO Publication No. 44) 

ซึ่งมีการก�าหนดค่าความถูกต้องขั้นต�่าให้มีความถูกต้อง

สูงมากยิ่งข้ึน (มีการเพ่ิมชั้นงานที่ต้องท�าการส�ารวจให้มี

ความละเอียดและถูกต้องสูง)

 ส�าหรับการส�ารวจหยั่ งน�้ าหรือการส�ารวจ

อุทกศาสตร์ในทะเลระบบส�ารวจอุทกศาสตร์ที่ใช้ส�าหรับ

การตรวจวัดความลึกน�้าที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีอยู่ จ�านวน 

๓ ระบบ โดยเป็นระบบส�ารวจที่ใช้คลื่นสัญญาเสียง 

(Sound wave) หรอืท่ีรูจ้กักนัในนามระบบส�ารวจหยัง่น�า้

แบบเสียงสะท้อน (Echo sounder Survey System) 

จ�านวน ๒ ระบบ ได้แก่ ระบบหยั่งน�้าแบบล�าคล่ืนเด่ียว 

(Single-beam Echo sounder System: SBES) ระบบหยัง่น�า้ 

แบบหลายล�าคลื่น (Multi-beam Echo sounder 

System: MBES) ระบบส�ารวจทั้งสองระบบนี้ใช้เรือเป็น

พาหนะในการส�ารวจ โดยในพื้นท่ีส�ารวจขนาดกลาง 

การหยั่งน�้าให้ครอบคลุมในหนึ่งพื้นที่อาจต้องใช้เวลา

อย่างน้อยประมาณ ๑ เดือน ด้วยระบบหยั่งน�้าดังกล่าว

ในการส�ารวจแต่ละครัง้จะได้ข้อมลูเฉพาะข้อมลูความลกึน�า้ 

แต่ยังมีระบบที่สามารถหยั่งความลึกน�้าได้อีกหนึ่งระบบ

คือระบบที่ใช้คลื่นล�าแสง (Light Wave) จ�านวน ๑ ระบบ 

คอืระบบส�ารวจแบบ Light Detection and Ranging (LiDAR)

 ระบบส�ารวจแบบ LiDAR เป็นระบบส�ารวจที่

ใช้เทคโนโลยีการรังวัดที่แตกต่างจากระบบการส�ารวจ

แบบ SBES และ MBES โดยเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้คลื่น

ล�าแสงในการรังวัด และใช้อากาศยานเป็นพาหนะในการ

ส�ารวจ ซึ่งโดยปกติจะมีการจ�าแนกระบบส�ารวจที่ใช้คล่ืน

ล�าแสงเป็น ๒ ชนดิ ได้แก่ ชนดิส�ารวจทางบก (ส�ารวจความสงู

ของสภาพภมูปิระเทศทางบก) หรือ Topographic LiDAR 

และชนิดที่ส�ารวจได้ทั้งบนบกและในน�้าหรือที่ใช้ในงาน

ส�ารวจอุทกศาสตร์ หรือ Bathymetric LiDAR 

 ระบบ Topographic LiDAR เป็นระบบฯ ที่ใช้

คลืน่ล�าแสงอนิฟาเรด (แสงสีแดง) ในการรังวัด โดยจะเป็น

คลืน่ล�าแสงทีม่คีวามยาวคลืน่ประมาณ ๑,๐๖๔ นาโนเมตร 

และระบบ Bathymetric LiDAR ซ่ึงจะมีท้ังระบบที่ใช้

คลื่นล�าแสงสีเขียว (Green Wavelength) อย่างเดียว ซึ่ง
เป็นคลืน่ล�าแสงทีม่คีวามยาวคลืน่ประมาณ ๕๓๒ นาโนเมตร 
และระบบที่ใช้ทั้งคลื่นล�าแสงอินฟราเรด (แบบเดียวกับ
ระบบส�ารวจความสูงของสภาพภูมิประเทศทางบก) และ 
คล่ืนล�าแสงสีเขียว ตารางด้านล่างแสดงการเปรียบเทียบ
คุณลักษณะของระบบส�ารวจทั้งแบบ Topographic และ 

Bathymetric LiDAR 
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องค์ประกอบที่ส�าคัญของระบบ Bathymetric LiDAR มี จ�านวน ๔ องค์ประกอบ ดังนี้

๑. เครื่องรับค่าพิกัดจากดาวเทียมระบบ GNSS (GNSS Receiver) ซึ่งจะมีหน้าที่ให้ค่าพิกัดของอากาศยาน

๒. ระบบตรวจวัดการเคลื่อนไหวของอากาศยาน (Inertial Measurement Unit: IMU) ซ่ึงจะท�าหน้าท่ีตรวจวัด

การเคล่ือนไหวของอากาศยานในทิศทาง Roll Pitch และ Yaw

๓. เครื่องเลเซอร์สแกน (Laser Scanner) ซึ่งจะท�าหน้าที่ส่งคลื่นล�าแสงเป็น Pattern ที่ก�าหนดโดยระบบส�ารวจ

๔. เซนเซอร์รับสัญญาณ (Receiver Sensor) ที่ท�าหน้าที่แปลงสัญญาณที่ส่งออกโดยเครื่องเลเซอร์สแกน หลักการ

ท�างานของระบบส�ารวจ Bathymetric LiDAR (ภาพที่ ๑๐)

 ระบบส�ารวจฯ จะใช้คลื่นล�าแสงท่ีมีความยาวคลื่นน้อยกว่า (แสงสีเขียว) ในการตรวจวัดความลึกน�้า (Depth 

Measurement) โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลแบบพอยด์คราวด์ (Point cloud) (ภาพที่ ๑๑) ซึ่งเป็นข้อมูล

ที่มีค่าต�าแหน่งหรือค่าพิกัด (Positions) และความสูง (Heights) หรือความลึกน�้า (Soundings) ซึ่งระบบดังกล่าว

สามารถท�าการหยั่งน�้าได้ถึงระดับความลึกประมาณ ๒ – ๓ เท่าของ Secchi Disk Depth (ความลึกมากสุดที่ตามนุษย์

จะสามารถแยกสีด�าและสีขาวของแผ่นจานกลมขนาดประมาณครึ่งเมตรที่ถูกหย่อนลงไปในน�้า) โดยความลึกน�้ามากสุด

ทีห่ยัง่ได้ประมาณ ๗๕ เมตร (ในสภาพน�้าที่มีความโปร่งแสงสูงและไม่มีคลื่น) ปัจจุบันข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจด้วยระบบ 

LiDAR ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการส�ารวจทางอุทกศาสตร์ บรรณาธิกรครั้งที่ ๕ ชั้น 1b (IHO S-44 5th Ed: 1b) 

จึงสามารถม่ันใจในเรื่องของค่าความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งจากเทคโนโลยีปัจจุบันท�าให้สามารถลดขนาดและน�้าหนัก

ของระบบส�ารวจฯ จนท�าให้สามารถติดตั้งกับอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ขนาดกลางได้ 

 

  

ภาพที่ ๑๐ ตัวอย่างการบินขณะท�าการส�ารวจหยั่งน�้าด้วยระบบ LiDAR และหลักการท�างานของระบบ Bathymetric LiDAR

ภาพที่ ๑๑ ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจด้วยระบบส�ารวจแบบ Bathymetric LiDAR

๑๕๗
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 แนวคิดในการติดตั้งระบบฯ ส�าหรับใช้ในการส�ารวจอุทกศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร

ของกองทัพเรือ จะประกอบด้วยระบบ จ�านวน ๓ ระบบ ดังนี้ 

 ๑. ระบบ Bathymetric LiDAR ท�าหน้าท่ีในการตรวจวดัความลกึน�า้และสภาพ Topographic บรเิวณชายหาด 

เนื่องจากเทคโนโลยีการส�ารวจดังกล่าวใช้เคร่ืองบินหรืออากาศยานไร้คนขับ (UAV) เป็นพาหนะในการส�ารวจ ท�าให้

ท�าการส�ารวจได้รวดเรว็ ซึง่ระบบส�ารวจแบบ Bathymetric LiDAR สามารถส�ารวจด้วยอตัราเรว็สงูสดุประมาณ ๗๐ – ๗๕ 

ตารางกิโลเมตรต่อวัน (ขึ้นอยู่กับความเร็วของอากาศยานและระบบส�ารวจฯ) โดยระบบ Bathymetric LiDAR สามารถ

ส�ารวจความสงูของสภาพภูมปิระเทศและความลึกน�า้ทัง้สองฝ่ังของเส้นขอบฝ่ังได้ ซ่ึงระบบ Bathymetric LiDAR ท่ีเหมาะ

สมกับกรมอุทกศาสตร์ควรจะเป็น ตราอักษร REIGL VQ-840-G เนื่องจากมีค่าความละเอียดทางราบสูงและมีน�้าหนัก

เบาสามารถติดตั้งกับอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ขนาดกลางได้

 ๒. ระบบถ่ายภาพความละเอียดสูง (High-resolution Photographic System) โดยจะเป็นระบบที่ใช้ส�าหรับ

การภาพถ่ายภาพบริเวณชายฝั่งขณะบินส�ารวจ ซึ่งภาพถ่ายจะมีค่าพิกัดท�าให้สามารถน�าภาพที่ได้ไปสกัดข้อมูลที่ส�าคัญ

ส�าหรับการจัดท�าข้อมูลหรือจัดท�าแผนที่บริเวณชายฝั่ง ซึ่งปัจจุบันขนาดของกล้องถ่ายภาพมีขนาดเล็กและสามารถ

ถ่ายภาพได้นาน เนื่องจากมีแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพและความจุในการบันทึกข้อมูลสูง 

 ๓. อากาศยานไร้คนขับขนาดกลาง เป็นอากาศยานแบบเชื้อเพลิง ๒ ระบบ (Hybrid UAV) คือมีทั้งแบตเตอรี่

และน�้ามันเชื้อเพลิง โดยจะสามารถขึ้นและลงทางดิ่ง (การขึ้น – ลงใช้พลังงานจากแบตเตอรี่) และสามารถเดินทางโดย

ใช้พลังงานน�้ามันเชื้อเพลิง และแรงยกปีก ขณะท�าการบินซึ่งจะท�าให้ประหยัดพลังงานระหว่างบินส�ารวจท�าให้

บินส�ารวจได้นานขึ้น มีระบบป้องกันการตกกระแทกท�าให้มีความปลอดภัยจากการตกระดับสูง

บทสรุป

 การรวมเทคโนโลยกีารส�ารวจทัง้ ๒ แบบนี ้(Bathymetric LiDAR และ กล้องถ่ายภาพความละเอยีดสงู) จะท�าให้

การส�ารวจอุทกศาสตร์บริเวณพ้ืนท่ีน�้าต้ืนหรือบริเวณใกล้ชายฝั่งของกรมอุทกศาสตร์มีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถ

ท�าได้รวดเร็วช่วยลดเวลาในการด�าเนินการ และก�าลังพลในการส�ารวจได้อย่างมาก เนื่องจากการเป็นการติดตั้งร่วมกัน

ของระบบส�ารวจท้ังสองระบบ ท�าให้การส�ารวจเพียงครั้งเดียวได้ข้อมูลครบถ้วนสามารถน�ามาจัดสร้างแผนที่หรือจัดท�า

ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารได้เลย 

 ข้อมูลค่าพิกัดของข้อมูลทางบกจะสามารถหาได้จากการสกัดข้อมูลจากภาพถ่ายทางบกท่ีมีความละเอียดสูง

ซึ่งจะมาพร้อมกับค่าพิกัด (ค่าพิกัดของภาพจะได้จากค่าพิกัดของอากาศยาน) ปัจจุบันได้มีการน�าระบบหยั่งน�้าแบบ 

Bathymetric LiDAR ไปใช้ในการส�ารวจอุทกศาสตร์ในหลายประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น 

สหรฐัอเมริกา ออสเตรเลยี เป็นต้น ซึง่แนวคดิในการน�าระบบ Bathymetric LiDAR และกล้องถ่ายภาพความละเอียดสงู 

ไปใช้ในการส�ารวจอุทกศาสตร์สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในอนาคต ดังนั้น การส�ารวจข้อมูลความลึกน�้า

ของกรมอทุกศาสตร์ในอนาคตจะใช้ LiDAR ในบรเิวณทีค่วามลกึน�า้น้อยไปถงึชายฝ่ัง ร่วมกบัการส�ารวจด้วย เครือ่งหยัง่น�า้แบบ

หลายล�าคลื่น (Multi – Beam Echo sounder) ในเขตน�้าลึก การใช้ระบบเก็บข้อมูลที่หลากหลายจึงมีความเหมาะสม

และช่วยลดข้อจ�ากัดด้านต่าง ๆ ในปัจจุบันของกรมอุทกศาสตร์ 

๑๕๘
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ข้อมูลระดับน�้าเป็นข้อมูลท่ีมีความส�าคัญอย่างยิ่ง
ต่อกรมอทุกศาสตร์ กองทพัเรอื และประเทศไทย โดยเป็น
ข้อมูลพื้นฐานที่ถูกน�าไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ อาทิ การน�า 
มาใช้หักน�้าเข้าสู่เส้นเกณฑ์แผนที่ (Chart Datum) ในการ
ส�ารวจและสร้างแผนทีเ่ดนิเรอื สนบัสนนุการปฏบัิติการทาง
ทหารสาขาต่าง ๆ ของกองทพัเรอื การท�านายน�า้เพือ่จดัท�า
มาตราน�า้ ท�านายเพือ่ใช้ประโยชน์ในการเดนิเรอืท่ัวน่านน�า้ไทย 
การแจ ้งเตือนภัยการเกิดภัยพิบัติในทะเลโดยเฉพาะ 
สึนามิและคลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge) การศึกษา
การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง การเปล่ียนแปลงระดับน�้าทะเล 
ในระยะยาว เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ (climate 
change) และการพยากรณ์สภาวะทะเล ซึ่งงานต่าง ๆ 
ดังกล่าวล้วนต้องการข้อมูลระดับน�้าท่ีเพียงพอ ถูกต้อง 
และมีความทันสมัย โดยข้อมูลระดับน�้าจะได้มาจากการ
ติดตั้งสถานีวัดระดับน�้า (Tidal Station) และเก็บข้อมูล
เท่านั้น แต่ในปัจจุบันกรมอุทกศาสตร์มีเครือข่ายสถานี
วัดระดับน�้าที่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการใน
งานด้านต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ จึงจ�าเป็นจะต้องหาวิธี
การแก้ปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลระดับน�้าที่เพียงพอ 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการในด้านต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นกรมอุทกศาสตร ์จึงได ้จัดท�า 
“ แผนแม่บทสถานีวัดระดับน�้าในน่านน�้าไทย ” ขึ้นเพ่ือ
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กรมอุทกศาสตร์ได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาเครือ
ข่ายสถานวีดัระดบัน�า้จากความต้องการหลกัด้านต่าง ๆ รวม
ถงึสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ดังนี้

  ๑. การส�ารวจและสร้างแผนท่ีเดินเรือ ซ่ึงต้องการ
ข้อมูลระดับน�้าท่ีมีความถูกต้องสูงตามมาตรฐานการ
ส�ารวจแผนที่เดินเรือ S-44 ขององค์การอุทกศาสตร์สากล 
(IHO) ชั้นพิเศษ (Special Order) 

  ๒. ความต้องการใช้ข้อมลูระดบัน�า้ในงานด้านต่าง ๆ 
อาทิ การสนับสนุนข้อมูลแจ้งเตือนภัยพิบัติทางทะเล การ
พยากรณ์สภาพแวดล้อมทางทะเลเพื่อใช้ในการปฏิบัติ
การทางทหาร การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน�้าทะเล 
และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง เป็นต้น ซ่ึงต้องการข้อมูล
ในลักษณะเวลาจริง (Real Time) หรือใกล้เคียงเวลาจริง

แผนแม่บทสถานีวัดระดับน�้าในน่านน�้าไทยของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

๑๕๙

ผนวก ง

(Near Real Time) และสามารถรับส่งข้อมูลได้ตลอด
เวลา รวมทั้งมีความต้องการข้อมูลระดับที่ต ้องการ
มาตรฐานที่สูงกว่าความต้องการในด้านความปลอดภัย
ในการเดินเรือหรือการเป็นข้อมูลส�าหรับใช้ร่วมกับแบบ
จ�าลองต่าง ๆ ด้วย เช่น การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับ
น�า้ระยะยาว จึงต้องมกีารติดต้ังระบบ CGPS (Continuous 
GPS) กับสถานีวัดระดับน�้าถาวรด้วย 

๓. การท�านายน�้าในน่านน�้าไทย ซ่ึงปัจจุบันมีการ
ท�านายน�้ารวมทั้งสิ้น ๒๙ สถานีทั่วน่านน�้าไทย (อ่าวไทย
ฝั่งตะวันออก อ่าวไทยฝั่งตะวันตก (ภาคใต้) และ ฝั่งทะเล
อันดามัน) นั้น มีความพอเพียง แต่รูปแบบการให้บริการ
จะสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและในอนาคตจะ
ต้องสามารถให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น และระบบเครือ
ข่ายต่าง ๆ ได้

๔. การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีมีเครือ
ข่ายสถานีวัดระดับน�้า อาทิ กรมเจ้าท่า การท่าเรือ หรือ 
กรมทรัพยากรธรณ ีในการขอใช้ข้อมลูระดับน�า้ร่วมกันโดย 
จะมกีารพัฒนามาตรฐานการท�างานท้ังกระบวนงานร่วมกนั
โดยใช้ข้อแนะน�าของ IOC เป็นแนวทาง

จากท่ีกล่าวมาท�าให้สามารถก�าหนดแนวทางการ
พฒันาเครือข่ายสถานวีดัระดับน�า้ของกรมอุทกศาสตร์ได้ ดงันี้

๑. สถานีวัดระดับน�้าของกรมอุทกศาสตร์ทั้งหมด
จะวัดข้อมูลในระบบดิจิทัล (Digital) โดยติดต้ังเครื่องวัด
ระดับน�า้แบบคลื่นเรดาร์เป็นหลัก (Radar Tide Gauge) 
มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตลอดเวลา 
โดยสถานีวัดระดับน�้าใกล้ฝั่งติดต้ังระบบรับส่งข้อมูลทาง 
GPRS ในขณะที่สถานีวัดระดับน�้าที่ตั้งอยู่บนเกาะห่างฝั่ง
จะใช้ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม 

๒. ความถูกต้องของการตรวจวัดระดับน�้า ด�าเนิน
การเดินระดับชั้น ๑ (First Order) ไปยังหมุดระดับ
ประจ�าสถานีวัดระดับน�้า (Tide Gauge Bench Mark) 
ของสถานีวัดระดับน�้าทุกสถานี ก่อนการติดตั้ง CGPS 
เพื่อให้ค่าระดับประจ�าสถานีมีความถูกต้องสูงที่สุด โดย
การติดต้ัง 
CGPS เพื่อวัดการเคลื่อนตัวทางดิ่งของเปลือกโลกบริเวณ
สถานวีดัระดบัน�า้ จะพจิารณาตดิตัง้ในสถานวีดัระดบัน�า้ถาวร



 

หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์ หนังสือที่ระลึก           ปี กรมอุทกศาสตร์

ภาพที่ ๑๒ แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีวัดระดับน�้าถาวรในปัจจุบัน
๒๖ สถานี และสถานีใหม่ ๔ สถานี

๑๖๐

อันรวดเร็ว แต่จากสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันอันมี

ข้อจ�ากัดในหลาย ๆ ด้าน กรมอุทกศาสตร์อาจใช้วิธีการ

ด�าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเน้นในพื้นที่ที่มีความ

ส�าคัญและความจ�าเป็นเร่งด่วนก่อน ตลอดจนพัฒนาการ

ด�าเนินการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในลักษณะบูรณาการ 

เพ่ือให้สามารถบรรลุผลส�าเร็จได้ตามความมุ่งหมายของ

การสนับสนุนข้อมูลระดับน�้าที่มีความถูกต้อง ทันสมัย 

และพอเพียงให้กับงานของกรมอุทกศาสตร์ ตลอดจน

ความต้องการของกองทัพเรือ และประเทศไทยต่อไป

ทีต่รวจวดัระดับน�า้มาเป็นเวลานาน เพือ่น�าค่าท่ีได้ไปปรับแก้

ค่าระดับอ้างอิงของเคร่ืองวัดระดับน�้า ให้สามารถตรวจ

วัดระดับสมบูรณ์ได้ 

๓. อนาคตจะติดตั้งสถานีวัดระดับน�้าถาวรเพิ่มขึ้น

อีก ๔ สถานี จาก ๒๖ สถานีในปัจจุบัน รวมเป็น ๓๐ 

สถานี และทุกสถานี จะประกอบด้วยระบบตรวจวัด

ระดับน�้าอย่างน้อยสองระบบ (อาทิ เครื่องวัดระดับน�้า

แบบคลื่นเรดาร์ และ แบบท�างานด้วยความกดดันน�้า) 

และ CGPS ดังนี้ 

- ระหว่างเกาะมัตโพน - เกาะปราบ (ปากน�้า

หลังสวน จังหวัดชุมพร)

- ระหว่างเกาะสมุย - ปากพนัง  (ปากน�้าสิชล 

จังหวัดนครศรีธรรมราช)

- ระหว่างระนอง - ครุะบุร ี(แหลมสน จงัหวดัระนอง)

- เกาะ สุรินทร์ จังหวัดระนอง

๔. มีการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานอื่น อาทิ

๔.๑   การขอใช้ข้อมูลระดบัน�า้จากสถานวัีดระดบัน�า้

ของหน่วยงานอืน่ ๆ  ทีม่อียูแ่ล้วในพืน้ทีต่่าง ๆ  ทีก่รมอทุกศาสตร์

สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น กรมเจ้าท่า การท่าเรือ

แห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณี ฯลฯ โดยพัฒนา

มาตรฐานเครื่องวัดระดับน�้าและอุปกรณ์ประกอบร่วมกัน 

รวมทั้งการด�าเนินกรรมวิธีข้อมูลในมาตรฐานเดียวกัน

ตามแนวทางที่ PSMSL UH Hawaii และ IOC ใช้เป็น

แนวทาง     

๔.๒ การบูรณาการด้านระดับอ้างอิงทางดิ่ง (Ref-

erence Vertical Datum) กับหน่วยงานอ่ืนเพื่อ

เ พ่ิมความถูกต ้องของระดับอ ้างอิ งทางดิ่ ง  และ

ลดงานเดินระดับของกรมอุทกศาสตร ์  กรมแผนท่ี 

กรมทรพัยากรธรณ ีในการด�าเนนิการด้าน CGPS ร่วมกนั

สรุป

   แผนแม่บทสถานีวัดระดับน�้าในน่านน�้าไทยของกรม

อทุกศาสตร์ ถกูจัดท�าขึน้เพือ่ตอบสนองความต้องการข้อมูล

ระดับน�้าในงานด้านต่าง ๆ ซึ่งถ้าหากได้รับการสนับสนุน

ทั้งงบประมาณและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานแล้ว 

ก็จะสามารถด�าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้ในเวลา
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ตารางสถานีวัดระดับน�้าและอุปกรณ์ประกอบตามแผนแม่บทสถานีระดับน�้า

๑๖๑
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แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ (Aid to Navigation Information System)

๑๖๒

๑. กล่าวโดยทั่วไป
 ในปัจจุบันการขนส่งทางทะเลมีความส�าคัญ
อย่างยิ่งต่อการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นปัจจัย
ส�าคัญในการพัฒนาและก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมากกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
ปริมาณการค้าระหว่างประเทศมาจากการขนส่งทาง
ทะเล และจากผลการวิจัยด้านการเกิดอุบัติเหตุทางทะเล
บ่งชี้ว่า ประมาณร้อยละ ๖๐ ของอุบัติเหตุเรือโดนกัน
และติดตื้นเป็นผลโดยตรงจากความผิดพลาด องค์บุคคล 
ที่แม้ว่าได้รับการฝึกข้ันก้าวหน้าในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่อยู่บนสะพานเดินเรือมาแล้วก็ตาม ยังคงดู
เสมือนว่า นายยามเรือเดินยังคงต้องตัดสินใจตามล�าพัง 
ในเรื่องของการเดินเรือ และการหลีกเลี่ยงมิให้เรือโดนกัน 
ทัง้นีส้าเหตสุ่วนหน่ึงจากการลดคนประจ�าสถานียามเรอืเดนิ 
แต่ถ้าน�าเอาการเดนิเรอือเิลก็ทรอนกิส์ (e-Navigation) มา
ช่วยปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวมาใช้บนสะพานเดินเรือ
และมีการใช้ประสานอย่างใกล้ชิด กับอุปกรณ์และระบบ
บริหารจัดการการจราจรทางน�้า ประกอบกับสารสนเทศ
ทางทะเล (Marine Information Overlays : MIOs) ซึ่ง
ชาวเรือต้องการน�ามาใช้วางแผน และปฏิบัติการเดินทาง 
ประเมนิความเสีย่งในการเดนิเรอืเหล่านีจ้ะช่วยให้ความเสีย่ง
จากการโดนกัน การติดตื้น และโอกาสผิดพลาดอื่น ๆ 
ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ (อ้างองิ ตามเอกสาร NAVGUIDE : 
AIDS NAVIGATION MANUAL ฉบับบรรณาธิกรครั้งที่ ๗ 
ปี ค.ศ.๒๐๑๔ หน้า ๙๐) 

๒. นิยาม
 ๒.๑ เครื่องหมายทางเรือ (Aids to Navigation) 
หมายถึง อุปกรณ์หรือระบบที่มิได้อยู่ในเรือ ได้รับการ
ออกแบบเพื่อใช้งานในการช่วยเพิ่มความปลอดภัยและ
ประสทิธภิาพของการเดินเรือ และ/หรอื การจราจรทางน�า้ 
เช่น เคร่ืองหมายทางทศันะ (Visual Aids to Navigation) 
เครือ่งหมายทางเรอืเรดาร์ (Radar Aids to Navigation)  
ระบบวิทยุหาต�าบลที่ (RADIO NAVIGATION SYSTEM) 
และเครื่องหมายช่วยการเดินเรืออื่น ๆ อ้างอิง ตาม
เอกสาร NAVGUIDE : AIDS NAVIGATION MANUAL 
ฉบับบรรณาธิกรครั้งที่ ๗ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ หน้า ๓๐

 ๒.๒ ประสิทธิภาพการให้บริการเครื่องหมาย
ทางเรือ ตามเอกสาร IALA ข้อเสนอแนะที่ ๐-๑๓๐ ได้
ก�าหนดประสิทธิภาพการให้บริการเคร่ืองหมายทางเรือ
โดยการพิจารณาปัจจัยส�าคัญ ๓ ปัจจัยคือ 

๑) ความพร้อมใช้งานของเคร่ืองหมายทางเรือ 
(Availability of an Aid to Navigation )

๒) การเฝ ้าตรวจติดตามการท�างานของ
เครื่องหมายทางเรือ

๓) ความเชื่อถือได้ของเครื่องหมายทางเรือ
 ๒.๓ ความพร้อมใช้งาน (Availability) คือความ
น่าจะเป็นที่เครื่องหมายทางเรือ หรือระบบท่ีปฏิบัติงาน
เฉพาะอยู่ ตามท่ีสุ่มเลือกมา ณ เวลาใด ๆ ซ่ึงได้นิยามไว้
ด้วยเช่นกันในข้อมติของ IMO ที่ A.1047 (27) ส�าหรับ 
WWRNS ดังนี้ “ระบบที่จะได้รับการพิจารณาว่าพร้อม
ใช้งาน เมื่อมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ตามระดับความ
แม่นย�าหนึ่ง ๆ ที่ก�าหนดไว้” โดยทั่วไปแล้ว IALA ใช้ศัพท์
ค�านี้เพื่อเป็นการตรวจวัดเชิงประวัติ ซึ่งจ�านวนร้อยละ 
(%) ของเวลาเครื่องหมายทางเรือได้ปฏิบัติหน้าที่จ�าเพาะ
หนึง่ ๆ ส�าหรบัความไม่พร้อมใช้งาน (Non - Availability) 
นั้น อาจเกิดขึ้นได้โดยการหยุดให้บริการทั้งที่ก�าหนด
ล่วงหน้า และ/หรือ ไม่ได้ก�าหนดล่วงหน้า
 ๒.๔ การค�านวณความพร้อมใช้งาน ความพร้อม
ใช้งานของเคร่ืองหมายทางเรือ ค�านวณได้จากสมการต่อ
ไปนี้ โดยปกติแสดงในรูปของร้อยละ

ความพรอมใชงาน (MTBF)
(MTBF + MTTR)

= หรือ หรือเวลาใชงานได (Up Time)
เวลารวม (Total Time)

(เวลารวม - เวลาใชงานไมได)
เวลารวม

 ๒.๕ ความต่อเนื่อง (Continuity) คือ ความน่า
จะเป็นเคร่ืองหมายทางเรือหรือระบบ จะปฏิบัติภารกิจ
จ�าเพาะโดยปราศจากการหยุดชะงัก ระหว่างเวลา
จ�าเพาะที่ก�าหนด นับแต่จุดเริ่มต้นของคาบเวลานั้น
 ตัวอย่างเช่น ถ้าสถานี DGPS มีการท�างาน
อย ่ า งถู กต ้ อ ง  ขณะที่ เรื อก� าลั ง เข ้ ามา ในท ่ า เรื อ 
ปัจจัยความต่อเนื่อง คือ ความน่าจะเป็นที่การให้บริการ
ของ DGPS นั้น จะมีอย่างไม่ขาดตอนในช่วงเวลาที่เรือ

ผนวก จ
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เดินเข้าสู่ท่าเทียบ ในกรณีของระบบ GNASS นั้น IALA 
ได้มีข้อเสนอว่า การค�านวณช่วงเวลาความต่อเนื่องให้
มีมูลฐานอยู่ที่กรอบ ๑๕ นาทีซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนด 
IMO ที่ A.1046 (27) ส�าหรับ WWRNS
 ๒.๖ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Navigation) 
IMO ได้ก�าหนดนิยามไว้ คือ การด�าเนินการให้สอดคล้อง
กันด้วยการรวบรวม สนธิ แลกเปลี่ยน และวิเคราะห์ ซ่ึง
สารสนเทศเดินเรือ ทั้งที่อยู่บนเรือ และบนฝั่ง ด้วยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การเดินเรือจากที่หนึ่งไปยังอีกที่
หนึ่ง และการให้บริการท่ีเกี่ยวข้องเป็นไปด้วยดี ทั้งนี้เพื่อ
ความปลอดภัยในทะเลและการปกป้องสิ่งแวดล้อม
ทางทะเล(อ้างอิง ตามเอกสาร NAVGUIDE : AIDS 
NAVIGATION MANUAL ฉบับบรรณาธิกรครั้งที่ ๗ ปี 
ค.ศ.๒๐๑๔ หน้า ๙๐)
 ๒.๗ โครงสร้างข้อมูลทางทะเลร่วม (Common 
Maritime Data Structure : CMDS) คือ ตัวแทนที่เป็น
นามธรรมขององคภาวะต่าง ๆ ที่อยู่ภายในแวดวงของ
กิจกรรมทางทะเล ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ต้องการ
เอาไปใช้ ควรเข้าถึงได้ และควรน�ามาใช้อ้างอิงส�าหรับการ
พัฒนาสิ่งเหล่านี้ คือ การให้บริการทางทะเล การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ (Applications) และฐานข้อมูล โดย 
IMO ก�าหนดข้ึนมาเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
ทะเลในความรับผิดชอบ สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน 
ซึ่งความรับผิดชอบของ CMDS ได้ถูกแบ่งออกเป็นหน่วย
ย่อยลงไปตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

๑๖๓

ภาพที่ ๑ แสดงแนวคิดเรื่องการให้บริการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์

 ๒.๘ ระบบแสดงแผนท่ีเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์

และสารสนเทศเพื่อการเดินเรือ (Electronic Chart 

Display and Information System: ECDIS) องค์การ

ทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ซ่ึงเป็นหน่วยที่รับผิด

ชอบควบคุมด้านความปลอดภัยในการเดินเรือในภาพ

รวมของโลก ได้ก�าหนดมาตรฐานส�าหรับ ECDIS ขึ้น 

พร้อมทั้งออกกฎบังคับให้เรือเดินทะเลทั้งหลาย ต้องติด

ตั้งและใช้ ECDIS บนสะพานเดินเรือ รวมทั้งท่าเรือของ

ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ อาจปฏิเสธไม่ให้เรือ

เดินทะเลที่ไม่ติดต้ัง ECDIS บนสะพานเดินเรือเข้าท่าเรอื

ของตน ซึ่งระบบ ECDIS ได้ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

อย่างมากต่อธรรมเนียมของการเดินเรือ ซ่ึง ECDIS ใช้

ข ้อมูลแผนที่ ENC แทนแผนที่เดินเรือกระดาษแบบ

ด้ังเดิม และใช้ร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อย่าง

หลากหลาย ในการน�าเข้าข้อมูลต่าง ๆ เช่น GNSS 

DGNSS AIS สารสนเทศคุณสมบัติของเครื่องหมายทาง

เรือ (A to N Attribute Information) เรดาร์ เครื่องหยั่ง

น�้า เข็มทิศ แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ บรรณสารการเดินเรือ 

การแก้ไขแผนท่ี ระดับน�้า และสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 

เป็นต้น

 ๒.๙ สารสนเทศทางทะเล (Marine Information 

Overlays : MIOs) การให้บริการและน�าเสนอสารสนเทศ

ทางทะเลที่ทันกาล ถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการ

เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่าชั้นของสารสนเทศทาง

ทะเล (MIOs) ซ่ึงชาวเรือต้องการข้อมูลสารสนเทศทาง

ทะเลน�ามาใช้วางแผน และปฏิบัติการเดินทาง ประเมิน

ความเส่ียงในการเดินเรือ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

ซ่ึงมีท้ังสารสนเทศแบบคงท่ีและแบบพลวัต คือ

๑) สารสนเทศแบบคงที่มักเก่ียวกับ พื้นที่

คุ้มครองทางทะเล ลักษณะพื้นท้องทะเล 

๒) สารสนเทศท่ีเป็นพลวัต มักมีการเผย

แพร่ออกอากาศผ่านทาง AIS โดยถือเป็นสารสนเทศเวลา

วกิฤต ทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลูเรอื/การเดนิเรอื สัญญาณจราจร

ทางน�้า พ้ืนท่ีประกาศ สินค้าอันตราย สภาวะแวดล้อม 

อุตุนิยมวิทยา และสถานะ AtoN เป็นต้น

 ๒.๑๐ สารสนเทศคุณสมบัติเครื่องหมายทาง

เรือ (AtoN Attribute Information) การแลกเปลี่ยน

สารสนเทศเกี่ยวกับ AtoN ในระหว่างหน่วยงานใด ๆ ใน

รูปแบบดิจิทัล จ�าเป็นต้องมีข้อตกลงก�าหนดมาตรฐาน

สากลขึ้น เพื่อให้สารสนเทศเหล่านี้สามารถรวบรวมส่ง

ได้อย่างอัตโนมัติ โดยระบบที่รับได้อย่างอัตโนมัติเช่นกัน 
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สินค้า ฯลฯ และเครื่องรับวิทยุ VHF บนฝั่ง ที่อยู่ในระยะ

รบัคลืน่ได้ ภาพที ่๒ แสดงให้เหน็ภาพรวมทัง้หมดของระบบ

๑๖๔

ภาพที่ ๒ ภาพรวมของระบบ AIS

มาตรฐานท่ีว่านี้ช่วยให้การบริหารจัดการสารสนเทศ 

AtoN เป็นไปอย่างสอดคล้องประสานกัน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกับสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับชาวเรือ อาทิข้อมูล 

“สถานการณ์ปกติ” (ต�าบลที่ สี รูปทรง ไฟ ฯลฯ) อีกทั้ง 

“สถานการณ์ไม่ปกติ” (เครื่องหมายยอดขาดหาย ระยะ

เห็นของไฟลดลง ไฟดับ ฯลฯ) สารสนเทศชนิดนี้สามารถ

บรรยายในลักษณะ ข้อมูล คุณสมบัติ (Attribute Data) 

และข้อมูลแจกแจง (Metadata)

 ๒.๑๑ สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 

(Meteorological & Hydrological Information) 

IMO รับผิดชอบในการออกอากาศข่าวสาร AIS แบบ

เลขฐานสอง (AIS Binary Broadcast Message) หรือ 

AIS Message 8 ซึ่งโครงสร้างข่าวสารถูกก�าหนดให้

เป็นสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา หลาย ๆ

ประเทศมีการติดตั้งสถานีน�้าและกระแสน�้า เพื่อช่วยใน

การท�านายระดับน�้าและกระแสน�้า หรือเพื่อการออก

อากาศสารสนเทศดังกล่าวตามเวลาจริงให้แก่การเดิน

เรือ ซึ่งข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา

ตามเวลาจริงนี้ โดยทั่วไปแล้วใช้เพื่อแก้ปัญหาที่ในบาง

ครั้งความสูงน�้าจริงแตกต่างกันมากกับความสูงน�้าท�านาย 

เนื่องจากสภาวะทางอุตุนิยมวิทยาและความผิดปกติของ

ระดับน�้าทะเล ด้วยการให้สารสนเทศตามเวลาจริงใน

ลักษณะดังกล่าวนี้ ด้วยการสนธิระหว่างระบบที่อยู่บน

เรือและชายฝั่งเข้าด้วยกัน สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับ

เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์แบบพลวัต อาทิ ได้รับทราบระดับ

น�้า สูงคลื่น หรือสภาวะทะเล (Sea State) อย่างต่อเนื่อง

ไม่ขาดตอน

 ๒.๑๒ ระบบแสดงตนอัตโนมัติ (Automatic 

Identification System : AIS) คือ เทคโนโลยีในการ

ส่งผ่านข้อมูลระหว่างเรือกับฝั่ง ในรูปแบบของการออก

อากาศและการถามตอบระหว่างกัน โดยใช้คลื่นวิทยุใช้

งานในทะเลย่านความถี่ VHF ซึ่งท�าให้มีความเป็นไปได้ใน

การเฝ้าตรวจและติดตามเรือ ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

บนเรือ และที่อยู่กับสถานีบนฝั่ง

 AIS มีองค์ประกอบ คือ เครื่องรับส่งวิทยุ VHF 

ที่มีขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับเรือ

อื่น ๆ อาทิ นามเรียกขานสถานี ต�าบลที่ เข็มเหนือพื้นดิน 

(COG) ความเร็ว ความยาว และชนิดเรือสารสนเทศของ

AIS ปฏิบั ติงานอย ่างอัตโนมัติ ในการแลกเปลี่ยน

สารสนเทศทีอ่ยูบ่นเรอื (จากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ทีติ่ดตัง้บนเรอื) 

ทั้งระหว่างเรือกับเรือ และเรือกับสถานีชายฝั่ง

๒.๑๒.๑ AIS บนฝั่ง ใน SOLAS บทที่ ๕ กฎข้อ 

๑๙, ๒.๔ ให้ข้อก�าหนดของ AIS ที่ติดต้ังบนเรือดังนี้ คือ 

ต้องส่งและรับสารสนเทศกับสถานีฝั่งซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ที่

เหมาะสม ในการนี้จ�าเป็นต้องจัดให้มีสถานีฐาน AIS 

ชายฝั่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากอนุสัญญา SOLAS 

1974 (และท่ีแก้ไข) ซึ่ง AIS เปรียบเสมือนเครื่องมือ

ที่เกี่ยวข้องกับบริการจารจรทางน�้า (Vessel Traffic 

Service: VTS ) ซ่ึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรน�ามา

พิจารณาใช้ร่วมกับศูนย์ VTS ที่มีอยู่ สารสนเทศจาก AIS 

ท่ีน�ามาใช้กับปฏิบัติการ VTS ได้อธิบายไว้ในคู่มือ IALA 

VTS ตอนที่ ๑๐๑๕ - ๑๐๒๗

๒.๑๒.๒ AIS บนเรอื เคร่ือง AIS ทีต่ดิตัง้บนเรอืจะ

ส่งออกอากาศข้อมูลเก่ียวกับตนเองอย่างอัตโนมัติ และ

ต่อเน่ืองไปยงัเรอืและสถานีอืน่ ๆ ทีต่ดิตัง้ AIS ท้ังยงัท�าการ

รับข้อมูลที่มาจากสถานีอื่น ๆ (เรือและฝั่ง) น�ามาแสดง

บนจอท้ังเป็นข้อความและกราฟิกได้ตามความประสงค์ 

สารสนเทศ AIS ที่ส่งออกอากาศจากสถานีเรือประกอบ

ไปด้วยข้อมูล ดังนี้

๑) สารสนเทศประจ�าหรือคงท่ี ซึ่งป้อน

เข้าสู่เคร่ือง AIS เมื่อมีการติดต้ัง และจ�าเป็นต้องมีการ

เปล่ียนแปลงใหม่เพียงกรณีเรือเปล่ียนชื่อ นามเรียกขาน 

(Call Sing) ฯลฯ สารสนเทศดงักล่าวนี ้ส่งออกอากาศทกุ ๆ 

หกนาที หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานชายฝั่ง
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๒) สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการเดินทาง 

(จุดหมายปลายทาง เวลาถึงโดยประมาณ ฯลฯ) ซ่ึงป้อน

เข้าเคร่ืองปรับปรุงให้ทันสมัยโดยผู้ใช้ในช่วงระหว่างการ

เดินทาง สารสนเทศเหล่านี้ส่งออกอากาศทุก ๆ หกนาที

เช่นกัน ดังน้ันสารสนเทศ AIS ท่ีถูกต้องจึงถูกส่งไปยังเรือ

อื่น ๆ หน่วยงานชายฝั่ง ชาวเรือได้รับข้อมูลปัจจุบันท่ี

เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ อาทิ อัตราการกินน�้าลึก ชนิด

ของสินค้าอันตราย จุดหมายปลายทาง เวลาถึงโดย

ประมาณ ทั้งในช่วงเริ่มต้นการเดินทางแต่ละครั้ง และเมื่อ

ใดที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญเกิดขึ้น

๓) สารสนเทศท่ีเป็นพลวัต ได้รับการ

ปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างอัตโนมัติ จากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ 

บนเรือที่เชื่อมต่อกับ AIS อาทิ เข็มเหนือพื้นดิน (COG) 

ความเร็วเหนือพื้นดิน (SOG) ต�าบลที่ (ที่เที่ยงตรงและ

ระบุความสมบูรณ์) เวลา และ สภาวะการเดินเรือ (อาทิ 

เรือก�าลังเดิน)

๔) ออกอากาศหรือส่ง ข่าวสารสั้น ๆ ที่

เกี่ยวกับความปลอดภัย (Short Safety Related Mes-

sage) ตามความต้องการ

๒.๑๒.๓ AIS เครื่องหมายทางเรือ (AIS AtoN) 

คือ AIS แบบเฉพาะส�าหรับใช้กับงานเคร่ืองหมายทาง

เรือ เพื่อใช้ส�าหรับบอกต�าบลท่ีของเครื่องหมายทางเรือ 

ณ เวลาใด ๆ โดยไม่จ�าเป็นต้องมีจอพิเศษเพื่อการนี้โดย

เฉพาะ นอกจากนั้น AIS ที่น�ามาใช้เป็น AtoN ยังให้

สารสนเทศและข้อมูลซึ่ง 

๑) ช่วยเสริมหรือทดแทนเครื่องหมาย

ทางเรือที่มีอยู่ ให้การพิสูจน์ทราบ และบอกสภาพความ

สมบูรณ์ของเครื่องหมายฯ นั้น รวมทั้งสารสนเทศอื่น 

ๆ อาทิ ระดับน�้าตามเวลาจริง สภาพอากาศในท้องถิ่น

บริเวณที่เรืออยู่ หรือที่สถานีชายฝั่ง 

๒) ให้ต�าบลท่ีของเครื่องหมายทางเรือ

ลอยน�้า (หลัก ๆ คือทุ่น) โดยการส่งออกอากาศต�าบล

ที่ที่แม่นย�า (จาก DGNSS) เพื่อการเฝ้าระวังว ่าทุ ่น

เครื่องหมายนั้นยังอยู่ประจ�าสถานีหรือไม่ 

๓) ให้สารสนเทศตามเวลาจริง ในการเฝ้า

ตรวจสมรรถภาพ และการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ของ 

AtoN ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล และการควบคมุจากระยะ

ไกล และเปิดใช้งานระบบส�ารอง ถ้าจ�าเป็น

๔) ให ้สารสนเทศในท้องถิ่นทั้ งด ้าน

อุตุนิยมวิทยา และอุทกศาสตร์

๕) มีความเป ็นไปได ้ในการน�ามาใช ้

ทดแทน กระโจมเรดาร์ (Racon) ในอนาคต โดยให้ระยะ

ตรวจจับที่ไกลกว่า และให้การพิสูจน์ทราบเป้าได้ในทุก

สภาพอากาศ

๖) รวบรวมข้อมูลการสัญจรจากเรือที่

ติดต้ัง AIS เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวางแผนอนาคตเก่ียว

กับเคร่ืองหมายทางเรือ ด้วยเหตุผลทางปฏิบัติหรือทาง

เศรษฐศาสตร์ อาจเป็นการไม่เหมาะสมในการติดตั้ง AIS 

กับ AtoN

๓. แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเครื่องหมาย

ทางเรือ (Aid to Navigation Information System)

 ๓.๑ ภารกิจหน่วย กรมอุทกศาสตร์ มีหน้าที่

อ�านวยการ ประสานงาน แนะน�า ก�ากับการด�าเนิน

การ ให้การสนับสนุน และให้บริการด้านอุทกศาสตร์ ์

สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา วิศวกรรมชายฝั่ง เครื่องหมาย

ทางเรือ การเดินเรือ เวลามาตรฐานประเทศไทย และ

งานเขตแดนระหว่างประเทศ รวมทั้งการส่งก�าลังพัสดุ

สายอุทกศาสตร์สมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา ตลอด

จนให้การฝึกและศึกษาวิจัย พัฒนาวิชาการอุทกศาสตร์์ 

สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา และวิชาการอื่นตามที่ได้รับ

มอบหมาย มเีจ้ากรมอทุกศาสตร์์เป็นผูบ้งัคบับญัชารบัผดิชอบ 

 ๓.๒ วิสัยทัศน์ 

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ของกองทัพเรือ   

 “กองทัพเรือ จะเป็นกองทัพเรือชั้นน�าในภูมิภาค

ด้วยขนาดของก�าลังรบ ที่สมดุล ทันสมัยภายใต้การ

บริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นส�าคัญ”   

๓.๒.๒ วิสัยทัศน์ของกรมอุทกศาสตร์

 “จะเป็นหน่วยงานท่ีใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางใน

การสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพเรือ ด้วยการ

บริหารจัดการที่มีคุณภาพ”

๓.๓ พันธกิจ

 ได้ก�าหนดพันธกิจ เพื่อตอบสนองต่อการบรรลุ

วิสัยทัศน์กรมอุทกศาสตร์ ด ้านการให้บริการความ

ปลอดภัยในการเดินเรือ ในฐานะผู้แทนประเทศไทย

ในการเป็นสมาชิกสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ 

ประเภทชาติสมาชิก
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(IALA National Members) คือ “เครื่องหมายทาง

เรือที่กรมอุทกศาสตร์ รับผิดชอบมีความพร้อมใช้งาน

ตามมาตรฐาน IALA และ สามารถให้บริการสารสนเทศ

คณุสมบตัเิครือ่งหมายทางเรอื (AtoN Attribute Information) 

ให้กับผู้ใช้บริการครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ” โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกับสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับชาวเรือ อาทิข้อมูล 

“สถานการณ์ปกติ” (ต�าบลที่ สี รูปทรง ไฟ ฯลฯ) อีกทั้ง 

“สถานการณ์ไม่ปกติ” (เครื่องหมายยอดขาดหาย ระยะ

เห็นของไฟลดลง ไฟดับ ฯลฯ) โดยบรรยายในลักษณะ 

ข้อมูลคุณสมบัติ (Attribute Data) และข้อมูลแจกแจง 

(Metadata) ผ่าน “ระบบสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ 

(AtoN Information System)”

 ๓.๔ การด�าเนินงานที่ผ่านมา

๓.๔.๑ การพิจารณาการจัดล�าดับความ

ส�าคญัของเครือ่งหมายทางเรอื กรมอทุกศาสตร์ ก�าหนดล�าดบั

ชั้นของเครื่องหมายทางเรือ ด้วยวิธีการจัดล�าดับความ

ส�าคัญในการใช้เครื่องหมายทางเรือต่อความปลอดภัยใน

การเดินเรือเป็นส�าคญั ร่วมกบัการน�าข้อมลู สถติเิรือสนิค้า 

เรือประมง และข้อมูลความหนาแน่นในการจราจรทาง

ทะเล (ข้อมูลจาก https://www.marinetraffic.com) 

และข ้อมูล จากระบบ AIS ของกรมอุทกศาสตร ์

มาพจิารณา โดยผูเ้ชีย่วชาญด้านเครื่องหมายทางเรือ และ

นักเดินเรือมาร่วมวิเคราะห์ จัดล�าดับได้ดังนี้

 ล�าดับ ๑ คือ เครื่องหมายทางเรือที่จ�าเป็นต่อ

การเดนิเรอือย่างมนียัส�าคัญ คอื อยูใ่นพ้ืนทีเ่ส้นทางเดนิเรือ

หลกัและมกีารจราจรหนาแน่นตัง้แต่ 32 routes/0.02km2/ 

years หรือ เป็นเคร่ืองหมายทางเรือท่ีใช้ในการน�าเรือเข้า

ร่องน�้า หรือ เป็นเครื่องหมายทางเรือภายในร่องน�้า หรือ 

(ทุน่จตรุทศิ หรือ ทุ่นแสดงส่ิงอนัตรายโดดเด่ียว ทีอ่ยูบ่ริเวณ

เส้นทางเดนิเรอืทีม่คีวามหนาแน่น 16 -31 routes/0.02km2/ 

years) 

 ล�าดบั ๒ คอื เครือ่งหมายทางเรอืทีจ่�าเป็นต่อการ

เดินเรืออย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งเป็นเส้นทางรอง อยู่ในพ้ืนท่ี

เส้นทางเดินเรือท่ีมีการจราจรหนาแน่นตั้งแต่ 16-31 

routes/0.02 km2/ years 

 ล�าดับ ๓ คือ เครื่องหมายทางเรือที่จ�าเป็นต่อการ

เดินเรืออย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เส้นทางเดินเรือท่ี

มีการจราจรหนาแน่นตั้งแต่ 1-15 routes/0.02 km2/ 

years หรอื เครือ่งหมายพเิศษอืน่ ๆ อ้างองิ บรรณสาร IALA 

 ผลการพิจารณา (Availbility of an Aid to 

Navigation ) เคร่ืองหมายทางเรือที่มีความส�าคัญล�าดับ

ที่ ๑ จ�านวน ๑๓๘ แห่ง โดยมีเป้าหมายความพร้อมใช้

งานร้อยละ ๙๙.๘ ล�าดับที่ ๒ จ�านวน ๒๗ แห่ง มีเป้า

หมายความพร้อมใช้งานร้อยละ ๙๙.๐ ล�าดับที่ ๓ จ�านวน 

๑๔ แห่ง มีเป้าหมายความพร้อมใช้งานร้อยละ ๙๗.๐  

ตารางที่ ๑ แสดงผลการพิจารณาล�าดับความส�าคัญของเครื่องหมาย
ทางเรือและเป้าหมายความพร้อมใช้เครื่องหมายทางเรือ ของ อศ.

Category 

(ล�าดับความส�าคัญ)

จ�านวน

 A to N

ก�าหนดเป้า

หมายความพร้อม

ใช้ (%)

๑ ๑๓๘ ๙๙.๘

๒ ๒๗ ๙๙.๐

๓ ๑๔ ๙๗.๐

อ้างอิง บรรณสาร IALA ข้อเสนอแนะที่ ๐-๑๓๐ เป้าหมายในการ
จัดล�าดับและความพร้อมใช้ส�าหรับเครื่องหมายทางเรือระยะใกล้

๓.๔.๒ ระบบ สารสนเทศเครื่องหมายทาง

เรือของกรมอุทกศาสตร์เป็นระบบเฝ้าตรวจ โดยการน�า

ต�าแหน่งและข้อมูลสถานะของเครื่องหมายทางเรือ

ต่าง ๆ เช่น ทุ่น กระโจมไฟ ประภาคาร หรือวัตถุต่าง ๆ 

โดยส่งผ่านสถานีควบคุมย่อยซ่ึงต้ังอยู่ ณ สถานีชายฝั่ง 

(Remote Site) ทั่วประเทศ ไปยังสถานีควบคุมหลัก 

(Central Control Center) เพื่อน�าข้อมูลท้ังหมดมา

ท�าการประมวลผล บันทึกผล และแสดงข้อมูลทั้งหมด

บนโปรแกรม แผนที่ ENC เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ด้านการ

รายงาน การเผยแพร่ข้อมูลต่อไป ซึ่ง สถานี AIS ของ

กรมอุทกศาสตร์ ประกอบด้วย

๑) สถานคีวบคมุหลัก (AIS Base Station) 

ตัง้อยู ่ณ กรมอุทกศาสตร์ ท�าหน้าที่รับส่งข้อมูลระหว่าง

เรือ สถานีควบคุมย่อย และ สถานีลูกข่าย (AIS AtoN) 

โดยการรับส่งข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อ

น�าเอาข้อมูลต่าง ๆ ของเรือ และเครื่องหมายทางเรือที่ติด

ตั้งระบบ AIS มาประมวลผล บนัทกึและแสดงผลบนแผนท่ี

อเิลค็ทรอนคิส์ นอกจากนี้ สถานีควบคุมหลักยังสามารถ
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ควบคุมและสั่งการไปยังสถานีลูกข่ายได้อีกด้วย เช่น สั่ง 

ปิด - เปิดไฟ เปลีย่นลกัษณะไฟ ตลอดจนตรวจสอบสถานการ

ท�างานต่าง ๆ ของสถานีลูกข่าย เป็นต้น

๒) สถานีควบคุมย่อย (Remote Site) 

ท�าหน้าทีร่บัสญัญาณจากเครือ่งหมายทางเรือและเรือต่าง ๆ 

ที่ติดตั้งระบบ AIS เพื่อน�ามาแสดงผล บันทึกและส่ง

ข้อมูลไปยังสถานีควบคุมหลัก เพื่อท่ีสถานีควบคุมหลัก

จะได้น�าข้อมูลเหล่านั้นไปท�าการประมวลผลและจัดการ

บริหารข้อมูลท่ีได้มา ให้อยู่ในรูปแบบของ สารสนเทศ

เครื่องหมายทางเรือ ท่ีพร้อมจะน�าไปใช้งานได้ต่อไป มี

จ�านวน ๗ สถานี

๓) สถานีทวนสัญญาณ ท�าหน้าท่ีทวน

สัญญาณเป้าที่อยู ่ห่างจากสถานีควบคุมเกิน ๓๐ ไมล์ 

และส่งต่อสัญญาณท่ีได้จากเป้าไปยังสถานีควบคุมย่อย

และสถานีควบคุมหลัก มีจ�านวน ๔ สถานี 

๔) AIS เครื่องหมายทางเรือ (AIS AtoN) 

คือ AIS แบบเฉพาะส�าหรับใช้กับงานเครื่องหมายทางเรือ 

เพื่อใช้ส�าหรับบอกต�าบลที่ของเครื่องหมายทางเรือ ณ 

เวลาใด ๆ ติดตั้ง จ�านวน ๓๙ ชุด

ภาพที่ ๕ กระโจมไฟเกาะลันตาติดตั้ง AIS AtoN

ภาพที่ ๓ แสดงสถานีควบคุมหลัก ณ กรมอุทกศาสตร์

ภาพที่ ๔ แสดงสถานีควบคุมย่อยเขาตังกวน จว.สงขลา

ภาพที่ ๖ แสดงพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ AIS

๔. เป้าหมายการด�าเนินการ
๑. ระบบสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือมี

ความพร้อมใช้งาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง มี
ขีดความสามารถในการเฝ้าตรวจและควบคุมเครื่องหมาย
ทางเรือจากระยะไกล มีพ้ืนที่ครอบคลุมฝั่งอ่าวไทยและ
อันดามัน ได้ ๒๔ ชม. และผู้มีหน้าที่ดูแล AtoN สามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยง ของข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดกับ 
AtoN และสามารถเข้าไปแก้ไขก่อนที่ AtoN จะหยุดการ
ท�างาน เพื่อให้ AtoN มีความพร้อมใช้งาน (Availability 
of an Aid to Navigation 

๒. เครือ่งหมายทางเรอืทีก่รมอทุกศาสตร์รบัผดิชอบ 
ติดตั้ง AIS AtoN ทังหมดสามารถส่งข้อมูลสารสนเทศ
คณุสมบติัเครือ่งหมายทางเรอื (AtoN Attribute Information) 
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ให้กับผู้รับบริการได้อย่างอัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กับสารสนเทศที่ เกี่ ยวข ้องกับชาวเรือ อาทิข ้อมูล 
“สถานการณ์ปกติ” (ต�าบลที่ สี รูปทรง ไฟ ฯลฯ) อีกทั้ง 
“สถานการณ์ไม่ปกติ” (เครือ่งหมายยอดขาดหาย ระยะเหน็
ของไฟลดลง ไฟดับ ฯลฯ)

๓. เครื่องหมายทางเรือมีความพร้อมใช้
งานตามเป้าหมายที่ก�าหนด

๔. พัฒนาบุคลากรของกรมอุทกศาสตร์ ให้มี
ศักยภาพด้านเทคโนโลยี ระบบควบคุมติดตามระยะไกล
และสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือฯ
 ๕. ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เครื่องหมายทางเรือให้มีความพร้อมใช้งาน สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง มีขีดความสามารถในการ
เฝ้าตรวจและควบคุมเคร่ืองหมายทางเรือจากระยะไกลมี
พ้ืนที่ครอบคลุมฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน มี ๑ แผนงาน 
เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๑๒ ล้านบาท  
 แผนงาน จ้างซ่อมและปรับปรุงระบบควบคุม
ระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือในน่าน
น�้าไทย จ�านวน ๘ สถานี งบประมาณ ๑๒ ล้านบาท
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ติดตั้ง AIS AtoN กับเครื่องหมาย
ทางเรือที่กรมอุทกศาสตร์รับผิดชอบทั้งหมด เพื่อให้
สามารถส่งข้อมูลสารสนเทศคุณสมบัติเครื่องหมายทาง
เรือ (AtoN Attribute Information) ให้กับผู้รับบริการ
ได้อย่างอัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสารสนเทศที่
เก่ียวข้องกับชาวเรือ อาทิข้อมูล “สถานการณ์ปกติ” 
(ต�าบลที ่ส ีรปูทรง ไฟ ฯลฯ) อกีทัง้ “สถานการณ์ไม่ปกต”ิ 
(เครือ่งหมายยอดขาดหาย ระยะเหน็ของไฟลดลง ไฟดับ ฯลฯ) 
มี ๒ แผนงาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘ ล้านบาท 
 แผนงาน 
 ๑.แผนงานจัดซื้อตะเกียงระบบเซลสุริยะแบบ
ระยะใกล้ (ชนิดมี AIS AtoNในตัว) ส�าหรับ ติดทุ ่น 
จ�านวน ๘๕ ชุด งบประมาณรวม ๒๓ ล้านบาท
  ๒. แผนงานจัดซื้อ AIS AtoN ส�าหรับติดบน
กระโจมไฟ จ�านวน ๖๐ ชุด งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด�ารงสภาพและปรับปรุงขีด
ความสามารถสมรรถนะเครื่องหมายทางเรือและระบบ
แสดงตนอัตโนมัติเครื่องหมายทางเรือ ให้มีความพร้อม
ใช้งานตามล�าดับความส�าคัญท่ีกรมอุทกศาสตร์ก�าหนด 
โดยก�าหนดแผนงานการจัดซื้อ/จัดจ้างประจ�าปีและแผน

งานการปฏิบัติราชการตรวจซ่อมบ�ารุงฯประจ�าปี งป. 
๕ ปี ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ ม ี๒ แผนงาน เป็นเงนิ ทัง้ส้ิน 
๑๕๓ ล้านบาท 
 แผนงาน
 ๑. จัดซื้อทุ่นพร้อมอุปกรณ์ประกอบทุ่น ตะเกียง
พลังงานแสงอาทิตย์ระยะใกล้ (ส�าหรับติดตั้งทุ่น) ตะเกียง
พลังงานแสงอาทิตย์ระยะกลาง (ส�าหรับติดต้ังกระโจมไฟ 
หลักไฟ ไฟน�า ไฟเสี้ยว) งบประมาณ ๗๗ ล้านบาท 
 ๒ . ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ต ร ว จ ซ ่ อ ม บ� า รุ ง
เครื่องหมายทางเรือ และระบบเทคโนโลยีควบคุม
ติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ งบ
ประมาณ ๗๖ ล้านบาท
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาบุคลากรของกรม
อุทกศาสตร์ ให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี ระบบควบคุม
ติดตามระยะไกลและสารสนเทศเคร่ืองหมายทางเรือฯ 
โดยก�าหนดแผนพฒันาบุคลากร งบประมาณ ๕ ปี ตัง้แต่ 
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๖.๕ ล้านบาท ดังนี้
 แผนงานการฝึกอบรม หลักสูตร Level 1 
AToN MANAGER COURSE หลักสูตร Level 1 AToN 
MANAGER RISK MANAGEMENT COURSE หลักสูตร 
Level 1 AToN MANAGER GNSS AND E-NAVIGATION 
COURSE หลักสูตร Level 1 AToN MANAGER GNSS 
AND E-NAVIGATION COURSE และหลักสูตร Level 2 
AToN TECHNICIAN COURSE
เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย
พลเรือโท จรินทร์ บุญเหมาะ, (๒๕๖๐).คู่มือเครื่องหมาย
ทางเรือ NAVGUIDE 
        เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานด้านเครื่องหมายทาง
เรือ.,กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ.
นาวาเอก อดิเรก มหันตะกาศรี, (๒๕๕๔). เอกสารคู่มือ
ระบบควบคุมระยะไกลและสารสนเทศเคร่ืองหมาย
ทางเรือ.,กองเครื่องหมาย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ.
ภาษาอังกฤษ
International Association Of Marine Aids To Nav-
igation And Lighthouse Authorities (IALA),. 
        NAVGUIDE AIDS TO NAVIGATION MANUAL, 
2014 7 Edition
International Association Of Marine Aids To Nav-
igation And Lighthouse Authorities (IALA),.
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แผนพัฒนาสถานีส่งสัญญาณค่าแก้อัตราผิดทางต�าบลที่ ให้กับระบบเดินหนด้วยดาวเทียม

(Differential Global Navigation Satellite System : DGNSS)

๑. ความเป็นมา
 การขนส่งทางทะเลมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ค้าระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนา
และก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยมาอย่างต่อ
เนื่อง โดยมากกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณการค้าระหว่าง
ประเทศมาจากการขนส่งทางทะเล เนื่องจากเป็นการ
ขนส่งทีใ่ช้ต้นทนุต�า่และสามารถขนสนิค้าได้ในปรมิาณสงูเมือ่
เทยีบกบัการขนส่งทางบกและทางอากาศ อกีท้ังในปัจจบุนั
เรือขนส่งสินค้าและเรือโดยสารเกือบทุกประเภทใช้ 
ระบบเดนิหนด้วยดาวเทียม GNSS (Global Navigation 
Satellite System) ช่วยในการเดินเรือมากขึ้น แต่
อย่างไรก็ตาม ระบบเดินหนด้วยดาวเทียม GNSS ที่ติด
ตั้งบนเรือจ�าเป็นต้องมีการแก้ไขค่าความคลาดเคลื่อนจาก
การค�านวณต�าบลที่ของเรือ เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินเรือ โดยเฉพาะการเดินเรือผ่านพื้นที่อันตราย การ
เดินเรือชายฝั่ง การเดินเรือในร่องน�้า และในท่าเรือ โดย
วิธีที่นิยมท่ัวโลกในปัจจุบันคือ การจัดตั้งสถานีถ่ายทอด
สัญญาณค่าแก้ความต่าง (Differential Correction) 
ที่ไม่เข้ารหัสและสารสนเทศท่ีมีความสมบูรณ์ ให้แก่ผู้ใช้
ในทะเล เพื่อน�ามาใช้ปรับปรุงความแม่นย�าและความ
สมบูรณ์ให้กับระบบที่ใช้ GNSS เป็นพื้นฐานในการหา 
ต�าบลที่ ความเร็ว และข้อมูลเวลา (position, velocity 
and time data : PVT)

๒. อ�านาจหน้าที่
 ๒.๑ กรมอุทกศาสตร ์ มีหน ้าที่อ�านวยการ 
ประสานงาน แนะน�า ก�ากับ ด�าเนินการ ให ้การ
สนับสนุน และให้บริการด้านอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์์ 
อุตุนิยมวิทยา วิศวกรรมชายฝั ่ง เครื่องหมายทางเรือ 
การเดินเรือ เวลามาตรฐานประเทศไทย และงานเขตแดน
ทางทะเลระหว่างประเทศ รวมทั้งการส่งก�าลังพัสดุสาย
อทุกศาสตร์์ สมุทรศาสตร์์ และอตุนุยิมวทิยา ตลอดจนการฝึก
และศึกษาวิจัย พัฒนาวิชาการอุทกศาสตร์์ สมุทรศาสตร์ ์
อุตุนิยมวิทยา และวิชาการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มี
เจ้ากรมอุทกศาสตร์์เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 ๒.๒ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เป็นผู้แทน

ประเทศไทยในสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ 
(International Association of Marine Aids to Navigation 
and Lighthouse Authorities : IALA) โดยเข้าเป็น
สมาชิกสมาคมประภาคารระหว่างประเทศประเภทชาติ
สมาชิก (IALA National Members) ตั้งแต่ ๑ มกราคม 
๒๕๑๖ 

๓. ค�าแนะน�าของ IALA เก่ียวกับระบบเดินหน
ด้วยดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite 
System) 
 ๓.๑ ตามค�าแนะน�าของ IALA ที่ ๑๕๐ (IALA 
RECOMMENDATION R-๑๕๐) เรื่องข้อก�าหนดบริการ 
DGNSS การปรับปรุงและการใช้งานในอนาคต (DGNSS 
SERVICE PROVISION, UPGRADES AND FUTURE 
USES) แนะน�าให้ หน่วยงานที่เป็นผู ้แทนชาติสมาชิก 
IALA และหน่วยงานที่เหมาะสมอื่น ๆ ที่ให้บริการด้าน
การเดินเรือ พิจารณาการให้บริการ DGNSS ในย่าน
ความถี่ ๒๘๓.๕-๓๑๕ kHz ในภูมิภาค ๑ และ ๒๘๕-๓๒๕ 
kHz ในภูมิภาค ๒ และ ๓ เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยใน
การเดินเรือในชายฝั่งที่คับแคบ ตามค�าแนะน�าของ IALA 
 ๓.๒ ค�าแนะน�าของ IALA ที่ ๑๒๑ ประสิทธิภาพ
และการตรวจสอบบริการ DGNSS ในย่านความถี่ 
๒๘๓.๕- ๓๒๕ KHZ (IALA RECOMMENDATION R – ๑๒๑) 
แจ้งสมาชิกให้ทราบถึง มติ IMO ที่ A.๙๑๕ (๒๒) เกี่ยวกับ
นโยบายการเดินเรือส�าหรับระบบดาวเทียมน�าร่องโลกใน
อนาคต (GNSS) และ มติ IMO ที่ A.๑๐๔๖ (๒๗) ระบบ
วิทยุเพื่อการเดินเรือทั่วโลก (World Wide Radio navi-
gation System) และ แนะน�าให้ หน่วยงานที่เป็นผู้แทน
ชาตสิมาชิก IALA และหน่วยงาน อ่ืน ๆ  ทีเ่หมาะสม จดัหาหรอื
ตัง้ใจจะให้บรกิาร DGNSS ในย่านความถี ่๒๘๓.๕ - ๓๒๕ kHz 
ควรใช้หลักการต่อไปนี้

๓.๒.๑ ให้บริการตาม ITU-R Recommenda-
tion M.823-3

๓.๒.๒ ให้ข้อมูลความสมบูรณ์ของ GNSS
๓.๒.๓ ให้บริการด้วยระดับความซ�้าซ้อนเพื่อ

ให้บรรลขุ้อก�าหนดด้านประสทิธภิาพ IMO A.๑๐๔๖ (๒๗)

ผนวก ฉ
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๓.๒.๔ จัดหาวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของบริการ

๓.๒.๕ ให้ข ้อมูลเกี่ยวกับบริการแก่ลูกเรือ 
ตัวอย่างเช่น 

๑) ค�าอธิบายของบริการ 
๒) บรรลุประสิทธิภาพการบริการ 
๓) บริการข้อมูลข้อขัดข้องของระบบ 
๔) พื้นที่ให้บริการทางภูมิศาสตร์ 

๓.๒.๖ ให้น�าหลักการออกแบบและการน�า
ไปใช้งานที่ก�าหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของ IALA ที่
เกี่ยวข้อง 

๔. ค�านิยาม
 ๔.๑ เครื่องหมายทางเรือ (Aids to Navigation) 
หมายถึง อุปกรณ์หรือระบบที่มิได้อยู่ในเรือ ได้รับการ
ออกแบบเพื่อใช้งานในการช่วยเพิ่มความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพของการเดินเรือ และ/หรือ การจราจรทางน�้า 
เช่น เครื่องหมายทางทัศนะ (Visual Aids to Navigation) 
เครื่องหมายทางเรือเรดาร์ (Radar Aids to Navigation)  
ระบบวิทยุหาต�าบลที่ (RADIO NAVIGATION SYSTEM) 
และเครื่องหมายช่วยการเดินเรืออื่น ๆ อ้างอิง ตาม
เอกสาร NAVGUIDE : AIDS NAVIGATION MANUAL 
ฉบับบรรณาธิกรครั้งที่ ๗ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ หน้า ๓๐
 ๔.๒ ระบบเดนิหนด้วยดาวเทียม GNSS (Global 
Navigation Satellite System) คือ ระบบน�าทาง
ด้วยดาวเทียม โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวรับ
สัญญาณเพื่อประมวลผลเชิงต�าแหน่ง ณ จุดท่ีอุปกรณ์รับ
สัญญาณต้ังอยู่ เทคโนโลยีนี้ก�าลังได้รับความนิยมอย่าง
มากในงานด้านส�ารวจและการวิจัย ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีการ
พัฒนาระบบน�าทางด้วยดาวเทียมขึ้นมาหลายระบบ เช่น 
GPS (USA), GLONASS (Russia), Galileo (Europe), 
BeiDou (China), QZSS (Japan), SBAS เป็นต้น
 ๔.๓ ระบบเดินหนด้วยดาวเทยีมความละเอยีดสูง 
(Differential Global Navigation Satellite Sys-
tem : DGNSS) คือ ระบบเดินหนด้วยดาวเทียมแบบมี
ค่าแก้ เป็นการปรับปรุง GNSS ให้มีความถูกต้องมากข้ึน 
การหาค่าพิกัดต�าแหน่งลักษณะนี้เป็นวิธีการหาค่าโดยใช้
หลักการเปรียบเทียบกันระหว่างจุดสองจุด โดยเครื่องรับ
สัญญาณ GNSS เครื่องหนึ่งจะวางรับสัญญาณที่หมุดหลัก
ฐานซึง่รูต้�าแหน่ง X,Y,Z ท่ีแน่นอนแล้ว (known coordinate) 
เคร่ืองรับนี้ถูกเรียกว่าสถานีฐาน (Base station) และ

น�าเครื่องรับสัญญาณเคร่ืองที่สองไปยังจุดที่ต้องการหา
ต�าแหน่งเปรียบเทียบกับสถานีฐาน โดยจะถูกเรียกว่า
รีโมท (Rover) หลักการที่ว่านี้ได้น�ามาประยุกต์ใช้กับกับ 
กระโจม DGNSS ของ IALA ซึ่งท�าหน้าที่วัดระยะทางและ
อัตราค่าแก้ระยะทาง ที่หามาได้ ณ สถานีอ้างอิง เพื่อน�า
ค่าไปใช้แก้ความต่างระหว่างระยะทางที่วัดได้ ณ เครื่อง
รับ
 ๔.๔ กระโจม DGNSS ของ IALA (IALA Beacon 
DGNSS) คอื การให้บรกิารค่าแก้ความต่าง (Differential 
Correction) ที่ไม่เข ้ารหัสและสารสนเทศที่มีความ
สมบูรณ์ ให้แก่ผู้ใช้ในทะเล เพ่ือน�ามาใช้ปรับปรุงความ
แม่นย�าและความสมบูรณ์ให้กับระบบที่ใช้ GNSS เป็นพื้น
ฐานในการหา ต�าบลที ่ความเรว็ และข้อมูลเวลา (position, 
velocity and time data : PVT)
 ๔.๕ ระดับการให้บริการ (Level of Service : 
LOS) คือ พันธกรณีของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ต้อง
ให้บริการต่อชาวเรือ ผู้เดินเรือ หรือปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
หรือ ภาครัฐส่วนอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหางบ
ประมาณให้กับการบริการที่เกี่ยวข้อง โดย ระดับการให้
บริการสามารถท�าในรูปถ้อยแถลงท่ีชัดเจน ง่ายต่อการ
ท�าความเข้าใจ และให้เป็นที่แพร่หลายไปยังทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
 ๔.๖ ความแม่นย�าจากการหาต�าบลที่จากการใช้
เครื่องหมายทางเรือระบบต่าง ๆ (Accuracies of Aids 
to Navigation Systems) สรุปได้ตามตารางด้านล่าง
โดยมีสมมุติฐานว่า ความแม่นย�าทางต�าบลที่จากการแบ
ริ่งท่ีหมายโดยเรดาห์ และทางทัศนะ เท่ากับ ๐.๕ องศา 
และ แบริ่งวิทยุ เท่ากับ ๐.๒ องศา 

ตารางที่ ๑ ตัวบ่งชี้ความแม่นย�าในการหาต�าบลที่เรือ
ของระบบเครื่องหมายทางเรือ

อ้างอิง : เอกสาร NAVGUIDE : AIDS NAVIGATION MANUAL 
ฉบับบรรณาธิกร ครั้งที่ ๗ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ หน้า ๑๘๐

ระยะห่างจากฝั่ง

(ไมล์ทะเล

ความแม่นย�าที่ได้รับจากวิธีการทาที่เรือ

> 500 เมตร 100-500 เมตร < 100 เมตร

ไม่จ�ากัด ดาราศาสตร์ GNSS

800 - 150 ดาราศาสตร์ GNSS

150 - 130
ดาราศาสตร์ และกระโจม

วิทยุ

GNSS

และระบบที่ได้ความแม่นย�าสูง

30 - 6
ดาราศาสตร์ กระโจมวิทยุ 

แบริงทัศนะ และแบริงวิทยุ
แบริงเรดาร์

GNSS

และระบบที่ได้ความแม่นย�าสูง

6 หรือน้อยกว่า
กระโจมวิทยุ แบริงทัศนะ 

และแบริงเรดาร์

GNSS

และระบบที่ได้ความแม่นย�าสูง
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ตารางที่ ๒ ข้อก�าหนดการปฏิบัติการเดินเรือตามมติ 
IMO A. 1046 (27)

 ๔.๗ ข้อก�าหนดการเดินเรือในปัจจุบัน และ

อนาคตตามทีก่�าหนดไว้ในมต ิIMO A. 1046 (27) เกีย่วกบั 

ระบบวิทยุเพื่อการเดินเรือทั่วโลก (WWRNS) ดังนี้

๔.๗.๑ การเดนิเรอืในมหาสมทุร (NAVIGATION 

IN OCEAN WATERS)

 ๑) ในกรณีท่ีใช้ระบบวทิยเุดนิเรอื (radio navigation) 

เพื่อช่วยในการเดินเรือของเรือในมหาสมุทร ระบบควร

ให้ข้อมูลต�าแหน่งโดยมีข้อผิดพลาดไม่เกิน ๑๐๐ ม. 

มีความน่าจะเป็น ๙๕% ระดับความแม่นย�านี้เหมาะ

ส�าหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป การน�าทางและการจัดเตรียม

ข้อมูลต�าแหน่งใน GMDSS

 ๒) จากข้อเท็จจริงท่ีว่า มีการเดินเรือทั่วโลก

ข้อมูลที่ให้ไว้ โดยระบบ Radio Navigation จะต้อง

เหมาะส�าหรับการเดินเรือโดยทั่วไป มีส่วนร่วมในการเดิน

ทางระหว่างประเทศในน่านน�้ามหาสมุทรใด ๆ 

 ๓) ค�านึงถึงสภาพแวดล้อมความถี่วิทยุความ

ครอบคลุมของระบบ ควรเพียงพอท่ีจะจัดให้มีการ

ก�าหนดต�าแหน่งตลอดระยะการเดินเรือนี้

 ๔) ระบบวิทยุเดินเรือ (Radio Navigation) ควร

อนุญาตให้มีอัตราการปรับปรุงของต�าบลท่ี ท่ีค�านวณได้ 

ข้อมูลไม่น้อยกว่า หนึ่งครั้งในทุก ๆ ๒ วินาที

 ๕) ความพร้อมของสัญญาณควรเกิน ๙๙.๙๘%

 ๖) ควรแจ้งเตือนความสมบูรณ์เกี่ยวกับความผิด

ปกติของระบบการไม่พร้อมใช้งานหรือความไม่ต่อเนื่อง 

ให้แก่ผู ้ใช้โดยเร็วท่ีสุดโดยระบบ Maritime Safety 

Information (MSI)

๔.๗.๒ การเดินเรือในร่องน�้า เดินเรือในท่าเรือ 

และ เดินเรือชายฝั ่ง( NAVIGATION IN HARBOUR 

ENTRANCES, HARBOUR APPROACHES AND COASTAL 

WATERS)

 ๑) ในกรณทีีใ่ช้ระบบวทิยเุดนิเรอื (Radio Navigation) 

เพื่อช่วยในการเดินเรือ ระบบควรให้ข้อมูลต�าแหน่งที่มีข้อ

ผิดพลาดไม่เกิน ๑๐ ม. มีความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า ๙๕%

 ๒) ค�านึงถึงสภาพแวดล้อมความถี่วิทยุความ

ครอบคลุมของระบบ ควรเพียงพอท่ีจะจัดให้มีการ

ก�าหนดต�าแหน่งตลอดระยะการเดินเรือนี้

 ๓) ระบบวิทยุเดินเรือ (Radio Navigation) ควร

อนุญาตให้มีอัตราการปรับปรุงของต�าแหน่งท่ีค�านวณได้ 

ข้อมูลไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง ในทุก ๆ ๒ วินาที

 ๔) ความพร้อมของสัญญาณควรเกิน ๙๙.๙๘%

 ๕) เมื่อระบบพร้อมใช้งานความต่อเนื่องของ

บริการควรสูงกว่าหรือเท่ากับ ๙๙.๙๗% ช่วงระยะเวลา 

๑๕ นาที

 ๖) ควรแจ้งเตือนความสมบูรณ์ของระบบท�างาน

ผิดพลาดไม่พร้อมใช้งานหรือไม่ต่อเนื่อง ให้กับผู้ใช้ภายใน 

๑๐ วินาที

 ๗) ระบบจะถือว ่าพร ้อมใช ้งานเมื่อมีความ

สมบูรณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับ ระดับความแม่นย�าที่ก�าหนด

 ๔.๘ มติ IMO A.915 (22) เกี่ยวกับนโยบาย

การเดินเรือส�าหรับ GNSS ในอนาคต ได้ก�าหนดความ

ต้องการขั้นต�่า ของระดับการบริการ ระบบเดินหนด้วย

ดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite 

System) ในอนาคต ไว้ดังนี้

๔.๘.๑ การเดินเรือ ในมหาสมุทร นักเดินเรือ

ต้องการข้อมูลต�าบลที่ ที่มีข้อผิดพลาดทางราบ ไม่เกิน 

1000 เมตร 

๔.๘.๒ การเดินเรือชายฝั่ง นักเดินเรือต้องการ

ข้อมูลต�าบลที่ ที่มีข้อผิดพลาดทางราบ ไม่เกิน ๑๐๐ เมตร

๔.๘.๓ การเดินเรือเข้าท่าเรือและน่านน�้าจ�ากัด 

นักเดินเรือต้องการข้อมูลต�าบลที่ ที่มีข้อผิดพลาดทางราบ 

ไม่เกิน ๑๐ เมตร

๔.๘.๔ การเดินเรือในท่าเรือ นักเดินเรือต้องการ

ข้อมลูต�าบลที ่ทีม่ข้ีอผดิพลาดทางราบ ไม่เกิน ๑ เมตร

๔.๘.๕ การเดนิเรอืในร่องน�า้ นกัเดนิเรอืต้องการ

ข้อมลูต�าบลที ่ทีม่ข้ีอผดิพลาดทางราบ ไม่เกิน ๑๐ เมตร
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ตารางที่ ๓ ความต้องการขั้นต�่าส�าหรับการเดินเรือทั่วไป – ระบบส�ารอง

๑๗๒

 ๕. สถานภาพสถานีส่งสัญญาณ DGNSS ในน่านน�้าไทย 

๕.๑ กรมอุทกศาสตร์ ติดตั้งสถานี DGPS จ�านวน ๑ สถานี

ภาพแสดงที่ตั้งสถานีส่งสัญญาณ DGNSS ในน่านน�้าไทยในปัจจุบัน ภาพแสดงการขยายสถานีส่งสัญญาณ DGNSS ในน่านน�้าไทย

ภาพที่ ๑ แสดงที่ตั้งสถานีส่งสัญญาณ DGNSS ในน่านน�้าไทยในปัจจุบันและอนาคต
(Differential Global Navigation Satellite System : DGNSS)
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๑๗๓

๖. สรุป

 จากภาพแสดงที่ตั้งสถานีส่งสัญญาณค่าแก้อัตราผิดทางต�าบลที่ ให้กับระบบเดินหนด้วยดาวเทียมความ

ละเอียดสูง (DGNSS) ในน่านน�้าไทย สรุปว่า พื้นท่ีการส่งสัญญาณแก้อัตราผิดทางต�าบลท่ีฯ ครอบคลุมพื้นท่ีชายทะเล

ฝั่งอ่าวไทยแล้ว แต่พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ยังไม่มีการจัดตั้ง สถานีส่งสัญญาณ DGNSS 

๗. เป้าหมาย 

 อศ.จัดตั้ง สถานีส่งสัญญาณค่าแก้อัตราผิดทางต�าบลที่ ให้กับระบบเดินหนด้วยดาวเทียมความละเอียดสูง 

(DGNSS) เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในการเดินเรือในชายฝั่งที่คับแคบ ร่องน�้า และท่าเรือ ในพื้นที่รับผิดชอบของ อศ. 

และพื้นที่ปฏิบัติการของ ทร. ให้เป็นไปตาม ตามค�าแนะน�าของ IALA ที่ ๑๕๐ ข้อก�าหนดบริการ DGNSS การปรับปรุง

และการใช้งานในอนาคต และ ค�าแนะน�าของ IALA ท่ี ๑๒๑ ประสิทธิภาพและการตรวจสอบบริการ DGNSS 

ในย่านความถี่ ๒๘๓.๕ - ๓๒๕ KHZ 

๘. แผนงาน

แผนงาน/โครงการ จ�านวน

แผนงานติดตั้งสถานีส่งสัญญาณค่าแก้ต�าบลที่ (Differential GNSS) บริเวณท่าเรือ และร่องน�้าที่ส�าคัญ 

จ�านวน ๒ สถานี
๒

๑ ติดตั้งสถานีส่งสัญญาณ DGNSS ที่ประภาคารเกาะนก รัศมีการส่งสัญญาณ ๑๐๐ ไมล์ ครอบคลุมพื้นที่

ตั้งแต่ เกาะภูเก็ต ถึง กระโจมไฟเกาะปะลัย
๑

๒. ติดตั้งสถานีส่งสัญญาณ DGNSS ที่สถานีอุทกศาสตร์พังงา รัศมีการส่งสัญญาณ ๑๐๐ ไมล์ ครอบคลุมพื้นที่ 

ตั้งแต่ เกาะภูเก็ต ถึง ท่าเรือทับละมุ ฐท.พง.ทรภ.๓ จว.พังงา ถึง เกาะพยาม จว.ระนอง
๑

เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย
พลเรือโท จรินทร์ บุญเหมาะ , (๒๕๖๐).คู่มือเครื่องหมายทางเรือ NAVGUIDE 
        เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานด้านเครื่องหมายทางเรือ.,กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ.
ภาษาอังกฤษ
International Association Of Marine Aids To Navigation And Lighthouse Authorities (IALA),. 
        NAVGUIDE AIDS TO NAVIGATION MANUAL, 2014 7 Edition
International Association Of Marine Aids To Navigation And Lighthouse Authorities (IALA),.
        GNSS Vulnerability and Mitigation Measures, IALA Recommendation R-129, Edition 2 
        December 2008
International Association Of Marine Aids To Navigation And Lighthouse Authorities (IALA),.
        THE PERFORMANCE AND MONITORING OF DGNSS SERVICES IN THE FREQUENCY 
        BAND 283.5 – 325 KHZ, IALA Recommendation R-121, Edition 2 May 2015
International Association Of Marine Aids To Navigation And Lighthouse Authorities (IALA),.
        DGNSS SERVICE PROVISION UPGRADES AND FUTURE USES, IALA Recommendation 
        R-150, Edition 1.0 December 2016
International Maritime Organization (IMO),. WORLDWIDE RADIONAVIGATION SYSTEM, 

        Resolution A.1046 (27), Adopted on 30 November 2011

......................................................................








