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พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์
ผู้บัญชาการทหารเรือ



งานอุทกศาสตร์เป็นเลิศ

งานบริการเป็นเยี่ยม

ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

 กรมอุทกศาสตร์มีหน้าที่อำานวยการ ประสานงาน แนะนำา กำากับการ ดำาเนินการ 

ให้การสนับสนุนและให้บริการด้านอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา วิศวกรรม

ชายฝั่ง เครื่องหมายทางเรือ การเดินเรือ เวลามาตรฐานประเทศไทย และงานเขตแดน

ระหว่างประเทศ รวมทั้งการส่งกำาลังบำารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และ

อุตุนิยมวิทยา ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิจัยพัฒนาวิชาการอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ 

อุตุนิยมวิทยา และวิชาการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจ

วิสัยทัศน์



ผู้บังคับบัญชากรมอุทกศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

พลเรือโท ศาสตราจารย์ นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์

เจ้ากรมอุทกศาสตร์

พลเรือตรี วิฑูรย์ ตัณฑิกุล

รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์

พลเรือตรี จรินทร์ บุญเหมาะ

รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์



ผู้บังคับบัญชากรมอุทกศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

พลเรือตรี ณรงค์ นาคธน

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

พลเรือตรี กิตติธัช วิโรจน์วงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ



นายทหารฝ่ายอำานวยการ

นาวาเอก วินัย มณีพฤกษ์
หััวหน้าฝ่ายอำานวยการ

นาวาเอก เทวัญ สุขเกษม
รองหัวหน้าฝ่ายอำานวยการและนายทหารโครงการ

และงบประมาณ

นาวาเอก พันธุ์นาถ นาคบุปผา
เสนาธิการหมวดเรืออุทกศาสตร์

และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



หน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์

พลเรือตรี วิฑูรย์ ตัณฑิกุล
ผู้อำ�นวยก�ร 

ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือ

น�ว�เอก ธนพล วิชัยลักขณ�
รองผู้อำ�นวยก�ร 

ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือ

น�ว�เอก ศิริชัย เนยทอง
ผู้อำ�นวยก�รกองวิทย�ก�ร 

น�ว�เอก ปรีช� สมสุขเจริญ

ผู้อำ�นวยก�รกองสำ�รวจแผนที่ 

น�ว�เอก ภูวดล สว่�งแสง
ผู้อำ�นวยก�รกองสร้�งแผนที่ 

น�ว�เอก จักรกฤช มะลิข�ว
ผู้บังคับก�รหมวดเรืออุทกศ�สตร์ 

น�ว�เอก คมสัน กลิ่นสุคนธ์

ผู้อำ�นวยก�รกองสมุทรศ�สตร์

น�ว�เอก กตัญญู ศรีตังนันท์

ผู้อำ�นวยก�รกองอุตุนิยมวิทย�
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กรมอุทกศ�สตร์

 แผนกวิทย�ก�ร

  แผนกกรรมวิธีข้อมูล
  โรงเรียนอุทกศ�สตร์

แผนกสำ�รวจ

  แผนกควบคุมคุณภ�พ
  และฐ�นข้อมูลอุทกศ�สตร์

  แผนกเขตแดนท�งทะเล
  ระหว่�งประเทศ

  แผนกเคร่ืองมือสำ�รวจ

แผนกธุรก�ร

  แผนกกำ�ลังพล
  แผนกโครงก�ร
  และงบประม�ณ

  แผนกส่งกำ�ลังบำ�รุง

  แผนกก�รเงิน

กองบังคับก�ร กองวิทย�ก�ร กองสำ�รวจแผนท่ี กองสร้�งแผนที่

กองสมุทรศ�สตร์ กองอุตุนิยมวิทย� ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือ หมวดเรืออุทกศ�สตร์

 แผนกแผนที่เดินเรือ

  แผนกแผนที่เดินเรือ
  อิเล็กทรอนิกส์

  แผนกแผนท่ียุทธก�ร
  แผนกควบคุมคุณภ�พ

  แผนกพิมพ์แผนที่
  และบรรณส�ร

  แผนกสมุทรศ�สตร์
  และระดับน้ำ�

  แผนกสมุทรศ�สตร์
  ก�รทห�ร

  แผนกวิศวกรรมช�ยฝ่ัง

  แผนกข้อมูลสมุทรศ�สตร์

  แผนกเครื่องมือสำ�รวจ

  แผนกพย�กรณ์
  อ�ก�ศ

  แผนกสื่อส�ร
  ข่�วอ�ก�ศ

  แผนกตรวจอ�ก�ศ

  และสถิติ

  แผนกเครื่องมือ
  อุตุนิยมวิทย�

 กองบริก�รก�รเดินเรือ

  กองเคร่ืองหม�ยท�งเรือ

  สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ
  สถ�นีอุทกศ�สตร์หัวหิน

  สถ�นีอุทกศ�สตร์สงขล�

  สถ�นีอุทกศ�สตร์พังง�

  กองบังคับก�ร

  หมู่เรือสำ�รวจ

  หมู่เรือใช้ง�น
  เคร่ืองหม�ยท�งเรือ

 โครงสร้างกรมอุทกศาสตร์



ผลงานในรอบปี
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กองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์
แผนกธุรก�ร

  แผนกกำ�ลังพล
แผนกโครงก�รและงบประม�ณ

  แผนกส่งกำ�ลังบำ�รุง

  แผนกก�รเงิน

 มีหน้าที่วางแผน อำานวยการ ประสานงาน แนะนำาและกำากับการ เกี่ยวกับกิจการที่อยู่ในความ      

รับผิดชอบของกรมอุทกศาสตร์ การแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ แผนก ดังนี้

งานด้านธุรการ (แผนกธุรการ บก.อศ.) 

       '   มีหน้าที่ดำาเนินการเกี่ยวกับการธุรการ  การสารบรรณ  การรักษาความปลอดภัย และการบริการ มีดังนี้

  - ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  รับหนังสือทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์    จำานวน ๑๒,๐๐๐ เรื่อง

 - ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ส่งหนังสือทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำานวน   ๘๗๐ เรื่อง

 '  งานทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 

              -ได้รับหนังสือ “ลับมาก”  จำานวน  ๓๕  เรื่อง และส่งหนังสือ “ลับมาก”  จำานวน   ๖ เรื่อง

              - ได้รับหนังสือ  “ลับ”  จำานวน ๕๙๕  เรื่อง และส่งหนังสือ  “ลับ”    จำานวน ๑๔๕ เรื่อง

 '  งานธุรการทั่วไป

 - ออกคำาสั่ง อศ.         จำานวน    ๑๕  คำาสั่ง

 - คำาสั่ง อศ. (เฉพาะ)   จำานวน ๑,๑๘๓  คำาสั่ง

 - ออกข่าวราชนาวี     จำานวน   ๖๘๔   ฉบับ

 - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์  จำานวน  ๔๑๔  ฉบับ  

 - ส่งวารสารต่าง ๆ  ดังนี้

 ก. นาวิกศาสตร์      จำานวน ๒,๑๓๖ ฉบับ

 ข. อุทกสารกรมอุทกศาสตร์        จำานวน  ๔๐๐  ฉบับ

 ค. รายงานประจำาปีกรมอุทกศาสตร์  จำานวน  ๓๐๐  ฉบับ

 ง. ของที่ระลึกวันสถาปนา อศ.      จำานวน  ๓๐๐   ฉบับ

น.อ.วินัย มณีพฤกษ์

หัวหน้าฝ่ายอำานวยการ



                             รายงานประจำาปี ๔

เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

 กองบังคับการ

งานด้านกฎหมาย (นธน.บก.อศ.) 

  - ดำาเนินการทางคดีอาญา        จำานวน  ๒  ราย

 '  การดำาเนินการด้านสัญญาซื้อขาย                 

        - ตรวจร่างสัญญาซื้อขายและจ้าง  จำานวน  ๖๖ สัญญา

  - ตรวจร่างแล้วเสร็จ จนถึงลงนามในสัญญาซื้อขายสัญญาจ้าง    จำานวน  ๖๖  สัญญา

      - ตรวจร่างแล้วเสร็จ จนถึงลงนามในใบสั่งซื้อสิ่งของและใบสั่งจ้าง จำานวน ๑๒๐  ใบสั่ง

 '  การเร่งรัดส่งมอบสิ่งของ, ขอปรับตามสัญญา และรับตามสัญญา  

  - ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา,สงวนสิทธิการปรับ การเร่งรัดการส่งมอบสิ่งของ จำานวน ๒๗ ครั้ง 

        - ขอคืนหลักประกันสัญญา    จำานวน ๗๗  ราย

         - ที่ดินของ ทร.            จำานวน   ๑  เรื่อง

งานด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ (กบขส.อศ.)

              - รอดำาเนินการ   จำานวน   ๒ ราย

              - อนุมัติ         จำานวน  ๓๔ ราย   

  

งานด้านการบริการ (นพธ.แผนกธุรการ บก.อศ.)

 

  - ใบเบิกพัสดุสาย พธ. วงเงินจัดสรรพัสดุตามอัตรา พธ.ทร.   จำานวน  ๑๓๘  ใบเบิก

 - ใบเบิกพัสดุสาย พธ. วงเงินจัดสรรพัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์   จำานวน    ๕   ใบเบิก

 - ใบเบิกพัสดุสาย พธ. วงเงินจัดสรรพัสดุสำาคัญ ๔ รายการ   จำานวน    ๘  ใบเบิก

 - ใบเบิกน้ำามันเชื้อเพลิงและน้ำามันหล่อลื่น    จำานวน  ๙๗  ใบเบิก

 - ใบเบิกพัสดุสาย ขส.ทร.                 จำานวน   ๗   ใบเบิก

 - ใบเบิกพัสดุสาย สสท.ทร.     จำานวน   ๑    ใบเบิก

 - ใบเบิกพัสดุสายช่างพื้นฐาน อร.     จำานวน   ๓    ใบเบิก

 - ใบเบิกพัสดุสาย ชย.ทร.     จำานวน   ๒    ใบเบิก

 - การจัดเลี้ยงรับรองในการประชุมฯ          จำานวน ๑๐๖   ใบเบิก
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งานด้านแผนกโครงการและงบประมาณ บก.อศ.

  

 มีหน้าที่วางแผน  อำานวยการ  ประสานงาน  กำากับการ  ดำาเนินการ และประเมินผลเกี่ยวกับงานโครงการ

และงบประมาณ การปฏิบัติงานมีดังนี้

 ' ดำาเนินการ  กำากับ  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปี ๒๕๕๕

 ' จัดทำาแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๖

 ' รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจำาปี งป.๕๕  ด้านปลัดบัญชี

 ' รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดตามคำารับรองแผนการปฏิบัติราชการของ อศ. ประจำาปี งป.๕๕

 ' จัดทำาแผนการบริหารจัดการน้ำา ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำาปี งป.๕๖

 '  จัดการบรรยาย  จำานวน ๓ ครั้ง

- จัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดทำาแผนปฏิบัติราชการ   เมื่อ ก.พ.๕๕

- โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ (SUPPBUD)    เมื่อ มี.ค.๕๕

- เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เมื่อ มิ.ย.๕๕

งานด้านกำาลังพลแผนกกำาลังพล  บก.อศ.

 มีหน้าท่ีวางแผน อำานวยการ ประสานงาน และกำากับการเก่ียวกับการกำาลังพลในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง การปฏิบัติงาน

มีดังนี้

 ' จัดทำาการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  จำานวน  ๖  คน

 ' จัดทำาและปรับแก้บัญชีรายชื่อกำาลังพลให้ทันสมัยอยู่เสมอปีละ  ๒ ครั้ง ครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง

 ' การพิจารณาเสนอขอบำาเหน็จประจำาปีของข้าราชการ และลูกจ้างประจำา ปีละ  ๒  ครั้ง

 ' การย้ายเข้า – ออก  จำานวน  ๖๐  นาย

 ' บรรจุนายทหารใหม่ และพนักงานราชการ

  จำานวน ๙ นาย

 '  โอนไปรับราชการนอกหน่วย ทร. จำานวน  

  ๕ นาย

 '  ลาออกตามโครงการก่อนเกษียณอายุ

 ราชการ จำานวน ๗ นาย

 ' เกษียณอายุราชการ     จำานวน  ๕ นาย

 ' การขอเลื่อนยศตามวาระ จำานวน ๓๖ นาย

 ' การขอปลดว่าที่ยศ      จำานวน ๖๕ นาย

 ' การเสนอขอแต่งตั้งยศ   จำานวน ๖๑ นาย



                             รายงานประจำาปี ๖

เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

 กองบังคับการ

  

' จัดกำาลังพลเข้ารับการศึกษา  หลักสูตรต่าง ๆ  จำานวน ๓ หลักสูตร  

  - หลักสูตร วทร.             จำานวน   ๑  นาย

  - หลักสูตรนายทหารอาวุโส     จำานวน   ๑  นาย

       - หลักสูตรพรรคนาวิน         จำานวน   ๓  นาย

             - หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวนสายวิทยาการ ขส.ทร. (จ.อ.) จำานวน ๑ นาย

  - หลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่   จำานวน  ๒๕  นาย

 - หลักสูตร พ.จ.อ. และ นพจ.   จำานวน  ๕๓  นาย

  - การประเมินผู้บริหารระดับสูง (น.ท. – น.อ.พิเศษ)  และประเมินค่านายทหารสัญญาบัตรของ ทร. 

(ร.ต. – น.อ.พิเศษ)  ปีละ ๑  ครั้ง

แผนกส่งกำาลังบำารุง บก.อศ. 

 

 มีหน้าที่วางแผน อำานวยการ ประสานงาน กำากับการ และดำาเนินการเกี่ยวกับการส่งกำาลังบำารุงพัสดุสาย

อุทกศาสตร์  สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งดำาเนินการเกี่ยวกับการซื้อ/จัดจ้าง มีดังนี้

 ' การเตรียมการและวางแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำาปี  

 ' การตรวจสอบเอกสารขอความเห็นชอบและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำานวน ๔๙  

รายการ

 ' ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อ/จัดจ้าง และรายงาน ทร.ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน

 ' เตรียมการฝึกด้านการส่งกำาลังบำารุงและร่วมฝึกประจำาปี  จำานวน ๑ ครั้ง



รายงานประจำาปี ๗

 ' จัดทำาร่างแผนการส่งกำาลังบำารุงรองรับแผนป้องกันประเทศด้านทะเลอันดามัน

 ' การทบทวนบัญชีระดมสรรพกำาลังของ อศ. และรายงาน ทร. ภายใน ๓๐ เม.ย.๕๕  จำานวน ๑ ครั้ง

 ' รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อ/จัดจ้างเสนอ  สบ.ทร. ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน

 ' การประกาศและการรายงานความก้าวหน้าการจัดซ้ือ/จัดจ้างในเว็บไซต์ให้กรมบัญชีกลาง จำานวน ๔๙ รายการ

 ' การรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ RTN ERP       จำานวน  ๑๘๕  รายการ

 ' การรายงานการบริหารพัสดุสาย อศ. ในระบบ RTN ERP  จำานวน  ๑๘๕  รายการ 

 '  การรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ถึงกรมสรรพากร ทุกครั้งในเดือน พ.ค.๕๕   

มิ.ย.๕๕ และ ก.ค.๕๕

 ' การตอบหนังสือและการรายงานผลการดำาเนินการด้านการส่งกำาลังบำารุงของ อศ. ให้กับหน่วยต่าง ๆ

จำานวน ๑๐ รายการ

 ' การรายงานสถานภาพบัญชีรายการพัสดุสำาคัญของ ทร.  ทุกวันที่ ๑๖ และทุกสิ้นเดือน

 ' การรายงานผลการตรวจตราดูแลที่ดินของ อศ. รอบ ๓ เดือน ธ.ค.  มี.ค. มิ.ย. และ ก.ย.

 ' รายงานการดูแล  บำารุงรักษาที่ดินประจำาปี   จำานวน ๑ ครั้ง

 ' การรวบรวมรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำาปี  จก.อศ. อนุมัติ ลง ๑๓ ก.ย.๕๕

 ' การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบพัสดุสาย อศ. ประจำาปี  จก.อศ. อนุมัติ ลง ๑๓ ก.ย.๕๕       

โดยให้ นขต.อศ. และ สวท.ชม. ดำาเนินการ

   

แผนกการเงิน บก.อศ.

 มีหน้าที่ดำาเนินการเกี่ยวกับการเบิก – จ่าย  เก็บ และจัดทำาบัญชีเงินทุกประเภท  มีดังน ี้

 '  เงินในงบประมาณ และ กิจการสวัสดิการต่าง ๆ โดย ดำาเนินการในเรื่อง

 - การเบิกเงิน

 - การจ่ายเงิน

 - การเก็บรักษาเงิน

 - การบัญชี

 - การควบคุม การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 - การจัดทำารายงานการเงิน

 - กำากับดูแล และประสานงานในด้านการเงินกับ กง.ทร. และหน่วยต่าง ๆ ใน อศ.

 '  ในปีงบประมาณ ๕๕ (แผนกการเงิน บก.อศ.) ได้ดำาเนินการเบิกเงินดังนี้

  - เบิกจาก กง.ทร.  จำานวน ๑,๑๗๘  ฎีกา 

  - เบิกจาก พธ.ทร.  จำานวน    ๑๑  ฎีกา   

  - เบิกใบขอรับ      จำานวน    ๓๓  ใบขอรับ



                             รายงานประจำาปี ๘

เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

 กองบังคับการ

 '  ฎีกาเบิกเงินประกอบด้วยดังนี้

              - ฎีกาเงินเดือน, ค่าจ้าง  จำานวน  ๓๓๔  ฎีกา   เป็นเงิน   ๑๔๗,๖๘๒,๔๖๖.๒๐ บาท

   - ฎีกาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  จำานวน  ๑๗๕  ฎีกา   เป็นเงิน       ๑๒,๗๗๖,๑๖๖ บาท

  - ฎีกาเบี้ยเลี้ยงทหาร    จำานวน   ๓๕  ฎีกา เป็นเงิน        ๑,๕๖๑,๓๒๒ บาท 

  - ฎีกาจัดซื้อ / จัดจ้าง   จำานวน  ๓๒๙  ฎีกา    เป็นเงิน    ๖๓,๘๒๕,๕๕๕.๔๑ บาท

  - ฎีกาค่าเช่าบ้าน        จำานวน   ๖๕  ฎีกา   เป็นเงิน        ๑,๘๖๒,๙๕๓ บาท

 '  การให้ยืมเงินทดรองราชการ และกองทุนสวัสดิการ   

           - จากเงิน กองทุนสำารองจ่าย จำานวน  ๑๓๙  ใบยืม

              - จากเงิน ทดรองราชการ    จำานวน   ๓๒  ใบยืม

 '  การจัดทำารายงานการเงินดังนี้

 - รายงานการเงิน สถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่   จำานวน ๑๒   รายงาน

 - รายงานการเงิน เงินสวัสดิการกรมอุทกศาสตร์                จำานวน  ๑๒  รายงาน

 - รายงานการเงิน เงินสวัสดิการกรมอุทกศาสตร์ ๓             จำานวน  ๑๒  รายงาน

 - รายงานการเงิน เงินสวัสดิการกรมอุทกศาสตร์ กู้ยืม          จำานวน  ๑๒  รายงาน

 - รายงานการเงิน เงินสวัสดิการกรมอุทกศาสตร์ อู่กรุงเทพ ฯ   จำานวน  ๑๒  รายงาน

 - รายงานการเงิน กรมอุทกศาสตร์ เงินบำารุง ๑,๒               จำานวน  ๑๒  รายงาน

 - รายงานการเงิน กีฬาและนันทนาการ สวัสดิการกรมอุทกศาสตร์  จำานวน  ๑๒  รายงาน

 - รายงานการเงิน ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสวัสดิการกรมอุทกศาสตร์  จำานวน  ๑๒  รายงาน

 '  การจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

  - ด้านการเงินและการบัญชีของกรมอุทกศาสตร์  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงิน

แผ่นดินว่าด้วยการกำาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ทร. พ.ศ.๒๕๕๕

 

 



รายงานประจำาปี ๙

กองวิทยาการ
แผนกวิทย�ก�ร

  แผนกกรรมวิธีข้อมูล

    โรงเรียนอุทกศ�สตร์

 มีหน้าที่อำานวยการ ประสานงาน และดำาเนินการ เกี่ยวกับการติดตามวิทยาการด้านการอุทกศาสตร์ 

การติดต่อประสานงาน หน่วยงานอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ               

การให้บริการข้อมูลอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา ตลอดจนการฝึกและศึกษาของเหล่าทหาร         

อุทกศาสตร์

งานติดต่อประสานความร่วมมือกับองค์การ และหน่วยงานต่างประเทศ

      ' พลเรือโท ศาสตราจารย์ นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์ 

เจ้ากรมอุทกศาสตร์ และคณะ ร่วมประชุม East Asia 

Hydrographic Commission (EAHC) ENC Task Group 

Meeting ครั้งที่ ๘ และ EAHC Coordinating Meeting 

ครั้งที่ ๖ ระหว่าง ๑๕ - ๒๐ ม.ค.๕๕ ณ ประเทศญี่ปุ่น

 ' พลเรือโท ศาสตราจารย์ นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์  

เจ้ากรมอุทกศาสตร์ และคณะ ร่วมประชุม International 

Hydrographic Conference (IHC) ครั้งที่ ๑๘ ระหว่าง ๒๐ 

- ๒๙ เม.ย.๕๕  ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและราชรัฐโมนาโก

 ' พลเรือโท ศาสตราจารย์ นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์     

เจ้ากรมอุทกศาสตร์ และคณะ ร่วมประชุม Capacity Building 

Sub-Committee (CBSC) ครั้งที่ ๑๐ และ Inter-Regional 

Coordination Committee (IRCC) ครั้งที่ ๔ ระหว่าง ๓ - ๙ 

มิ.ย.๕๕  ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

น.อ.ศิริชัย เนยทอง

ผู้อำานวยการกองวิทยาการ



                             รายงานประจำาปี ๑๐

เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

 กองวิทยาการ

 '   พลเรือตรี วิฑูรย์ ตัณฑิกุล รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ 

และนาวาเอก ณัฐวุฒิ ประทีปะผลิน หัวหน้ากองบริการการเดินเรือ

ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ ร่วมประชุม Hydrographic 

Service and Standard Committee ระหว่าง ๖ - ๑๒ พ.ย.๕๔ 

ณ ราชรัฐโมนาโก 

 '  พลเรือตรี จรินทร์ บุญเหมาะ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ 

และคณะ ร่วมประชุม North Indian Ocean Hydrographic 

Commission (NIOHC) ครั้งที่ ๑๒ ระหว่าง ๑๙ - ๒๔ มี.ค.๕๕  

ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย ศรีลังกา 

 '  พลเรือตรี จรินทร์ บุญเหมาะ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์  

ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๘ 

ระหว่าง ๑๔ - ๑๖ พ.ค.๕๕  ณ ประเทศมาเลเซีย 

 '  นาวาเอก สานิตย์ การสูงเนิน รองผู้อำานวยการ    

กองสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ ร่วมประชุมคณะทำางานทาง

วิชาการร่วมมาเลเซีย - ไทย ในการปรับปรุงปากแม่น้ำา  โก - ลก 

ครั้งที่ ๓๐ ระหว่าง ๔ - ๗ มิ.ย.๕๕ ณ ประเทศมาเลเซีย

 '  นาวาเอก ณัฐวุฒิ ประทีปะผลิน หัวหน้า

กองบริการการเดินเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ 

กรมอุทกศาสตร์ และคณะ ร่วมประชุม EAHC ENC 

Task Group Meeting ครั้งที่ ๙ ระหว่าง ๒๔ - ๒๘ 

ก.ค.๕๕ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

    '  นาวาตรี รชต โอศิริ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ

การของ EAHC ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ Workshop on 

Seabed Classification Workshop ระหว่าง ๒๔ - 

๒๙ มิ.ย.๕๕  ณ ประเทศมาเลเซีย

 ' นาวาตรี รชต โอศิริ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

Workshop  on  Port and Shallow Water Surveys

ระหว่าง ๑๙ - ๒๗ พ.ย.๕๕  ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

 '  เรือโท วรณฐ ปานเจริญ  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของ 

EAHC ในหัวข้อ The Workshop on Multibeam Survey and 

Side Scan Sonar ระหว่าง ๑๐ - ๑๕ ต.ค.๕๔  ณ สาธารณรัฐ

สิงคโปร์



รายงานประจำาปี ๑๑

งานพัฒนาองค์บุคคล

การจัดการฝึก ศึกษาและอบรมใน รร. อศ.

 ' เปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อน

ฐานะชั้น จ.อ. ประจำาปี งป.๕๕ ระหว่าง ๙ ม.ค. -  

๙ มี.ค.๕๕ 

 ' เปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อน

ฐานะช้ัน พ.จ.อ. ประจำาปี งป.๕๕ ระหว่าง ๑๙ มี.ค. - 

๒๕ พ.ค.๕๕ 

 ' เปิดการอบรมหลักสูตรการจัดการข้อมูลอุทกศาสตร์

และระบบสารสนเทศข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอุทกศาสตร์

 ' เปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคทางอุทกศาสตร์ในการ

กำาหนดเขตแดนทางทะเล

การจัดข้าราชการไปฝึก ศึกษา และอบรมตามสถานศึกษาในประเทศนอก ทร. จำานวน ๑๓ ครั้ง

จัดข้าราชการเข้ารับการฝึก ศึกษา และอบรมในต่างประเทศ

 ' นาวาตรี พิเชษฐ ปั้วเฮงทรัพย ์ อบรมหลักสูตร  Advanced  Training  Activities  ตามโครงการ OSI

Training Cycle for Surrogate Inspectors ครั้งที่ ๒ ระหว่าง ๒๖ พ.ย. - ๔ ธ.ค.๕๔ ณ สาธารณรัฐออสเตรีย    

โดยทุน CTBTO

 ' นาวาตร ีพิเชษฐ ปั้วเฮงทรัพย ์ อบรมหลักสูตร  Health & Safety Training Course ตามโครงการ OSI 

Training Cycle for Surrogate Inspectors ครั้งที่ ๒ ระหว่าง ๑๒ - ๒๑ พ.ค.๕๕ ณ สาธารณรัฐออสเตรีย โดยทุน 

CTBTO

งานการจัดการความรู้

 '  ระบบงานจัดซื้อ / จัดจ้าง และระบบงาน RTN ERP 

 '  ระบบงานต่างประเทศและการติดต่อประสานงาน

 '  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อศ. ผ่านเว็บไซต์ของ อศ. อย่างเป็นระบบ 

 '  สถานภาพและข้อมูลงานเขตแดนและเทคนิคกฎหมายทะเล

 '  หลักปฏิบัติการควบคุมคุณภาพและการจัดทำาฐานข้อมูลงานสำารวจแผนที่



                            รายงานประจำาปี ๑๒

เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

 กองวิทยาการ

 '  ระบบงานพิมพ์ออฟเซท

 '  การจัดทำามาตราน้ำา

 '  แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์เพื่องานวิศวกรรมชายฝั่งและ

 สิ่งแวดล้อม

 '  การออกประกาศชาวเรือ

 '  การรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย

 '  การซ่อมบำารุงตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

 '  ระบบควบคุมติดตามระยะไกลสารสนเทศเคร่ืองหมายทางเรือ

 '  การติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ

 '  การตรวจเมฆและลักษณะอากาศเพื่อการเข้ารหัสข่าวอากาศ

ผิวพื้น

 '  ระบบเครนหัวเรือ ร.ล.สุริยะ

 '  การใช้งานและซ่อมบำารุงระบบ GMDSS ร.ล.พฤหัสบดี

 

การประชุม สัมมนา กับหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.   จำานวน  ๑๐  ครั้ง

การประชุม สัมมนา กับหน่วยต่าง ๆ ในประเทศนอก ทร.  จำานวน  ๒๒ ครั้ง

จัดวิทยากร  ครูช่วยสอน  ให้กับหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.   จำานวน  ๑๔  ครั้ง

หน่วยงานต่าง ๆ ขอเยี่ยมชม และดูงาน   จำานวน   ๔  ครั้ง

การขอเข้าฝึกอบรมของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ   จำานวน  ๑๒  ครั้ง

งานพัฒนาห้องสมุด อศ.

 - บันทึกข้อมูลหนังสือเข้าระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

 - จัดหมวดหมู่หนังสือ

 - จำานวนหนังสือ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ ที่รับไว้ใช้ราชการในห้องสมุด ๒๑๖ เล่ม

งานหอประวัติอุทกศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์อุทกศาสตร์ไทย

 -  จัดเตรียมความพร้อมสำาหรับการเข้าเยี่ยมชม/ ดูงาน ของหน่วยงานภายนอก

 -  ผู้เข้าเยี่ยมชม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำานวน ๓๐๖ คน 

 -  ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยติดตั้งประตูกระจก, ประตูม้วน และซ่อมทำาช่องแสงตลอดแนวอาคาร   

 -  ปรับปรุงหอประวัติอุทกศาสตร์ไทย โดยทำาความสะอาดระเบียง และติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบ  



รายงานประจำาปี ๑๓

งานด้านกรรมวิธีข้อมูล 

 แผนกกรรมวิธีข้อมูล มีหน้าที่ดำาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำา พัฒนาและกำากับดูแล

ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางด้านอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา  

ผลการปฏิบัติงานในปี งป.๕๕

 '   จัดทำาป้ายแสดงตนและบัตรผ่านเข้า - ออก ประเภทต่าง ๆ ภายในกรมอุทกศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการ

รักษาความปลอดภัย ตามระเบียบ อศ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย จำานวน ๕๕ ป้าย

 '   ติดตั้งและซ่อมบำารุงระบบเครือข่ายของกรมอุทกศาสตร์  และดำาเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

ระบบเครือข่ายให้ นขต.อศ.  เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 '   ซ่อมทำาคอมพิวเตอร์ให้กับ นขต.อศ. จำานวน ๔๙ เครื่อง

 '   ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นำาเสนอเพื่อสนับสนุนการประชุมต่าง ๆ ของ อศ.  จำานวน ๑๓๑ ครั้ง

 '   ตรวจสอบและซ่อมบำารุงระบบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทกศาสตร์  เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์แจ้งเตือนภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ  ในวันจันทร์  วันพุธ และวันศุกร์ 

 '   เผยแพร่ข้อมูล ของกรมอุทกศาสตร์ผ่านทางเว็บไซต์ให้ประชาชนรับทราบดังนี้

 -  ประกาศชาวเรือ     จำานวน ๑๐๑ ฉบับ

 -  ประกาศสอบราคา    จำานวน  ๕๑ ฉบับ

 -  ผลประกาศสอบราคา  จำานวน  ๕๑ ฉบับ

 -  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับอุกศาสตร์ เพื่อแจ้งเตือนประชาชน

 -  เผยแพร่ข้อมูลสภาวการณ์น้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยาทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์

 -  เผยแพร่ข้อมูลดวงอาทิตย์ -  ดวงจันทร์ ขึ้น- ตก ตามภูมิภาคต่าง ๆ ตลอดปี จำานวน ๑ ครั้ง

 -  เผยแพร่ข้อมูลทำานายระดับน้ำาตามสถานีวัดระดับน้ำาต่าง ๆ ตลอดปี จำานวน ๑ ครั้ง

 -  เผยแพร่ข้อมูลแผนที่ ENC ของกรมอุทกศาสตร์ในโอกาสแรกที่มีการปรับปรุง

 -  เผยแพร่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกสัปดาห์ จำานวน ๕๒ ครั้ง

 -  เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมของกรมอุทกศาสตร์

งานด้านพัสดุ

 การจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๕  จำานวน ๒๖ รายการ



                             รายงานประจำาปี ๑๔

เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

 กองวิทยาการ

     มีหน้าที่อำานวยการ ประสานงาน และดำาเนินการเกี่ยวกับการสำารวจอุทกศาสตร์ การวัด การคำานวณ  

และตรวจสอบหลักฐาน เพื่อการทำาแผนที่และแผนผังต่าง ๆ  การเก็บ รวบรวม จัดทำาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

และหลักฐานงานสำารวจ เก็บรักษาและซ่อมบำารุงเคร่ืองมือสำารวจ  ตลอดจนรับผิดชอบดำาเนินการงานเขตแดน

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

งานสำารวจแผนที่ทะเลตามแผน

 ' สำารวจเปลี่ยนต้นฉบับแผนที่เดินเรือ หมายเลข ๑๔๑ แหลมทรพิม ถึง เกาะคราม โดยพาหนะ ขส.ทร. 

ตั้งแต่ ๒๑ พ.ย.๕๔ ราชการมีกำาหนด ๔๘ วัน

 ' สำารวจปรับปรุงแผนที่เดินเรือ หมายเลข ๑๖๓ ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัด

ระยอง โดยพาหนะ ขส.ทร. ตั้งแต่ ๑๙ ม.ค.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๓๒ วัน

 ' สำารวจเปลี่ยนต้นฉบับแผนที่เดินเรือ หมายเลข ๑๔๑ แหลมทรพิม ถึง เกาะคราม โดย ร.ล.จันทร ตั้งแต่ 

๒๗ ก.พ.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๔๗ วัน

 ' สำารวจปรับปรุงแผนที่เดินเรือ หมายเลข ๒๔๖ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ ๒ พ.ค.๕๕ ราชการ 

มีกำาหนด ๒๘ วัน

           

งานสำารวจที่ดินของกองทัพเรือ  

 ' สำารวจพื้นที่ฐานเฉลิมชัย เพื่อขอใช้เป็นที่ตั้งของ ร้อย.ทพ.นย.๕๑๔  ชค.ทพ.นย.๕๑๔  ชค.ทพ.นย.๑  

ฉก.ทพ.นย.แห่งใหม่ จากกรมป่าไม้ และจัดทำาแผนที่สำาหรับประกอบการยื่นคำาขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมอุทยานแห่ง

ชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ตั้งแต่ ๑๒ มี.ค.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๖ วัน

 ' รังวัดที่ดินของ สวท.ชม. เพื่อจัดทำาแผนที่ และระวางที่ดิน จำานวน ๒๕ แปลง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และ

จังหวัดลำาพูน ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๑๒ วัน

กองสำารวจแผนที่
แผนกสำ�รวจ

  แผนกควบคุมคุณภ�พและฐ�นข้อมูล

           อุทกศ�สตร์
    แผนกเขตแดน  
      ท�งทะเล
   ระหว่�งประเทศ   แผนกเครื่องมือสำ�รวจ

น.อ.ปรีชา สมสุขเจริญ

ผู้อำานวยการกองสำารวจแผนที่



รายงานประจำาปี ๑๒รายงานประจำาปี ๑๕



                             รายงานประจำาปี ๑๖

เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

 กองสำารวจแผนที่

 ' สำารวจที่ดินบริเวณกองพันทหารปืนใหญ่ กองกำาลังจันทบุรี และตราด บ้านพญากำาพุช ตำาบลโป่งน้ำาร้อน 

อำาเภอโป่งน้ำาร้อน จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ ๑๖ พ.ค.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๓ วัน

 ' ตรวจสอบหมุดหลักฐานที่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ตั้งแต่ ๙ มิ.ย.๕๕  

ราชการมีกำาหนด ๑๖ วัน

 ' ตรวจสอบหมุดหลักฐานท่ี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบ   

คีรีขันธ์ ตั้งแต่ ๓๐ มิ.ย.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๑๕ วัน

. ' สำารวจวางหมุดหลักฐานแผนที่ทหารปืนใหญ่ บริเวณสนามฝึก หมายเลข ๑๕ หาดยาวแสมสาร อำาเภอ

สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ ๑๘ ก.ค.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๒ วัน

 ' สำารวจพื้นที่สนามฝึก ทร. หมายเลข ๑๖ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี และจัดทำาแผนที่สำาหรับประกอบ

การยื่นคำาขออนุญาตใช้ที่ดิน  ตั้งแต่ ๗ ส.ค.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๒๐ วัน

 ' สำารวจหาค่าระดับความสูงของอาคารหลังใหม่ ที่จะใช้เป็นสถานีตรวจอากาศการบิน บริเวณ กบร.กร. 

อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ตั้งแต่ ๒๐ ส.ค.๕๕ ราชการมีกำาหนด ๖ วัน

 ' สำารวจหาค่าระดับและวางหมุดตามสถานีเรือ ของ นรข.เขตหนองคาย บริเวณตั้งแต่ อำาเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย ถึง อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  ตั้งแต่ ๓๐ ส.ค.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๒๐ วัน

        '   สำารวจพื้นที่บริเวณ สน.เรือสมุย ฐท.สข. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่ ๓ ก.ย.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๖ วัน

งานสำารวจเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของกองทัพเรือ

 ' สำารวจหยั่งน้ำา บริเวณร่องน้ำาเข้า – ออก สถานีเรือละงู  ฐท.พง.ทรภ.๓  เกาะกะเบ็ง จังหวัดสตูล ตั้งแต่  

๙ ก.พ.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๘ วัน

 '   สำารวจสนับสนุนการฝึกยิงอาวุธปล่อยนำาวิถี C – 801  ณ ร.ล.เจ้าพระยา และ ร.ล.บางปะกง อำาเภอ

สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ ๕ มี.ค.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๑ วัน

 ' สำารวจหยั่งน้ำาและสำารวจรายละเอียดขอบฝั่งบริเวณวังไกลกังวล อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรัขันธ์ 

ตั้งแต่ ๑๙ มี.ค.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๑๒ วัน

 '   ปฏิบัติราชการในพื้นที่ มรก.ไกลกังวล และบริเวณหน้าโครงการพระราชดำาริ สวนป่าหาดทรายใหญ่ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ ๒ เม.ย.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๕ วัน

 ' สำารวจและรวบรวมข้อมูลทางยุทธการ ตามแผนการปฏิบัติราชการของ กร. ประจำาปี งป.๕๕ ร่วมกับ   

กทบ.กร. ที่จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ ๑๖ ก.ค.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๑๐ วัน

 '  สำารวจหาทิศเหนือจริงของพื้นที่ตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ ตำาบล

แสมสาร อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ตั้งแต่ ๘ ส.ค.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๒ วัน

 ' สำารวจตรวจสอบความถูกต้องของเรดาร์ประจำา ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และ ร.ล.พุทธเลิศหน้านภาลัย   

กฟก.๑ กร. ณ ท่าเรือจุดเสม็ด อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ตั้งแต่ ๑๔ ส.ค.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๒ วัน



รายงานประจำาปี ๑๒รายงานประจำาปี ๑๗



                             รายงานประจำาปี ๑๘

เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

  กองสำารวจแผนที่

งานเขตแดนระหว่างประเทศ

 

 ' เข้าร่วมประชุมสามฝ่าย มาเลเซีย – ไทย – เวียดนาม เกี่ยวกับเรื่องพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล      

ครั้งที่ ๓ ระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ม.ค.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๔ วัน 

 ' เข้าร่วมประชุม เรื่อง การเตรียมการถ่ายโอนภารกิจหลักด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาในลุ่มน้ำาโขง 

จาก MRC  ตั้งแต่ ๒๓ ม.ค.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๑ วัน

 ' เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย – พม่า (ฝ่ายไทย) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ตั้งแต่ ๙ ก.พ.๕๕  

ราชการมีกำาหนด ๑ วัน

 '  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา (JBC) ครั้งที่ ๕ ระหว่าง ๑๓ – ๑๔ ก.พ.๕๕  

ราชการมีกำาหนด ๒ วัน

 '  เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการเจรจาเขตทางทะเลไทย – กัมพูชา บนพื้นฐานของ MOU 2544 

ระหว่าง กห. และ กต. ตั้งแต่ ๗ มิ.ย.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๑ วัน

 '  เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การแก้ไขปัญหาเขตแดนไทย-เมียนมาร์ และไทย-ลาว และตรวจพื้นที่ชายแดน

ไทย-เมียนมาร์ และไทย-ลาว ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่าง ๒๓ – ๒๖ ส.ค.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๔ วัน

                                                       



รายงานประจำาปี ๑๙

 มีหน้าที่อำานวยการ ประสานงาน และดำาเนินการเกี่ยวกับการสร้างต้นฉบับและผลิตแผนที่เดินเรือ 

แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนที่พิเศษเพื่อการทหาร  แผนผังต่าง ๆ ตลอดจนจัดพิมพ์เอกสาร บรรณสาร

การเดินเรือทุกชนิด และจัดทำาส่วนแก้ไขประกาศชาวเรืออิเล็กทรอนิกส์ในน่านน้ำาไทย

การปฎิบัติตามนโยบาย เจ้ากรมอุทกศาสตร์

 การปฏิบัติตามนโยบายของเจ้ากรมอุทกศาสตร์ ทั้ง ๖ ด้าน ทั้งในด้านทั่วไป ด้านบริหารจัดการองค์กร ด้าน

วิศวกรรมแผนที่ ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ด้านสนับสนุนการเดินเรือ และด้านสนับสนุนงานอุทกศาสตร์ ที่กองสร้าง

แผนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลการปฎิบัติในภาพรวมส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 ในส่วนกองสร้างแผนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในด้านวิศวกรรมแผนที่นั้น ได้มีการเตรียมความพร้อมด้าน

แผนที่ของประเทศเพื่อนบ้าน โดยรวบรวมแผนที่ประเทศเพื่อนบ้านและแนวความคิดในการดำาเนินการตามนโยบายฯ 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานให้กองสำารวจแผนที่ เพื่อรวบรวมเสนอกรมอุทกศาสตร์และการพัฒนาระบบพิมพ์

และผลิตแผนที่ เสนอแผนจัดหาเครื่องพิมพ์ตามความต้องการ (Print on Demand) ใน งป. ๕๖ 

การสร้างแผนที่เดินเรือกระดาษ

 ' แผนที่เดินเรือที่สร้างเสร็จและพิมพ์เรียบร้อยแล้ว   จำานวน  ๑๐  หมายเลข

 ' แผนที่ที่อยู่ในขั้นตอนการประกอบระวางและตรวจสอบคุณภาพ  จำานวน  ๒๒  ระวาง

     - แผนที่ออกใหม่   จำานวน  ๑ ระวาง

     - แผนที่เปลี่ยนต้นฉบับใหม่  จำานวน ๑๓ ระวาง

     - แผนที่แก้ไขเล็กน้อย   จำานวน  ๘ ระวาง

กองสร้างแผนที่
แผนกแผนที่เดินเรือ

  แผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
    แผนกแผนที่ยุทธก�ร

  แผนกควบคุมคุณภ�พ

    แผนกพิมพ์แผนที่
     และบรรณส�รน.อ.ภูวดล สว่างแสง

ผู้อำานวยการกองสร้างแผนที่



                             รายงานประจำาปี ๒๐

เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

 กองสร้างแผนที่

  แผนกควบคุมคุณภ�พ

การสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์

 '  การสร้างและการปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

   - สร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ จำานวน ๑ เซลล์ คือ หมายเลข TH500157

   - ดำาเนินการปรับความสอดคล้องของข้อมูล (Edge Matching) แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ จำานวน         

๑ เซลล์ หมายเลข TH300309

       '  การตรวจสอบและปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ จำานวน ๒ เซลล์ คือ หมายเลข TH400333 และ

หมายเลข TH500260 

 '  สนับสนุนการสร้างแผนที่ฝึกเรือดำาน้ำาให้กับ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำานวน ๓ เซลล์ คือ หมายเลข 

TH4SMC01 อ่าวสัตหีบ TH3SMC02 คลองใหญ่ และ TH3SMC03 ภูเก็ต

 '  ปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข TH400138 ตั้งแต่ โรงพยาบาลศิริราช - เกาะเกร็ด      

ในการเตรียมรับเสด็จทรงพระราชกรณียกิจทางเรือ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ ๗     

ก.ค.๕๕ 



รายงานประจำาปี ๒๑

การปฏิบัติงานติดตั้งและบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 

 '    ว่าที่ นาวาโท สุขสันต์ สื่อสกุล หัวหน้าแผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสร้างแผนที่ 

รวม ๔ นาย ไปดำาเนินการติดตั้งและบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี ตั้งแต่ ๓ – ๖ ก.ค.๕๕

  '   เรือเอก ไพรัช พิกุลทอง พร้อมเจ้าหน้าที่กองสร้างแผนที่รวม ๕ นาย ไปดำาเนินการติดตั้งและบรรยาย

ความรู้เกี่ยวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมกล้า กรมอู่ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 

๑๙ ก.ค.๕๕

             



                             กรมอุทกศาสตร ์๑๒

เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

 กองสร้างแผนที่

การปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้องในทะเล ของแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ จำานวน ๒ หมายเลข ดังนี้ 

 '  ว่าที่ นาวาโท สมศักดิ์ เชื้อขาวพิมพ์ หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสร้างแผนที่       

รวม ๕ นาย ไปดำาเนินการตรวจสอบความถูกต้องในทะเลของแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข TH500157 

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตั้งแต่ ๓๐ เม.ย. – ๕ พ.ค.๕๕  และหมายเลข TH400112 ทางเข้าแม่น้ำาเจ้าพระยา 

ตั้งแต่ ๑๑ – ๑๘ มิ.ย.๕๕ 

                             รายงานประจำาปี ๒๒



รายงานประจำาปี ๒๓

การสร้างแผนที่ยุทธการ

  '  งานปรับปรุงแผนที่ยุทธการ จำานวน ๑ ระวาง ปรับปรุงต้นฉบับแผนที่ยุทธการ ย.๓๑๒ บริเวณบ้านทับละมุ 

ถึง บ้านท้ายเหมือง มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับแผนที่และปรับปรุง

ตำาราการสร้างแผนที่ยุทธการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบแก้ไข

        งานพิมพ์แผนที่และบรรณสาร

     

            '   งานพิมพ์แผนที่เดินเรือ จำานวน ๑๐ ระวาง 

             '   งานออกแบบส่ิงพิมพ์ จัดทำาต้นฉบับและพิมพ์ 

               จำานวน ๑๓ รายการ

       

งานอื่นๆ

 '  ถ่ายรูปงานพิธีต่าง ๆ ของกรมอุทกศาสตร์

 '  จัดทำา CD มาตราน้ำา ๑๐๐ ชุด

 '  สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน

 กรมอุทกศาสตร์ และกองทัพเรือ จำานวน 

       ๑๔ รายการ

     

     ' ดำาเนินการจัดทำาการจัดการความรู้ (KM)  โดย

การจัดตั้งชุมชนนักปฏิิบัติ ๑ ชุมชน คือ ชุมชน

สร้างสรรค์งานศิลป์ ดำาเนินการทำาการจัดการความรู้

เร่ืองระบบงานพิมพ์แผนท่ีและบรรณสาร  

 '  จัดซ้ือ / จัดจ้าง ซ่อมบำารุงเคร่ืองมือให้สามารถ    

ปฏิบัติงานได้เพื่อสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ จำานวน ๒๘ 

รายการ    



                             รายงานประจำาปี ๒๔

เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

 กองสร้างแผนที่

 งานควบคุมคุณภาพ

 '  การควบคุมคุณภาพแผนที่ จำานวน ๑๔ งาน ได้แก่ หมายเลข ๑๔๒ ปากแม่น้ำาเจ้าพระยา ถึง เกาะริ้น, 

หมายเลข ๑๑๒A ปากแม่น้ำาเจ้าพระยา, หมายเลข ๑๔๗A เกาะล้าน ถึง แหลมพัทยา, หมายเลข ๒๐๓  หลังสวน    

ถึงประจวบคีรีขันธ์, หมายเลข ๒๒๕ อ่าวชุมพร, หมายเลข ๒๒๖ หลังสวน และบริเวณใกล้เคียง, หมายเลข ๒๔๓   

ช่องสมุย ถึง เกาะพงัน, หมายเลข ๒๖๑ แหลมคุ้งหม้อ ถึง เกาะสมุย, หมายเลข ๒๗๓ หมู่เกาะอ่างทอง, หมายเลข 

๓๐๗A หมู่เกาะสุรินทร์, หมายเลข ๓๐๗B หมู่เกาะสุรินทร์, หมายเลข ๓๓๑ ทางเข้าระนอง, หมายเลข ๓๓๔ ท่าเรือ

ภูเก็ต และบริเวณใกล้เคียง, หมายเลข ๓๓๕ ท่าเรือภูเก็ต, หมายเลข ๓๔๐ ทางเข้ากระบี่, หมายเลข ๓๗๔ ทางเข้า

ท่าเรือระนอง, แผนที่ปะการัง หมายเลข ป.๓๓๔ บริเวณเกาะห้าใหญ่ และ แผนที่ยุทธการ หมายเลข ย.๓๑๒ บ้าน   

ทับละมุ ถึง บ้านท้ายเหมือง

 '  งานจัดเก็บ ควบคุม และแก้ไขต้นฉบับแผนที่ จำานวน ๑๐ งาน

 - ให้การ เบิก – ยืม แผนที่สำารวจ  จำานวน  ๖๘ ระวาง

  - ให้การ เบิก – ยืม รายงานสำารวจ จำานวน  ๒๔ เล่ม

 - ให้การ เบิก – ยืม ประกาศชาวเรือ จำานวน  ๒๔ หมายเลข

 - ให้การ เบิก – ยืม แผนที่คงคลัง จำานวน  ๑๔ ระวาง

 - ให้การ เบิก – ยืม แผนที่ตัวอย่าง จำานวน  ๒๑ ระวาง

 - ให้การ เบิก – ยืม CD แผนที่สำารวจ จำานวน  ๒๓ แผ่น

  - ให้การ เบิก – ยืม แผนที่บก ชุด L 7018 จำานวน   ๓ แผ่น

   - แก้ไขแผนที่ตามประกาศชาวเรือ และแจ้งความพิเศษ   จำานวน ๔๐ ครั้ง 

  - ให้การ เบิก – ยืม แผนที่เขตแดนเส้นมัธยะ ไทย-พม่า  จำานวน  ๓ แผ่น

  - ให้การ เบิก – ยืม หนังสือชื่อภูมิศาสตร์ แหลม หิน อ่าว เกาะ  จำานวน ๒ แผ่น

'  งานรวบรวม จัดทำา และปรับปรุงฐานข้อมูล

สนับสนุนการสร้างแผนที่ จำานวน ๓ งาน

 - ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่สำารวจโดยเพิ่ม

แผนที่สำารวจใหม่ในฐานข้อมูลแผนที่

  - ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือไทย

โดยเพิ่มแผนที่สร้างใหม่และแผนที่บรรณาธิกรใหม่

  - ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่บกชุด

L7018 สนับสนุนการสร้างแผนที่

'  งานสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ จำานวน ๔๕ งาน

 

 



รายงานประจำาปี ๒๕

งานอื่น ๆ  

 '  ให้การต้อนรับผู้แทนกรมอุทกศาสตร์สหราชอาณาจักร (UKHO) เข้าเยี่ยมคำานับเจ้ากรมอุทกศาสตร์ และ

ร่วมหารือเกี่ยวกับสร้างและผลิตแผนที่เดินเรือและแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ พ.ค.๕๕

 '  ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัท CARIS เข้าเยี่ยมชมกองสร้างแผนที่ และตรวจสอบการทำางานของ

โปรแกรมการสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสอบถามและหารือเกี่ยวกับการผลิตแผนที่เดินเรือและการ

จัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Data Management) ตั้งแต่ ๑๑ – ๑๓ มิ.ย.๕๕ ณ ห้องประชุม  

กองสร้างแผนที่

 '  ให้การต้อนรับ และจัดวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องการสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์  ให้กับคณะ

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำานวน ๘๑๐ นาย ระหว่าง ๓๐ ก.ค. – ๑ ต.ค.๕๕

 

การจัดการความรู้ 

 '   จัดการความรู้เรื่อง ระบบงานพิมพ์แผนที่และบรรณสารการเดินเรือด้วยระบบออฟเซต

                          

มาตรฐานการทดสอบกำาลังพล

 '  บรรยายมาตรฐานการทดสอบกำาลังพล  ๓  หัวข้อ  คือ  ระบบงานแยกสีสำาหรับเครื่องสร้างภาพบนแม่

พิมพ์ออฟเซต ระบบการสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ และระบบพิมพ์แผนที่และบรรณสารการเดินเรือ  

ระหว่าง ๑๙ มิ.ย. – ๑๑ ก.ค.๕๕  ณ ห้องประชุม กองสร้างแผนที่ และดำาเนินการทดสอบมาตรฐานกำาลังพลใน   

แผนกพิมพ์แผนที่และบรรณสาร  จำานวน ๑๔ นาย   โดยมี นาวาเอก ภูวดล สว่างแสง  ผู้อำานวยการกองสร้างแผนที่ 

เป็นประธาน  



                             รายงานประจำาปี ๒๖

เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

 กองสร้างแผนที่

การประชุม สัมนาและอบรมในประเทศ

 '  พันจ่าเอก วิสุทธิ์ อ่อนอินทร์ และ พันจ่าเอก ไพฑูรย์ ประกลม อบรมหลักสูตร Advance Excel            

ณ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ระหว่าง ๑๓ – ๑๗ ก.พ.๕๕

  '  พันจ่าเอก ไพฑูรย์ ประกลม อบรมหลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำาหรับผู้เริ ่มต้นใช้งาน              

ณ สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีและอวกาศ ระหว่าง ๑๒ – ๑๖ มี.ค.๕๕

 ' พันจ่าเอก วินัย ด้วยประดิษฐ์ อบรมหลักสูตร การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ด้วย Postgre SQL/PostGIS ณ สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีและอวกาศ ระหว่าง  ๒๖ – ๒๗ เม.ย.๕๕

  ' เรือเอก ไพรัช พิกุลทอง อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   

ณ สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีและอวกาศ ระหว่าง ๑๔ – ๑๘ พ.ค.๕๕

 '  จ่าเอก ศักด์ิชัย เผือกขวัญนาค อบรมหลักสูตร การอบรมเข้มสำาหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างพิมพ์

ออฟเซทระบบป้อนแผ่น ระดับ ๑ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่าง ๒๓ – ๒๔ พ.ค.๕๕

   '  ว่าที่นาวาโท สุขสันต์ สื่อสกุล หัวหน้าแผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ อบรมหลักสูตร การเขียนโปรแกรม

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยภาษา Python  ณ สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีและอวกาศ ระหว่าง ๑๑ – ๑๕ มิ.ย.๕๕

 ' เรือตรี อวยชัย โพธิ์ทอง อบรมหลักสูตร การพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต     

ณ สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีและอวกาศ ระหว่าง ๙ – ๑๓ ก.ค.๕๕

 ' พันจ่าเอก ธรรมนูญ กลางพิมาย อบรมหลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียมเบื้องต้น ณ สำานักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีและอวกาศ ระหว่าง ๒๔ – ๒๖ ก.ค.๕๕



รายงานประจำาปี ๑๒

 ' นาวาตรี สุเมธ แย้มสังข์ อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์คุณภาพงานพิมพ์ออฟเซทหลายสี ณ มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่าง ๑๑ – ๑๓ ก.ย.๕๕

การประชุม สัมนาและอบรมต่างประเทศ

 ' พลเรือตรี จรินทร์ บุญเหมาะ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ และนาวาเอก ภูวดล สว่างแสง ผู้อำานวยการ          

กองสร้างแผนที่  ไปร่วมประชุม  Hydrographic Services and Standards Committee  ครั้งที่ ๔ ณ สหราช

อาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ระหว่าง ๒๓ – ๓๐ ก.ย.๕๕

 ' ว่าที่นาวาเอกหญิง อรนุช พรแดง รองผู้อำานวยการกองสร้างแผนที่ และ ว่าที่นาวาโท สุขสันต์ สื่อสกุล 

หัวหน้าแผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์  ไปประชุม EAHC ENC Task Group Meeting  ครั้งที่ ๙ ณ สาธารณรัฐ

เกาหลี ระหว่าง ๒๔ – ๒๘ ก.ค.๕๕

 ' นาวาเอก พิเชษฐ เตียงเกตุ ไปร่วมสัมมนา The 7th International Symposium on Application of   

Marine Geographical Data and Undersea Feature Names ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่าง ๙ – ๑๓ ก.ย.๕๕

 การรุจำาหน่ายเครื่องพิมพ์ออฟเซต ๒ สี ตราอักษร ROLAND 900 รุ่น R 902 – 6 คณะกรรมการสอบหา

ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาจำาหน่ายเคร่ืองพิมพ์ออฟเซตฯ ได้เสนอ อศ. (ผ่าน หน.เจ้าหน้าท่ีพัสดุ) เม่ือ ๑๐ พ.ค. ๕๕ 

   

รายงานประจำาปี ๒๗



เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

 กองวิทยาการ

     มีหน้าที่สำารวจ วิเคราะห์ วิจัย และ

ดำาเนินการเกี่ยวกับงานสมุทรศาสตร์สาขา

ต่าง ๆ  ได้แก่ สมุทรศาสตร์กายภาพ 

สมุทรศาสตร์ชีวะ สมุทรศาสตร์เคมี  ธรณี

วิทยาทางทะเล และงานวิศวกรรมชายฝั่ง 

รวมทั้ง การคำานวณระดับน้ำาขึ้น-ลง และ

จัดทำามาตราน้ำาในน่านน้ำาไทย เพ่ือการทหาร 

และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญ

งานด้านวิศวกรรมชายฝั่ง

 ' สำารวจด้านวิศวกรรมชายฝั่งบริเวณหาด

ชลาทัศน์ จ.สงขลา เพื่อติดตามเปลี่ยนแปลง

ของชายฝั่ง รวมทั้งตรวจกระแสน้ำา และเก็บ

ตัวอย่างตะกอนชายฝั่งในช่วงฤดูลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเปลี่ยนฤดูและช่วง

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จำานวน ๔ ครั้ง

 '  สำารวจความลาดชันของแนวชายฝั่ง เพื่อ

ประกอบการวางแผนการปฏิบัติการส่งกำาลัง

บำารุง ของกองทัพเรือ บริเวณหาดบ้านทอน 

จ.นราธิวาส  จำานวน ๑ ครั้ง

กองสมุทรศาสตร์
แผนกสมุทรศ�สตร์

และระดับน้ำ�
  แผนกสมุทรศ�สตร์ก�รทห�ร

    แผนกวิศวกรรม
       ช�ยฝั่ง   แผนกข้อมูลสมุทรศ�สตร์

  แผนกเครื่องมือสำ�รวจ  

                         รายงานประจำาปี ๒๘

น.อ.คมสัน กลิ่นสุคนธ์

ผู้อำ�นวยก�รกองสมุทรศ�สตร์



รายงานประจำาปี ๑๒

การสำารวจความลาดชันตามแนวชายฝั่ง

รายงานประจำาปี ๒๙



                             กรมอุทกศาสตร ์๑๒

เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

 กองสมุทรศาสตร์

งานด้านสมุทรศาสตร์การทหาร

 '  สำารวจสมุทรศาสตร์ บริเวณอ่าวไทย ประจำาปี งป.๕๕ เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติการปราบเรือดำาน้ำา

ตั้งแต่ ๒ ก.ค. - ๑๐ ส.ค.๕๕ ราชการกำาหนดประมาณ ๔๕ วัน โดยพาหนะ ร.ล.พฤหัสบดี

                         รายงานประจำาปี  ๓๐



รายงานประจำาปี ๓๑

 '  ตรวจวัดเสียงใต้น้ำา เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือบริเวณ อ.ทับละมุ จ.พังงา จำานวน       

๓ ครั้ง และ อ.เมือง จ.สงขลา จำานวน ๓ ครั้ง

การดำาเนินการสำารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ ร่วมกับคณะ

ปฏิบัติงานวิทยากร ฯ ตามแผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ฯ กองทัพเรือ

 '  ประชุมแผนการปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ 

บริเวณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จำานวน ๒ ครั้ง

 '   จัดนิทรรศการผลการดำาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ

บริเวณศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

จ.นครราชสีมา จำานวน ๑ ครั้ง

 '  สำารวจทรัพยากรธรรมชาติและชีวภาพตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ บริเวณพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ 

หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา จำานวน ๑ ครั้ง

 '  สำารวจทรัพยากรธรรมชาติและชีวภาพตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ บริเวณพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

จำานวน ๕ ครั้ง

 '  ตรวจสอบคุณภาพน้ำาทะเล ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ บริเวณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จำานวน ๒ ครั้ง



                             รายงานประจำาปี ๓๒

 กองวิทยาการ

การดำาเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีวัดระดับน้ำาในน่านน้ำาไทย 

 '  ตรวจสอบหมุดระดับ ซ่อมบำารุงสถานีวัดระดับน้ำาและโหลดข้อมูลระดับน้ำาระบบดิจิตอล ที่สถานีวัดระดับน้ำา

สัตหีบ จ.ชลบุรี สถานีวัดระดับน้ำานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง สถานีวัดระดับน้ำาแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

 '  ดำาเนินการซ่อมบำารุงและเก็บข้อมูลระดับน้ำา  รวมทั้งตรวจสอบค่าหมุดระดับโดยละเอียด ๖ สถานี  คือ

สถานีวัดระดับน้ำาเกาะราชาน้อย จ.ภูเก็ต สถานีวัดระดับน้ำาเกาะตะเภาน้อย จ.ภูเก็ต สถานีวัดระดับน้ำาคุระบุรี  จ.พังงา 

และสถานีวัดระดับน้ำาทับละมุ จ.พังงา และไปสำารวจพื้นที่เพื่อติดตั้งสถานีวัดระดับน้ำาบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์เหนือ 

(เกาะชีหรือเกาะสต็อก) จ.พังงา และสำารวจพื้นที่บริเวณเกาะเมียง หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา เพื่อพิจารณาย้ายสถานี   

วัดระดับน้ำาจากเกาะราชาน้อย จ.ภูเก็ต ไปติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อเป็นสถานีวัดระดับน้ำาเสริมความเสถียรของข้อมูลเพื่อ        

การเตือนภัย จำานวน ๕ ครั้ง

 '  ปฏิบัติราชการปรับปรุงและซ่อมทำาสถานีวัดระดับน้ำา หน้า บก.ทร. และย้ายเครื่องวัดระดับน้ำาเพื่อสับเปลี่ยน

ระหว่างสถานี บก.อศ. (บางนา) กับสถานีป้อมพระจุล ฯ

งานวิเคราะห์และจัดทำาฐานข้อมูลสมุทรศาสตร์

 '  ทำานายน้ำาเพื่อจัดทำามาตราน้ำาในน่านน้ำาไทยประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๒๘ สถานี

 '  จัดทำารายงานวิเคราะห์ข้อมูลบริเวณอ่าวไทยในการสำารวจปี งป.๕๕ 

 '  จัดทำาหัวข้อข่าวสารสำาคัญสนับสนุนการยกพลขึ้นบก และสงครามทุ่นระเบิดบริเวณฝั่งทะเลอันดามัน

 '  วางระบบเครือข่ายภายใน กมศ.อศ. รองรับการปรับโครงสร้างใหม่ (ต่อเนื่อง)

 '  ดำาเนินการจัดทำาระบบฐานข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ กมศ.อศ.

สำารวจข้อมูลทางทะเล 
ตามแผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ



รายงานประจำาปี ๓๓

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีวัดระดับน้ำา

ฐานข้อมูลสมุทรศาสตร์
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เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

 กองสมุทรศาสตร์

งานรักษาสถานภาพเครื่องมือสำารวจ

 '  ตรวจสอบและซ่อมบำารุงเครื่องมือสำารวจสมุทรศาสตร์ให้พร้อมใช้ราชการ ควบคุมบัญชีเบิก – จ่าย วัสดุ 

อุปกรณ์ และควบคุมบัญชีครุภัณฑ์ให้ตรงตามบัญชี รวมทั้งจัดทำาคู่มือการใช้งานเครื่องมือสำารวจสมุทรศาสตร์

  ' ทดสอบเปรียบเทียบการทำางานของเครื่องมือสำารวจสมุทรศาสตร์ให้ได้มาตรฐานพร้อมใช้งาน และจัด

ระเบียบการจัดเก็บเครื่องมือสำารวจสมุทรศาสตร์

งานที่ขอรับสนับสนุนจากหน่วยงาน ทร.

 

 '   ฝึกร่วม / ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๒ ที่ จ.นครราชสีมา

 ' ร่วมปฏิบัติงานประชุมและสำารวจข้อมูลสนับสนุนการซ้อมงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำาเนินถวายผ้าพระ

กฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

 '  สำารวจความลาดชันของแนวชายฝั่งบริเวณฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

 '  สำารวจความลาดชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งบริเวณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 '  สำารวจความลาดชันของแนวชายฝั่งบริเวณพระตำาหนักพิมานมาศ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

การตรวจวัดอัตราการไหลมวลน้ำา



รายงานประจำาปี ๓๕

งานที่ขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและภาคเอกชน

 '   ปฏิบัติงานที่ศูนย์สนับสนุนการอำานวยการบริหารสถานกรณ์อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม  เพื่อการ

คาดหมายสภาวะระดับน้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยา (ที่สนามบินดอนเมือง และย้ายไปที่ตึกเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวง

พลังงาน) ปลายปี ๕๔ ถึงต้นปี ๕๕

 '  ปฏิบัติงานที่สำานักนโยบายและบริหารจัดการน้ำาและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ทำาเนียบรัฐบาล

 ' ตรวจอัตราการไหลของมวลน้ำาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ แม่น้ำาท่าจีน จ.สมุทรสาคร 

และแม่น้ำาบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนข้อมูลเพื่อการเตือนภัยรวมทั้งการผลักดันน้ำา

 '  งานสนับสนุนข้อมูลระดับน้ำาและข้อมูลสมุทรศาสตร์ แก่หน่วยงานและภาคเอกชนต่าง ๆ จำานวน ๙ หน่วยงาน 

 '  ให้การสนับสนุนจัดวิทยากรไปบรรยายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำานวน ๒ ครั้ง

 '  รับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี จำานวน ๓ คน เข้าฝึกงานด้านสมุทรศาสตร์ 

 '  ให้การต้อนรับหน่วยราชการต่าง ๆ ในการเข้าศึกษาดูงาน (พร. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  และมหาวิทยาลัยบูรพา)  จำานวน ๕ ครั้ง

การประชุมสัมมนา อบรม หน่วยงานภายในกองทัพเรือ

 '   เข้าร่วมประชุมเตรียมการฝึกและอบรม ที่จะจัดขึ้นในช่วงการฝึกคอบบร้าโกลด์ ๒๐๑๒

 '  เข้าร่วมประชุมพิจารณา การปรับถมทะเลและแบบก่อสร้าง พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่บริเวณแหลมโจรคร่ำา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

 ' ประชุมเพื่อจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ในการจัดการน้ำาท่วมเชิงบูรณาการสำาหรับประเทศไทย 

รับนิสิตฝึกงานด้านสมุทรศาสตร์



                             รายงานประจำาปี ๓๖

เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

 กองสมุทรศาสตร์

(Workshop on Development of a National Strategy for Integrated Flood Management for Thailand)

 ' ประชุมโครงการวิเคราะห์สถานการณ์จำาลอง ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำาทะเลต่อพื้นที่ชายฝั่ง

ทะเลอ่าวไทยตอนบน

 '   เข้าร่วมประชุมเวทีสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (TRF Forum) “เร่ืองการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ในประเทศไทย : กรณีเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ”

 '  ประชุม บรรยาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำา ภัยพิบัติ และการเตือนภัย (กรมชลประทาน, กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)  จำานวน ๑๖ ครั้ง

 '  ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง  (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, กรมทรัพยากร 

ธรณี ฯลฯ)  จำานวน ๘  ครั้ง

 '   ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำา (กรมชลประทาน ฯลฯ) จำานวน ๗ คร้ัง

 '  ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์น้ำาและจัดสรรน้ำา (สถาบันสารสนเทศ - ทรัพยากรน้ำา)  

เดือนละ ๒ ครั้ง (รวม ๒๓ ครั้ง)

 ' ส่งข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน เพื่อการเข้าสำารวจความต้องการข้อมูลและทำาการเชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่าน

ระบบโครงข่ายสารสนเทศภาครัฐ (GIN) ให้สำานักงานประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำาและอุทกภัย

 '  ร่วมประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

งานอื่น ๆ 

 '  สำารวจพื้นที่เบื้องต้นสำาหรับเตรียมการสร้าง Platform ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำาไหล (ADCP) ระบบตรวจ

วัดระดับน้ำาดิจิตอล และระบบส่ือสาร จำานวน ๘ สถานี ได้แก่ บริเวณ จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี บก.ทร. เขตบางกอกใหญ่ 

และกองบัญชาการกรมอุทกศาสตร์ บางนา กรุงเทพมหานคร ฯ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ ปากแม่น้ำา

บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ปากแม่น้ำาแม่กลอง  จ.สมุทรสงคราม และปากแม่น้ำาท่าจีน จ.สมุทรสาคร

 '  จัดกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติประจำาปี ๒๕๕๕ บริเวณพื้นที่โรงเรียนนายเรือ

 ' สังเกตการณ์เก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์ ร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

ตามโครงการ South East Asian Studies (7-SEAS)

 '  จัดบรรยายความรู้เรื่อง “แบบจำ�ลองท�งคณิตศ�สตร์ เพื่อง�นวิศวกรรมช�ยฝั่งและสิ่งแวดล้อม” ณ     

ห้องประชุมกองสมุทรศาสตร์

 ' พิจารณาผลกระทบด้านอุทกศาสตร์ในการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นลม และจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้

ประสบภัยทางทะเลพร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก ประจำา ศรภ.ทร. เกาะช้าง



รายงานประจำาปี ๑๒

 บริการข่าวอากาศให้แก่ส่วนราชการในกองทัพเรือ และส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนบริษัทการบิน

และเรือต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อช่วยในการเดินเรือและเดินอากาศ  ควบคุมตรวจตรากิจการในสาย

วิทยาการอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่กองอุตุนิยมวิทยา

กองอุตุนิยมวิทยา
แผนกพย�กรณ์อ�ก�ศ

  แผนกสื่อส�รข่�วอ�ก�ศ
     แผนกตรวจอ�ก�ศ   
        และสถิติ   แผนกเครื่องมืออุตุนิยมวิทย�

น.อ.กตัญญู ศรีตังนันท์

ผู้อำานวยการกองอุตุนิยมวิทยา

รายงานประจำาปี ๓๗
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เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

 กองอุตุนิยมวิทยา

  แผนกสื่อส�รข่�วอ�ก�ศ

  แผนกเครื่องมืออุตุนิยมวิทย�

งานตรวจอากาศและสถิต ิ

 '  ตรวจอากาศผิวพื้นที่กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ (กอต.อศ.) ทุก ๆ ๓ ชั่วโมง วันละ ๘ ครั้ง ทุกวัน

รวม ๓,๙๒๐ ครั้ง

 '  ตรวจลมชั้นบนที่ กอต.อศ. ทุก ๆ ๑๒ ชั่วโมง วันละ ๒ ครั้ง ทุกวัน รวม ๗๓๐ ครั้ง

 '  ตรวจอากาศการบิน  ณ หอบังคับการบิน  สนามบินอู่ตะเภาทุก ๆ ๓๐ นาที ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

รวม ๑๗,๒๕๐ ครั้ง 

 ' บันทึกสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ในสมุดรายงานการ

ตรวจอากาศประจำาเดือน จำานวน ๑๒ เล่ม

 '   บันทึกสารประกอบอุตุนิยมวิทยา  ลงในแบบฟอร์ม

การตรวจอากาศการบิน จำานวน ๓๖๕ แผ่น

 '   บันทึกสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ

เป็นรายชั่วโมง จำานวน ๒,๕๕๕ แผ่น

 '   สนับสนุนอุปกรณ์และเจ้าหน้าท่ีตรวจอากาศ

ไปตรวจอากาศยังพื้นที่ท่ี ได้ร้บการร้องขอให้กับ  

หน่วยงานอื่น ภายในกองทัพเรือ จำานวน ๒๕ ครั้ง

 ' สนับสนุนอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ตรวจ

อากาศ ไปตรวจอากาศยังพ้ืนท่ีท่ีได้รับการร้องขอ

ให้กับหน่วยงานอื่นภายในกองทัพเรือ จำานวน 

๑๕ ครั้ง

 '  รวบรวมข้อมูลผลการตรวจ

อากาศต่าง ๆ ทั้งรายชั่วโมง รายวันและรายเดือน ส่งให้กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งจัดเก็บรวบรวมไว้เป็นสถิติที่ กอต.อศ.

   '   จัดเจ้าหน้าที่ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ

อัตโนมัติที่เกาะแสมสาร ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ ทุกสัปดาห์ตลอดปี

  '  สนับสนุนอุปกรณ์  และเจ้าหน้าที่ไปตรวจอากาศให้กับ

หน่วยราชการในกองทัพเรือท่ีร้องขอ ๑๙ คร้ัง และหน่วยราชการ

นอกกองทัพเรือรวมทั้งเอกชนทั่วไป ๑๗ ครั้ง

งานตรวจอากาศชั้นบน

งานตรวจอากาศผิวพื้น



รายงานประจำาปี ๓๙

งานพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัย

 งานแผนที่อากาศ

 '  บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้นแผ่นหลัก ๑,๔๖๐ แผ่น

 '  บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้นแผ่นย่อย ๒,๙๒๐ แผ่น บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่ลม

ชั้นบนระดับ ๒,๐๐๐ – ๑๘,๐๐๐ ฟุต ๑,๔๖๐ แผ่น

 '  บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบนระดับ ๒,๐๐๐ ฟุต แผ่นขยาย ๓๖๕ แผ่น

 '  บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่ความกดอากาศผิวพื้นเปลี่ยนแปลงภายในรอบ ๒๔ ชั่วโมง ๓๖๕ แผ่น

 '  บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่อุณหภูมิผิวพื้นเปลี่ยนแปลงภายในรอบ ๒๔ ชั่วโมง ๓๖๕ แผ่น

 '  บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่อุณหภูมิจุดน้ำาค้างเปลี่ยนแปลงภายในรอบ ๒๔ ชั่วโมง ๓๖๕ แผ่น

 '  บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่ผิวพื้นแผ่นประกาศ ๑,๔๖๐ แผ่น



                             รายงานประจำาปี ๔๐

เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

 กองอุตุนิยมวิทยา

 

 งานพยากรณ์อากาศ

 '  บรรยายสรุปข่าวอากาศภายในกองอุตุนิยมวิทยา ๒๕๐ ครั้ง

 '  ออกคำาพยากรณ์อากาศแจกจ่ายให้หน่วยงานต่างๆภายในกองทัพเรือ ๒๑,๙๗๘ ครั้ง

 '  ตอบข้อซักถามจากประชาชนทางโทรศัพท์ ๓๐๐ ครั้ง

 '  ออกคำาเตือนสภาวะอากาศรุนแรงและพายุ ๙๓ ฉบับ

 '  จัดทำาคำาพยากรณ์อากาศไทย – อังกฤษ ในรูปแบบแผนที่แผ่นประกาศ ๓๖,๕๐๐ แผ่น

 '  เผยแพร่คำาพยากรณ์อากาศผ่านเว็บไซต์ www.rtnmet.org โดยมีจำานวนผู้เข้าชมตลอดท้ังปี ๑๐๓,๖๐๐ คร้ัง

 '  จัดทำาข้อมูลสำาหรับการบรรยายสรุปลักษณะอากาศ Metpresent ส่งให้กับศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทกศาสตร์ 

๓๖๕ ครั้ง

 '  จัดทำาแผ่นภาพพยากรณ์คลื่นด้วยแบบจำาลองเชิงตัวเลข Wave Model (WAM) ใน ๒ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อ่าวไทยและทะเลอันดามัน จำานวน ๗๓๐ ครั้ง

 '  จัดทำาแผ่นภาพพยากรณ์การยกตัวของระดับน้ำา เนื่องจากปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาด้วยแบบจำาลองเชิงตัวเลข 

Princeton Ocean Model (POM) ใน ๒ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ทะเลจีนใต้และอ่าวไทย จำานวน ๗๓๐ ครั้ง

 '  จัดทำาแผ่นภาพพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำาลองเชิงตัวเลข Weather Research and Forecasting (WRF) 

ใน ๒ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ทวีปเอเชียและพื้นที่ประเทศไทย โดยทำาการสร้างแผ่นภาพพยากรณ์ในตัวแปร ได้แก่ ปริมาณ

น้ำาฝนรายชั่วโมง, ทิศทางและความเร็วลมที่ระดับ ๑๐ เมตรเหนือพื้นดิน, อุณหภูมิอากาศ ทิศทางและความเร็วลม   

ชั้นบนที่ระดับ ๙๒๐, ๘๕๐, ๗๐๐ และ ๕๐๐ มิลลิบาร์ ฯลฯ จำานวน ๗๓๐ ครั้ง



รายงานประจำาปี ๔๑

     

 งานเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

 ' ปฏิบัติราชการซ่อมบำารุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ  พื้นที่  

ภาคใต้ จำานวน ๘ สถานี ราชการ จำานวน ๓ ครั้ง

 '   ปฏิบัติราชการซ่อมบำารุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ พื้นที่

ภาคตะวันออก จำานวน ๓ สถานี ราชการ จำานวน ๓ ครั้ง

 '   ซ่อมบำารุงเครื่องมือตรวจอากาศที่ติดตั้งในกองทัพเรือ จำานวน ๑๙๒ ครั้ง

 '   ซ่อมบำารุงเครื่องมือสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ที่รับผิดชอบ จำานวน ๓๑๐ ครั้ง

งานซ่อมบำารุงเครื่องมือสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมบำารุงเครื่องมือตรวจอากาศ



                             รายงานประจำาปี ๔๒

เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

 กองวิทยาการ

งานสื่อสารข่าวอากาศ

'  รับข้อมูลข่าวอากาศผ่านข่ายการสื่อสารระบบต่าง ๆ ดังนี้

 - วิทยุโทรศัพท์ (Single Side Band : SSB) ๒,๑๙๖ ครั้ง

 - อินเตอร์เน็ต  ๑๐๕,๔๐๘  หัวข้อข่าว

 - โทรสาร ๑,๔๕๓ ครั้ง

'  ส่งข้อมูลข่าวอากาศ ผ่านข่ายการสื่อสารระบบต่าง ๆ ดังนี้

 - วิทยุโทรเลข (Continuous Wave)  ๗๓๒ ครั้ง

 - อินเตอร์เน็ต  ๗๓๒ ครั้ง

 - โทรสาร (Fax) ๒๗,๙๔๐ ครั้ง

งานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

'  จัดทำารายงานผลการตรวจอากาศในโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชเกาะแสมสารตามแผนงานโครงการอนุรักษ์          

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริฯ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕

ท่ีได้รวบรวมและสรุปข้อมูลผลการตรวจอากาศบนเกาะแสมสาร

ระหว่าง ต.ค.๕๔ – ก.ย.๕๕

งานวิจัยและพัฒนา

' ติดตั้งสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติที่สถานีตรวจอากาศ 

ศสด.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

งานส่งเสริมสร้างองค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา

'  จัดการทดสอบมาตรฐานกำาลังพลของ กอต.อศ. จำานวน ๓ ครั้ง

'  จัดชุมชนนักปฏิบัติ จำานวน ๓ ครั้ง  

งานส่งข่าวอากาศ MOSE ระบบ CW. งานรับ-ส่งข่าวอากาศระบบวิทยุ

การทดสอบกำาลังพล

จัดชุมชนนักปฏิบัติ



 กองวิทยาการ

ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ
กองบริก�รก�รเดินเรือ

  กองเครื่องหม�ยท�งเรือ

 สถ�นีอุทกศ�สตร์หัวหิน

    สถ�นีอุทกศ�สตร์พังง�

 

  มีหน้าที่วางแผน  อำานวยการ  ประสานงานและ

ดำาเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนความปลอดภัยในการเดินเรือ 

การบริการด้านการเดินเรือ และเวลามาตรฐาน การแจ้งเตือนภัย

พิบัติทางทะเลที่เกี่ยวข้อง การจัดทำาและออกประกาศชาวเรือ การส่ง

กำาลังสายอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา ให้กับหน่วยใน

กองทัพเรือ การควบคุม ดูแล เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ และระบบ

ควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ 

   ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือมีหน่วยขึ้นตรง ๖ หน่วย ตามผังที่แสดงไว้ 

     ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ  ได้บูรณาการงานบริการการเดินเรือ  และงาน     

   เครื่องหมายทางเรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ ให้ 

 ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการตามทัพเรือภาคทั้ง ๓ แห่ง  

กองบริการ

การเดินเรือ

กองเครื่องหม�ย

ทางเรือ

สถ�นีอุทกศ�สตร์

สัตหีบ

ศูนย์สนับสนุน
ก�รเดินเรือ

สถ�นีอุทกศ�สตร์

หัวหิน

สถ�นีอุทกศ�สตร์

สงขลา

สถ�นีอุทกศ�สตร์

พังงา

กองบริการการเดินเรือ

    สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ

    สถ�นีอุทกศ�สตร์สงขล�

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือ รองผู้อำ�นวยก�รศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือ

น.อ.ธนพล วิชัยลักขณ�พล.ร.ต.วิฑูรย์ ตัณฑิกุล

รายงานประจำาปี ๔๓



 กองบริการการเดินเรือ  มีหน้าที่ 

อำานวยการ   ประสานงานและดำาเนินการเกี่ยวกับ

การสนับสนุนการเดินเรือ การแจ้งเตือนภัยพิบัติทาง

ทะเลที่เกี่ยวข้อง การส่งกำาลังสายอุทกศาสตร์ ให้กับ

หน่วยในกองทัพเรือ การจัดทำาและออกประกาศชาวเรือ

การบริการด้านการเดินเรือและเวลามาตรฐาน 

แผนกข่าวสารและบริการการเดินเรือ 

 มีหน้าที่ดำาเนินการเกี่ยวกับการออกประกาศชาวเรือ 

การแจ้งเตือนภัยพิบัติทางทะเลที่เกี่ยวข้อง การบริการแผนที่

และบรรณสารการเดินเรือ การแก้ไขแผนท่ี การจัดทำาและแก้ไข

บรรณสารการเดินเรือ  การแลกเปลี่ยนแผนที่และบรรณสาร

การเดินเรือกับองค์การอุทกศาสตร์ต่างประเทศ

แผนกดาราศาสตร์และเวลามาตรฐาน 

 มีหน้าที่ดำาเนินการการศึกษาติดตามวิทยาการด้าน

ดาราศาสตร์และเวลา การรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย 

การเทียบเวลา การให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน

ตรวจสอบซ่อมบำารุงเครื่องมือดาราศาสตร์และอุปกรณ์รักษา

เวลามาตรฐาน

แผนกเครื่องมือเดินเรือ 

 มีหน้าที่ดำาเนินการเกี่ยวกับการวางแผน   การจัดหาติดตั้งการซ่อม

บำารุง และจำาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์การเดินเรือในเรือหลวง และหน่วย

ราชการในกองทัพเรือตลอดจนจัดทำาคู่มือการใช้งานและการบำารุงรักษา

คลังเครื่องมือเดินเรือ 

 มีหน้าที่ดำาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษา  จัดทำาบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย

เครื่องมืออุปกรณ์การเดินเรือของกองทัพเรือ การกำาหนดหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์

ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและควบคุมพัสดุคงคลัง พัสดุ

หมดเปลืองประจำาปีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

กองบริก�รก�รเดินเรือ

แผนกข่าวสารและ
บริการการเดินเรือ

แผนกด�ร�ศ�สตร์และ
เวลามาตรฐาน

แผนกเครื่องมือเดินเรือ คลังเครื่องมือเดินเรือ

กองบริการการเดินเรือ

                             รายงานประจำาปี ๔๔



รายงานประจำาปี ๔๕

การสนับสนุนและส่งกำาลังบำารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์ 

 ' จัดหาแผนที่และบรรณสารการเดินเรือต่างประเทศ   สำาหรับเรือหลวงและการฝึกภาคต่างประเทศของ

โรงเรียนนายเรือ

 ' จัดหาแผนที่บก ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ

 ' เบิกจ่ายแผนที่เดินเรือไทย จำานวน ๒,๔๗๓ แผ่น แผนที่อิเล็กทรอนิกส์จำานวน ๘๑ เซลล์ และบรรณสาร

การเดินเรือไทย จำานวน ๑,๐๔๗ เล่ม ให้กับเรือหลวงและหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ

 ' เบิกจ่ายแผนที่เดินเรือต่างประเทศ จำานวน ๔๗๗ แผ่น และบรรณสารการเดินเรือต่างประเทศ จำานวน 

๑๘๔ เล่ม  ให้กับเรือหลวงและหน่วยงานต่าง ๆ ในกองทัพเรือ   

 ' ให้บริการเบิกจ่าย จำาหน่ายแผนท่ี และบรรณสารเดินเรือ ด้วยระบบเบิกจ่ายแผนท่ีและบรรณสารการเดินเรือ

 ' ดำาเนินการจัดทำาระบบฐานข้อมูลการออกประกาศชาวเรือ

 ' พิจารณาให้ความเห็นเรื่อง  การจัดสร้างพื้นที่

แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลของหน่วยงานต่าง ๆ แก่ ยก.ทร.

 ' ปฏิบัติราชการตรวจซ่อม บำารุงเครื่องมือเดินเรือ 

ให้กับเรือต่าง ๆ ในกองทัพเรือ  ในพื้นที่อู่ทหารเรือพระจุล

จอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พ้ืนท่ีฐานทัพเรือสัตหีบ ทัพเรือภาค 

๑  พื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาค ๒ พื้นที่ ฐานทัพเรือ

พังงา และทัพเรือภาค ๓

 ' ปฏิบัติราชการ ตรวจสอบรัศมีการส่งสัญญาณค่า

แก้ DGPS (Differential Global Positioning System)  

ของสถานี DGPS หลังสวน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ สถานี 

DGPS เกาะตะเภาน้อย  จ.ภูเก็ต 

 ' รับพัสดุที่กรมอุทกศาสตร์จัดซื้อ ขึ้นทะเบียนและแจกจ่าย จำานวน ๔๗๐ รายการ 

 ' จัดหาเครื่องหาตำาบลที่เรือด้วยดาวเทียม GPS จำานวน ๓๐ ชุดเครื่อง, 

เครื่องหาตำาบลที่เรือด้วยดาวเทียม DGPS จำานวน ๑๕ ชุดเครื่อง, เครื่องรับ

ประกาศชาวเรืออัตโนมัติ จำานวน ๑๒ ชุดเครื่อง, เครื่องรับข้อมูลข่าวอากาศ 

จำานวน ๑๓ ชุดเคร่ือง, เคร่ืองวัดความเร็วลมติดต้ังประจำาท่ี จำานวน ๓ ชุดเคร่ือง, 

เคร่ืองวัดความเร็วลมแบบมือถือ จำานวน ๒๕ ชุดเคร่ือง และเคร่ืองวัดระยะทาง

แบบดิจิตอล จำานวน ๑๑ ชุดเครื่อง ให้กับเรือต่าง ๆ ในกองทัพเรือ จำานวน 

๒๕ ลำา เพื่อติดตั้งตามแผนซ่อมบำารุงเรือ ประจำาปี งป.๕๕ 

 ' คำานวณและจัดทำาต้นฉบับหนังสือดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น – ตก 

ปี ๒๕๕๕



                             รายงานประจำาปี ๔๖

เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

การจัดซื้อ/จัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 ' กลยุทธ์ด้านการกำาหนดยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำาลังรบ  ๑  รายการ

  - จัดซื้อเครื่องหาตำาบลที่ด้วยดาวเทียม ระบบ GPS แบบมือถือให้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินใน     

๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำานวน ๑๕๐ เครื่อง

 ' กลยุทธ์ด้านยุทธการและการฝึก  จำานวน ๑๓ รายการ

  -  จัดซื้ออุปกรณ์ชุดเครื่องมือช่างพร้อมกระเป๋าหิ้ว จำานวน ๕ ชุด

  -  จัดซื้อระบบการเบิกจ่ายแผนที่บรรรณสารการเดินเรือและอุปกรณ์การเดินเรือพร้อมติดตั้ง จำานวน  

๑ ระบบ

  -  จัดซื้อเครื่องเจียร แกนขนาด ๑๕๐ มม. X ๑๖ มม. กำาลังไฟ 250 W.  จำานวน ๑ รายการ

  -  จัดซื้อตู้เชื่อม ขนาดกำาลังไฟ 5.3 KVA  จำานวน ๑ รายการ

  -  จัดซื้อเครื่องประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขนาดกำาลังไฟ 220 V.  จำานวน  ๑ รายการ

  -  จัดจ้างเหมาซ่อมทำาห้องควบคุมความช้ืนและสนามแม่เหล็กของระบบเวลามาตรฐาน จำานวน ๑ งาน

  -  จัดซื้ออะไหล่เครื่องบอกเวลาทางโทรศัพท์ (Speaking Clock ATIS USHER)   จำานวน ๑ ชุด

  -  จัดซื้ออะไหล่แผง GPS Receiver ตราอักษร JMC จำานวน ๖ แผง

  -  จัดซื้ออะไหล่ GPS Antenna จำานวน ๔ ชุด

  -  จัดซื้ออะไหล่ระบบรักษาเวลามาตรฐาน  จำานวน ๕ รายการ

  -  จัดซื้อโปรแกรมตรวจวัดความถี่และช่วงเวลา Time Monitor Software พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  

จำานวน ๑ ลิขสิทธิ์

  -  จัดซื้อเครื่องสำารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 3 KVA จำานวน ๑ ชุด

  -  จัดซื้อเครื่องขยายและแบ่งสัญญาณของระบบผลิตความถี่มาตรฐานซีเซียม Symmetricom  

จำานวน ๑ ชุด

  



รายงานประจำาปี ๔๗

 ' กลยุทธ์ด้านส่งกำาลังบำารุง  จำานวน  ๒๓  รายการ

  - จัดซื้อกล้องสองตา แบบไม่มีเข็มทิศ จำานวน ๓๐ กล้อง

  - จัดซื้อเครื่องเจาะเข้าเล่ม จำานวน ๑ เครื่อง 

- จัดซ้ือช้ันวางอุปกรณ์ซ่อมทำาเคร่ืองมือเดินเรือ  จำานวน  ๔ อัน 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการการเดินเรือ จำานวน ๑๙ รายการ 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในคลังเครื่องมือเดินเรือ    จำานวน ๒๒ รายการ

- จัดซ้ือแผนท่ีและบรรณสารการเดินเรือต่างประเทศ จำานวน ๔ รายการ

- จัดซ้ือบรรรณสารการเดินเรืออังกฤษ (Almanac 2013) จำานวน ๑๐ เล่ม

- จัดซื้อแผนที่บก จำานวน ๘ รายการ

- จ้างปรับปรุงคลังแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ จำานวน ๖ รายการ

  - จัดซื้อวัสดุในการติดตั้งและซ่อมทำาเครื่องมือเดินเรือในพื้นที่ จำานวน ๓๐ รายการ

  - จัดซื้อเครื่องหาตำาบลที่เรือด้วยดาวเทียม ระบบ GPS    จำานวน ๓๐ ชุดเครื่อง

  - จัดซื้อเครื่องวัดระยะทางแบบดิจิตอล จำานวน ๑๑ ชุดเครื่อง

  - จัดซื้อเครื่องวัดความเร็วลมแบบมือถือ จำานวน ๒๕ เครื่อง

  - จัดซื้อเครื่องรับข้อมูลข่าวอากาศ      จำานวน ๑๓ เครื่อง

  - จัดซื้อเครื่องหาตำาบลที่เรือด้วยดาวเทียมระบบ DGPS จำานวน ๑๕ ชุดเครื่อง

  - จัดซื้อเครื่องรับประกาศชาวเรืออัตโนมัติ จำานวน ๑๒ ชุดเครื่อง

  - จัดซื้อเครื่องวัดความเร็วลมติดตั้งประจำาที่แบบมี่ส่วนเคลื่อนไหว จำานวน ๓ ชุดเครื่อง

  - จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำาอุปกรณ์การเดินเรือ จำานวน ๘ รายการ

  - จัดซื้อเสาอากาศ DGPS จำานวน ๑๐  ต้น

  - จัดจ้างซ่อมทำาเครื่องหาตำาบลที่เรือด้วยดาวเทียมระบบ GPS   จำานวน ๔ ชุดเครื่อง

  - จัดจ้างซ่อมทำาเครื่องหาตำาบลที่เรือด้วยดาวเทียมระบบ DGPS  จำานวน ๓ ชุดเครื่อง

  - จัดจ้างเหมาซ่อมทำาเครื่องรับประกาศชาวเรืออัตโนมัติ         จำานวน ๓ ชุดเครื่อง

  - จัดจ้างซ่อมทำาเครื่องรับข้อมูลข่าวอากาศ จำานวน ๒ ชุดเครื่อง

งานพัฒนากองบริการการเดินเรือ 

 ' นำาระบบเบิกจ่ายแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ เครื่องมือเดินเรือ มาเริ่มใช้ในการบริการ การเบิกจ่าย

แผนที่ บรรณสารการเดินเรือ และเครื่องมือเดินเรือ ของ ศสด.อศ. และสถานีอุทกศาสตร์สาขาทั้ง ๔ แห่ง ได้แก่ 

สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน สถานีอุทกศาสตร์สงขลา สถานีอุทกศาสตร์พังงา

 ' ปรับปรุงคลังแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ เพื่อให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพการบริการมากขึ้น



                             รายงานประจำาปี ๔๘

 กองวิทยาการ

เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได ้ มีชัยในยุทธนาวี

       ' ซ่อมทำาห้องควบคุมความชื้นและควบคุมสนามแม่เหล็กของระบบเวลามาตรฐานตามมาตรฐานสากล

 ' จัดหากระเป๋าเครื่องมือชุดซ่อมบำารุงเครื่องมือเดินเรือให้สถานีอุทกศาสตร์ทั้ง ๔ แห่ง 

 ' การกำาหนดหมายเลขพัสดุสาย อศ.  เพื่อจัดทำาฐานข้อมูลพัสดุสาย อศ. ร่วมกับ พธ.ทร.

การจัดการความรู้และการฝึกอบรม

    

 ' จัดทำาเอกสารจัดการความรู้ เรื่องการรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย จำานวน ๕๐ เล่ม เพื่อใช้ในราชการ

 ' จัดทำาเอกสารจัดการความรู้ เรื่องการประกาศชาวเรือ จำานวน ๕๐ เล่ม เพื่อใช้ในราชการ

 ' จัดข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร Microsoft Access Workshop for Billing and Inventory 

สำาหรับออกบิลและใบเสร็จแบบต่างๆ วันที่ ๑๗–๑๙ ก.ย.๕๕

 ' จัดข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุคงคลังและคลังสินค้า ระหว่าง  

วันที่ ๑๗ -๑๙ มิ.ย.๕๕

 ' จัดข้าราชการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำารายการพัสดุของ ทร. (RTN Catalog) ที่ ศูนย์บริหาร

ข่าวสารการพัสดุ กรมพลาธิการ 

 ' จัดข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารพัสดุคงคลัง,  หลักสูตรหัวหน้าคลังสินค้ายุคใหม่ และ 

หลักสูตร การจัดทำาและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

 ' จัดข้าราชการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เพื่อหาแนวทางเชื่อมโยงระบบสารสนเทศบริหารจัดการพัสดุ

คงคลัง (Inventory) ของหน่วยเทคนิคต่าง ๆ ใน ทร.  กับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร ทร. (RTN 

ERP) ที่ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีเจ้นท์ บีช ชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

การรักษาและเปรียบเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย

 ' ทำาการวัดเปรียบเทียบความถี่ ด้วยวิธี GPS Common-View กับ สถาบันมาตรวิทยา, วิทยุการบิน ,บริษัท 

TOT ผลการวัดมีค่าใกล้เคียงกับสถาบันมาตรวิทยาและเป็นไปตามมาตรฐานเวลาสากล

 ' เปรียบเทียบค่า GPS Common View ระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (National Institute of  

Metrology Thailand : NIMT) กับ อศ. โดยเปรียบเทียบค่าเวลาระหว่างเครื่องผลิตความถี่มาตรฐานซีเซียม (Cesium) 

กับดาวเทียม GPS ผลการเปรียบเทียบ ค่าผลต่างเวลา (Epoch) เฉลี่ยระหว่าง NIMT กับ อศ. 1.97E-06 วินาที    

อยู่ในเกณฑ์ปกติและเป็นไปตามมาตรฐานเวลาสากล



รายงานประจำาปี ๔๙

การให้บริการประชาชน

 

 ' จำาหน่ายแผนที่เดินเรือไทย จำานวน ๒,๓๗๙  แผ่น จำาหน่ายแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์จำานวน ๑๗ เซลล์ 

และจำาหน่ายบรรณสารการเดินเรือไทย จำานวน ๑,๐๑๘ รายการ 

  ' บริการจัดจำาหน่ายแผนที่เดินเรือไทย และบรรณสารการเดินเรือไทย ทางอินเตอร์เน็ต 

   ' สนับสนุนข้อมูลทางดาราศาสตร์และรายการประกอบการจัดทำาปฏิทินหลวงประจำาปี ๒๕๕๕ ให้แก่สำานัก

พระราชวัง และมหามกุฎราชวิทยาลัย 

 ' แจ้งเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น – ตก ให้กับสถานีตำารวจต่าง ๆ จำานวน ๑๑ ครั้ง

 ' สนับสนุนข้อมูลเวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้นตกปี ๒๕๕๖ ให้ฐานทัพเรือกรุงเทพ 

 ' สนับสนุนข้อมูลการทำาปฏิทินปี ๒๕๕๖ ให้กับ มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

 ' สนับสนุนรายการประกอบการจัดทำาปฏิทินหลวงประจำาปี ๒๕๕๖ ให้กับ สำานักพระราชวัง

 ' จัดทำาต้นฉบับหนังสือเวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 

ขึ้น - ตก ปี ๒๕๕๖

 ' บริการเทียบเวลาทางอินเตอร์เน็ต จำานวน ๑,๗๑๖,๓๕๖,๑๙๙ คร้ัง 

เฉลี่ยวันละ ๔,๗๐๒,๓๔๖ ครั้ง

 ' บริการข้อมูลเวลาต่างประเทศทางโทรศัพท์ ๑,๔๗๖ คร้ัง

 ' ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสรรพวุธวิทยา ดูงานห้องรักษาเวลา

มาตรฐานประเทศไทย วันที่ ๒๔ ส.ค.๕๕ 

การแจ้งเตือนภัยในการเดินเรือ

       '  ดำาเนินการออกประกาศชาวเรือในน่านน้ำาไทยให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทราบ จำานวน ๑๘๔ ฉบับ    



                             รายงานประจำาปี ๕๐

เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

 กองวิทยาการ

  มีหน้าที่อำานวยการ ประสานงานและดำาเนินการ

เกี่ยวกับการติดตั้ง การตรวจซ่อม การแก้ไขและบำารุงรักษา

ประภาคาร กระโจมไฟ ทุ่นเคร่ืองหมายทางเรือ และเคร่ืองหมาย

ช่วยการเดินเรือต่าง ๆ ตลอดจนระบบควบคุมติดตามระยะไกล

และสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือในน่านน้ำาไทย 

งานด้านเครื่องหมายทางเรือ

  การเพิ่มศักยภาพเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ

 '  กองเคร่ืองหมายทางเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ

กรมอุทกศาสตร์ ได้ติดตั้งไฟส่องสว่างโครงสร้างเครื่องหมาย

ทางเรือให้กับเครื่องหมายทางเรือที่มีเรือสัญจรคับคั่งและมีความ

เสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุสูง เมื่อไม่สามารถพิสูจน์ทราบตำาบลที่ของ

เคร่ืองหมายทางเรือได้  โดยเฉพาะเวลากลางคืน เช่น กระโจมไฟ

เกาะเตาหม้อ กระโจมไฟปลายเข่ือนกันคล่ืนเกาะหมู ซ่ึงจะทำาให้นัก

เดินเรือสามารถจำาแนกไฟเครื่องหมายทางเรือกับไฟจากสภาพ

แวดล้อมในเวลากลางคืนได้อย่างชัดเจน  และเป็นหลักประกัน

ให้นักเดินเรือสามารถใช้งานเครื่องหมายทางเรือในเวลากลางคืน

ได้ตลอดเวลา เนื่องจากระบบไฟส่องสว่างฯ ใช้พลังงานแยกกับ

ระบบพลังงานของเรือนตะเกียงหลัก หากระบบไฟระบบใดระบบ

หนึ่งขัดข้อง ก็ยังคงมีระบบไฟหนึ่งที่นักเดินเรือสามารถใช้เป็นที่

หมายในเวลากลางคืนได้ 

  การตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ และส่งกำาลัง

บำารุงตามวงรอบประจำาปี

 '  ตรวจซ่อมบำารุงเคร่ืองหมายทางเรือ และส่งกำาลัง

บำารุงทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย 

 - โดยพาหนะ ร.ล.สุริยะ ตั้งแต่ ๒๙ พ.ย. - ๖ 

ม.ค.๕๕ (ราชการ ๓๙ วัน) 

 - โดยพาหนะรถยนต์ ขส.ทร.  และเรือยนต์

รับจ้างในท้องถิ่น ตั้งแต่ ๓ ม.ค. - ๓๑ ม.ค.๕๕ (ราชการ ๒๙ วัน) 

   

รบได ้ มีชัยในยุทธนาวี

กองเครื่องหมายทางเรือ
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 ' ตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือและส่งกำาลังบำารุงทางฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย 

 - โดยพาหนะรถยนต์ ขส.ทร. และเรือยนต์รับจ้างในท้องถิ่น ตั้งแต่ ๒๘ มิ.ย. – ๒๗ ก.ค.๕๕ (ราชการ    

๓๐ วัน) พื้นที่ จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส

 - โดยพาหนะรถยนต์ ขส.ทร. และเรือยนต์รับจ้างในท้องถิ่น  ตั้งแต่ ๑๖ – ๓๐ ส.ค.๕๕ (ราชการ ๑๕ วัน) 

พื้นที่ จ.สมุทรสาคร  จ.สมุทรสงคราม  จ.เพชรบุรี  และ จ.ประจวบคีรีขันธ์

 ' ตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือและส่งกำาลังบำารุง ทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทย 

    - โดยพาหนะ ร.ล.สุริยะ  ตั้งแต่ ๒๖ มี.ค. – ๑๔ พ.ค.๕๕ (ราชการ ๕๐ วัน) 

        - โดยพาหนะรถยนต์กรมการขนส่งทหารเรือและเรือยนต์รับจ้างในท้องถิ่น ตั้งแต่ ๗ ก.พ. – ๖ มี.ค.๕๕ 

(ราชการ ๒๙ วัน) 

 '  ตั้งชุมชนนักปฏิบัติซ่อมได้ ในการจัดการองค์ความรู้การซ่อมบำารุงระบบตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ 

                             

งานด้านระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศในน่านน้ำาไทย (AIS)

 ' ให้การสนับสนุนข้อมูล พร้อมทั้งติดตั้งโปรแกรมการใช้งานระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศใน

น่านน้ำาไทย ให้กับ ศปก.ทร. ทรภ.๑ ทรภ.๒ 

และ ทรภ.๓ เพื่อติดตามเป้าข้อมูลแบบ Real 

Time 

          ' ตั้งชุมชนนักปฏิบัติงานเครื่องหมาย

ทางเรือในการจัดการองค์ความรู้ระบบควบคุม

ติดตามระยะไกล และสารสนเทศในน่านน้ำาไทย 

ระดับผู้ดูแลระบบ

งานด้านที่ดิน ทร.

 ' ตรวจตราดูแลที่ดินของ ทร. ที่ 

อศ. เป็นหน่วยใช้ประโยชน์และรายงานผลการ

ตรวจตราดูแลที่ดินให้หน่วยปกครองที่ดินทราบ

ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. 

และ ก.ย.

 ' สนับสนุนบุคลากรและข้อมูลให้กับ

คณะทำางานดำาเนินคดีเกาะวังในจ.สุราษฏร์ธานี
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 กองวิทยาการ กองวิทยาการ

งาน Happy Work  Place

 

         '  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำาให้กับประภาคารเกาะปราบ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค 

         '   ติดตั้งระบบโซลาเซลล์ให้กับประภาคารเกาะตะเภาน้อยจ.ภูเก็ต เพื่อใช้งานไฟฟ้าในชีวิตประจำาวัน

         '  จัดหาระบบลูกกุญแจ ๑ ดอกไขได้ทุกประภาคารและกระโจมไฟ
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 มีหน้าที่ดำาเนินการเกี่ยวกับการให้บริการแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ การซ่อมบำารุงเครื่องมือ

อุปกรณ์การเดินเรือให้กับเรือหลวงในเขตรับผิดชอบ จัดเก็บข้อมูลสมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 

ดูแลระบบวิทยุเพื่อหาตำาบลที่เรือสนับสนุนการซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ  และดูแลระบบควบคุมติดตาม

ระยะไกลเครื่องหมายทางเรือ

งานทั่วไป

     '  ดูแลสถานีและสนามวางทุ่นให้สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา

     '  ฝึกดับเพลิงและตรวจสอบเครื่องมือดับเพลิง

     '  แถวทุกวันพฤหัส ฝึกการส่งแถว สั่งแถว และท่าทางความเป็นทหาร

     '  ตรวจสอบการทำางานของตะเกียงจากกระโจมและทุ่นทุกวันด้วยสายตา

     '  ตรวจน้ำาท้องเรือทุกครั้งที่มีฝนตก

     '  ตรวจสภาพอุตุนิยมวิทยา

     '  ดูแลเครื่องปรับอากาศห้อง AIS ทุกสัปดาห์

     '  ตรวจรับเครื่อง เบิก-จ่าย แผนที่

สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ
ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์
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งานด้านสมุทรศาสตร์

 '  ตรวจอุณหภูมิน้ำาทะเล ที่สถานีน้ำาท่าเรือแหลมเทียน วันละ ๒ ครั้ง

 '  เปลี่ยนกราฟน้ำาทะเลทุกวันที่ท่าเรือแหลมเทียน

 '  ตรวจลักษณะอุตุนิยมวิทยา คลื่น ทิศทางลม บริเวณหน้าสถานี ฯ วันละ ๒ ครั้ง

 '  ถอดเส้นโค้งน้ำาจากกราฟน้ำารายชั่วโมง 

          ส่งกองสมุทรศาสตร์ ทุกเดือน

     

งานด้านอุตุนิยมวิทยา

 '  ตรวจ ทิศทางและความเร็วลมวันละ ๒ คร้ัง

 '  ตรวจอุณหภูมิตุ้มแห้ง-ตุ้มเปียก

งานด้านเครื่องหมายทางเรือ

 ' รับผิดชอบ กระโจมไฟ ๙ แห่ง ทุ่นไฟ ๒๑ แห่ง ทุ่นเครื่องหมาย  

๓  แห่ง ไฟหลักนำา ๒ หลักรวม ๓๕ แห่ง

 ' ตรวจสอบซ่อมบำารุงกระโจมไฟและตรวจตราที่ดิน ทร. ที่อยู่ในความรับผิดชอบทุก ๒ เดือน ปัจจุบันไม่พบ

การบุกรุกที่ดิน

 '  ตรวจซ่อมบำารุงกระโจมไฟชุมพรฯ ๕ ครั้ง เนื่องจากฟ้าผ่า 

 ' เปลี่ยนแบตเตอรี่ทุ่นไฟหมายเลข ๓ บริเวณท่าเรือแหลมเทียน ๑ ครั้ง

 '  ซ่อมทุ่นไฟ จำานวน ๒๕ ครั้ง บริเวณท่าเรือแหลมเทียน ท่าเรือจุกเสม็ด และ อ่าวสัตหีบ

 '  ๒๗ ส.ค.๕๔ กองเครื่องหมายมาติดไฟสะท้อนแสงเวลากลางคืน 

  '  ซ่อมทุ่นหมายเลข ๙ เนื่องจากทุ่นมีรอยแยกที่ฐานทุ่น จำานวน ๓ ครั้ง

 '  ซ่อมไฟหลักนำา หมายเลข NO.1และ NO.2 จำานวน ๘ ครั้ง ที่ท่าเรือจุกเสม็ด

 '  ซ่อมกระโจมไฟและวัดความกว้างยาวของกระโจมเพื่อทำาหลังคา

 '  ตรวจสอบ AIS และ Internet ประจำาสถานีที่ใช้กับเครื่องหมายทางเรือ 
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สรุป

รายการ จำานวน สถานะ

กระโจมไฟ ๙ แห่ง สามารถใช้ราชการได้

ทุ่นไฟ ๒๑ ทุ่น สามารถใช้ราชการได้

ทุ่นเครื่องหมาย ๓ ทุ่น สามารถใช้ราชการได้

ไฟหลักนำา ๒ หลัก สามารถใช้ราชการได้

ระบบ AIS ๑ ระบบ สามารถใช้ราชการได้

ระบบ Internet ๑ ระบบ สามารถใช้ราชการได้

เรือยนต์ประจำาสถานี ๒ ลำา สามารถใช้ราชการได้

งานด้านอุปกรณ์การเดินเรือ

     ติดตั้งตรวจสอบอุปกรณ์การเดินเรือให้กับเรือทุกลำาใน ทรภ.๑  ดังนี้        

 '  ติดตั้ง DGPS ให้กับ ร.ล.กันตัง จำานวน ๑ ครั้ง

 '  ตรวจสอบ DGPS 20max ให้กับ ร.ล.ตากใบ จำานวน ๑ ชุด

 '  ติดตั้ง DGPS 20max ให้กับ ต.๘๒ จำานวน ๑ ครั้ง

 '  ตรวจสอบระบบ DGPS 20max ให้กับ ต.๑๔ จำานวน ๑ ครั้ง

 '  ปรับแต่งเครื่องหาตำาบลที่เรือด้วยดาวเทียม (GPS) ให้ ร.ล.มันใน

 ' ต่อสัญญาณ GPS เข้าระบบ ECDIS ของ ร.ล.ศรีราชา

 '  ร่วมกับ จนท.กบด.ศสด.อศ.ตรวจสอบเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมให้กับ ร.ล.ปัตตานี

 '  เครื่องรับข่าวอากาศอัตโนมัติ (FAX) ของ ร.ล.จักรีฯ ไม่สามารถรับข่าวอากาศได้ ทำาการย้ายเสาอากาศไป

ติดตั้งท้ายเรือ เพื่อให้สามารถรับข่าวอากาศได้

 '  ติดตั้งเครื่องรับข่าวอากาศอัตโนมัติ (FAX) ให้กับ ร.ล.สิมิลันเพื่อไปฝึกภาคนักเรียนจ่า 

 '  ติดตั้ง DGPS ให้กับ ร.ล.มันในจำานวน ๑ ครั้งและถอดถอนเครื่องเดิมส่งคืน กบด.ศสด.อศ.

 '  ถอดถอน Facsimile-330 จาก ร.ล.สิมิลัน จำานวน ๑ ชุดเครื่อง มาเก็บที่ สอส.ฯ

 '  นำา Facsimile-330 ของ สอส.ศสด.อศ. ไปติดตั้งให้ ร.ล.สิมิลัน จำานวน ๑ ชุดเครื่อง ติดตั้งเครื่องรับ 

ประกาศชาว (NAVTEX) ให้กับ ร.ล.พุทธเลิศหล้าฯ จำานวน ๑ ชุดเครื่อง

 '  ตรวจสอบเครื่องหาที่เรือด้วยดาวเทียม รุ่น NP-30MR ของ ร.ล.ตากสิน เนื่องจากมีอัตราผิดประมาณ

๑ ไมล์ สามารถใช้ราชการได้

 '  ฝึกสอดแก้เข็มทิศเรือนเอกและเข็มทิศเรือโบ๊ตให้กับ จนท.สอสฯ บนบก

 '  ฝึกสอดแก้เข็มทิศเรือนเอกและเข็มทิศเรือโบ๊ตให้กับ จนท.สอสฯ โดยใช้เรือยนต์ประจำาสถานี



                             รายงานประจำาปี  ๕๖

 '  สอดแก้เข็มทิศเรือนเอกให้กับ ร.ล.กระบุรี 

 '  ติดตั้งเครื่องรับข่าวอากาศ (FAX) ให้กับ ร.ล.แกลง

 '  ติดตั้งเข็มทิศให้กับ เรือ ต.๒๑๖

 '  ติดตั้งเครื่องหาตำาบลที่เรือ (GPS) ให้กับ ร.ล.แรด

 '  ซ่อมทำาเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม ร.ล.ล่องลม

 '  นำา GPS มือถือ และ 20 MAX สอบเทียบกับหลักหมุด ชบ.๕ 

บริเวณท่าเรือแหลมเทียน สามารถอ่านค่าได้ตรงกันกับหลักหมุด ชบ.๕

 '  สอบเทียบความถูกต้องเครื่องหาตำาบลที่ด้วยดาวเทียม (GPS) 

รถเรดาร์และเรดาร์ตรวจกระสุนตกปืนใหญ่ (เรดาร์โบล่า) ให้กับ สอ.รฝ 

จำานวน ๑ ครั้ง

 '   ประสาน จนท. กองสำารวจ ฐท.สส. ขอให้ลงหมุดที่

สอส.ศสด.อศ.เพื่อความสะดวกในการสอบเทียบความถูกต้อง  

ของเครื่อง GPS

 '   หาค่าหมุดประจำา สอส.ศสด.อศ. สูง (H) –

21.1691 GPS Lat 12 39 31.11964 N  Long 100 53   

24.80997 E  UTM 705288.9921 N  1400129.258 E

 '  ติดตามก้าวหน้าการปรับปรุงอาคาร อล.ทร. ที่ ๓ 

ของ ฐท.สส.

 '   รอง ผอ. ศสด.อศ. มาตรวจสอบสถานที่ติดตั้ง

ระบบ AIS ที่ สชย.อล.ทร. เขาแหลมเทียน ฐท.สส.

 '  เจ้าหน้าที่ จาก กบด.ศสด.อศ. มาตรวจคลังและให้คำาแนะนำา

เกี่ยวกับการลงบัญชี การหักการ์ดบัญชี การลงทะเบียนครุภัณฑ์ ที่สถานีอุทุกศาสตร์สัตหีบ

 '  จ่ายแผนที่จำานวน ๖๙๕ แผ่น และบรรณสารการเดินเรือ จำานวน ๒๑๐ เล่ม ให้กับเรือใน ทร. 

 '  จำาหน่ายแผนที่ จำานวน ๔๑๙ แผ่น

 '  จำาหน่ายบรรณสารการเดินเรือ ๓๐๔ เล่ม

๐ / // ๐ /

//
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สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน
ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์

 มีหน้าที่ดำาเนินการเกี่ยวกับการให้บริการแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ  การซ่อมบำารุงเครื่องหมาย

อุปกรณ์การเดินเรือให้กับเรือหลวงในเขตรับผิดชอบ  จัดเก็บข้อมูลสมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น

ดูแลระบบวิทยุเพื่อหาตำาบลที่เรือสนับสนุนการซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ  และดูแลระบบควบคุมติดตาม

ระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ

งานประจำาของสถานี

    งานด้านกำาลังพล

  

 '  สัญญาบัตร ๒ นาย  พันจ่า ๓ นาย  จ่า ๒ นาย 

พลทหาร ๒ นาย พนักงานรักษาสถานที่ ๓ นาย รวม ๑๒ นาย

 '  แถวทุกวันพฤหัส ฝึกการส่งแถว ตรวจระเบียบวินัย

 '  ฝึกดับเพลิงและตรวจสอบเครื่องมือดับเพลิง 

 '  เบิกโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำางานจากพลาธิการ กรมอุทกศาสตร์ 

เพื่อนำาใช้ที่สำานักงานสถานีอุทกศาสตร์หัวหิน  
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งานด้านสมุทรศาสตร์ 

  '  ตรวจอุณหภูมิน้ำาทะเล วันละ ๒ เวลา ๐๗๐๐ และ 

๑๔๓๐ ตรวจสถานีวัดระดับน้ำาวันละ ๑ ครั้ง สเก็ตภาพชายหาด

เดือนละ ๑ ครั้ง ตรวจคลื่นวันละ ๒ เวลา ๐๗๐๐ และ ๑๓๐๐ 

ข้อมูลที่ได้ส่งให้กองสมุทรศาสตร์ไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ประโยชน์

ในราชการ

งานด้านอุตุนิยมวิทยา

 

 '  ตรวจลักษณะ อุตุนิยมวิทยาวันละ ๒ 

ครั้ง เวลา ๐๗๐๐ และ ๑๓๐๐ และเก็บรวบรวม

ข้อมูลลักษณะอุตุนิยมวิทยา ส่งให้กองอุตุนิยมวิทยา

ไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ

งานด้านบริการสนับสนุนการเดินเรือ 

 เบิกจ่ายแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ

ใหักับหน่วยเรือ มรก.ไกลกังวล และ การจำาหน่ายให้บริการประชาชนทั่วไป ตั้งแต่ ต.ค.๕๔ – ก.ย.๕๕ ดังนี้

 '  เบิกจ่ายแผนที่เดินเรือไทยให้หน่วยเรือ มรก.ไกลกังวล  จำานวน ๖๔ แผ่น

 '  เบิกจ่ายบรรณสารการเดินเรือไทยให้หน่วยเรือ มรก.ไกลกังวล จำานวน ๖ เล่ม

 '  เบิกจ่ายบรรณสารการเดินเรือไทยให้ สำานักงานวังไกลกังวล  จำานวน ๕ เล่ม

 '  เบิกจ่ายบรรณสารการเดินเรือไทยให้ อุทยานสิ่งแวดล้อมสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี จำานวน ๒ เล่ม

 '  เบิกจ่ายบรรณสารการเดินเรือไทยให้ สำานักงานเจ้าท่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   จำานวน ๑ เล่ม   

 '  เบิกจ่ายบรรณสารการเดินเรือไทยให้ อำาเภอหัวหิน จำานวน ๑ เล่ม         

'  จำาหน่ายแผนที่เดินเรือไทยให้กับประชาชนจำานวน ๒๑ 

แผ่น 

' จำาหน่ายบรรณสารการเดินเรือไทยให้กับประชาชน

จำานวน ๙๒ เล่ม         

'  ตรวจสอบการทำางานของระบบควบคุมติดตามระยะ

ไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือทุกวัน
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งานตรวจตราดูแลที่ดินและตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ

  

 '  โดยลงคำาสั่งไปปฏิบัติราชการตรวจที่ดินและซ่อมบำารุงทุก ๆ

๒ เดือน จำานวน ๘ ครั้ง มีเครื่องหมายทางเรือในความรับผิดชอบของ

สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน คือ กระโจมไฟ จำานวน ๘ แห่ง ได้แก่ กระโจม

ไฟวชิรปภา  (เขาตะเกียบ) กระโจมไฟหินโค่ง กระโจมไฟเกาะวชิรุ่งโรจน์ 

(เกาะแรด) กระโจมไฟเกาะสัตกูด กระโจมไฟแหลมแม่รำาพึง กระโจมไฟ

เกาะรางบรรทัด กระโจมไฟปากน้ำาตะโก กระโจมไฟหลังสวน และ ทุ่นไฟ 

จำานวน ๗ ทุ่น ทุ่นหมายเขตและแสดงแนวเขตพื้นที่ปลอดภัยบริเวณวัง

ไกลกังวล จำานวน ๔ ทุ่น ทุ่นไฟหินหลังสวนเหนือ จำานวน ๑ ทุ่น ทุ่น

ไฟหินหลังสวนใต้ จำานวน ๑ ทุ่น ทุ่นไฟหินกลางอ่าว จำานวน ๑ ทุ่น

งานด้านอาคารสถานที่และ

บริการที่พัก 

 ' เพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการ

กรมอุทกศาสตร์และกองทัพเรือ มีรายได้จากการให้บริการที่พัก ตั้งแต่ 

ต.ค.๕๔ ถึง ก.ย.๕๕ หลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประจำาสถานีแล้ว คงเหลือเงินนำาส่ง

กรมอุทกศาสตร์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๓,๐๔๘.๕๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันสี่สิบแปด

บาทห้าสิบสตางค์)

 '  จำาหน่ายพระรูปจำาลอง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร

เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จำานวน ๒๐ องค์ เป็นเงิน ๔๙,๙๘๐.-บาท 

และเหรียญที่ระลึกฯ จำานวน ๗๒  เหรียญเป็นเงิน ๑๗,๙๒๘.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

๖๗,๙๐๘.-บาท  (หกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดบาทถ้วน)

                   

งานติดตามความก้าวหน้า 

  ' งานจ้างซ่อมทำาอาคาร

สถานีสมุทรศาสตร์หัวหินเป็น

สำานักงานอุทกศาสตร์หัวหิน 

ตามสัญญากรมช่ างโยธา

ทหารเรือ สัญญาเลขที่ ๑๐๑/

งป.๒๕๕๔ ลง ๑๘ สิงหาคม 

๒๕๕๔ งานจ้างซ่อมทำาอาคารสถานีสมุทรศาสตร์หัวหิน เป็นสำานักงานอุทกศาสตร์หัวหิน ผู้รับจ้างบริษัทที-คอนเอ็นจิ

เนียริ่งแอนด์คอนสตรัดชั่น จำากัด กำาหนดเริ่มงาน ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ กำาหนดแล้วเสร็จ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕ รวม 

๒๔๐ วัน วงเงิน ๖,๗๓๙,๕๐๐.- บาท ซึ่งต่อมากรมช่างโยธาทหารเรือได้ขยายเวลาให้ บริษัทฯ (เพิ่มอีก ๑๘๐ วัน ตามมติ

ครม.) มีกำาหนดแล้วเสร็จ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ความก้าวหน้าใน เดือนกันยายน ๒๕๕๕ ความก้าวหน้าประมาณ ๗๐ %
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งานด้านอื่น ๆ  

 '   การตรวจเยี่ยมกำาลังพลของผู้บังคับบัญชา  การปฏิบัติงานเพื่อ

พัฒนา ทำาการซ่อมบำารุงอาคาร ดูแลรักษาอาคารสถานีและซ่อมบำารุงบริเวณ

สถานีในส่วนที่ชำารุด ทรุดโทรม พร้อมปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบ

 '  พลเรือโท ศาสตราจารย์ นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์

และคณะตรวจเยี่ยมกำาลังพลที่สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน  และเปิดศูนย์การ

เรียนรู้ ๙๐ ปี กรมอุทกศาสตร์

 

'  รองผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือกรมอุทกศาสตร์ 

และ คณะมาตรวจเยี่ยมกำาลังพล  ที่สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน

' ทำาความสะอาดอุปกรณ์แสดงนิทรรศการห้องศูนย์การเรียนรู้ 

๙๐ ปี กรมอุทกศาสตร์ 

'  จัดห้องนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ ๙๐ ปี กรมอุทกศาสตร์   

'   ปรับปรุงห้องหินโค่งเป็นสำานักงานงานสถานีอุทกศาสตร์

หัวหิน 

'  ปรับปรุงซ่อมทำาห้องน้ำาของห้องพัก ๓๐๔ (ที่ชำารุด)

 '  ปรับปรุงซ่อมทำาโครงคร่าวฝ้าเพดานห้อง ๒๐๑ (ที่ชำารุด)

 '   ปรับปรุงซ่อมทำาพื้นห้อง

อาบน้ำาห้องพัก ๒๐๑ (ที่ชำารุด)  

 '    จัดซื้อผ้านวมและผ้าคลุม

เตียงห้องพัก ๒๐๑ (ที่ชำารุด)

 '  จัดซื้อผ้าปูที่นอน จำานวน 

๑๐ ผืน ผ้าขนหนู ๑๘ ผืน และหมอน

พร้อมปลอก จำานวน ๑๐ ชุด (เก็บไว้สำารอง)

 ' จัดซื้อชุดให้เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน โดยด้านหน้าติดตรากรมอุทกศาสตร์ ส่วนด้านหลังเขียน

ข้อความสถานีอุทกศาสตร์หัวหิน เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วย

 '  ปรับปรุงซ่อมทำาระเบียงด้านหน้าบ้านพักหัวหน้าสถานี (ที่ชำารุด) 

 

งาน/ด้านกิจกรรม

 '   ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ ๕) ณ หอ

ประชุม รร.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 '   ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสวนหลวงราชินี  (๑๙ ไร่)  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 '  พิธีบำาเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรม

หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
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งาน/ด้านกิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ

 ' สนับสนุนสถานที่การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายกเทศบาลเมืองหัวหิน

 ' สนับสนุนการขอใช้พื้นที่สถานีฯ ของหน่วยในกองทัพเรือ ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ อำาเภอหัวหิน 

ได้แก่ หมู่เรือรักษาความปลอดภัยพระราชวังไกลกังวล สนับสนุนอาคารที่พักอาศัยแก่นักกีฬากองทัพเรือในการแข่งขัน

เรือใบรีกัตต้า ๒๐๑๒

 ' สนับสนุนสถานที่ให้โรงเรียนดรุณศึกษา  คัดตัวนักกีฬาของโรงเรียน และประชาชนในพื้นที่หัวหิน  ออก

กำาลังกายรำากระบอง 

 ' สนับสนุนสถานที่ให้ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เขตบางกอกใหญ่ กทม. จัดกิจกรรม English Camp 2012

งาน/ด้านพัฒนา

 '  ปรับปรุงภูมิทัศน์พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวง

ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

 '  จัดทำาตราประจำาราชสกุล อาภากร แท่นรองรับปืนใหญ่จำาลอง   ที่คล้องพวงมาลัย  จัดซื้อเชิงเทียนและติด

ตั้งโคมไฟแสงสว่าง โดยใช้ตะเกียงชนิด AGA จำานวน ๒ ดวง      

 '  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าห้องประชุมหินโค่งเป็นสำานักงานอุทกศาสตร์หัวหิน

 ' ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่กรมช่างโยธาทหารเรือ มารื้อถอนชุดโคมไฟหัวเสาเก่า และดำาเนินการติดตั้ง

ใหม่ ตรวจเช็คเมนสายไฟฟ้า เปลี่ยนกล่องกันน้ำาฝนเรียบร้อย                      

 '  เคาะสนิมทาสีประตูรั้วด้านชายหาด

 '  ทาสีรั้วสนามตรวจอุตุนิยมวิทยา พร้อมตู้สกรีน  

 '  ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมรถเก็บขยะ จัดรถเก็บขยะและตัดต้นไม้

 '  จัดสร้างศาลาพักผ่อน โดยใช้วัสดุที่รื้อถอนมาจากอาคาร ๕ 

รายงานประจำาปี ๖๑



                             กรมอุทกศาสตร ์๑๒

เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

 กองวิทยาการ



รายงานประจำาปี ๑๒รายงานประจำาปี ๖๓



                             กรมอุทกศาสตร ์๑๒

เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

 กองวิทยาการ



รายงานประจำาปี ๑๒รายงานประจำาปี ๖๕



                             กรมอุทกศาสตร ์๑๒

เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

 กองวิทยาการ

                             รายงานประจำาปี ๖๖



รายงานประจำาปี ๖๗



                             รายงานประจำาปี ๖๘

  

งานของสถานีอุทกศาสตร์พังงา ศสด.อศ.

งานตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ และที่ดิน ทร. ในเขตรับผิดชอบ ตามวงรอบ ๕ ครั้ง ดังนี้

    '  ตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ และที่ดิน ทร.  ในเดือน ต.ค. ก.พ. มิ.ย.  ที่

           -  กระโจมไฟทับละมุ  กระโจมไฟหินขี้นก  กระโจมไฟเขาหลัก  

           -  ไฟนำา ๒ แห่ง

           -  หลักไฟกำากับร่องน้ำาทับละมุ หมายเลข ๒   

           -  ทุ่นไฟกำากับร่องน้ำาทับละมุ  จำานวน ๔ ทุ่น  

           -  กระโจมไฟเกาะรา  

           -  กระโจมไฟเกาะนมสาวน้อย

สถานีอุทกศาสตร์พังงา
ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์



รายงานประจำาปี ๖๙

 '  ตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ และที่ดิน ทร. ในเดือน

ธ.ค. - ส.ค.  ที่

       -  กระโจมไฟทับละมุ กระโจมไฟหินข้ีนก กระโจมไฟเขาหลัก  

      -  ไฟนำา  ๒ แห่ง

  -  หลักไฟกำากับร่องน้ำาทับละมุ หมายเลข ๒   

  -  ทุ่นไฟกำากับร่องน้ำาทับละมุ  จำานวน ๔ ทุ่น  

  -  กระโจมไฟเกาะรา  

   -  กระโจมไฟเกาะนมสาวน้อย

  -  กระโจมไฟเกาะนก  

  -  กระโจมไฟเกาะพยาม  

  -  หลักไฟหินเกาะช้าง และทุ่นไฟกำากับร่องน้ำาเกาะพยาม 

งานด้านบริการการเดินเรือ ดังนี้

    ' ตรวจสอบเบื้องต้น และแก้ไขอุปกรณ์การเดินเรือ ให้เรือ

ต่าง ๆ  ใน  ฐท.พง.ทรภ.๓

    ' งานระบบ  AIS  ของ  สอพ.ศสด.อศ.           

    - ถอดถอนและติดตั้งระบบ  AIS  ของ  สอพ.ศสด.อศ.  โดย จนท.กคม.ศสด.อศ.

  - ตรวจสอบระบบ AIS โดย จนท. กคม.ศสด.อศ.

         - ตรวจสอบเดินระบบ เปิดเครื่องรับ – ส่งวิทยุเพื่อการหาตำาบลที่ DGPS ที่เกาะตะเภาน้อย  จ.ภูเก็ต 

เป็นประจำา



                             รายงานประจำาปี ๗๐

     งานด้านอาคารสถานที่

          ' ดูแลรักษาความสะอาดสถานีฯ เป็นประจำา เนื่องจากเป็น

      สถานีชั่วคราวจึงมีข้อจำากัดเรื่องพื้นที่



รายงานประจำาปี ๗๑

งานอื่น ๆ

  ' ดำาเนินการนำาเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า  ที่  สถานี DGPS เกาะตะเภาน้อย จ.ภูเก็ต  มาซ่อมทำาที่ กรง.ฐท.พง.

ทรภ.๓ 

 '  ประชาสัมพันธ์การจำาหน่าย  พระรูป  และ

เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์      

 '  ประชาสัมพันธ์การจำาหน่ายแผนที่  และ

บรรณสารการเดินเรือ  

 '  ร่วมตรวจสอบที่ดิน  บริเวณเขาหน้ายักษ์  

ต.ลำาแก่น  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา  กับ  กก.พศ.ฐท.   

พง.ทรภ.๓ สอ.รฝ.  จนท.ที่ดิน  และ  ป่าไม้  จ.พังงา

 '  ร่วมตรวจสอบที่ดิน  ที่ เกาะพยาม  

จ.ระนอง  กับ  กรท.อศ.  กก.พศ.ฐท.พง.ทรภ.๓  จนท.

ที่ดิน  และ  ป่าไม้  จ.ระนอง

 '  สนับสนุน  สส.ฐท.พง. ฝึก ทร. ๕๕

 '  ประสานงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ของ  กอต.อศ.  ในการเก็บข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา

 '  ประสานงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ของ  กมศ.อศ.  ในการเก็บข้อมูลทางสมุทรศาสตร์

 '  ให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในด้านงานอุทกศาสตร์ตามความจำาเป็น



                             กรมอุทกศาสตร ์๑๒

เราช่วยให้กองทัพเรือ  รบได้  มีชัยในยุทธนาวี

 กองวิทยาการ

      มหีนา้ที่จดัและเตรียมเรือเพือ่ใช้ในการสำารวจแผนที่ทะเล   

     สำารวจสมุทรศาสตร์ ตรวจซ่อมบำารุงเคร่ืองหมายทางเรือ และอ่ืน ๆ   

     ตามที่ได้รับมอบหมาย

      

หมวดเรืออุทกศาสตร์ แบ่งหน่วยย่อยออกเป็น ๓ ส่วน

  ๑.  กองบังคับการ

  ๒.  หมู่เรือสำารวจ  ประกอบด้วยเรือ ๔ ลำา  ได้แก่

เรือหลวงจันทร เรือหลวงศุกร์ เรือหลวงพฤหัสบดี และ เรือ อศ.๓

 ๓.  หมู่เรือใช้งานเครื่องหมายทางเรือ ได้แก่ เรือหลวงสุริยะ

หมวดเรืออุทกศาสตร์

น.อ.จักรกฤช มะลิขาว

ผู้บังคับก�รหมวดเรืออุทกศ�สตร์

                             รายงานประจำาปี ๗๒



รายงานประจำาปี ๑๒

การปฏิบัติราชการ
  

เรือหลวงจันทร

 ออกปฏิบัติราชการสำารวจแผนที่ทะเล (แผนที่เดินเรือหมายเลข ๑๔๑) บริเวณแหลมทรพิม ถึง เกาะคราม ตั้งแต่ 

๒๗ ก.พ.๕๕ ราชการมีกำาหนด ๔๗ วัน

            เรือหลวงพฤหัสบดี

          ออกปฏิบัติราชการสำารวจ  

         สมุทรศาสตร์บริเวณอ่าวไทย ตั้งแต่  

         ๒ ก.ค.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๔๐ วัน

รายงานประจำาปี ๗๓



                             รายงานประจำาปี ๗๔

เรือหลวงสุริยะ

    

 

 '  ออกปฏิบัติราชการตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ ฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยตั้งแต่ ๒๙ พ.ย.๕๕ ราชการ

มีกำาหนด ๓๙ วัน

 ' ออกปฏิบัติราชการตรวจซ่อมบำารุงเคร่ืองหมายทางเรือ ฝ่ังตะวันตกของประเทศไทย เพ่ือให้เคร่ืองหมายทางเรือ

อยู่ในสภาพพร้อมใช้ราชการ ตั้งแต่ ๒๖ มี.ค. ๕๕ ราชการมีกำาหนด ๕๐ วัน

 

    

เรือ อศ.๓

 ' ฝึกภาคทะเลพลทหารใหม่ สังกัดกรมอุทกศาสตร์ ผลัดที่ ๒/๕๔ พื้นที่กรมสรรพาวุธทหารเรือ (บางนา) - 

ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ตั้งแต่ ๒๖ ธ.ค.๕๔  ราชการมีกำาหนด ๕ วัน  

   ' ฝึกภาคทะเลพลทหารใหม่ สังกัดกรมอุทกศาสตร์ ผลัดที่ ๓/๕๔ พื้นที่กรมสรรพาวุธทหารเรือ (บางนา) - 

ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ตั้งแต่ ๑๓ ก.พ.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๕ วัน



รายงานประจำาปี ๗๕

 ' ฝึกภาคทะเลพลทหารใหม่ สังกัดกรมอุทกศาสตร์ ผลัดที่ ๔/๕๔ พื้นที่กรมสรรพาวุธทหารเรือ (บางนา) - 

ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ตั้งแต่ ๒๑ พ.ค.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๕ วัน

   ' ฝึกภาคทะเลพลทหารใหม่ สังกัดกรมอุทกศาสตร์ ผลัดที่ ๑/๕๕ พื้นที่กรมสรรพาวุธทหารเรือ (บางนา) - 

ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ตั้งแต่ ๒๓ ก.ค.๕๕  ราชการมีกำาหนด ๕ วัน

การซ่อมบำารุงเรือ

    ได้ดำาเนินการจัดเรือในสังกัดกรมอุทกศาสตร์ เข้ารับ

การซ่อมทำา รวมทั้งให้เรือออกทดลองในทะเล เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพการทำางานของระบบต่าง ๆ ภายในเรือ ดังนี้   

  เรือหลวงจันทร

      ' เข้ารับการซ่อมทำาฉุกเฉินที่อู่ป้อมพระจุล

จอมเกล้าฯ กรมอู่ทหารเรือ ระหว่าง ๕ มิ.ย. - ๑๓ ก.ค.๕๕

  เรือหลวงพฤหัสบดี

   ' เข้ารับการซ่อมทำาฉุกเฉินที่อู่ป้อมพระจุล

จอมเกล้าฯ กรมอู่ทหารเรือ ระหว่าง ๒๔ เม.ย. - ๓๑ พ.ค.

๕๕

   ' เข้ารับการซ่อมทำาจำากัดประจำาปี (จก.ป.)

ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่อู่ป้อมพระจุลจอมเกล้า

กรมอู่ทหารเรือ ตั้งแต่ ๑๘ ก.ย. – ๓๐ พ.ย.๕๕

  เรือ อศ.๓

   ' เข้ารับการซ่อมทำาตามระยะเวลา (ตว.) 

ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่ อู่ป้อมพระจุลจอมเกล้า 

กรมอู่ทหารเรือ ตั้งแต่ ๒๑ ก.ย.๕๕ – ๒๘ มี.ค.๕๖



                             รายงานประจำาปี ๗๖

การตรวจเรือของ มวอ.อศ.

     จัดให้มีการตรวจเรืออย่างสม่ำาเสมอก่อนที่เรือจะออกปฏิบัติ

ราชการ โดยเฉพาะการตรวจระเบียบวินัย องค์ความรู้ การปฏิบัติ

หน้าที่ของกำาลังพลและสภาพของเรือ

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในหน่วย 

   '  ส่งนายทหารประทวนเพื่อสนับสนุน ศตส.ฐท.กท. สำาหรับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสภาพสถานการณ์

  ' ประสานกับ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. มาดำาเนินการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดของพลทหาร

กองประจำาการ และข้าราชการชั้นประทวน 



รายงานประจำาปี ๗๗

      

สถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่
ภารกิจ
 

 เฝ้าตรวจคลื่นความสั่นสะเทือนใต้พื้นพิภพ  เพื่อหาตำาบลที่  ขนาดและความรุนแรงของแผ่นดินไหว  รายงาน

การเกิดแผ่นดินไหวท่ีมีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศและประเทศใกล้เคียง ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทยให้กรมอุทกศาสตร์

ทราบ เฝ้าตรวจจับการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณมหาสมุทรอินเดียทะเลอันดามัน เกาะสุมาตรา หมู่เกาะนิโคบาร์ ซึ่ง   

อาจจะก่อนให้เกิดคล่ืนสึนามิ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลสำาหรบการแจ้งเตือนภัยสึนามิของกองทัพเรือ  จัดเก็บข้อมูลแผ่นดินไหว

ไว้เพื่อการศึกษาและใช้ในการสนับสนุนหน่วยงานที่สนใจ รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น และมีภารกิจพิเศษในการเฝ้าตรวจจับการ

ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองระเบิดนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ 

(Comprehensive Nuclear – Test – Ban Treaty: CTBT)



                             รายงานประจำาปี ๗๘

การปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา

 สถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่  ได้รวบรวมสถิติของการเฝ้าตรวจวิเคราะห์คลื่นความสั่นสะเทือนใต้ 

พื้นพิภพสถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่ สามารถตรวจจับได้  ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๔ – ๓๐ ก.ย.๕๕  มีดังนี้

 ' แผ่นดินไหว ระยะใกล้       จำานวน  ๕๔๕  ครั้ง

 ' มีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศ  จำานวน  ๑๗๖  ครั้ง

 ' มีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศใกล้เคียง  จำานวน  ๓๖๙  ครั้ง

 ' แผ่นดินไหว ระยะปานกลาง (๖๖๘ – ๑๗๗๘ กิโลเมตร)     จำานวน  ๒๔๖  ครั้ง  

 ' แผ่นดินไหว ระยะไกล  มีขนาดตั้งแต่ ๕.๕๐ ริกเตอร์ ขึ้นไป  จำานวน  ๓๑๒  ครั้ง  

 ' แผ่นดินไหวที่เกิดจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ ไม่พบว่ามีการทดลองฯ

งานสนับสนุนและรับรองคณะต่าง ๆ 

 '  ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมสถานีวัดความ

สั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่ ทั้งในกองทัพเรือ และหน่วยงาน

ภายนอก จำานวน ๑๑ คณะ

 ' ร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานี

วัดความสั่นสะเทือนกับหน่วยงานภายนอก จำานวน ๑๓ ครั้ง

 

' รับรองและให้การสนับสนุนพาหนะแก่ นายทหาร  

ชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพเรือ จำานวน ๑๔ ครั้ง



รายงานประจำาปี ๑๒

 ' แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศ ระยะทางไม่เกิน ๑๕๖ กิโลเมตร  จากสถานีตรวจจับคลื่น     

ความสั่นสะเทือน จำานวน ๙๖ ครั้ง

 ' แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศใกล้เคียง ระยะทางตั้งแต่ ๑๕๖ – ๖๖๗ กิโลเมตร  จากสถานี 

ตรวจจับคลื่นความสั่นสะเทือน จำานวน ๓๘๑ ครั้ง

 ' แผ่นดินไหวที่มีระยะทางตั้งแต่ ๖๖๗ – ๑,๗๗๙  กิโลเมตร  จากสถานีตรวจจับคลื่นความสั่นสะเทือน 

จำานวน ๑๘๒ ครั้ง

 ' แผ่นดินไหวที่มีระยะไกล  ตั้งแต่ ๑,๗๗๙  กิโลเมตรขึ้นไป  จากสถานีตรวจจับคลื่นความสั่นสะเทือน 

จำานวน ๑,๖๘๔ ครั้ง 

 ' แผ่นดินไหวที่น่าสนใจขนาด  ตั้งแต่ ๕.๕  ริกเตอร์สเกลขึ้นไป  จำานวน ๓๔๓ ครั้ง

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

รายงานประจำาปี ๗๙



                             รายงานประจำาปี ๘๐



กรมอุทกศาสตร์

รายงานประจำาปี ๘๑

 

 สภาสากลอุทกนิยม International Hydrographic Bureau; IHB (ชื่อเดิมเมื่อแรกก่อตั้ง ภายหลังได้เปลี่ยน
เป็นองค์การอุทกศาสตร์สากล) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๔๖๔ ซึ่งครบรอบ ๙๑ ปี ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕  

ที่ผ่านมานี้ สำาหรับประเทศไทยโดยกรมอุทกศาสตร์นั้น ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกรม  เมื่อ ๑๖ มกราคม 

๒๔๖๔ หรือมีการสถาปนากรมอุทกศาสตร์ก่อนการก่อตั้งองค์การอุทกศาสตร์สากลเพียง ๕ เดือน ประเทศไทยได้เข้า

ร่วมเป็นสมาชิกที่ร่วมก่อตั้งเริ่มแรกขององค์การอุทกศาสตร์สากล หรือที่เรียกว่า  Pioneer Member  สภาสากล

อุทกนิยมได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมา  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น องค์การอุทกศาสตร์สากล (International Hydrographic 

Organization; IHO) ในภายหลังเมื่อมีการปรับโครงสร้างขององค์กรใหม่่ในระยะต่อมา จนกระทั่งปีพ.ศ.๒๕๔๘ 

องค์การอุทกศาสตร์สากลได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่อีกครั้ง และมีการร่าง Convention ฉบับใหม่ ซึ่งอยู่

ระหว่างการดำาเนินการให้สัตยาบันของประเทศสมาชิกในขณะนี้ โดยโครงสร้างองค์กรใหม่จะมีผลบังคับใช้ เมื่อประเทศ

สมาชิกต่าง ๆ ให้การรับรองครบ ๔๘ ประทศ (ขณะนี้มีประเทศต่าง ๆ ให้การรับรองไปแล้ว ๓๕ ประเทศ) ส่วน

ประเทศไทยอยู่ระหว่างการดำาเนินการให้การรับรอง Convention ฉบับดังกล่าว

 งานขององค์การอุทกศาสตร์สากลมีมากมายทั้งการกำาหนดมาตรฐานในงานด้านอุทกศาสตร์  การส่งเสริมให้

เกิดความร่วมมือทางด้านอุทกศาสตร์ท้ังในระดับภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค  ในการดำาเนินการในระดับภูมิภาคน้ันองค์การ

อุทกศาสตร์สากลได้จัดแบ่งโลกออกเป็นภูมิภาคย่อย ๆ จำานวน ๑๕ ภูมิภาคด้วยกัน โดยทำาเลที่ตั้งหรือภูมิรัฐศาสตร์

ของประเทศไทยนั้นมีน่านน้ำาทั้งสองด้านของประเทศไทย ได้แก่ น่านน้ำาด้านอ่าวไทยและน่านน้ำาทางฝั่งตะวันตกของ

ประเทศไทยหรือด้านฝั่งทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกา ประเทศไทยโดยกรมอุทกศาสตร์จึงต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิก

คณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ถึง ๒ ภูมิภาคด้วยกัน กล่าวคือ น่านน้ำาด้านอ่าวไทยกรมอุทกศาสตร์เป็นสมาชิกคณะ

กรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (East Asia Hydrographic Commission: EAHC) ส่วนน่านน้ำา

ด้านฝั่งทะเลอันดามันนั้นกรมอุทกศาสตร์ เป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ 

(North Indian Ocean Hydrographic  Commission : NIOHC) กรมอุทกศาสตร์ได้รับเกียรติจากบรรดาสมาชิกให้

ทำาหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก   โดยมีวาระการปฏิบัติหน้าที่มีระยะเวลา ๓ ปี

โดย กองวิทยาการ



ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕  ซึ่งได้หมดวาระลงและได้มีพิธีส่งหน้าที่ประธาน EAHC ให้กับประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อ        

๖ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา จากการที่เจ้ากรมอุทกศาสตร์ได้รับเกียรติจากประเทศสมาชิกให้ดำารงตำาแหน่งประธาน

คณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก นับเป็นคร้ังแรกท่ีกรมอุทกศาสตร์เข้าไปมีบทบาทท่ีสำาคัญในกิจการ

ด้านอุทกศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก จึงใคร่ถือโอกาสนี้เรียนให้ท่านที่สนใจได้รับทราบความเป็นมาและผลงาน

พอสังเขปดังนี้

 

 คณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (EAHC) ได้ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  

เมื่อ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๔ โดยกรมอุทกศาสตร์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ EAHC ตั้งแต่ก่อตั้งโดยมีประเทศญี่ปุ่น

ทำาหน้าที่เป็นสำานักงานเลขานุการถาวร ณ ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น ๙ ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีเหนือ 

อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย โดยประเทศสมาชิกจะสลับสับเปลี่ยนกันเป็น

ประธานและรองประธาน ซึ่งได้กำาหนดให้รองประธานเลื่อนขึ้นมาเป็นประธานโดยอัตโนมัติ ระหว่าง ต.ค.๒๕๔๙ -                               

ต.ค.๒๕๕๒   กรมอุทกศาสตร์ได้รับเกียรติจากบรรดาประเทศสมาชิกให้ดำารงตำาแหน่งรองประธาน   EAHC  โดยมี 

เจ้ากรมอุทกศาสตร์สิงคโปร์เป็นประธาน และเมื่อการประชุมคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

(East Asia Hydrographic Commission: EAHC) ครั้งที่ ๑๐ ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๒  ณ ประเทศสิงคโปร์ 

เจ้ากรมอุทกศาสตร์ในขณะนั้น (พล.ร.ท.ศ.นคร ทนุวงษ์) พร้อมคณะได้เดินทางไปร่วมประชุมฯ ดังกล่าวและได้มีพิธีรับ

มอบตำาแหน่งประธานคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (EAHC) ต่อจากเจ้ากรมอุทกศาสตร์สิงคโปร์

โดยมีเจ้ากรมอุทกศาสตร์ฟิลิปปินส์เป็นรองประธาน กรมอุทกศาสตร์จะปฏิบัติหน้าที่ประธานไปจนกว่าจะครบวาระ

ในตุลาคม ๒๕๕๕ สำาหรับการปฏิบัติหน้าที่ประธานของเจ้ากรมอุทกศาสตร์จะเป็นไปตามแผนงานและโปรแกรมของ

ภูมิภาคที่ประเทศสมาชิกได้จัดทำาร่วม

กันภายใต้กรอบที่องค์การอุทกศาสตร์

สากลกำาหนด ในการปฏิบัติหน้าที่ประธาน 

EAHC นั้น กรมอุทกศาสตร์ได้จัดตั้ง

สำานักงานประธาน EAHC ขึ้นเป็นการ

ชั่วคราวเพื่อทำาหน้าที่เป็นจุดประสานงาน

ของภูมิภาค (Focal point) และการ

ดำาเนินงานโดยทั่วไปให้เกิดประสิทธิภาพ

                

                             รายงานประจำาปี ๘๒

EAHC

พล.ร.ท.ศ.นคร  ทนุวงษ์  รับมอบหน้าที่ประธาน EAHC  

ต่อจาก  DR. Parry Oei  เจ้ากรมอุทกศาสตร์ สิงคโปร์      



กรมอุทกศาสตร์

รายงานประจำาปี ๘๓

  การดำาเนินงานของสำานักงานประธานคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

(สำานักงาน EAHC)  และการปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมาธิการฯ EAHC ระหว่างปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ 

มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้

ด้านการติดตามและประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาค

     '  การจัดประชุมประสานงานประจำาปีของคณะกรรมาธิการฯ  (EAHC Coordinating Meeting) ใน

แต่ละปีสำานักงาน EAHC ที่กรมอุทกศาสตร์ตั้งขึ้นจะต้องจัดเตรียมการประชุมเพื่อการประสานงานและติดตามความ    

ก้าวหน้าของงานในแต่ละคณะทำางานท่ีต้ังข้ึนภายใต้คณะกรรมาธิการฯ เป็นประจำาทุก ๆ  ปี ซ่ึงการประชุมดังกล่าวเรียกว่า

EAHC  Coordinating Meeting โดยกำาหนดจัดประชุมในเดือนมกราคมของทุกปี  ซึ่งในปี ๒๕๕๓ จัดประชุมที่เมือง

พัทยา ประเทศไทย โดยมี พล.ร.ท.ศ.นคร  ทนุวงษ์  เป็นประธานการประชุม  ปี ๒๕๔๔ จัดประชุมที่ เมือง Yogyakarta 

ประเทศอินโดนีเซียโดยมี พล.ร.ท.ประยุทธ เนตรประภา เป็นประธานการประชุม และในปี ๒๕๕๕ ได้จัดประชุมขึ้นที่

เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่าง  ๒๓ - ๒๘  มกราคม ๒๕๕๕ โดยมี พล.ร.ท.ศ.นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์ เจ้ากรม 

อุทกศาสตร์ ทำาหน้าที่ประธานการประชุม

  

                                

      

            

                                       

 

 พล.ร.ท.ศ.นิรุทธ์ หงส์ประสิทธ์ิ เจ้ากรมอุทกศาสตร์  ประธาน EAHC ทำาหน้าท่ีประธานการประชุมประสานงาน

ประจำาปีของภูมิภาค (EAHC Coordinating Meeting) ซึ่งจัดขึ้นที่ เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่นระหว่าง  ๒๓ - ๒๘ 

มี.ค.๒๕๕๕
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EAHC

 ' การพัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเรือของสมาชิกในภูมิภาค   

บทบาทที่สำาคัญของกรมอุทกศาสตร์   ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก  ในช่วงปี

พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๕  เจ้ากรมอุทกศาสตร์ได้ผลักดันในเร่ืองการสร้างแผนท่ีเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Navigation 

Chart : ENC) ของเส้นทางเดินเรือและท่าเรือหลักในภูมิภาคให้มีความเพียงพอ และครอบคลุมน่านน้ำาของภูมิภาค   

โดยกำาหนดแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบังคับใช้ระบบเครื่องแสดงผลแผนที่เดินเรือ

อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Chart and Display Information System : ECDIS)  ของ IMO สำาหรับเรือความเร็วสูง

เรือโดยสาร เรือสินค้า และเรือน้ำามันภายในปี พ.ศ.๒๕๕๕ อย่างไรก็ตาม การผลิตแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ของ

ภูมิภาคที่ผ่านมา ยังต้องมีการพัฒนาในเรื่องมาตรฐานการผลิตและการประกันคุณภาพ   ดังนั้นในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๓ -

๒๕๕๕ จึงเป็นช่วงเวลาที่สำาคัญที่กรมอุทกศาสตร์จะต้องมีบทบาทในการวางแผน ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน

การพัฒนา ENC ในภูมิภาค เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรือทั้งในน่านน้ำาของประเทศสมาชิกเองและในภูมิภาค 

นอกจากภารกิจดังกล่าวแล้ว กรมอุทกศาสตร์ยังมีภาระหน้าท่ีต้องขยายความร่วมมือในภูมิภาคโดยการสร้างความสัมพันธ์  

สนับสนุนและช่วยเหลือประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคที่มิได้เป็นสมาชิก ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การอุทกศาสตร์สากล

(IHO) และ คณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (EAHC)  ต่อไป  โดยการไปเยี่ยมเยือนประเทศบรูไน

ในปี ๕๒  และประเทศเวียดนามในปี ๕๓  ซึ่งจากการไปเยี่ยมเยือนดังกล่าวเป็นผลให้ ประเทศบรูไน และเวียดนาม  

ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การอุทกศาสตร์สากลในเวลาต่อมา

ด้านการจัดทำาแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาค

      '  การประชุมคณะทำางานด้านแผนที่เดินเรือ อิเล็กทรอนิกส์ของภูมิภาค  (EAHC ENC Task Group Meeting) 

ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ที่ประเทศไทยได้รับหน้าที่เป็นประธาน EAHC ได้มีการจัดประชุมคณะทำางานฯ  จำานวน ๗ ครั้ง 

(ครั้งที่ ๓ - ๙) ดังนี้

              ครั้งที่ ๓  ม.ค.๒๕๕๓   ที่  กรุงเทพฯ    ณ  ประเทศไทย

           ครั้งที่ ๔  มี.ค.๒๕๕๓   ที่  ฮ่องกง      ณ  ประเทศจีน

             ครั้งที่ ๕  ก.ค.๒๕๕๓   ที่  พัทยา       ณ  ประเทศไทย

             ครั้งที่ ๖  ม.ค.๒๕๕๔   ที่  Yogyakarta   ณ  ประเทศอินโดนีเซีย

              ครั้งที่ ๗  ก.ค.๒๕๕๔   ที่  กรุงปักกิ่ง     ณ  ประเทศจีน

             ครั้งที่ ๘  ม.ค.๒๕๕๕   ที่  โอกินาวา     ณ  ประเทศญี่ปุ่น

              ครั้งที่ ๙  ก.ค.๒๕๕๕   ที่  อินชอน      ณ  ประเทศเกาหลี

 โดยปกติแล้วการประชุมคณะทำางานว่าด้วยแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ของภูมิภาค กำาหนดให้มีการจัดประชุม

ปีละ ๒ คร้ัง โดยคร้ังแรกจะจัดประชุมในเดือน มกราคม ของแต่ละปี โดยมีการประชุมก่อนหน้าการประชุมการประสานงาน

และติดตามงานของภูมิภาค (EAHC Coordinating Meeting) ในลักษณะของการประชุมที่ดำาเนินการต่อเนื่องกัน     

(Back to back meeting) ซึ่งในปี ๒๕๕๕ นี้ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุม ENC Task Group Meeting ที่

เมืองโอกินาวา ระหว่าง ๒๔ - ๒๕ ม.ค.๕๕ ส่วนการประชุมครั้งที่ ๒  จัดขึ้นในเดือน  กรกฎาคม ๕๕ ที่ผ่านมา โดย

ประเทศเกาหลีใต้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งสาระของการประชุมดังกล่าวก็เพื่อติดตามงานและผลักดันการจัดทำา
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แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์มาตราส่วนเล็กที่ครอบคลุมภูมิภาค (EAHC ENC Band 1) ตลอดจนเป็นเวทีให้บรรดา

สมาชิกได้แสวงความร่วมมือระหว่างกันในการแก้ปัญหากรณีที่แผนที่ของแต่ละประเทศไม่มีความกลมกลืนในการที่นำา

มาใช้ร่วมกัน (ENC Harmonization)  ซึ่งในกรณีที่ประเทศไทยจะผลิตแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องและ

กลมกลืนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบนั้น ในด้านของปัญหาการสร้างแผนที่ ENC ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

กรมอุทกศาสตร์มีการประชุมหารือกับประเทศเพื่อนบ้านเช่น มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มาโดยตลอดทั้งการเป็นเจ้าภาพ

จัดประชุมที่กรมอุทกศาสตร์  และการที่กรมอุทกศาสตร์ส่งผู้แทนไปประชุมที่อินโดนีเซียและมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อยุติ

ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งจะส่งผลให้แผนที่เดินเรือ ENC ในส่วนของพื้นที่ที่เป็นรอยต่อของแต่ละประเทศจะสามารถต่อ

กันได้สนิทและมีข้อมูลที่สอดคล้องกันไม่สร้างความสับสนแก่นักเดินเรือ

 ' การจัดทำา Website แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ในทะเลจีนใต้ นอกจากงานด้านการประสานงานใน

ภูมิภาคแล้วยังมีงานของภูมิภาคในด้านอื่น ๆ ที่โดดเด่นและส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินเรือในภูมิภาคทะเลจีนใต้ 

กล่าวคือ การที่สมาชิกในภูมิภาคร่วมมือกันจัดทำาแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมน่านน้ำาพื้นที่ทะเลจีนใต้ (South 

China Sea ENC)  เพื่อให้บรรดาประเทศสมาชิกสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน  รายละเอียดสามารถดูได้จาก 

Website SCS ENC (http://scsenc.eahc.asia)และต่อมาได้ขยายความร่วมมือให้กว่างขวางยิ่งขึ้นโดยจัดทำาแผนที่

เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาค  (East Asia ENC  Band 1) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำาเนินการ

 การส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินเรือในภูมิภาคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้มี

การเปิดเว็บไซต์ของภูมิภาคขึ้น (http://www.eahc.asia) โดยมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการขึ้นที่พัทยาในปี ๕๓ และได้

มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัยตลอดเวลา   ซึ่งภูมิภาคได้มีมติร่วมกันในการที่จะคิดค่าธรรมเนียมการให้บริการเพื่อนำา

ค่าใช้จ่ายมาใช้สนับสนุนกิจกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถของภูมิภาคต่อไป

 ประเทศไทยส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคในคณะทำางานว่าด้วยแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์  

(ENC Task Group Meeting) โดยมี  Dr. Parry Oei เจ้ากรมอุทกศาสตร์สิงคโปร์ประธานคณะทำางานฯ  ทำาหน้าที่

ประธานในการประชุม
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EAHC

งานเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศสมาชิกในภูมิภาค EAHC

 ภาพรวมของการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศสมาชิกในภูมิภาคในช่วงระยะเวลา  ๓ ปี ท่ีประเทศไทย

รับหน้าที่เป็นประธาน EAHC นั้น ภูมิภาคได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การอุทกศาสตร์สากลในการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการถึง ๙ ครั้งใน ๗ หัวข้อหลักดังนี้  

 ' การประชุมเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการสำารวจอุทกศาสตร์ด้วยระบบหย่ังน้ำาชนิดหลายลำาคล่ืน 

(Workshop on QA on MBES hydrographic surveying)

 ' การประชุมเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการผลิตแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Workshop on 

QA on  ENC  Production)

       ' การประชุมเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยเทคนิคการกำาหนดเขตทางทะเล  เส้นฐาน  และการกำาหนดขอบนอกสุด

ของเขตไหล่ทวีป (Workshop on Technical Aspects of Maritime Boundaries, Baselines and the Extended 

Continental Shelf)

 ' การประชุมเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยการออกแบบและการบริหารจัดการฐานข้อมูลอุทกศาสตร์  (Workshop 

on Database Design and Management  )

 ' การประชุมเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยการสำารวจหยั่งน้ำาชนิดหลายลำาคลื่น  และเครื่องกราดตรวจพื้นท้องทะเล

(Workshop on Multibeam Survey and Side Scan Sonar)

 ' การประชุมเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยระดับน้ำาสำาหรับการสำารวจอุทกศาสตร์ (Workshop on Tides and Water 

Level for Hydrographic Survey)

 ' การประชุมเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยการวิเคราะห์ลักษณะพ้ืนท้องทะเล (Workshop on Seabed classification)

 

 

 ประเทศไทยในฐานะประธาน EAHC ได้มีการริเริ่มให้จัดการประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถ

ของบรรดาประเทศสมาชิกในภูมิภาคขึ้นในครั้งแรกที่ เกาหลี และครั้งต่อมาที่ประเทศจีนในปี ๒๕๕๔ ซึ่งผลจากการ

ประชุมดังกล่าวได้กำาหนดให้มีการร่างหลักสูตรอุทกศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำาหรับภูมิภาคขึ้นที่เรียกว่า Hydrographic 

Category C  Course   และหลักสูตรสำาหรับครูผู้ฝึกสอน Training for the Trainers Course    รวมทั้งได้มีการ

กำาหนดแผนการฝึกอบรมของภูมิภาคในระยะ ๕ ปีขึ้น  (ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)  อย่างไรก็ตาม แผนการฝึกอบรมของภูมิภาค

ในปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์การอุทกศาสตร์สากล  

ให้ภูมิภาคจัดการอบรมจำานวน ๔ รายการด้วยกัน ได้แก่

 ' การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  การออกแบบและบริหารจัดการฐานข้อมูลอุทกศาสตร์  ประเทศเกาหลีเป็น

เจ้าภาพจัดอบรม

 ' การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการกำาหนดเขตแดน เส้นฐานและการกำาหนดเขตไหล่ทวีป โดยประเทศ

เวียดนามเป็นเจ้าภาพ

 '   การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การข้ึนลงของน้ำาละระดับน้ำา สำาหรับการสำารวจทางอุทกศาสตร์ โดยประเทศไทย

เป็นเจ้าภาพ

 '  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และจำาแนกลักษณะพื้นท้องทะเลโดยประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ 
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 จากโปรแกรมการอบรมดังกล่าวข้างต้น ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ๑  รายการ  ได้แก่  Workshop on Tides  and Water Level for Hydrographic Survey 

ซึ่งได้ดำาเนินการไปแล้ว โดยจัดประชุมที่ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค กรุงเทพฯ ในระหว่าง ๑๘ - ๒๒ มิถุนายน ๕๕  

ในส่วนที่เกี่ยวกับแผนงานและโปรแกรมการเสริมสร้างขีดความสามารถของภูมิภาคเอเซียตะวันออกนั้น เจ้ากรม

อุทกศาสตร์ในฐานะประธาน EAHC มีหน้าที่เสนอ

แผนการเสริมสร้างขีดความสามารถของภูมิภาค

ภายในต้นเดือน เมษายน ของแต่ละปี และจะต้องเข้า

ร่วมประชุมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้าง

ขีดความสามารถขององค์การอุทกศาสตร์สากล ที่

จัดขึ้นที่ สิงคโปร์ในระหว่าง ๓-๙ มิ.ย. ๕๕ เพื่อ

ชี้แจงแผนงานของภูมิภาค EAHC ในปี ๒๕๕๖  

ให้คณะอนุกรรมฺการเสริมสร้างขีดความสามารถ

ขององค์การอุทกศาสตร์สากล (IHO-CBSC) ให้

ความเห็นชอบและพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับภูมิภาคในการดำาเนินกิจกรรมด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถ

ตามแผนงานที่กำาหนด 

  

การเข้าร่วมประชุมใหญ่องค์การอุทกศาสตร์สากลครั้งที่ ๑๘ ( 18th IHO Conference) 

 การประชุมคณะกรรมาธิการภายใต้องค์การอุทกศาสตร์สากลนั้น เจ้ากรมอุทกศาสตร์ในฐานะประธาน EAHC 

มีภาระหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยกิจการระหว่างภูมิภาค ซึ่งเป็นการประชุมร่วมของผู้แทน 

จากภูมิภาคต่างๆทั่วโลกทั้ง ๑๕ ภูมิภาค เพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รวมไปถึงการส่งผู้แทน  

เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการขององค์การอุทกศาสตร์สากลว่าด้วยมาตรฐานและการให้บริการ ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการจัดทำามาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุทกศาสตร์ทั้งปวง 



                             รายงานประจำาปี ๘๘

EAHC

 

 นอกเหนือจากงานในระดับภูมิภาค และงานประชุมภายใต้กรอบขององค์การแล้ว ในปี ๒๕๕๕ เป็นปีที่ครบรอบ

การจัดประชุมใหญ่ขององค์การอุทกศาสตร์สากลครั้งที่ ๑๘  เจ้ากรมอุทกศาสตร์และคณะได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่

ขององค์การอุทกศาสตร์สากล ที่ ราชรัฐโมนาโก ระหว่าง ๒๐-๒๙ เมษายน ๕๕ และมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่การ

เข้าร่วมจัดนิทรรศการในฐานะประธานคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (EAHC) ที่ห้องประชุม 

Auditorium Rainier III  ราชรัฐโมนาโก  ประเทศไทยได้รายงานกิจการในฐานะตัวแทนของภูมิภาค EAHC  และ

ยังได้รับเกียรติให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมในฐานะผู้จดบันทึกการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ ๕ ปี (IHO 

Conference ครั้งที่ ๑๘)  โดยกรมอุทกศาสตร์ได้ส่ง น.ต.สานนท์  รักหนู  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จดบันทึกการประชุม 

(Rapporteur) ในวันเปิดการประชุมใหญ่ดังกล่าว ซึ่งก็ได้รับเกียรติและความชื่นชมจากบรรดาประเทศสมาชิกของ

ภูมิภาคเอเซียตะวันออกที่เข้าร่วมประชุมในช่วงเวลาดังกล่าว

 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้ทำาหน้าที่เป็นผู้จดบันทึกการ

ประชุม (Rapporteur) ในวันพิธีเปิดการประชุมใหญ่ โดยกรม

อุทกศาสตร์ได้จัดให้ น.ต.สานนท์ รักหนู เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว

                  

      

                    

     เจ้ากรมอุทกศาสตร์  และคณะเข้าร่วม

ประชุม จัดนิทรรศการ และนำาเสนอผลงาน

ในฐานะผู้แทนของภูมิภาค ณ ที่ประชุมใหญ่

องค์การอุทกศาสตร์สากลระหว่าง  ๒๐ - ๒๙ 

เมษายน ๕๕  ณ ราชรัฐโมนาโก

                

 



กรมอุทกศาสตร์

รายงานประจำาปี ๘๙

 การประชุมใหญ่ขององค์การอุทกศาสตร์สากลเป็นการประชุมเพื่อให้บรรดาสมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและรับทราบถึงความก้าวหน้าในกิจการอุทกศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาคของโลก ในทุก ๆ มิติ

ของความร่วมมือ การบริหารจัดการ การเสริมสร้างขีดความสามารถและยังเป็นเวทีให้ประเทศต่าง ๆ ได้มีโอกาสพบปะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น  กิจกรรมที่สำาคัญส่วนหนึ่งในการประชุมใหญ่ในครั้งนี้ที่ควรให้ความสนใจ

ก็คือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของ  องค์การอุทกศาสตร์สากลแทนชุดเก่า   ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏว่า

น.อ.Robert Ward  จากออสเตรเลียได้รับการเลือกให้ดำารงตำาแหน่งประธาน (President) และ พล.ร.ท.Gilles  Bressero  

จากฝรั่งเศส และ พล.ร.ต.Mustafa Iptes จากตุรกี  ได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่ง ผู้อำานวยการ (Director) ขององค์การ

การประชุมใหญ่คณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกครั้งที่ ๑๑   (11thEAHC Conference)

              

 เนื่องจากประเทศไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมาจนกระทั่งครบวาระ ๓ ปี ในเดือน ก.ย. ๕๕ ที่ผ่านมา  จึงได้จัดการประชุมใหญ่ขึ้นที่   

โรงแรม ฮอลิเดย์ อิน เชียงใหม่ ระหว่าง ๔ - ๖ ก.ย. ๕๕ เพ่ือสรุปผลงานในรอบ ๓ ปี และหารือในข้อมติต่าง ๆ รวมท้ัง

การทำาพิธีส่งมอบหน้าท่ีให้กับประธานคนใหม่ (ฟิลิปปินส์) รวมท้ังการเลือกรองประธานคนใหม่ ซ่ึงสมาชิกมีมติให้ประเทศ 

มาเลเซีย รับหน้าที่เป็นรองประธานโดยมีวาระ ๓ ปี  (๒๕๕๖-๒๕๕๘)

                               

 การประชุมใหญ่คณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกครั้งที่ ๑๑  ระหว่าง ๔ - ๖ ก.ย.๕๕  

ณ  รร.ฮอลิเดย์ อินน์  จังหวัดเชียงใหม่   โดยมี พล.ร.ท.ศ.นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์  เป็นประธานการประชุม
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 พิธีส่งมอบหน้าท่ีประธานคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกให้กับ Commodore Romeo I.HO  

เจ้ากรมอุทกศาสตร์ฟิลิปปินส์

             

บทสรุป

 จากบทบาทและหน้าที่ของเจ้ากรมอุทกศาสตร์  ในฐานะที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ประธาน EAHC  ตามวาระตามที่ได้

กล่าวให้ทราบแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่า กรมอุทกศาสตร์ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนประเทศไทย 

ซึ่งผลงานที่ผ่านมาย่อมเป็นที่ประจักษ์ให้เห็นแล้วว่า บุคลากรของกรมอุทกศาสตร์เองสามารถเป็นตัวแทนกองทัพเรือใน

การปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งภาระการทำาหน้าที่ประธานได้หมดวาระลงในเดือน ก.ย. ๕๕ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ได้ส่ง

หน้าที่ให้กับประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการแล้ว  อย่างไรก็ตามการปฏิบัติหน้าที่ของกรมอุทกศาสตร์คงอยู่ในความ

ทรงจำาของบรรดามิตรประเทศไปอีกนาน  และในช่วงที่ไทยเป็นประธานก็ยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือได้มากขึ้น 

จากการที่สามารถเชิญชักชวนประเทศบรูไนและประเทศเวียดนามให้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ของ IHO ได้สำาเร็จ 

 ถึงแม้ว่าประเทศไทยกำาลังจะพ้นวาระการทำาหน้าที่ประธานในส่วนของภูมิภาค EAHC ในเดือนกันยายนที่ 

ผ่านมาก็ตาม  ผลงานที่ผ่านมาในรอบ ๓ ปี  ก็เป็นเครื่องสะท้อนให้สังคมโลกและภูมิภาคได้เห็นแล้วว่า กรมอุทกศาสตร์

มีขีดความสามารถที่จะรับภาระหน้าที่ดังกล่าวได้โดยสมภาคภูมิ และผลของการที่กรมอุทกศาสตร์สามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้เป็นอย่างดีนี้ได้รับการเชื่อถือจะเห็นได้จากการที่ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาค

มหาสมุทรอินเดียตอนเหนือเมื่อปลายเดือน มี.ค. ๕๕ ที่ผ่านมา  ประเทศไทยก็ได้รับเกียรติให้ทำาหน้าที่ รองประธานฯ  ใน

ช่วงปี ๕๖ - ๕๗  และนี่คือการที่ประเทศไทยจะได้รับความเชื่อมั่นให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์

ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ (NIOHC) ในช่วง ปี ๕๘ - ๕๙  ถึงแม้การทำาหน้าที่จะก่อให้เกิดภาระ แต่ในทางกลับ

กันก็จะช่วยให้กรมอุทกศาสตร์ สามารถพัฒนาบุคลากรและปรับตัวให้เข้าสู่ความเป็นสากลได้เร็วยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์ของ กรมอุทกศาสตร์ที่ว่า  

“ งานอุทกศาสตร์เป็นเลิศ  งานบริการเป็นเยี่ยม  ทัดเทียมนานาอารยประเทศ” 
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กิจกรรมในรอบปี
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พิธีบำ�เพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถว�ยแด่ สมเด็จพระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี 
และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ บริจ�คโลหิต

กิจกรรมเนื่องในวันคล้�ยวันสถ�ปน�กรมอุทกศ�สตร์
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ณ กรมอุทกศ�สตร์ กองทัพเรือ

พิธีบำ�เพ็ญกุศลเพ่ืออุทิศถว�ยแด่ พลเรือเอก พระเจ้�บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้�อ�ภ�กรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ เน่ืองในวันอ�ภ�กร ๑๙ พ.ค.๕๕

ณ วัดพระธ�ตุจอมแตง จ.เชียงใหม่

ณ ประภ�ค�รแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
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กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ และสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิต์ิ พระบรมร�ชินีน�ถ 
เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษ�

ง�นประเพณีแห่เทียนพรรษ�

ง�นสืบส�นสงกร�นต์ไทย 
ณ กรมอุทกศ�สตร์
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วิกฤตก�รณ์น้ำ�ท่วม
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ก�รสัมมน� อบรม และฟังบรรย�ย ทั้งในและนอกหน่วย
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ก�รสัมมน� อบรม ประชุม และฟังบรรย�ยต่�งประเทศ

มอบสิ่งของแก่หน่วยต่�งๆ 
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คณะหน่วยง�นต่�งๆ และนักศึกษ� เข้�เยี่ยมชมกรมอุทกศ�สตร์
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กิจกรรมส่งเสริมสุขภ�พ กีฬ�และนันทน�ก�รภ�ยในและนอกหน่วย

พิธีประดับยศ และพิธีปลดทห�ร


