








	 งานอุทกศาสตร์ของประเทศไทยมีการดำาเนินการอย่างเป็นระบบ	 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	
รัชกาลที่	๔	ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้อังกฤษส่งเรือเข้ามาสำารวจเพื่อจัดทำาแผนที่เดินเรือในน่านน้ำาสยาม				ในป	ี
พ.ศ.๒๓๙๙	หลังจากนั้นเป็นต้นมาประเทศไทยได้เริ่มงานด้านอุทกศาสตร์ด้วยตนเอง							โดยกองทัพเรือได้จัดตั้ง
กองสำารวจแผนที่ทะเล	 ขึ้นในป	ี พ.ศ.๒๔๕๕	 ขึ้นตรงต่อกรมยุทธศึกษาทหารเรือ	 การดำาเนินการก้าวหน้าขึ้นตาม
ลำาดับ	จนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกรมอุทกศาสตร์	กองทัพเรือ	 เมื่อ	๑๖	มกราคม	๒๔๖๔	ดังนั้นในปี	พ.ศ.๒๕๖๐	
นี้จึงเป็นการครบรอบปีที	่ ๙๖	 ของการสถาปนากรมอุทกศาสตร	์ ซึ่งในปัจจุบันมีภารกิจตามที่กำาหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ	 และการกำาหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพเรือ	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 กระทรวง
กลาโหม	พ.ศ.๒๕๕๒	มาตรา	๓๔	คือ	“อำ�นวยก�ร  ประส�นง�น  แนะนำ�  กำ�กับก�ร  ดำ�เนินก�ร   ให้ก�รสนับสนุน
และให้บริก�รด�้นอุทกศ�สตร์   สมุทรศ�สตร์   อุตุนิยมวิทย�  วิศวกรรมช�ยฝั่ง  เครื่องหม�ยท�งเรือ     ก�รเดินเรือ 
เวล�ม�ตรฐ�นประเทศไทย และง�นเขตแดนระหว่�งประเทศ รวมทั้งก�รส่งกำ�ลังบำ�รุงพัสดุส�ยอุทกศ�สตร์ 
สมุทรศ�สตร์ และอุตุนิยมวิทย� ตลอดจนให้ก�รฝึกและศึกษ�วิจัย พัฒน�ง�นอุทกศ�สตร์ สมุทรศ�สตร์ อุตุนิยมวิทย� 
และวิช�ก�รอื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ย” ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 กรมอุทกศาสตร์ได้พัฒนาทั้งด้านองค์บุคคล	
องค์วัตถุ	และวิธีดำาเนินงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคข้อมูลและข่าวสาร	เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการ
ทางเรือได้ทุกมิติ	รวมถึงการให้บริการข้อมูลต่างๆ	เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือในน่านน้ำาไทย	และสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของชาติทางทะเล
	 ในปีที่ผ่านมากรมอุทกศาสตร์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 ด้านองค์บุคคล	 มีการเปิดสอนหลักสูตร	
“ม�ตรฐ�นนักสำ�รวจ”	 ให้กับบุคลากรของกรมอุทกศาสตร์และหน่วยงานภายนอก	 โดยมีเนื้อหาหลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐานขององค์การอุทกศาสตร์สากล	นอกจากนั้น	 ยังมีข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชย	 งานระบบ
ให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ	 ด้านแผนที่ผ่านระบบเครือข่าย	 ในงานวิจัยและนวัตกรรมด้านหลักการของกระทรวง
กลาโหม	ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๐	ด้วย	ส่วนด้านองค์วัตถุ	มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุทกศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติการทางทหาร	 และยังได้นำาระบบสารสนเทศการซ่อมบำารุงตามแผน	 มาใช้ในการบริหารจัดการเรือทุกลำา
ของกรมอุทกศาสตร์ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายของกองทัพเรือ	
	 ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการ	ทหาร	พนักงาน	และลูกจ้างกรมอุทกศาสตร	์ที่ได้ทุ่มเทกำาลังความคิด	
กำาลังกาย	 กำาลังใจ	 และร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำาลังความสามารถ	 จนบรรลุผลสำาเร็จตามภารกิจ
ของกรมอุทกศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย		ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือและประเทศชาติสืบไป

            พลเรือโท
	 	 	 	 	 	 	 	 	(วินัย		มณีพฤกษ์)
	 	 	 	 	 	 	 	 	เจ้ากรมอุทกศาสตร์



ผู้บังคับบัญชากรมอุทกศาสตร์ งบประมาณ ๒๕๖๐

พลเรือโท จรินทร์  บุญเหมาะ
เจ้ากรมอุทกศาสตร์

พลเรือตรี ธนพล  วิชัยลักขณา
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์

พลเรือตรี วินัย  มณีพฤกษ์
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์



ผู้บังคับบัญชากรมอุทกศาสตร์ งบประมาณ ๒๕๖๐

พลเรือตรี ศิริชัย  เนยทอง
ผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ

นาวาเอก ปรีชา สมสุขเจริญ
รองผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ

ตุลาคม ๕๙ - มีนาคม ๖๐

นาวาเอก ภูวดล  สว่างแสง
รองผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ

เมษายน ๖๐ - กันยายน ๖๐



ผู้บังคับบัญชากรมอุทกศาสตร์ งบประมาณ ๒๕๖๐

นาวาเอก ปฐมพจน์  แก่นจันทร์
หัวหน้านายทหารฝ่ายอำานวยการ

เมษายน ๖๐ - กันยายน ๖๐

นาวาเอก บงกช  สโมสร
ผู้อำานวยการกองวิทยาการ

นาวาเอก ประสิทธิ์  จันทร 
ผู้อำานวยการกองสร้างแผนที่

นาวาเอก ธนกร  นาจารย์
ผู้อำานวยการกองสำารวจแผนที่

นาวาเอก สานิตย์  การสูงเนิน
ผู้อำานวยการกองสมุทรศาสตร์

นาวาเอก ชัยฤทธิ์  เกิดผล
ผู้บังคับการหมวดเรืออุทกศาสตร์

นาวาเอก ยอดรัก  ศิลปดุริยางค์
ผู้อำานวยการกองอุตุนิยมวิทยา

นาวาเอก ภูวดล  สว่างแสง
หัวหน้านายทหารฝ่ายอำานวยการ

ตุลาคม ๕๙ - มีนาคม ๖๐



พลเรือโท วินัย  มณีพฤกษ์
เจ้ากรมอุทกศาสตร์

พลเรือตรี ไชยวุฒิ  นาวิกาญจนะ
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์

พลเรือตรี ศิริชัย  เนยทอง
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์

ผู้บังคับบัญชากรมอุทกศาสตร์ งบประมาณ ๒๕๖๑



ผู้บังคับบัญชากรมอุทกศาสตร์ งบประมาณ ๒๕๖๑

พลเรือตรี ปรีชา  สมสุขเจริญ
ผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ

นาวาเอก ชัยฤทธิ์  เกิดผล
รองผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ



ผู้บังคับบัญชากรมอุทกศาสตร์ งบประมาณ ๒๕๖๑

นาวาเอก ปฐมพจน์  แก่นจันทร์
หัวหน้านายทหารฝ่ายอำานวยการ

นาวาเอก สานิตย์  การสูงเนิน
ผู้อำานวยการกองวิทยาการ

นาวาเอก ประสิทธิ์  จันทร 
ผู้อำานวยการกองสร้างแผนที่

นาวาเอก เทวัญ  สุขเกษม
ผู้อำานวยการกองสำารวจแผนที่

นาวาเอก บงกช  สโมสร
ผู้อำานวยการกองสมุทรศาสตร์

นาวาเอก กิตติ  ยินดี
ผู้บังคับการหมวดเรืออุทกศาสตร์

นาวาเอก ดิเรก  มหันตะกาศรี
ผู้อำานวยการกองอุตุนิยมวิทยา



 ภาพรวมองค์กร
 -	ความเป็นมาของกรมอุทกศาสตร์		 	 	 ๑-๑
	 -	รายนามเจ้ากรมอุทกศาสตร์	 	 	 	 ๑-๒
	 -	ภารกิจขององค์กร		 	 	 	 	 ๑-๔
	 -	การจัดส่วนราชการ	 	 	 	 	 ๑-๕
	 -	อัตรากำาลังพล	 	 	 	 	 	 ๑-๖

 การพัฒนาระบบราชการ
 -	การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ			 ๒-๑
	 -	การจัดการความรู้ประจำาปี	๒๕๖๐	 	 	 ๒-๒	
	 		ของกรมอุทกศาสตร์	 	 	 	
	 -	การประเมินผลการปฏิบัติงานกำาลังพลของ	 	 ๒-๗
	 		กรมอุทกศาสตร์	

๑

ส่วนที่ ๒

 บทสรุปของผู้บริหารกรมอุทกศาสตร์
 -	บทสรุปของผู้บริหารกรมอุทกศาสตร์	 		 	 ๓-๑
 

ส่วนที่ ๓

ส่วนที่ 



 ผลการดำาเนินงานตามภารกิจ
 -	กองบังคับการ	 	 		 	 		๔-๑
 - สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม	่		๔-๖
	 -	กองวิทยาการ	 	 	 	 		๔-๑๖
	 -	กองสำารวจแผนที	่	 	 	 		๔-๒๕
	 -	กองสร้างแผนที่	 	 	 	 		๔-๓๓
	 -	กองสมุทรศาสตร์		 	 	 		๔-๔๒
	 -	กองอุตุนิยมวิทยา		 	 	 		๔-๔๙
	 -	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	 	 		๔-๕๔
	 -	หมวดเรืออุทกศาสตร์	 	 	 		๔-๙๘
 

ส่วนที่ ๔

งานมอบหมายพิเศษและ
งานสนับสนุนที่สำาคัญ

- โครงการปรับปรุงเรือล่าทำาลายทุ่นระเบิดใกล้ฝ่ัง	 	 		๕-๑ 
		ชุด	เรือหลวงบางระจัน
-	การสร้างตะเกียงระบบเลนส์หมุนพลังงานแสงอาทิตย์		 		๕-๔
		เพ่ือใช้กับประภาคารและกระโจมไฟของกรมอุทกศาสตร์	 			 	
-	การสนับสนุนกองทัพเรือในการแก้ไขปัญหา	 	 	 		๕-๙
		การทำาการประมงผิดกฎหมาย	
  (Illegal,	Unreported	and	Unregulated	Fishing	:	IUU	Fishing)
-	การจัดทำาแผนท่ีสนับสนุนการสวนสนามทางเรือนานาชาติ			๕-๑๓	
  (The 50th Anniversary of ASEAN’s International Fleet Review 2017
		:	ASEAN	IFR)

ส่วนที่ ๕





 

 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๑-๑ 

ความเป็นมาของกรมอุทกศาสตร์

 งานอุทกศาสตร์ได้เร่ิมดำาเนินการในประเทศไทย	เม่ือปี	พ.ศ.๒๐๖๐	โดยนักสำารวจทางเรือชาวโปรตุเกส	ท่ีได้
บันทึกข้อมูลการสำารวจจนได้ออกมาเป็นแผนท่ีเดินเรือแบบหยาบๆ	 แต่การสำารวจแผนที่อย่างถูกหลักวิชา	 มาเริ่ม
ในปี	พ.ศ.๒๓๙๙	เมื่ออังกฤษส่งเรือซาราเซน	เข้ามาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก	พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	เพื่อสำารวจแผนที่ทะเลในน่านน้ำาไทยเป็นเวลา	๓	ปี
	 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัฐบาลไทยได้จ้าง	นาวาโท	อัลเฟรด	เจ.ลอฟตัส		
นายทหารเรืออังกฤษ	 เข้ามารับราชการเป็นหัวหน้าสำารวจแผนที่ทะเลโดยใช้นายทหารเรือและเรือของไทย	
นาวาโท	ลอฟตัส	ได้ทำาหน้าท่ีเป็นอย่างดี	จนได้รับพระราชทานบรรดาศักด์ิเป็นพระนิเทศชลธี	ต่อจากน้ันมีนายทหาร
ต่างชาติอีกหลายนายที่ได้ดำาเนินการต่อๆ	กันมา	และเพื่อให้นายทหารเรือไทยมีความสามารถดำาเนินงาน
สำารวจและทำาแผนท่ีได้เอง	 ในปี	พ.ศ.๒๔๕๕	 รัฐบาลไทยจึงจ้างนายทหารเรือเดนมาร์ก	 อีก	๒	นาย	 คือ	นาวาโท	
ฟริตซ์	 ทอมเซ็น	 และ	 นาวาโท	 แมกนัส	 บอยเซ็น	 เข้ามาทำางานในกองแผนที่ทะเล	 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ	
มีหน้าที่สอนนายทหารเรือไทยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต	ิจนสามารถทำางานสำารวจและสร้างแผนที่ได้เอง	ต่อมาใน
ปี	พ.ศ.๒๔๕๗	กองแผนที่ทะเล	ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น กองอุทกศาสตร์
 วันที่	๑๖	มกราคม	พ.ศ.๒๔๖๔	กองอุทกศาสตร์ได้รับการยกฐานะเป็น	กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ 
ขึ้นตรงต่อกระทรวงทหารเรือ	 มี	 พลเรือจัตวา	 ฟริตซ	์ ทอมเซ็น	 เป็นเจ้ากรมอุทกศาสตร์คนแรก	 และได้มีการ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน	นับเป็นเวลาที่ยาวนานถึง	๙๖	ปี



รายนามเจ้ากรมอุทกศาสตร์
ลำ�ดับ รายนามเจ้ากรมอุทกศาสตร์ ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๑๙. พลเรือโท	ชะเอิบ		สดับบัณฑิตย์ ๑	ต.ค.๒๕๓๓	–	๓๑	มี.ค.๒๕๓๔
รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๑-๒



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๑-๓ 



      กรมอุทกศาสตร์ เป็นหน่วยงานภาครัฐ	 เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ	 กองบัญชาการกองทัพไทย 
กระทรวงกลาโหม		มีภารกิจเกี่ยวกับการอำานวยการ	ประสานงาน	แนะนำา	 กำากับการ	ดำาเนินการ	 ให้การ
สนับสนุนและให้บริการด้านอุทกศาสตร์	สมุทรศาสตร์	อุตุนิยมวิทยาทางทะเล	วิศวกรรมชายฝั่ง	เครื่องหมาย
ทางเรือ	 การเดินเรือ	 เวลามาตรฐานประเทศไทย	 และงานเขตแดนระหว่างประเทศ	 รวมทั้งการส่งกำาลัง
บำารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์	 สมุทรศาสตร์	 และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล	 ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิจัย
พัฒนาวิชาการอุทกศาสตร์	 	 สมุทรศาสตร์	 	 อุตุนิยมวิทยา	 และวิชาการอื่นๆ	 ซึ่งเป็นไปตามอำานาจหน้าที่
ในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำาหนดหน้าที่ของส่วนราชการ	กองทัพเรือ	กองบัญชาการกองทัพไทย  
กระทรวงกลาโหม	พ.ศ.๒๕๕๒	มาตรา	๓๔

 

    

พันธกิจของกรมอุทกศาสตร์
๑.	ดำาเนินการทางอุทกศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรืออย่างมีประสิทธิภาพ
๒.	ดำาเนินการส่งกำาลังบำารุงสายงานอุทกศาสตร์ให้กับกองทัพเรือ	อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ 
๓.	ดำารงและพัฒนาการให้บริการการเดินเรือที่มีความถูกต้องและแม่นยำาตามมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ	 
๔.	เสริมสร้างสมรรถนะกำาลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
๕.	ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายในประเทศ	และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
   กับงานอุทกศาสตร์
๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของกองทัพเรือ

ค่านิยม
กรมอุทกศาสตร์ เป็นหน่วยงานด้านเทคนิคเฉพาะ	ที่เกี่ยวข้องกับทะเลและมีลักษณะการทำางานที่เป็นสากล

จึงได้มีการกำาหนดค่านิยมเพิ่มเติมให้เหมาะสม	โดยใช้คำาย่อว่า	 “ H Y D R O ” 	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   Hydrographic standardization     งานอุทกศาสตร์เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 Yields     ผลผลิตมีคุณภาพสูง
 Development and discipline      บุคลากรมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและมีวินัยในตนเองสูง
 Responsibility and relationship   องค์กรมีความรับผิดชอบสูงและมีความสัมพันธ์ท่ีดีในองค์กร
 Organization professionally        เป็นองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายและมีความเป็นมืออาชีพ

วิสัยทัศน์
“จะเป็นหน่วยงานอุทกศาสตร์  ที่พร้อมสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารทุกมิติ 
ของกองทัพเรือ ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔”

ภารกิจขององค์กร

วัฒนธรรมองค์กร
“ข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
บุคลากรมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความเป็นมืออาชีพ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ให้ความร่วมมือกับองค์กร และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน”

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๑-๔



การจัดส่วนราชการ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๑-๕



แผนภาพจำาแนกบุคลากรตามประเภท

อัตรากำาลังพลอัตรากำาลังพล

หมายเหตุ	ข้อมูลสถานภาพกำาลังพลกรมอุทกศาสตร์	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	พ.ศ.๒๕๖๐
รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๑-๖





การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Sector Management Quality Award: PMQA)

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมอุทกศาสตร์ ดำาเนินการต่อเนื่องตามมาตรการของ
กองทัพเรือ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นแนวทาง โดยมีการทบทวนวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ ตามองค์ประกอบต่างๆ จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยง และปรับปรุง
การวิเคราะห์กลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ชัดเจนขึ้นตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการ
หลักทั้ง ๗ กระบวนการ อันได้แก่ การส่งกำาลังพัสดุสายอุทกศาสตร์และการซ่อมบำารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์ให้แก่
กองทัพเรือ การบริการด้านแผนที่เดินเรือ  การบริการด้านสมุทรศาสตร์  การบริการด้านอุตุนิยมวิทยา การบริการ
การเดินเรือ และการพัฒนากำาลังพล โดยได้มีการจัดประชุมและสัมมนาภายในกรมอุทกศาสตร์ รวมทั้งการประชุม
ของคณะทำางานย่อยในหมวดต่างๆ 

   

   

 ข้อมูลสำาคัญท่ีได้จากการวิเคราะห์ของคณะทำางานได้นำาไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงตามกระบวนการ
ของ PMQA สามารถปรับปรุงลักษณะสำาคัญขององค์กร การนำาองค์กร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยมี
คณะทำางานปรับปรุงยุทธศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์  ร่วมดำาเนินการด้วยการให้ความสำาคัญกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร และการมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 
ซึ่งมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี  อย่างไรก็ตามการดำาเนินการเรื่อง PMQA ของกรมอุทกศาสตร์ 
ยังคงต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และจะต้องกำาหนดการวัดผลลัพธ์ในการดำาเนินการให้สามารถชี้วัดผลได้ชัดเจน 
ตรงความต้องการของกรมอุทกศาสตร์  ตามวิสัยทัศน์ที่จะเป็นหน่วยงานที่พร้อมสนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร
ทุกมิติของกองทัพเรือ ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๒-๑



การจัดการความรู้ประจำาปี ๒๕๖๐ ของกรมอุทกศาสตร์
ความเป็นมา
 กรมอุทกศาสตร์ ได้ดำาเนินการจัดการความรู้ตามกรอบการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ที่เป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ที่กำาหนดให้
ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำาเสมอ 
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลข้อมูลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความ
สามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และมี
การเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
 เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ จึงได้นำาการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร เพื่อยกระดับ
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายให้หน่วยขึ้น
ตรงของกรมอุทกศาสตร์ เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ 
และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในเรื่ององค์ความรู้ 
เพื่อให้กรมอุทกศาสตร์เป็นองค์กรที่สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
เสริมสร้างขีดสมรรถนะหลักของกรมอุทกศาสตร์ พร้อมทั้งได้กำาหนดแนวทางการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับ
การจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ซึ่งมีคณะกรรมการโครงการศึกษาและจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ และ
กำาหนดผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ โดยมีรองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นผู้นำาการจัดการความรู้ 
(Chief Knowledge Officer CKO) ผู้อำานวยการกองวิทยาการ เป็นนายทหารประสานงานการจัดการความรู้ (KM 
Coordinator) และมีหน่วยขึ้นตรงของกรมอุทกศาสตร์เป็นคณะกรรมการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำางานจัดการ
ความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ ขึ้นอีก ๑ คณะ เพื่อดำาเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยให้ประสบผลสำาเร็จเป็น
รูปธรรม โดยแผนการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของกรมอุทกศาสตร์ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. สร้างกำาลังพลให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการความรู้
กลยุทธ์ : การสร้างต้นแบบนักจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. สร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
กลยุทธ์ : การสร้างต้นแบบและกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของกรมอุทกศาสตร์ 

(ถอดรหัสกระบวนการทำางานตามกระบวนการจัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. สร้างศูนย์ความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ ผ่านระบบสารสนเทศ

กลยุทธ์ : ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้

การดำาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 ๑. การจัดการอบรมนักจัดการความรู้ของหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์กรมอุทกศาสตร์ โดยมี รองเจ้ากรม
อุทกศาสตร์ (๒) เป็นประธานฯ เมื่อ ๒๓ - ๒๔ ม.ค.๖๐ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้
ให้กับหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์      ให้สามารถดำาเนินการจัดการความรู้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ทำาหน้าที่ในการจัดการความรู้มีความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ 
กระบวนการทำางานและองค์ความรู้ที่สำาคัญของหน่วย และเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการความรู้ รวมถึง
แนะนำาการทำาสื่อการจัดการความรู้เพิ่มเติม

 ๒. การจัดการประชุมคณะทำางานการจัดการความรู้ เพื่อดำาเนินการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้มีกิจกรรมกระบวนการบริหารการจัดการความรู้ 
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 ๓. การค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ตอบสนองกระบวนการสร้างคุณค่า (Core Business) ของกรมอุทกศาสตร์ 
จำานวน ๑ หัวข้อคือ “การให้บริการแผนที่เดินเรือด้วยระบบ Web Map Service” โดยมีองค์ความรู้จากวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ตอบสนองกระบวนการสร้างคุณค่าของกรมอุทกศาสตร์ ๗ เรื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามองค์ความรู้หลักที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  ๓.๑ กองสำารวจแผนที่ เรื่อง การประมวลผลข้อมูลจากเครื่องหยั่งน้ำาแบบมัลติบีม
  ๓.๒ กองสร้างแผนที่ เรื่อง การสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
  ๓.๓ กองสมุทรศาสตร์ เรื่อง การตั้งสถานีวัดระดับน้ำา
  ๓.๔ กองอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศ
  ๓.๕ หมวดเรืออุทกศาสตร์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของเรือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
  ๓.๖ กองวิทยาการ และ กองบริการการเดินเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ เรื่อง การบริการ
ข้อมูลแผนที่เดินเรือด้วยระบบ Web Map Service
  ๓.๗ กองเครื่องหมายทางเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ เรื่อง การติดตั้งเสาอากาศ VHF 

 

 กรมอุทกศาสตร์ได้พยายามดำาเนินการปรับปรุงผลผลิตของหน่วยจากการให้บริการในรูปแบบกระดาษ
มาเป็นการให้บริการแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ เช่น แผนที่เดินเรือ แผนที่บก 
แผนที่ลักษณะพื้นท้องทะเล แผนที่อุตุนิยมวิทยา แผนที่อุณหภูมิตามความลึกของน้ำาทะเล เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ 
กองทัพเรือ สามารถนำาข้อมูลอุทกศาสตร์ไปใช้ในการเดินเรือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และประกอบการตัดสินใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียเนื่องมาจากสภาวะทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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 การพัฒนาองค์ความรู้ในการให้บริการข้อมูลทางอุทกศาสตร์โดยระบบภูมิสารสนเทศจะช่วยเพิ่มช่องทาง
และห้วงเวลาในการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยต่างๆ รวมถึงผู้บังคับบัญชาในระดับต่างๆ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ตลอดเวลาที่เครื่องมือสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และมีโปรแกรม Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe 
Reader หรือ Internet Explorer 
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 ดังนั้นการให้บริการข้อมูลอุทกศาสตร์ที่ถูกต้องทันสมัยจะช่วยสนับสนุนให้กองทัพเรือมีความมั่นใจในการ
เดินเรือว่ามีความปลอดภัย มีความพร้อมในการให้บริการข้อมูลอุทกศาสตร์ที่เพียงพอต่อความต้องการในการมี
เรือดำาน้ำา และเรือรบสมัยใหม่ของกองทัพเรือ รวมถึงใช้กำาลังทางทหารในมิติต่างๆ อันจะส่งผลถึงการมีบทบาท
นำาทั้งในด้านความมั่นคงทางทะเล การให้บริการแผนที่เดินเรือ และเครื่องหมายทางเรือในภูมิภาค 
 

 ในปีที่ผ่านมากรมอุทกศาสตร์ พัฒนาองค์ความรู้ในการสร้าง และให้บริการแผนที่จากแบบกระดาษเป็น
แบบไฟล์ดิจิทัล ซึ่งที่ผ่านมาสามารถนำาไปใช้ในการเดินเรือได้อย่างปลอดภัย และแสดงข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยการนำาไปแสดงในเครื่องมือช่วยในการเดินเรือต่างๆ ได้แก่ ระบบ ECDIS 
WECDIS จอแสดงผลเรดาร์ ระบบค้นหาเป้าหมาย ในปีนี้กรมอุทกศาสตร์ ได้พัฒนาองค์ความรู้ในการให้บริการ
แผนที่ด้วยระบบ Web Map Service เป็นการดำาเนินการเพื่อปรับปรุงการบริการด้านแผนที่ให้มีความทันสมัย
และตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของ กองทัพเรือ ในการพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อรองรับการมีเรือดำาน้ำา 
เรือฟริเกตสมรรถนะสูง และการเป็นผู้นำาในด้านความมั่นคงทางทะเล ในภูมิภาคของกองทัพเรือ
 การจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์นั้น ดำาเนินการอย่างบูรณาการกับกระบวนการของหน่วย โดยมี
หลักการคิดว่าการจัดการความรู้นั้นต้อง “เนียนไปกับเนื้องาน ไม่มีการแยกส่วน และความรู้ที่จัดการต้องนำาไปสู่
การปฏิบัติได้” ซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะขององค์ความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ เป็นความรู้เชิงกระบวนการ โดยเป็น
องค์ความรู้แนวทางการปฏิบัติงานที่มีการนำาไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อการลดปัญหา ลดความผิดพลาด และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการ ซึ่งต้องอาศัยการทำางานเป็นทีมและต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาค
ส่วนของหน่วยขึ้นตรงของกรมอุทกศาสตร์
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การประเมินผลการปฏิบัติงานกำาลังพลของกรมอุทกศาสตร์
 การประเมินผลการปฏิบัติงานกำาลังพลของกองทัพเรือ แบ่งการประเมินออกเป็น ๒ มิติ ได้แก่ การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน (KPIs) และการประเมินขีดสมรรถนะ (Competency) โดยให้น้ำาหนักการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานร้อยละ ๗๐ และการประเมินขีดสมรรถนะร้อยละ ๓๐

ภาพที่ ๑ แสดงองค์ประกอบการประเมินขีดสมรรถนะของกองทัพเรือ

 ๑. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (KPIs) เป็นการประเมินผลความสำาเร็จของงาน เพื่อสะท้อนให้เห็น
ความคืบหน้าของงานว่า ผู้ปฏิบัติงานได้ดำาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ได้ดีเพียงใด โดยประเมิน
ผ่านตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแต่ละตำาแหน่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกองทัพเรือ 
ลงไปสู่ระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ระดับกรมอุทกศาสตร์ ลงมาตามลำาดับจนถึงระดับบุคคล
 ๒. การประเมินขีดสมรรถนะ (Competency) เป็นการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน เป็นการพิจารณาว่าในการปฏิบัติงานนั้น ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงพฤติกรรมตามที่คาดหวังมาก
หรือน้อยเพียงใด ซึ่งขีดสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินคือ ขีดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ขีดสมรรถนะ
ประจำากลุ่มงาน (Functional Competency) และ ขีดสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) 
ดังนี้
  ๒.๑ ขีดสมรรถนะหลัก (Core Competency)  ความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะพื้นฐานที่ทุกคนใน
กองทัพเรือต้องมี เป็นขีดสมรรถนะที่กำาหนดโดยการวิเคราะห์ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ และใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่จะทำาให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายของการดำาเนินงาน ได้กำาหนดไว้ ๕ ประการ ประกอบด้วย
   ๒.๑.๑ มีการทำางานเป็นทีม (Teamwork)
   ๒.๑.๒ มีคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moralty)
   ๒.๑.๓ รอบรู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Active lifelong Learning Knowledgeablility)
   ๒.๑.๔ มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ (Creative Innitiaive Thinking)
   ๒.๑.๕ มีความมุ่งมั่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Holistic Efficiency Commitment to Goal 
Achievement)

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๒-๗



  ๒.๒ ขีดสมรรถนะประจำากลุ่มงาน (Functional Competency)  สายวิทยาการอุทกศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนากำาลังพลและการจัดการความรู้กองทัพเรือ (ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานกรรมการ) 
ได้ให้หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ จำานวน ๑๙ สายวิทยาการ จัดทำาขีดสมรรถนะประจำากลุ่มงาน (Functional  
Competency) ของแต่ละสายวิทยาการ  ประกอบด้วยการแบ่งจำาพวกงาน   พจนานุกรมขีดสมรรถนะประจำา
กลุ่มงาน (Functional Competency Dictionary) และการกำาหนดระดับความคาดหวังในมาตรฐานตำาแหน่งงาน 
(เฉพาะอัตรา นาวาเอกพิเศษ - เรือเอก) ทั้งนี้กรมอุทกศาสตร์อนุมัติใช้พจนานุกรมขีดสมรรถนะประจำากลุ่มงาน 
(Functional Competency) สายวิทยาการอุทกศาสตร์ ตั้งแต่ ๒๖ พ.ย.๕๙    โดยกำาหนดให้กลุ่มงานที่มีองค์ความรู้
ใกล้เคียงกัน สามารถโยกย้ายทดแทนกันได้จัดอยู่กลุ่มเดียวกัน สามารถแบ่งกลุ่มงานสายวิทยาการอุทกศาสตร์
ออกเป็น ๕ จำาพวก ประกอบด้วย
   ๒.๒.๑ จำาพวกสนับสนุนสายงานอุทกศาสตร์
   ๒.๒.๒ จำาพวกสนับสนุนการเดินเรือ
   ๒.๒.๓ จำาพวกสำารวจและสร้างแผนที่
   ๒.๒.๔ จำาพวกสมุทรศาสตร์
   ๒.๒.๕ จำาพวกอุตุนิยมวิทยา
  ๒.๓ ขีดสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ด้านการบริหาร ซึ่งเป็นขีดสมรรถนะที่ผู้บริหารทุกระดับ (นาวาโท - นาวาเอกพิเศษ) ต้องมี เพื่อให้สามารถบริหาร
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้กำาหนดขีดสมรรถนะฯ ไว้ ๖ ประการ ประกอบด้วย
   ๒.๓.๑ ภาวะผู้นำา
   ๒.๓.๒ การบรรลุภารกิจ
   ๒.๓.๔ การทำางานร่วมกับผู้อื่น
   ๒.๓.๕ การบริหารทรัพยากร
   ๒.๓.๖ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 ๓. แนวทางการประเมิน
  ๓.๑ ผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ดำารงตำาแหน่งเหนือกว่า ผู้รับการ
ประเมินและปฏิบัติงานในสายงาน หรือสายการบังคับบัญชาเดียวกัน จำานวน ๒ คน

ภาพที่ ๒ แสดงการกำาหนดผู้ประเมิน

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๒-๘



  ๓.๒ ผู้ประเมินขีดสมรรถนะ ได้แก่
   ๓.๒.๑ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ดำารงตำาแหน่งเหนือกว่า ผู้รับการประเมินและปฏิบัติงาน
ในสายงาน หรือสายการบังคับบัญชาเดียวกัน มีจำานวน ๒ คน
   ๓.๒.๒ เพื่อนร่วมงาน ได้แก่ ผู้ที่ส่งมอบผลงานให้ผู้รับการประเมินมาปฏิบัติงาน หรือผู้
ที่รับการประเมินส่งมอบผลงานให้ มีจำานวน ๒ คน
  ๓.๓ วงรอบการประเมิน ๒ ครั้ง/ปี ครั้งที่ ๑ (ต.ค. – ม.ค.๖๐) ครั้งที่ ๒ (เม.ย.- ก.ย.๖๐)
  ๓.๔ สรุปผลการประเมินภายใน ๑๕ ก.พ.๖๐ และ ๑๕ ส.ค.๖๐
  ๓.๕ แจ้งผลการประเมิน ทางระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
(HRMISS) 
   

ภาพที่ ๓ แสดงวงรอบการประเมิน

 ๔. การนำาผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาด้านกำาลังพล
  ๔.๑ การนำาไปประกอบการพิจารณาบำาเหน็จฯ
คะแนนการประเมิน (เฉลี่ย) ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒     หมายเหตุ
๗๕ คะแนน ขึ้นไป   สูงสุด ๑ ขั้น สูงสุด ๑.๕ ขั้น -
๖๐ – ๗๕ คะแนน   ๐.๕ ขั้น  สูงสุด ๑ ขั้น -
๔๐ – ๕๙ คะแนน   ๐.๕ ขั้น  ๐.๕ ขั้น  - ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา และตลอดทั้งปี  
                  งบประมาณต้องไม่ต่ำากว่า ๐.๕ ขั้น
ต่ำากว่า ๔๐ คะแนน   งดบำาเหน็จ  งดบำาเหน็จ  - เป็นการงดบำาเหน็จ เนื่องจากผลงานไม่ถึงเกณฑ ์  
                          ที่กำาหนด มิใช่ความผิดทางวินัย   
  ๔.๒ การนำาไปใช้ประกอบการบริหารกำาลังพล
   ๔.๒.๑ ใช้ประกอบการพิจารณาย้ายบรรจุข้าราชการให้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญและได้รับ
เงินเพิ่มประจำาตำาแหน่งประเภทบริหารในช่วงชั้นยศ นาวาโท – นาวาเอกพิเศษ ต้องมีผลการประเมินฯ เฉลี่ย 
๓ ครั้งสุดท้าย ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป เนื่องจากเป็นช่วงชั้นยศที่มีความแออัด
   ๔.๒.๒ ใช้ประกอบการพิจารณาย้ายบรรจุข้าราชการให้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญของหน่วยรบ
ได้แก่ ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ผู้บังคับหมวดบิน และ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ 
จะต้องมีผลการประเมินฯ เฉลี่ย ๓ ครั้งสุดท้าย ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป เนื่องจากต้องการผู้ที่มีความสามารถ
และความรับผิดชอบสูง

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๒-๙



  ๔.๓ การนำาไปใช้ประกอบการพิจารณาการพัฒนากำาลังพล
   ๔.๓.๑ พิจารณาให้กำาลังพลที่มีผลการประเมินขีดสมรรถนะระดับต่ำากว่าร้อยละ ๔๐ 
ประจำาปีงบประมาณนั้น เข้าสู่การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลที่หน่วยต้นสังกัดจัดทำา โดยมุ่งเน้นในทักษะ
ตามขีดสมรรถนะที่มีผลการประเมินต่ำากว่าค่าดาดหวัง
   ๔.๓.๒ หากผลการประเมินขีดสมรรถนะในปีงบประมาณถัดมายังไม่ดีขึ้นก็ให้พิจารณา
เสนอย้ายเป็นประจำาหน่วยและให้หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการจัดอบรมตามหัวข้อขีดสมรรถนะที่มีค่าต่ำาจนกว่า
จะสามารถประเมินผ่านเกณฑ์ต่อไป
 ๕. ผู้ที่ไม่ต้องรับการประเมิน
  ผู้ที่ช่วยปฏิบัติราชการนอกหน่วยกองทัพเรือไปปฏิบัติราชการต่างประเทศในกรณีต่างๆ เช่น ไปฝึก 
ศึกษาหรืออบรมในสถานศึกษาของทหารหรือพลเรือนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
 ๖. การแจ้งผลการประเมิน
  ๖.๑ ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินแก่ผู้รับการประเมินรับทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการ
ประเมินลงลายมือชื่อรับทราบตามแบบฟอร์มการรับทราบผลการประเมิน
  ๖.๒ กรณีผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบให้ข้าราชการในสังกัดเดียวกันอย่างน้อย 
๑ นาย ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว

  

ภาพที่ ๔ แสดงแบบฟอร์มการรับทราบผลการประเมิน

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๒-๑๐



 ๗. การอุทธรณ์ผลการประเมิน
  ผู้รับการประเมินสามารถร้องขอให้ผู้ประเมินชี้แจงเหตุผลในการประเมินได้ภายใน ๕ วัน และให้ผู้
ประเมินชี้แจงต่อผู้รับการประเมินภายใน ๗ วัน หากไม่ได้รับการชี้แจงตามกำาหนดเวลา/ไม่เห็นด้วย ให้ยื่นหนังสือ
อุทธรณ์ต่อหัวหน้าส่วนราชการภายใน ๗ วัน และให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งกรรมการไต่สวน ไม่น้อยกว่า ๓ นาย 
ไต่สวนข้อเท็จจริงจนได้ข้อสรุปและวินิจฉัยชี้ขาด แล้วแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบ ภายใน ๑๕ วัน
 

ภาพที่ ๕ แสดงแบบอุทธรณ์ผลการประเมิน

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๒-๑๑





 กรมอุทกศาสตร์ กำาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “จะเป็นหน่วยงานอุทกศาสตร์ ที่พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการ
ทางทหารทุกมิติของกองทัพเรือ ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔”
 กรมอุทกศาสตร์ กำาหนดเป้าประสงค์ที่จะบรรลุความสำาเร็จไว้ตามแผนยุทธศาสตร์กรมอุทกศาสตร์ จำานวน 
๒๘ เป้าประสงค์ ใน ๔ มิติการทำางาน ได้แก่
 ๑. มิติด้านประสิทธิผล จำานวน ๖ เป้าประสงค์ ได้แก่
  ๑.๑ มีความพร้อมในการถวายพระเกียรติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
  ๑.๒ มีความพร้อมในการสนับสนุนทางเทคนิคในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๑.๓ มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลด้านอุทกศาสตร์ให้กับหน่วยต่างๆ ที่เตรียมกำาลัง และ
ใช้กำาลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในของกองทัพเรือ
  ๑.๔ มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลด้านอุทกศาสตร์ให้กับหน่วยต่างๆ ที่เตรียมกำาลัง และ
ใช้กำาลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในของกองทัพเรือ
  ๑.๕ ดำารงความร่วมมือในการดำาเนินกิจกรรมงานด้านอุทกศาสตร์ระหว่างประเทศ
  ๑.๖ มีการนำาแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือด้านบริหารจัดการ (๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) ไปสู่การปฏิบัติ
 
 ๒. มิติประสิทธิภาพการให้บริหาร จำานวน ๔ เป้าประสงค์ ได้แก่
  ๒.๑ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกรมอุทกศาสตร์
  ๒.๒ มีการจัดทำาและนำาแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ
  ๒.๓ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของกรมอุทกศาสตร์
  ๒.๔ การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานภาครัฐและประชาชน
 
 ๓. มิติด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ จำานวน ๑๓ เป้าประสงค์ ได้แก่
  ๓.๑ การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
  ๓.๒ สามารถจัดหายุทโธปกรณ์สายอุทกศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๓.๓ การเตรียมความพร้อมด้านกำาลังพลสายวิทยาการด้านอุทกศาสตร์
  ๓.๔ การจัดทำา/ทบทวน/ปรับปรุงแนวทางในการสนับสนุนการใช้กำาลังของกองทัพเรือ
  ๓.๕ การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำาลังบำารุงสายงานอุทกศาสตร์
  ๓.๖ สามารถสนับสนุนข้อมูลการข่าวกรองที่ร้องขอ
  ๓.๗ การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์ และการคมนาคมทางทะเล
  ๓.๘ การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
  ๓.๙ การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านอุทกศาสตร์กับประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

บทสรุปของผู้บริหาร กรมอุทกศาสตร์

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๓-๑



  ๓.๑๐ การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในด้านอุทกศาสตร์
  ๓.๑๑ การพัฒนาระบบงบประมาณ
  ๓.๑๒ การพัฒนาระบบราชการ
  ๓.๑๓ การพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผล
 
 ๔. มิติด้านการพัฒนาองค์กร จำานวน ๔ เป้าประสงค์ ได้แก่
  ๔.๑ การบริหารกำาลังพลเป็นไปตามที่กองทัพเรือกำาหนด
  ๔.๒ กำาลังพลของกรมอุทกศาสตร์ได้รับการศึกษาเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง
  ๔.๓ การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพเรือเป็นไป
ตามที่กองทัพเรือกำาหนด
  ๔.๔ กำาลังพลของกรมอุทกศาสตร์มีขวัญกำาลังใจ และมีความผาสุกในการปฏิบัติงาน
  ๔.๕ กำาลังพลของกรมอุทกศาสตร์ได้รับสวัสดิการบ้านพักอาศัยได้ตามที่เสนอความต้องการ
 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจำานวน ๒๑๘,๖๕๑,๐๖๗.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
จำานวน ๘๑,๗๖๘,๐๖๑.๘๐ บาท หรือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๕๙.๗๔ เพื่อใช้งบประมาณจำานวนดังกล่าวขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์กรมอุทกศาสตร์ โดยได้กำาหนดเป้าประสงค์ของหน่วยที่จะบรรลุความสำาเร็จให้สอดคล้องตาม
เป้าหมายการให้บริการของกองทัพเรือ ตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกองทัพเรือ สรุปได้ดังนี้

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๓-๒



 โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการสำาคัญ ดังนี้
  ๑. จัดซื้อระบบพยากรณ์สภาวะแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์ตามชั้นความลึก (ROM) จำานวน ๑ ระบบ
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์  ในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ
ให้มีข้อมูลเพียงพอ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
  ๒. การจัดเรือในสังกัดกรมอุทกศาสตร์ออกปฏิบัติการสำารวจแผนที่และสมุทรศาสตร์ทางฝั่งตะวันตก
ของประเทศไทยเพื่อจัดทำาแผนที่เดินเรือและเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านสมุทรศาสตร์ รวมทั้งการซ่อมบำารุง
เครื่องหมายช่วยการเดินเรือทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยและฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรมอุทกศาสตร์ได้กำาหนดตัวชี้วัดสำาหรับติดตามความก้าวหน้าในการ
ดำาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีไว้ทั้งหมด ๓๑ ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดสำาคัญในแผนปฏิบัติราชการประจำา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
 ตัวชี้วัดสำาคัญ ลำาดับที่ ๑ 
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำาเร็จของการดำาเนินงานด้านอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล 
รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติด้านยุทธการและหน่วยต่างๆ ได้ตามแผนงานที่กำาหนดในแต่ละปีงบประมาณ
คำาอธิบาย : ร้อยละความสำาเร็จของการดำาเนินงานด้านอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล 
รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติด้านยุทธการและหน่วยต่างๆ ได้ตามแผนงานที่กำาหนดในแต่ละปีงบประมาณ พิจารณาจาก 
 ๑. ความสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนงานสำารวจและสร้างแผนที่
 ๒. ความสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนงานด้านสมุทรศาสตร์
 ๓. ความสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนงานด้านอุตุนิยมวิทยาทางทะเล
 ๔. ความสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนงานด้านเครื่องหมายทางเรือและการบริการการเดินเรือ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๓-๓



ข้อมูลผลการดำาเนินการ :

คำาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำาเนินการ : ได้ดำาเนินการเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัด คือ หน่วยที่รับผิดชอบ
ในแผนงานด้านต่างๆ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำาเนินงาน : เป็นตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของสำานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ที่มีความ
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของกองทัพเรือ ตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปีกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
ปัจจัยอุปสรรคต่อการดำาเนินการ : การได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอ จึงทำาให้การสำารวจ รวบรวม 
และการจัดเก็บ ข้อมูลกระทำาได้ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่งผลให้ผลผลิต เช่น แผนที่เดินเรือล้าสมัยเป็น
จำานวนมาก เป็นต้น

 ตัวชี้วัดสำาคัญ ลำาดับที่ ๒
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำาเร็จในการจัดกำาลังทางเรือของกรมอุทกศาสตร์ เข้าปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ
คำาอธิบาย : ร้อยละของความสำาเร็จในการจัดกำาลังทางเรือของกรมอุทกศาสตร์ เข้าปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ 
พิจารณาจาก   
 ๑. การจัดกำาลังทางเรือของกรมอุทกศาสตร์ ในการสำารวจหยั่งน้ำา เพื่อจัดแผนที่เดินเรือ
 ๒. การจัดกำาลังทางเรือของกรมอุทกศาสตร์ ในการสำารวจสมุทรศาสตร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น 
อุณหภูมิ ความเค็ม ฯลฯ
 ๓. การจัดกำาลังทางเรือของ อศ. ในการซ่อมบำารุงเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ
ข้อมูลผลการดำาเนินการ :

คำาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำาเนินการ : ได้ดำาเนินการเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัด คือ หน่วยที่รับผิดชอบใน
แผนงานด้านต่างๆ ได้จัดสรรงบประมาณและกำาหนดห้วงเวลาการปฏิบัติงาน และดำาเนินการเป็นไปตามแผนงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำาเนินงาน : เป็นตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของสำานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ที่มีความสอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ของกองทัพเรือ ตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีกองทัพเรือ 
พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
ปัจจัยอุปสรรคต่อการดำาเนินการ : ไม่มี

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๓-๔



 ตัวชี้วัดสำาคัญ ลำาดับที่ ๓
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำาเร็จการจัด/เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านอุทกศาสตร์
คำาอธิบาย : ร้อยละของความสำาเร็จการจัด/เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านอุทกศาสตร์ พิจารณาจาก   
 ๑. การเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ๒. การเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ในภูมิภาคทะเลอินเดียเหนือ
 ๓. การเข้าร่วมการประชุมขององค์การระหว่างประเทศด้านอุทกศาสตร์ต่างๆ ในฐานะสมาชิกผู้แทนของ
ประเทศไทย 
ข้อมูลผลการดำาเนินการ :
 

คำาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำาเนินการ : ดำาเนินการเป็นไปตามแผนงานที่องค์การระหว่างประเทศ
ด้านอุทกศาสตร์ต่างๆ กำาหนดขึ้นเพื่อให้การพัฒนางานด้านอุทกศาสตร์ในภูมิภาคมีความต่อเนื่อง และยังเป็นการ
เชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานด้านอุทกศาสตร์ของประเทศสมาชิกอีกด้วย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำาเนินงาน : วิสัยทัศน์ของกองทัพเรือ “เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาท
นำาในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ”
ปัจจัยอุปสรรคต่อการดำาเนินการ : ไม่มี

 ตัวชี้วัดสำาคัญ ลำาดับที่ ๔
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณประจำาปี (วัดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ)
คำาอธิบาย : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมอุทกศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการและตามเป้าหมายที่กองทัพเรือกำาหนดคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
ข้อมูลผลการดำาเนินการ :

คำาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำาเนินการ : ดำาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปี ๒๕๖๐
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำาเนินงาน : ไม่มี
ปัจจัยอุปสรรคต่อการดำาเนินการ : ไม่มี
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แผนที่ยุทธศาสตร์ระดับหน่วย (Level 1) ของกรมอุทกศาสตร์

พันธกิจ
๑. ดำาเนินการงานทางอุทกศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรืออย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ดำาเนินการส่งกำาลังบำารุงสายงานอุทกศาสตร์ให้กับกองทัพเรืออย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ
๓. ดำารงและพัฒนาการให้บริการการเดินเรือที่มีความถูกต้องและแม่นยำาตามมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ
๔. เสริมสร้างสมรรถนะกำาลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน    
๕. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายในประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับงานอุทกศาสตร์
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กองบังคับการ Headquarters (Office of Chief of Staff)
ภารกิจ 
 มีหน้าที่วางแผน  อำานวยการ  ประสานงาน  แนะนำา และกำากับการเกี่ยวกับกิจการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมอุทกศาสตร์

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี
 ๑. งานด้านธุรการ โดยแผนกธุรการ มีหน้าที่ดำาเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การรักษา
ความปลอดภัย และการบริการ มีดังนี้
 - รับหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำานวน ๙,๗๗๗ เรื่อง
 - ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำานวน ๑๐,๒๘๐ เรื่อง
  ๑.๑ งานทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ   
   - รับหนังสือ “ลับมาก” จำานวน ๗๓ เรื่อง และส่งหนังสือ “ลับมาก” จำานวน ๑๑ เรื่อง
   - รับหนังสือ “ลับ” จำานวน ๖๑๘ เรื่อง และส่งหนังสือ “ลับ” จำานวน ๑๗๔ เรื่อง
   - ออกข่าวราชนาวี จำานวน ๖๗ เรื่อง
  ๑.๒ งานธุรการทั่วไป
   - ออกคำาสั่งกรมอุทกศาสตร์ จำานวน ๘ คำาสั่ง
   - ออกคำาสั่งกรมอุทกศาสตร์ (เฉพาะ) จำานวน ๑,๑๔๙ คำาสั่ง
   - ออกข่าวราชนาวี จำานวน ๕๕๙ ฉบับ
   - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จำานวน ๒๑๔ ฉบับ (ค่าจัดส่งเอกสาร เป็นเงิน ๙๗๙ บาท)
   - ส่งวารสารต่างๆ ดังนี้
    ก. นาวิกศาสตร์ จำานวน ๒,๕๒๐ เล่ม
    ข. อุทกสาร (วารสารกรมอุทกศาสตร์) จำานวน ๓๐๐ เล่ม
    ค. รายงานประจำาปีกรมอุทกศาสตร์ จำานวน ๕๐๐ เล่ม
    ง. หนังสือที่ระลึกวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ จำานวน ๓๕๐ เล่ม

 ๒. งานด้านโครงการและงบประมาณ โดยแผนกโครงการและงบประมาณ มีหน้าที่วางแผน อำานวยการ 
ประสาน กำากับการ ดำาเนินการ และประเมินผลเกี่ยวกับงานโครงการและงบประมาณ การปฏิบัติงานมีดังนี้
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  ๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมทั้งรายงาน
ให้กองทัพเรือ (หน่วยรับผิดชอบตามด้านกลยุทธ์) ทราบ
  ๒.๒ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในชั้นการจัดทำาคำาขอตั้ง
งบประมาณ ประจำาปี ๒๕๖๐   
  ๒.๓ รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำาเร็จการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๖๐
  ๒.๔ บริหารจัดการในการใช้จ่ายงบประมาณ  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปี 
งบประมาณ ๒๕๖๐
  ๒.๕ รายงานความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำาปี ๒๕๖๐ ให้สำานักงานปลัด
บัญชีทหารเรือทราบ
  ๒.๖ เสนอความต้องการโครงการเสริมสร้างกองทัพ (โครงการเริ่มใหม่ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ให้ 
คณะอนุกรรมการโครงการและแผนงาน กรมยุทธการทหารเรือ) ตามแบบโครงการของกระทรวงกลาโหม
  ๒.๗ เสนอความต้องการและจัดทำาแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้างประจำาปี งบประมาณ ๒๕๖๑ 
กลยุทธ์ด้านส่งกำาลังบำารุงเพิ่มเติม
  ๒.๘ จัดทำาแผนปฏิบัติราชการประจำาปี ๒๕๖๑ และเสนอกองทัพเรือเพื่ออนุมัติใช้ได้ทันตามที่ 
กองทัพเรือกำาหนด
  ๒.๙ เสนอความต้องการและจัดทำาคำาขอตั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ เพื่อเสนออนุมัติกองทัพเรือ (ผ่านคณะอนุกรรมการโครงการและแผนงาน กรมยุทธการทหารเรือ) 
ประกอบด้วย 
   ๒.๙.๑ เสนอความต้องการงบลงทุนถึงสำานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
   ๒.๙.๒ เสนอความต้องการและจัดทำาแผนงานด้านยุทธการและการฝึกถึงกรมยุทธการ
ทหารเรือ
   ๒.๙.๓ เสนอความต้องการและจัดทำาแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้างประจำาปี งป.๖๒ ถึงกรมส่ง
กำาลังบำารุงทหารเรือ
   ๒.๙.๔ เสนอความต้องการและจัดทำาแผนงานด้านกิจการพลเรือน ถึงกรมกิจการพลเรือน
ทหารเรือ
  ๒.๑๐ ดำาเนินการของบประมาณเพิ่มเติม และนำาส่งคืนงบประมาณที่เหลือจากการดำาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
  ๒.๑๑ งานหนังสือเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ จำานวน ๑๓๑  เรื่อง  และการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ จำานวน ๒,๐๓๗ เรื่อง  (ณ วันที่ ๒๙ ก.ย.๖๐)
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 ๓. งานด้านกำาลังพล มีหน้าที่วางแผน อำานวยการ ประสาน และกำากับการเกี่ยวกับการกำาลังพลใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง มีผลการการปฏิบัติงาน มีดังนี้
  ๓.๑ จัดทำาการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำานวน ๑ นาย
  ๓.๒ จัดทำาและปรับแก้บัญชีรายชื่อกำาลังพลให้ทันสมัยอยู่เสมอปีละ ๒ ครั้ง ครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง
  ๓.๓ การพิจารณาเสนอขอบำาเหน็จประจำาปีของข้าราชการและลูกจ้างประจำาปี  จำานวน ๒ ครั้ง
  ๓.๔ การพิจารณาย้ายบรรจุข้าราชการในวาระ ตุลาคมและเมษายน ประจำาปี จำานวน ๒ ครั้ง
  ๓.๕ การย้ายเข้า – ออก       จำานวน ๔๕ นาย 
  ๓.๖ รับสมัครพนักงานราชการเข้ารับราชการ    จำานวน ๑ นาย
  ๓.๗ โอนไปรับราชการนอกหน่วย ทร.    จำานวน ๒ นาย
  ๓.๘ เกษียณอายุราชการ      จำานวน ๖ นาย
  ๓.๙ ลาออกตามโครงการก่อนเกษียณอายุราชการ   จำานวน ๖ นาย
  ๓.๑๐ นายทหารประทวนลาออกจากราชการ    จำานวน ๑ นาย
  ๓.๑๑ การขอเลื่อนยศตามวาระ     จำานวน ๔๑ นาย
  ๓.๑๒ การขอปลดว่าที่ยศ      จำานวน ๒ นาย
  ๓.๑๓ การเสนอขอแต่งตั้งยศ     จำานวน ๔๑ นาย
  ๓.๑๔ จัดกำาลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆ    จำานวน ๑๐ หลักสูตร
  ๓.๑๕ ศึกษาต่อต่างประเทศ     จำานวน ๒ นาย
  ๓.๑๖ หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ     จำานวน ๔ นาย
  ๓.๑๗ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ     จำานวน ๒ นาย
  ๓.๑๘ หลักสูตรพรรคนาวิน      จำานวน ๑ นาย
  ๓.๑๙ หลักสูตรนายทหารอุทกศาสตร์ชั้นนายเรือ   จำานวน ๑๐ นาย
  ๓.๒๐ หลักสูตรเพิ่มวิชา      จำานวน ๑ นาย
  ๓.๒๑ หลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม ่    จำานวน ๔ นาย
  ๓.๒๒ หลักสูตรพันจ่านักเรียนและนักเรียนพันจ่า    จำานวน ๒๑ นาย
  ๓.๒๓ หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอกและจ่าเอก  จำานวน ๑๖ นาย
  ๓.๒๔ หลักสูตรเรือดำาน้ำาเบื้องต้น (สัญญาบัตร)   จำานวน ๒ นาย 
  ๓.๒๕ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ลูกจ้าง - พลเรือโท)   ปีละ ๒ ครั้ง
  ๓.๒๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ปีละ ๑ ครั้ง จำานวน ๒๖ นาย
  ๓.๒๗ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   ปีละ ๑ ครั้ง
  ๔. งานด้านการส่งกำาลังบำารุง มีหน้าที่วางแผน อำานวยการ ประสานงาน กำากับการ และดำาเนินการ
เกี่ยวกับการส่งกำาลังบำารุงพัสดุสาย อุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งดำาเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ/จัดจ้าง มีดังนี้
  ๔.๑ การเตรียมการและวางแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำาปี
  ๔.๒ การพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของพัสดุที่จัดซื้อ/จัดจ้าง
  ๔.๓ การตรวจสอบเอกสารขอความเห็นชอบ และอนุมัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  ๔.๔ การเตรียมการฝึกด้านส่งกำาลังบำารุง และร่วมฝึกประจำาปี 
  ๔.๕ การประกาศและรายงานความก้าวหน้าการจัดซ้ือ/จัดจ้างในเว็บไซต์ระบบจัดซ้ือจัดจ้างกองทัพเรือ 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๓



  ๔.๖ การประกาศและการรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อ/จัดจ้างในเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐของกรมบัญชีกลาง 
  ๔.๗ การรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ RTN ERP ประจำาปี งป.๖๐ จำานวน ๒๑๑ 
รายการ ดังนี้
     ๔.๗.๑ วิธี e – Bidding จำานวน ๒ รายการ
   ๔.๗.๒ วิธีสอบราคา จำานวน ๒๕ รายการ
   ๔.๗.๓ วิธีพิเศษ จำานวน ๗ รายการ 
   ๔.๗.๔ วิธีกรณีพิเศษ จำานวน ๔ รายการ
   ๔.๗.๕ วิธีตกลงราคา จำานวน ๑๗๓ รายการ  
  ๔.๘ การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างและราคากลาง
กองทัพเรือและระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
  ๔.๙ การแจ้งรายละเอียดทะเบียนข้อมูลสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้างให้กรมสรรพากร
  ๔.๑๐ การรวบรวมรายงานผลการตรวจสอบพัสดุสายอุทกศาสตร์ ประจำาปี
  ๔.๑๑ การตอบหนังสือและการรายงานผลการดำาเนินการด้านการส่งกำาลังบำารุงของกรมอุทกศาสตร์
ให้กับหน่วยต่างๆ 
  ๔.๑๒ การรายงานผลการตรวจตราดูแลที่ดินของ อศ. รอบ ๓ เดือน (ธ.ค., มี.ค. และ ก.ย.)
  ๔.๑๓ การรายงานการดูแลบำารุงรักษาที่ดินประจำาปี จำานวน ๑ ครั้ง
 ๕. งานด้านการเงิน โดยแผนกการเงิน กองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ มีหน้าที่ดำาเนินการเกี่ยวกับ
การเบิก - จ่าย  เก็บ และจัดทำาบัญชีเงินทุกประเภท  ประกอบด้วยเงินในงบประมาณ และ กิจการสวัสดิการ
ต่างๆ โดย ดำาเนินการในเรื่อง การเบิกเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การบัญชี  การควบคุม การเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ การจัดทำารายงานการเงิน กำากับดูแล และประสานงานในด้านการเงินกับ กรมการเงินทหารเรือ 
และหน่วยต่างๆ ของกรมอุทกศาสตร์  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ณ วันที่ ๑๘ ส.ค.๖๐) ได้ดำาเนินการและจัดทำา
รายการ ดังนี้ 
  ๕.๑ เงินในงบประมาณ
   ๕.๑.๑ เบิกฎีกาเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำานวน ๑,๐๘๖  ฎีกา เป็นเงินจำานวนที่เบิกจ่ายดังนี้
    - งบบุคลากร   จำานวนเงิน  ๖,๗๐๖,๓๕๕ บาท
    - งบดำาเนินงาน   จำานวนเงิน  ๑๗,๗๓๔,๙๑๗.๗๐ บาท
    - งบอุดหนุน   จำานวนเงิน  ๒,๕๐๑,๗๑๕.๘๔ บาท 
    - งบรายจ่ายอื่น   จำานวนเงิน  ๙๔,๓๑๘,๘๐๑.๖๔ บาท 
    - งบกลาง    จำานวนเงิน  ๕,๗๗๖,๔๓๓.๗๕ บาท
    - งบเบิกภายในกรมเดียวกัน กรมพลาธิการทหารเรือ จำานวนเงิน  ๙๙๕,๗๖๒ บาท
   ๕.๑.๒ ทำารายงานใบนำาส่งเงินเข้า   จำานวน  ๒๒๕ รายการ
   ๕.๑.๓ ทำารายงานใบนำาส่งเงินออก   จำานวน  ๑๓๓ รายการ
   ๕.๑.๔ ทำารายการใบฝากเงินกรมการเงินทหารเรือ จำานวน  ๔ รายการ
   ๕.๑.๕ ทำารายการใบฝากเงินกรมอุทกศาสตร์  จำานวน  ๔๕ รายการ
   ๕.๑.๖ ทำารายการใบถอนเงินฝากกรมการเงินทหารเรือ จำานวน  ๒๘ รายการ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๔



   ๕.๑.๗ ทำารายการใบถอนเงินฝากกรมอุทกศาสตร์ จำานวน    ๗๕ รายการ
   ๕.๑.๘ ทำารายการใบถอนเงินฝากธนาคาร  จำานวน  ๑๓๓ รายการ
   ๕.๑.๙ ทำารายการใบยืมเงินจาก กรมการเงินทหารเรือ จำานวน      ๒ รายการ
   ๕.๑.๑๐ ทำารายการใบยืมลูกหนี้เงินทดรองราชการ จำานวน      ๖ รายการ
   ๕.๑.๑๑ ทำารายการใบนำาส่งเงินทดรองราชการ จำานวน    ๕๒ รายการ
   ๕.๑.๑๒ ทำารายการใบยืมลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ จำานวน      ๒ รายการ
   ๕.๑.๑๓ ทำารายการใบยืมลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ จำานวน    ๒๘ รายการ
   ๕.๑.๑๔ ทำารายการใบเสร็จรับเงิน (กง.๑)  จำานวน    ๘๘ รายการ
   ๕.๑.๑๕ ทำารายการใบขอรับเงินจากกรมการเงินทหารเรือ จำานวน    ๒๘ รายการ
  ๕.๒ เงินนอกงบประมาณ
   ๕.๒.๑ เงินกองทุนสำารองจ่าย จ่ายเบิกยืม จำานวน ๒๖๐ ใบยืม  รับนำาส่งคืน ๑๙๐ ใบนำาส่ง
   ๕.๒.๒ เงินสวัสดิการกรมอุทกศาสตร์ ๓ มีลูกหนี้ จำานวน ๑๒๓ ราย
   ๕.๒.๓ เงินสวัสดิการ - กู้ยืม มีลูกหนี้ จำานวน ๕๘ ราย
   ๕.๒.๔ เงินสวัสดิการกรมอุทกศาสตร์ มีรายการรับ ๕๕ รายการ รายการจ่าย ๑๑๐ 
รายการ
   ๕.๒.๕ เงินกีฬาและนันทนาการกรมอุทกศาสตร์ มีรายการรับ ๗ รายการ รายการจ่าย 
๔ รายการ
   ๕.๒.๖ เงินกองทุนอาหารกลางวัน (ปิดบัญชีแล้ว)
   ๕.๒.๗ เงินทุนการศึกษา มีรายการรับ ๓ รายการ รายการจ่าย ๑ รายการ
   ๕.๒.๘ เงินสมทบทุนบูรณะศาลกรมหลวงชุมพรฯ มีรายการรับ ๑๕ รายการ รายการจ่าย 
๑ รายการ
   ๕.๒.๙ เงินกองทุนพัฒนากรมอุทกศาสตร์ มีรายการรับ ๒ รายการ รายการจ่าย ๘ รายการ
  ๕.๓ การจัดทำารายงานการเงิน
   ๕.๓.๑ รายงานการเงิน เงินในงบประมาณ จำานวน ๑๒ รายงาน
   ๕.๓.๒ รายงานการเงิน เงินนอกงบประมาณ จำานวน ๖ บัญชี รวม ๗๒  รายงาน
  ๕.๔ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ด้านการเงินและการบัญชีของกรมอุทกศาสตร์เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    
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สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่
(Chiangmai Seismic Research Station)

ภารกิจ
 เฝ้าตรวจคลื่นความสั่นสะเทือนใต้พื้นพิภพ เพื่อหาตำาบลที่ ขนาดและความรุนแรงของแผ่นดินไหว รายงาน
การเกิดแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศไทย และประเทศใกล้เคียงที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ให้
กรมอุทกศาสตร์ทราบ เฝ้าตรวจจับการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอันดามัน เกาะสุมาตรา 
หมู่เกาะนิโคบาร์ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดคลื่นสึนามิ เพื่อสนับสนุนข้อมูลสำาหรับการแจ้งเตือนภัยสึนามิของกองทัพเรือ 
จัดเก็บข้อมูลแผ่นดินไหวเพื่อการศึกษาและใช้ในการสนับสนุนหน่วยงานที่สนใจ รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น และมีภารกิจ
พิเศษในการเฝ้าตรวจจับการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในสนธิสัญญา ว่าด้วยการห้าม
ทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty : CTBT) 

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี 
 ๑. การเฝ้าตรวจวิเคราะห์คลื่นความสั่นสะเทือนใต้พิภพ สถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้รวบรวมสถิติการเฝ้าตรวจวิเคราะห์คลื่นความสั่นสะเทือนใต้พื้นพิภพ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ – ๒๙ ก.ย.๖๐ 
สามารถตรวจจับได้ ดังนี้ 
      ๑.๑ แผ่นดินไหวที่เกิดจากการกระทำาของมนุษย์ (ระเบิดหินที่ อำาเภอแม่เมาะ จังหวัดลำาปาง 
และ อำาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำาพูน) จำานวน ๓,๔๕๖ ครั้ง   
      ๑.๒ แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จำานวน ๘,๔๕๙ ครั้ง (หาระยะทางได้ ๑,๓๗๕ ครั้ง 
หาระยะทางไม่ได้ ๗,๐๘๔ ครั้ง)
  ๑.๓ การตรวจจับคลื่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสามารถหาระยะทางได้ ๑,๓๗๕ ครั้ง 
ดังนี้
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   ๑.๓.๑ ระยะทางไม่เกิน ๖๖๗ กิโลเมตร จำานวน ๓๕๗ ครั้ง ดังนี้             
    ๑.๓.๑.๑ แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศไทย จำานวน ๒๒๖ ครั้ง
     ๑.๓.๑.๒ แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศใกล้เคียง จำานวน ๑๓๑ ครั้ง
      ๑.๓.๒ ระยะทางตั้งแต่ ๖๖๗ - ๑,๗๗๙ กิโลเมตร จำานวน ๑๓๓ ครั้ง
      ๑.๓.๓ ระยะทางมากกว่า ๑,๗๗๙ กิโลเมตร (ระยะไกล) จำานวน ๘๘๕ ครั้ง 
          ๑.๔ แผ่นดินไหวที่มีขนาดความรุนแรง ตั้งแต่ ๕.๕๐ ริกเตอร์สเกลขึ้นไป จำานวน ๒๖๗ ครั้ง
  ๑.๕ แผ่นดินไหวที่เกิดจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ จำานวน ๑ ครั้ง
 เมื่อ ๓ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๐:๓๐:๐๑ น. มีการทดลองระเบิด
นิวเคลียร์ (ไฮโดรเจนบอมบ์) จำานวน ๑ ครั้ง ทำาให้เกิดแผ่นดินไหว
รุนแรงขนาด ๖.๓ ริกเตอร์สเกล มีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) พิกัด
ประมาณ ละติจูด ๔๑.๓๐ องศาเหนือ  ลองจิจูด ๑๒๙.๐๒  องศา
ตะวันออก   
 ๒. การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ในวโรกาสและโอกาสสำาคัญ ดังนี้
      ๒.๑ ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า จำานวน ๗ ครั้ง
 

  ๒.๒ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรม
วงศานุวงศ์ ซึ่งเสด็จพระราชดำาเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง 
จำานวน ๑๔ ครั้ง
  ๒.๓ จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากร 
เกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดย พลเรือโท จรินทร์ บุญเหมาะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธาน 
เมื่อ ๑๙ พ.ค.๖๐
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  ๒.๔ บริจาคเงินเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ๕ ครั้ง
 ๓. การต้อนรับและรับรองคณะที่มาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ 
จำานวน ๑๖ คณะ ดังนี้
  ๓.๑ นาวาเอก วิธนรัชต์  คชเสนี รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ (๑) หัวหน้าคณะตรวจ
ที่ดินกองทัพเรือพร้อมคณะ รวม ๗ นาย เมื่อ ๑ ธ.ค.๕๙
    ๓.๒ คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราช
อาณาจักร โดย พลโท วิษณุ  ไตรภูมิ เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๐
  ๓.๓ คณะตรวจสอบมลพิษทางอากาศ เสียง และการตรวจสอบสภาพยานพาหนะกองทัพเรือ 
ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ จำานวน ๑๐ นาย เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๐
  ๓.๔ คณะครูและนายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายนาวา พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๓๕ จำานวน 
๔๐ นาย เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๐

  ๓.๕ นาวาเอก ไพฑูรย์  เส็งเจริญ ผู้บังคับการโรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ และคณะอาจารย์พร้อมด้วยนายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ ๖๗ นายทหารนักเรียน
หลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๔๐ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐ และเจ้าหน้าที่ จำานวน ๘๒ นาย เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๐ 

 

  ๓.๖ เจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำานวน 
๒๐ คน เมื่อ ๒ ก.พ.๖๐
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   ๓.๗ Colonel Fitts ทูตทหารอากาศสหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย และ Lieutenant 
Colonel Marshall เมื่อ ๘ ก.พ.๖๐
  ๓.๘ พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ/เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือและ
คณะ รวม ๑๗ นาย เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๐
 
 

  ๓.๙ Ms. Patricia Mahoney, Director of Mainland Southeast Asia, Department of State 
Bureau of Southeast Asia และ Ms. Jennifer Harhigh, US Consulate General เมื่อ ๓ ม.ค.๖๐
 

  ๓.๑๐ เจ้ากรมอุทกศาสตร์และคณะ รวม ๓ นาย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำาลังพล 
ระหว่าง ๑๘ - ๒๐ พ.ค.๖๐
  ๓.๑๑ คณะนักเรียน
ระดับชั้นปีที่ ๑๐ - ๑๑ และครูผู้ดูแล
นักเรียนหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียน
วารี เ ชียงใหม่อินเตอร์เนช่ันแนล 
จำานวน ๑๘ คน เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๐
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  ๓.๑๒ นาวาเอก ไพฑูรย์ เส็งเจริญ ผู้บังคับการโรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
และคณะอาจารย์พร้อมด้วยนายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคกลิน รุ่นที่ ๔๒ นายทหารนักเรียนหลักสูตรเพิ่ม
วิชา รุ่นที่ ๒๙ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐ และเจ้าหน้าที่ จำานวน ๖๑ นาย เมื่อ ๒๒ พ.ค.๖๐

  ๓.๑๓ Mr. Scott Lattimer, AFTAC Technical Support Squadron (TSUS) Deputy 
Commander และภริยา และ Chief Master Sergeant John Howorth, AFTAC TSUS Superintendent 
เมื่อ ๒๓ พ.ค.๖๐
  ๓.๑๔ Colonel Steven Gorski, AFTAC Commander และคณะประกอบด้วย Chief Mas-
ter ergeant Michael Joseph, AFTAC Command Chief, Mr. Robert McLaughlin, AFTAC Interna-
tional Affairs ระหว่าง ๒๖ - ๒๗ มิ.ย.๖๐ และได้ปลูกต้นเมเปิ้ลเป็นที่ระลึก จำานวน ๓ ต้น

 
 

  ๓.๑๕ คณะตรวจสอบมลพิษทางอากาศ เสียง และการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ กองทัพเรือ 
ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ จำานวน ๘ นาย เมื่อ ๒๕ ก.ค.๖๐
  ๓.๑๖ นาวาเอก ธานี แก้วเก้า รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ (๑)/หัวหน้าคณะตรวจ
ที่ดินกองทัพเรือ พร้อมคณะ รวม ๘ นาย เมื่อ ๑๐ ส.ค.๖๐  
 ๔. การเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ กับ
หน่วยงานในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
  ๔.๑ ร่วมงานเลี้ยงรับรองแสดงความยินดีกับ พลตรี เกษมสุข  ตาคำา ที่ได้รับการโปรดเกล้า ฯ 
ให้ดำารงตำาแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เมื่อ ๑๐ ต.ค.๕๙
  ๔.๒ มอบเครื่อง Automatic Transfer Switch ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ    
ตำาบลป่าป้อง อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒๐ ต.ค.๕๙

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๑๐



  ๔.๓ เข้าร่วมงาน U.S. Elections Watch Forum 2016 จัดโดย สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา
ประจำาจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๙ พ.ย.๕๙
  ๔.๔ พลเรือโท จรินทร์  บุญเหมาะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในการแจกจ่ายผ้าห่ม
กันหนาวให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่มะลอ และครอบครัว ตำาบลแม่นาจร อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
จำานวน ๓๐๐ ผืน เมื่อ ๖ ม.ค.๖๐  

 

  ๔.๕ แข่งขันฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา
ประจำาจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐอเมริกา ณ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา
ประจำาจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๐
  ๔.๖ นาวาเอกหญิง พรรณราย  เชื้อพิบูลย์ หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นประธานในการแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง หมู่ที่ ๕ บ้านหลวง ตำาบลแม่งอน 
อำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำานวน ๒๐๐ ผืน เมื่อ ๙ ก.พ.๖๐ 
            ๔.๗ นาวาเอกหญิง พรรณราย เชื้อพิบูลย์ หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ 
ร่วมงาน “Lanna Women : Network Your Way to Success” เนื่องในวันสตรีสากล จัดโดย สถานกงสุลใหญ่
สหรัฐอเมริกาประจำาจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๓ มี.ค.๖๐ 

 
  ๔.๘ เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มระดับจังหวัด 
ประจำาปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๗ มี.ค.๖๐
  ๔.๙ ร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ ๓๓ ครบรอบปีที่ ๙๙ เมื่อ ๒๒ มี.ค.๖๐

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๑๑



           ๔.๑๐ ร่วมงานครบรอบ ๒๕ ปีแห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๘ เม.ย.๖๐

  
           ๔.๑๑ ร่วมงานวันสถาปนากองพลทหารราบที่ ๗ ครบรอบปีที่ ๖ เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๐

 
           ๔.๑๒ แข่งขันเปตองเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำาจังหวัด
เชียงใหม่ ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๕ พ.ค.๖๐
 
 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๑๒



  ๔.๑๓ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน จำานวน ๘ ครั้ง โดยสถานีวัดความสั่นสะเทือน 
จังหวัดเชียงใหม่ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำานักงานภาคเหนือตอนบน เป็นเจ้าภาพ
ร่วมกันจัดกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 
๒๓ พ.ค.๖๐

 
 
 
 
  ๔.๑๔ ให้การสนับสนุน พลเรือตรี วิพันธุ์  ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ/หัวหน้าฝ่าย
รายการ กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ นำาเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ถ่ายทำารายการเพื่อนำาไปออก
อากาศทางช่องไทยรัฐทีวี เมื่อ ๓๑ พ.ค.๖๐

 
  ๔.๑๕ ร่วมงานวันฉลองอิสรภาพ สหรัฐอเมริกา (The 4th of July) ณ สถานกงสุลใหญ่
สหรัฐอเมริกาประจำาจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๖๐

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๑๓



  ๔.๑๖ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเชียงใหม่ จำานวน ๓ ครั้ง โดยสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัด
เชียงใหม่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดกิจกรรมสภากาแฟเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑ 
ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เมื่อ ๔ ก.ค.๖๐ 

  ๔.๑๗ ร่วมงานวันสถาปนากรมรบพิเศษที่ ๕ ครบรอบปีที่ ๓๔ เมื่อ ๗ ก.ค.๖๐
  ๔.๑๘ ร่วมพิธีฉลองสมโภชวัดกู่ดินขาวเวียงเจ็ดลิน ในสวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อ ๘ ก.ย.๖๐
 ๕. การพัฒนาองค์ความรู้ของกำาลังพล 
  ๕.๑ ฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์การปีนเสา (climbing gear) ให้กับข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ 
จำานวน ๔ นาย ระหว่าง ๘ - ๑๑ พ.ย.๕๙

   ๕.๒ ฝึกอบรมและสอบจัดอันดับนายทหารชั้นประทวน สังกัดกรมอุทกศาสตร์ เพื่อมาปฏิบัติงาน
เป็นเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจและวิเคราะห์ข้อมูลฯ จำานวน ๙ นาย ระหว่าง ๘ มิ.ย.๖๐ – ๕ ก.ค.๖๐

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๑๔



  ๕.๓ จัดการฝึกปฏิบัติงานหลักสูตรเจ้าหน้าที่ซ่อมบำารุงแก่นายทหารชั้นประทวน  สังกัด
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ซึ่งผ่านการคัดเลือกจะมาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ซ่อมบำารุงทดแทนเจ้าหน้าที่ ที่จะ
ครบกำาหนดการปฏิบัติงานที่สถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ จำานวน ๒ นาย ระหว่าง ๑ – ๓๑ ส.ค.๖๐
  ๕.๔ จัดการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนให้กับข้าราชการและลูกจ้าง
พลเรือนของสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิทยากรจากสำานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อ ๒๙ ส.ค.๖๐
  ๕.๕ จัดการฝึกอบรม Tower Climbing และ Technical Rope Rescue  ให้กับเจ้าหน้าที่
ซ่อมบำารุง ระหว่าง ๒๑ - ๒๓ ส.ค.๖๐  
 

 
 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๑๕



กองวิทยาการ (Technical Division)
ภารกิจ
	 มีหน้าที่อำานวยการ	 ประสานงาน	 และดำาเนินการ	 เกี่ยวกับการติดตามวิทยาการด้านอุทกศาสตร์	 การ
ติดต่อประสานงาน	หน่วยงานอุทกศาสตร์	สมุทรศาสตร์	และสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ	การให้บริการ
ข้อมูลอุทกศาสตร	์สมุทรศาสตร์	และอุตุนิยมวิทยา	ตลอดจนการฝึก	ศึกษา	ของเหล่าทหารอุทกศาสตร์

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี
 ๑. งานติดตามวิทยาการด้านอุทกศาสตร์ 
  ๑.๑	พลเรือโท	จรินทร์		บุญเหมาะ	เจ้ากรมอุทกศาสตร์		นาวาเอก	ธนกร		นาจารย์	ผู้อำานวยการ
กองสำารวจแผนที่	นาวาเอก	ณัฐพงษ์		พัฒนจงรักษ	์รองผู้อำานวยการกองสร้างแผนที่	นาวาโท	สมาน		ได้รายรัมย ์
หัวหน้าแผนกเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ	กองสำารวจแผนที่	และ	นาวาโท	สานนท์	รักหนู	หัวหน้าแผนก
วิทยาการ กองวิทยาการ ร่วมการประชุม East Asia Hydrographic Commission Training Research and 
Development	-	Broad	of	Director	(EAHC	TRDC	-	BOD)	Meeting	ครั้งที่	๖	และ	East	Asia	Hydro-
graphic	Commission	Steering	Committee	(EAHC	SC)	Meeting	ครั้งที่	๔	ระหว่าง	๒๐	–	๒๕	ก.พ.๖๐	
ณ	กรุงโตเกียว	ญี่ปุ่น	

 
  ๑.๒	พลเรือโท	จรินทร	์	บุญเหมาะ	เจ้ากรมอุทกศาสตร	์นาวาเอก	บงกช		สโมสร	ผู้อำานวยการ
กองวิทยาการ	นาวาเอก	ธนกร		นาจารย	์ผู้อำานวยการกองสำารวจแผนที่	และ	นาวาโท	สมาน		ได้รายรัมย์	
หัวหน้าแผนกเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ	 กองสำารวจแผนที่	 ร่วมการประชุมสมัชชาองค์การอุทกศาสตร์
สากล สมัยที่ ๑ (1st Session of the International Hydrographic Organization Assembly : IHO A-1) 
ระหว่าง	๒๒	–	๓๐	เม.ย.๖๐		ณ	ราชรัฐโมนาโก	

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๑๖



   

  ๑.๓	พลเรือโท	จรินทร์	บุญเหมาะ	เจ้ากรมอุทกศาสตร์	นาวาเอก	ณัฐพงษ์	พัฒนจงรักษ์	
รองผู้อำานวยการกองสร้างแผนที	่และ	นาวาโทหญิง	มธุกร	ลิ้มสุกล	หัวหน้าแผนกข่าวสารและบริการการเดินเรือ 
กองบริการการเดินเรือ	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	ร่วมการประชุม	Oceanographic	Survey	Vessel	(OSV)	
Conference	ระหว่าง	๒๗	–	๒๙	มิ.ย.๖๐	ณ	สหราชอาณาจักร	
	 	 ๑.๔	พลเรือตร	ีธนพล		วิชัยลักขณา	รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์	และ	นาวาเอก	บงกช	สโมสร	
ผู้อำานวยการกองวิทยาการ	 ร่วมการประชุมสมัชชาคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์	 ครั้งที่	
๒๙	(29th Session of the Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) Assembly) ระหว่าง 
๑๙	มิ.ย.	–	๑	ก.ค.๖๐	ณ	กรุงปารีส	สาธารณรัฐฝรั่งเศส	

  ๑.๕	พลเรือตร	ีวินัย	มณีพฤกษ	์รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์		นาวาเอก	บงกช		สโมสร	ผู้อำานวยการ
กองวิทยาการ	นาวาเอก	ณัฐพงษ	์พัฒนจงรักษ์	รองผู้อำานวยการกองสร้างแผนที่	และ	นาวาโท	รชต		โอศิริ	
หัวหน้าแผนกสำารวจแผนที่ทะเล	 กองสำารวจแผนที่	 ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคมหาสมุทร
อินเดียตอนเหนือ	 ครั้งที่	 ๑๗	 (17th North Indian Ocean Hydrographic Commission Conference) 
ระหว่าง	๑๕	–	๒๒	ก.ค.๖๐	ณ	กรุงไคโร	สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์	

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๑๗



  ๑.๖	 นาวาเอก	 ประสิทธิ์	 จันทร	 ผู้อำานวยการกองสร้างแผนที	่ และ	 นาวาตรี	 ไพรัช	 พิกุลทอง 
ประจำาแผนกกรรมวิธีข้อมูล	 กองวิทยาการ	 ร่วมการประชุมสมาคมการทำาแผนที่ระหว่างประเทศ	 ครั้งที่	 ๒๘	
(28th International Cartographic Conference of the International Cartographic Association) ระหว่าง 
๓๐	มิ.ย.	–	๙	ก.ค.๖๐	ณ	กรุงวอชิงตัน	ดี.ซี.	สหรัฐอเมริกา	

	 	 ๑.๗	นาวาเอก	ณัฐพงษ	์พัฒนจงรักษ์	รองผู้อำานวยการกองสร้างแผนที่	ร่วมการประชุม	East	
Asia Hydrographic Commission Training Research and Development - Broad of Director (EAHC 
TRDC	-	BOC)	Meeting	ครั้งที่	๗	และ	การประชุม	EAHC	Charting	and	Hydrography	Committee	
(EAHC	CHC)	Meeting	ครั้งที่	๖	ระหว่าง	๑๓	–	๑๙	ส.ค.๖๐	ณ	กรุงโตเกียว	ญี่ปุ่น	
	 	 ๑.๘	 นาวาเอก	ณัฐพงษ์	 	 พัฒนจงรักษ์	 รองผู้อำานวยการกองสร้างแผนที่	 นาวาโท	 สมาน		
ได้รายรัมย	์หัวหน้าแผนกเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ	กองสำารวจแผนที่	และ	เรือเอก	วรภัทร		วีรศิลป์	
ประจำาแผนกวิศวกรรมชายฝั่ง	 กองสมุทรศาสตร์	 ร่วมการประชุม	East	Asia	Hydrographic	Commission	
Charting	and	Hydrography	Committee	(EAHC	CHC)	Meeting	ครั้งที่	๕	และ	การประชุมเชิงปฏิบัติการ	
เรื่อง	Emergency	Disaster	Response	Workshop	ครั้งที่	๑	ระหว่าง	๑๗	-	๒๒	ต.ค.๕๙	ณ		สาธารณรัฐ
สิงคโปร	์
	 	 ๑.๙	นาวาโท	สมาน		ได้รายรัมย์	หัวหน้าแผนกเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ	กองสำารวจ
แผนที	่ร่วมการประชุม	Ocean	Conference	ระหว่าง	๕	–	๑๐	มิ.ย.๖๐	ณ	ที่ทำาการองค์การสหประชาชาติ	
นครนิวยอร์ก	สหรัฐอเมริกา	

 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๑๘



 ๒. งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศ 
	 	 ๒.๑	 มีหนังสือแสดงความยินดีกับการรับตำาแหน่งใหม่ของเจ้ากรมอุทกศาสตร์มาเลเซีย	 Rear	
Admiral Dato’ Fadzilah bin Mohd Salleh
	 	 ๒.๒	 มีหนังสือถึง	 ประธานคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก	 (East	 Asia	
Hydrographic	Commission:	EAHC)	แจ้งความประสงค์สมัครเป็นผู้แทน	EAHC	ใน	IHO	council	
	 	 ๒.๓	 มีหนังสือถึงองค์การอุทกศาสตร์สากล	 (International	 Hydrographic	 Organization:	
IHO)	ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเล		(Expert	of	the	Law	of	the	Sea)
	 	 ๒.๔	ตรวจสอบการติดต่อประจำาวันจากหน่วยงานต่างประเทศผ่านทาง	hydrotech@navy.mi.th 
และประสานหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำาเนินการต่อไป
	 	 ๒.๕	 แจ้งจำานวนระวางขับน้ำารวมของประเทศให้องค์การอุทกศาสตร์สากล	 (International	
Hydrographic Organization: IHO) 
	 	 ๒.๖	จ่ายค่าบำารุงสมาชิกประจำาปีขององค์การอุทกศาสตร์สากล	(International	Hydrographic	
Organization:	IHO)	และสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ	(International	Association	of	Marine	Aids	
to	Navigation	and	Lighthouse	Authorities:	IALA)	

 ๓. งานให้บริการข้อมูลอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา                              
	 	 ๓.๑	ปรับปรุงห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์

    
	 	 ๓.๒	ดูแลระบบคอมพิวเตอร์	และเครือข่าย	สนับสนุนการบริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	
	 	 ๓.๓	ดูแล	และปรับปรุงเว็บไซต์กรมอุทกศาสตร์	ในการให้บริการข้อมูลอุทกศาสตร์	สมุทรศาสตร์	
และ	อุตุนิยมวิทยา	(http://www.hydro.navy.mi.th)	โดยข้อมูลที่ให้บริการประกอบด้วย	
	 	 	 ๓.๓.๑	สรุปสภาวะข้อมูลอุทกศาสตร์	สมุทรศาสตร์	และอุตุนิยมวิทยาประจำาวัน	ที่ได้
จากศูนย์ประสานและสนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภัย	ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ	
	 	 	 ๓.๓.๒	 สภาวะระดับน้ำาแม่น้ำาเจ้าพระยา	 บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ	 และ
ป้อมพระจุลจอมเกล้า	รับผิดชอบโดย	กองสมุทรศาสตร์	
	 	 	 ๓.๓.๓	พยากรณ์อากาศสำาหรับชาวเรือ	เชื่อมโยงเว็บไซต์กองอุตุนิยมวิทยา	
	 	 	 ๓.๓.๔	รายงานแผ่นดินไหวเชื่อมโยงเว็บไซต์จากเว็บไซต์ของสถานีวัดความสั่นสะเทือน	
จังหวัดเชียงใหม่
	 	 	 ๓.๓.๕	 ระดับน้ำาเพื่อช่วยการเตือนภัยสึนามิ	 ที่เป็นข้อมูลที่ได้จากระบบจัดการ	 และ
แสดงผลค่าระดับน้ำาจริงของสถานีวัดระดับน้ำาดิจิทัล	บริเวณชายฝั่งและเกาะ	รับผิดชอบโดยกองสมุทรศาสตร์

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๑๙



   ๓.๓.๖	เวลาดวงอาทิตย์	-	ดวงจันทร	์ขึ้น	-	ตก	รายป ี 
รับผิดชอบโดย	กองบริการการเดินเรือ	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ
	 	 	 ๓.๓.๗	ระดับน้ำาทำานาย	สูงสุด	–	ต่ำาสุด	รายปี	
จากสถานีน้ำาชายฝั่ง	รับผิดชอบโดย	กองสมุทรศาสตร์
   ๓.๓.๘	แผนที่เดินเรือและบรรณสารการเดินเรือ
รับผิดชอบโดย	กองบริการการเดินเรือ	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ
   ๓.๓.๙	การเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทยผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต	รับผิดชอบโดย	กองบริการการเดินเรือ	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ
	 	 	 ๓.๓.๑๐	ประกาศชาวเรือ	รับผิดชอบโดย	กองบริการ
การเดินเรือ	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ
	 	 	 ๓.๓.๑๑	ประกาศคำาเตือนเพื่อการเดินเรือ	รับผิดชอบ
โดย	กองบริการการเดินเรือ	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ
  ๓.๔	สนับสนุนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินโครงการจัดซื้อระบบ
สนับสนุนระบบภูมิสารสนเทศการปฏิบัติการทางทหาร
	 	 ๓.๕	พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางอุทกศาสตร์
สนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร

 ๔ งานพัฒนาขีดความสามารถกำาลังพลกรมอุทกศาสตร์
	 	 ๔.๑	จัดการฝึก	ศึกษา	อบรม	ในกรมอุทกศาสตร์	
	 	 	 ๔.๑.๑	 จัดการอบรมหลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลอุทกศาสตร์เพ่ือการปฏิบัติการทางเรือ	
ระหว่าง	๒๑	พ.ย.	–	๒	ธ.ค.๕๙	ณ	โรงเรียนอุทกศาสตร์	กองวิทยาการ	โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน	๖	นาย
	 	 	 ๔.๑.๒	จัดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก	ระหว่าง	๙	ม.ค.	–	๑๐	
มี.ค.๖๐	ณ	โรงเรียนอุทกศาสตร์	กองวิทยาการ	โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน	๑๓	นาย

   ๔.๑.๓	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประกันคุณภาพแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
(ENC	QA	Workshop)	(2016	CBWP	NIOHC	P-26/RSAHC	P-22)	ระหว่าง	๓๐	ม.ค.	–	๓	ก.พ.๖๐	ณ	
ห้องประชุมกรมอุทกศาสตร์			โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกในคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคมหาสมุทร
อินเดียตอนเหนือ	 (North	 Indian	Ocean	Hydrographic	Commission	 :	NIOHC)	และคณะกรรมาธิการ
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อุทกศาสตร์พื้นทะเลขององค์กรระดับภูมิภาคเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล	 (ROPME	 (Regional				
Organization	for	the	Protection	of	the	Marine	Environment)	Sea	Area	Hydrographic	Commission	
:	RSAHC)	และผู้แทนจากกรมอุทกศาสตร	์เข้าร่วมจำานวน	๒๐	นาย	

	 	 	 ๔.๑.๔	 จัดการอบรมหลักสูตรนายทหารอุทกศาสตร์ชั้นนายเรือ	 ระหว่าง	 ๒๗	 มี.ค.	 –	
๑๖	มิ.ย.๖๐	ณ	โรงเรียนอุทกศาสตร	์กองวิทยาการ	โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน	๑๕	นาย
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	 	 	 ๔.๑.๕	 จัดการอบรมหลักสูตรมาตรฐานนักสำารวจอุทกศาสตร์ชั้นนายทหารสัญญาบัตร	
ระหว่าง	๒๖	มิ.ย.	–	๒๙	ก.ย.๖๐	โดยมีการอบรมภาคทฤษฏีและปฏิบัติ	ระหว่าง	๒๖	มิ.ย.	–	๓๐	ส.ค.๖๐	ณ	
โรงเรียนอุทกศาสตร์	กองวิทยาการ	และมีการฝึกอบรมภาคสนาม	ระหว่าง	๓๑	ส.ค.	–	๒๘	ก.ย.๖๐	บริเวณ
พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน	๑๐	นาย	ประกอบด้วยข้าราชการกรมอุทกศาสตร์	
จำานวน	๘	นาย	และพนักงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย	จำานวน	๒	นาย

	 	 ๔.๒	จัดส่งข้าราชการไปฝึก	ศึกษา	อบรม	นอกกองทัพเรือ	
   ๔.๒.๑	นาวาโท	ชาญชัย	แย้มต่วน	หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูล	กองวิทยาการ	และ	
นาวาตรี	กมลชัย	ประกอบจินดา	ประจำาแผนกกรรมวิธีข้อมูล	กองวิทยาการ	ไปอบรมหลักสูตร	การสร้างและ
ออกแบบ	infographic	ระหว่าง	๒๗	ก.พ.	–	๑	มี.ค.๖๐	ณ	เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
	 	 	 ๔.๒.๒	นาวาตรี	กมลชัย	ประกอบจินดา	ประจำาแผนกกรรมวิธีข้อมูล	กองวิทยาการ	ไป
อบรมหลักสูตร		Vmware	vSpher:	install	configure	manage	and	deployment	ระหว่าง	๑๓	–	๑๖	มี.ค.๖๐ 
ณ	บริษัท	American	Information	System
	 	 	 ๔.๒.๓	 เรือตรี	 เดโช	 โพธิ์พันธ์	 ประจำาแผนกกรรมวิธีข้อมูล	 กองวิทยาการ	 ไปอบรม
หลักสูตร	Implementing	Advanced	Cisco	Switch	and	Router	ระหว่าง	๖	–	๙	มี.ค.๖๐	ณ	บริษัท	Amer-
ican Information System
	 	 	 ๔.๒.๔	พันจ่าเอก	สุธนต์	สุวรรณชาศรี	เจ้าหน้าที่แผนกกรรมวิธีข้อมูล	กองวิทยาการ	
ไปอบรมหลักสูตร	Professional	Network	Installation	and	Virtualization	ระหว่าง	๒๐	–	๒๓	ก.พ.๖๐	ณ	
บริษัท	American	Information	System
	 	 ๔.๓	จัดส่งข้าราชการไปฝึก	ศึกษา	อบรม	ณ	ต่างประเทศ
	 	 	 ๔.๓.๑	 นาวาตรี	 กฤษฏา	 อินนุ่ม	 ประจำาแผนกสำารวจ	 กองสำารวจแผนที่	 ไปอบรม
หลักสูตร	Basic	Hydrography	ระหว่าง	๑๙	มิ.ย.๕๙	–	๗	ม.ค.๖๐	ณ	National	 Institute	Hydrography	
เมือง	Goa	สาธารณรัฐอินเดีย
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	 	 	 ๔.๓.๒	 นาวาตรี	 อัศนัย	 ไทรบุญจันทร์	 ประจำาแผนกวิทยาการ	 กองวิทยาการ	 ไป
อบรมหลักสูตร 3rd	On-site	Inspection	(OSI)	training	cycle	for	surrogate	inspectors	ระหว่าง	๑๓	-	๓๑ 
ต.ค.๕๙	ณ	กรุงเวียนนา	สาธารณรัฐออสเตรีย
	 	 	 ๔.๓.๓	นาวาเอก	ฉัตรชัย		เหลืองทองคำา	รองหัวหน้านายทหารฝ่ายอำานวยการ	กอง
บังคับการ	และ	นาวาโท	รชต		โอศิร	ิหัวหน้าแผนกสำารวจแผนที่ทะเล	กองสำารวจแผนที่	ไปฝึกอบรมหลักสูตร
ครูผู้สอนวิชาอุทกศาสตร์	ครั้งที่	๑	(1st	Training	for	Trainers	in	Hydrography	:	TFT	Hydro)	ระหว่าง	๒๓	
ต.ค.	-	๕	พ.ย.๕๙	ณ	Training	Research	and	Development	Center	เมืองปูซาน	สาธารณรัฐเกาหลี
	 	 	 ๔.๓.๔	 เรือเอก	จักรเพชร		สิริชุมแสง	ประจำาแผนกสำารวจ	กองสำารวจแผนที่	 และ	
เรือตร	ีรุ่งยศ		กลึงพุดซา	ประจำาแผนกเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ	กองสำารวจแผนที	่ไปประชุมเชิงปฏิบัติการ 
หัวข้อ	Multibeam	Workshop	ระหว่าง	๒๔	–	๒๗	ต.ค.๕๙	ณ	สาธารณรัฐสิงคโปร์
	 	 	 ๔.๓.๕	เรือโท	อวยชัย		โพธิ์ทอง	ประจำาแผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์	กองสร้าง
แผนที่		ไปฝึกอบรมหลักสูตร	EAHC	IC-ENC	ระหว่าง	๖	–	๑๙	พ.ย.๕๙	ณ	ศูนย์อุทกศาสตร์แห่งชาติมาเลเซีย	
(National	Hydrographic	Centre	:	NHC)	เมือง	Port	Klang	มาเลเซีย

   ๔.๓.๖	เรือเอก	ศลักษณ์	ฤทธิเดช	ประจำาแผนกสมุทรศาสตร์การทหาร	กองสมุทรศาสตร์	
ไปศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท	สาขา	Applied	Meteorology	ระหว่าง	๘	ม.ค.๖๐	–	๒	ต.ค.๖๑	ณ	University 
of	Reading	สหราชอาณาจักร
	 	 	 ๔.๓.๗	 เรือโท	กฤษดา		กลางพิมาย	ประจำาแผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์	 กอง
สร้างแผนที	่ ไปฝึกอบรมหลักสูตร	Marine	Cartography	&	Data	Processing	–	Continuation	Training	
Course	ระหว่าง	๒๑	ม.ค.	–	๒	เม.ย.๖๐	ณ	สหราชอาณาจักร	

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๒๓



   ๔.๓.๘	นาวาตร	ีอัศนัย	ไทรบุญจันทร์	ประจำาแผนกวิทยาการ	กองวิทยาการ	ไปอบรม
หลักสูตร	Health,	Safety	and	Security	Course	(HSS	–	3TC)	ระหว่าง	๒๘	ม.ค.	–	๕	ก.พ.๖๐	ณ	
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
	 	 	 ๔.๓.๙	 นาวาตรี	 กฤษฏา	 อินนุ่ม	 ประจำาแผนกสำารวจ	 กองสำารวจแผนที่	 ไปศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโท	สาขา	Hydrography	ควบคู่กับการอบรมหลักสูตร	 Long	Hydrography	Course	
ระหว่าง	๑	มี.ค.๖๐	–	๘	มี.ค.๖๑	ณ	National	Institute	Hydrography	เมือง	Goa	สาธารณรัฐอินเดีย
	 	 	 ๔.๓.๑๐	 นาวาโท	 รณกร	 	 ธาราเวชรักษ์	 หัวหน้าแผนกเครื่องมือสำารวจ	 กองสำารวจ
แผนที	่ไปประชุมเชิงปฏิบัติการ	หัวข้อ	CIL	–	ANCORS	Maritime	Boundaries	ระหว่าง	๕	–	๙	มิ.ย.๖๐	ณ	
National	University	of	Singapore	สาธารณรัฐสิงคโปร์
	 	 	 ๔.๓.๑๑	นาวาตรี	 อารีย์	 หวันหละเบ๊ะ	หัวหน้าแผนกแผนที่ยุทธการ	กองสร้างแผนที่	
ไปอบรมหลักสูตร	การทำาแผนที่ทางทะเลและการประเมินข้อมูล	(Marine	Cartography	and	Data	Assessment) 
ระหว่าง	๒	ก.ย.	-	๑๗	ธ.ค.๖๐	ณ	สำานักงานอุทกศาสตร์สหราชอาณาจักร	เมือง	Tauton	สหราชอาณาจักร
	 	 	 ๔.๓.๑๒	 เรือเอก	 วรภัทร	 	 วีรศิลป์	 	 	 ประจำาแผนกดาราศาสตร์และเวลามาตรฐาน	
กองบริการการเดินเรือ	 ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	 ไปประชุมเชิงปฏิบัติการของ	 คณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์
ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ	(North	Indian	Ocean	Hydrographic	Commission	:	NIOHC)		หัวข้อ	
Marine	Safety	Information	(MSI)	Training	Course	ระหว่าง	๓	–	๙	ก.ย.๖๐	ณ	เมืองฟิชโฮค	สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้
	 	 	 ๔.๓.๑๓	 นาวาโท	 รณกร	 	 ธาราเวชรักษ์	 หัวหน้าแผนกเครื่องมือสำารวจ	 กองสำารวจ
แผนที่	 ไปประชุมเชิงปฏิบัติการ	 หัวข้อ	Hydrographic	 Survey	 for	 Disaster	Management	 and	Relief	
ระหว่าง	๑๐	–	๑๖	ก.ย.๖๐	ณ	กรุงจาการ์ตา	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
	 	 	 ๔.๓.๑๔	เรือโท	อนุทิน	คงขาล	ประจำาแผนกวิทยาการ	กองวิทยาการ	ได้รับการอนุมัติ
ตัวบุคคลไปศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท	สาขา	การสร้างแผนที่	(Cartography)	ระยะเวลา	๒	ปี	ณ	ประเทศ
ในภูมิภาคยุโรป
	 	 ๔.๔	 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของข้าราชการกรมอุทกศาสตร์	 โดยจัดให้มีการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ	ณ	ศูนย์ภาษา	กรมยุทธศึกษาทหารเรือ	ให้กับข้าราชการกรมอุทกศาสตร์	จำานวน	๓	ครั้ง
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กองสำ�รวจแผนที่ (Surveying Division)
ภ�รกิจ
	 มีหน้าที่อำานวยการ	ประสานงาน	และดำาเนินการเกี่ยวกับการสำารวจอุทกศาสตร์	การรังวัด	การคำานวณ	
และตรวจสอบหลักฐาน เพื่อการทำาแผนที่และแผนผังต่างๆ การเก็บ รวบรวม จัดทำาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
และหลักฐานงานสำารวจ	เก็บรักษาและซ่อมบำารุงเครื่องมือสำารวจ		ตลอดจนรับผิดชอบดำาเนินการงานเขตแดน
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ภาพกำาลังพลที่ออกปฏิบัติราชการสำารวจงบประมาณ	๒๕.๖๐
 
๑. ง�นสำ�รวจแผนที่ต�มแผน
	 ๑.๑	งานสำารวจสิ่งอันตรายใต้น้ำาในขอบเขตแผนที่เดินเรือหมายเลข	๓๕๐	และ	๓๕๔				และสำารวจ
ขอบฝั่งในขอบเขตแผนที่เดินเรือหมายเลข	๓๕๐		จังหวัดสตูล		และจังหวัดตรัง		โดยเรือยนต์สำารวจโลมา		เรือยนต์
จ้างเหมาในท้องถิ่น		และรถยนต์กรมการขนส่งทหารเรือ		ตั้งแต	่๑๔	พ.ย.	-	๙	ธ.ค.๕๙	
	 ๑.๒	สำารวจแผนที่เดินเรือ		หมายเลข	๓๕๐	และ	๓๖๒	(ส่วนที่เหลือ)	และแผนที่ต้นฉบับใหม่	ตั้งแต่
จังหวัดภูเก็ต	ถึง	จังหวัดสตูล	และสำารวจร่องน้ำาทางเข้าท่าเทียบเรือ	สถานีเรือละงู	จังหวัดสตูล	โดยเรือหลวง
พฤหัสบดี	ตั้งแต่	๒	มี.ค.	-	๑	มิ.ย.๖๐	

ภาพการสำารวจหยั่งน้ำา	วางโครงข่าย	และสำารวจรายละเอียดแผนที่เดินเรือต้นฉบับใหม	่หมายเลข	๓๕๐	และ	๓๖๒  

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๒๕



	 ๑.๓	งานสำารวจทำาแผนที่เดินเรือต้นฉบับใหม่	บริเวณเกาะภูเก็ต		โดยเรือยนต์จ้างเหมาในท้องถิ่น		และ
รถยนต์กรมการขนส่งทหารเรือ	ตั้งแต่	๑๔	มี.ค.	-	๑๑	เม.ย.๖๐			

ภาพการสำารวจหยั่งน้ำาบริเวณเกาะภูเก็ต
	 ๑.๔	งานสำารวจทำาแผนที่เดินเรือหมายเลข	๒๒๖	หลังสวน		อำาเภอหลังสวน	จังหวัดชุมพร	โดยเรือยนต์
จ้างเหมาในท้องถิ่น	และรถยนต์กรมการขนส่งทหารเรือ		ตั้งแต	่๑๙	มิ.ย.	-	๑๕	ก.ค.๖๐	
 

 

ภาพการสำารวจวางโครงข่ายและหยั่งน้ำาแผนที่เดินเรือหมายเลข	๒๒๖  
 
	 ๑.๕	งานสำารวจทำาแผนที่เดินเรือหมายเลข	๑๔๙	แม่น้ำาจันทบุรี		จังหวัดจันทบุรี	โดยเรือยนต์จ้างเหมา
ในท้องถิ่น	และรถยนต์กรมการขนส่งทหารเรือ	ตั้งแต	่๑๕	ส.ค.	-	๑	ก.ย.๖๐	
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ภาพการสำารวจหยั่งน้ำา	ทำาแผนที่เดินเรือหมายเลข	๑๔๙	แม่น้ำาจันทบุรี

๒. ง�นสำ�รวจที่ดินของกองทัพเรือ
	 ๒.๑	งานสำารวจที่ดินและปักหลักเขตแสดงกรรมสิทธิ์บนที่ดินงอกบริเวณพื้นที่ตั้งกระโจมไฟแหลมซุย	อำาเภอ
ไชยา	จังหวัดสุราษฏร์ธานี		ตั้งแต่	๖	-	๑๐	ธ.ค.๕๙	
	 ๒.๒	 งานสำารวจที่ดินและทำาแผนที่บริเวณพื้นที่สนามฝึกกองทัพเรือ	 หมายเลข	 ๑๖	 บ้านจันทเขลม	
อำาเภอเขาคิชฌกูฎ	จังหวัดจันทบุรี		และหาแนวเขตที่ดินราชพัสดุ	ชบ.๔๗๗	(ศูนย์เกษตรกรรมบางพระ)	ตำาบล
บางพระ	อำาเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	ตั้งแต่	๒๒	-	๓๑	พ.ค.๖๐	
	 ๒.๓	งานสำารวจที่ดินและทำาแผนที่เพื่อประกอบการขอใช้ประโยชน์		อำาเภอโป่งน้ำาร้อน		จังหวัดจันทบุรี		
ตั้งแต	่๒๔	-	๓๐	ก.ค.๖๐

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๒๗



ภาพการสำารวจที่ดินในพื้นที่ต่างๆ

๓. ง�นสำ�รวจเพื่อสนับสนุนหน่วยง�นของกองทัพเรือ    
	 ๓.๑	งานสำารวจหยั่งน้ำาและขอบฝั่งเพื่อติดตั้งอุปกรณ์	Signature	Test	Range	อำาเภอสัตหีบ	จังหวัด
ชลบุร	ี	ตั้งแต	่๑๗	พ.ย.-	๑	ธ.ค.๕๙		
	 ๓.๒	งานสำารวจที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน		อำาเภอถลาง		จังหวัดภูเก็ต	และทำาแผนที่เพื่อ
ประกอบการขอใช้ที่ดินจากหน่วยงานนั้น	โดยทัพเรือภาคที่	๓	ขอรับการสนับสนุน	ตั้งแต	่๑๙	-	๒๓	ก.พ.๖๐	
 ๓.๓	งานสำารวจความลึกของน้ำาด้วยระบบหยั่งน้ำาชนิดหลายลำาคลื่น	และตรวจสอบพิกัดการก่อสร้างหลักนำา 
หลังติดตั้งอุปกรณ์	Signature	Test	Range	บริเวณสถานีตรวจวัดค่าอิทธิพลตัวเรือ	อำาเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี		
ตั้งแต	่๒๔	เม.ย.	-	๗	พ.ค.๖๐		
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 ๓.๔	 สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเดินเรือ	 (Hypack)	 ให้กับเรือหลวงคีรีรัฐ	 เพื่อตรวจวัดค่าอิทธิพล
ตัวเรือ	จังหวัดชลบุรี	ตั้งแต่	๑๓	-	๑๔	พ.ค.๖๐	
	 ๓.๕	 สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเดินเรือ	 (Hypack)	 ให้กับเรือหลวงบางระจัน	 เรือหลวงหนอง
สาหร่าย	เพื่อตรวจวัดค่าอิทธิพลตัวเรือ	จังหวัดชลบุรี		ตั้งแต	่๑๒	-	๒๔	มิ.ย.๖๐	
	 ๓.๖	งานสำารวจหาค่าระดับของแนวรั้วของ	อู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า	กรมอู่ทหารเรือ	ด้านคลอง
ยายหลี	อำาเภอพระสมุทรเจดีย์		จังหวัดสมุทรปราการ	ตั้งแต	่๑๕	-	๑๘	ส.ค.๖๐
 ๓.๗	งานสำารวจทำาแผนที่ขอบเขตสนามบินอู่ตะเภา	เพื่อเป็นหลักฐานสำาหรับการประกาศกำาหนดขอบเขต
เพื่อเป็นเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	อำาเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี		ตั้งแต	่๑๗	-	๒๗	ส.ค.๖๐	

ภาพงานสำารวจเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของกองทัพเรือ

๔. ง�นเขตแดนระหว่�งประเทศ
 ๔.๑	เขตแดน	ไทย-กัมพูชา
	 	 ๔.๑.๑	 เขตแดนทางบก	 ไม่มีการดำาเนินการใดๆ	 ที่สำาคัญและส่งผลกระทบต่อเขตแดนของไทย	
มีแต่เพียงการดำาเนินการเกี่ยวกับเขตแดนทางบก	 โดยกรมอุทกศาสตร์ในฐานะคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม	
(JBC)	ไทย-กัมพูชา	(ฝ่ายไทย)	ได้มีหนังสือเห็นชอบผลการสำารวจรายละเอียดภูมิประเทศร่วมกัน	(Joint	Detail	
Survey	:	JDA)	บริเวณช่องสายตะกู	อ.บ้านกรวด	จังหวัดบุรีรัมย์	ตามที่	เจ้ากรมแผนที่ทหารในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมาธิการเทคนิคร่วมไทย-กัมพูชา	(ฝ่ายไทย)	เสนอต่อ	JBC	(ฝ่ายไทย)
	 	 ๔.๑.๒	เขตแดนทางทะเล	ไม่มีการดำาเนินการที่สำาคัญต่างฝ่ายต่างยึดถือ	MOU	2544
	 ๔.๒	เขตแดน	ไทย-ลาว	
	 มีการดำาเนินการที่สำาคัญและอาจส่งผลกระทบต่อเส้นเขตแดนระหว่างไทย-ลาว	ตามลำาแม่น้ำาโขง	ได้แก่
การเข้ามาสำารวจเบื้องต้นเพื่อดำาเนินการขยายร่องน้ำาเดินเรือในแม่น้ำาโขงของบริษัทเอกชนจากประเทศจีน	 โดย
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ฝ่ายไทยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือ	กรมเจ้าท่า		และได้มีความพยายามให้กรมอุทกศาสตร์จัดส่งเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมการสังเกตการณ์การดำาเนินงานของบริษัทเอกชนจากประเทศจีน	 ร่วมกับหน่วยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามลำาแม่น้ำาโขงผ่านทางกองทัพเรือ	 แต่เนื่องจากกรมอุทกศาสตร์อยู่ในคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย-ลาว 
(Joint	 Boundary	 Committee	 :	 JBC)	 ซึ่งกรมอุทกศาสตร์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	 หากกรมอุทกศาสตร์เข้า
ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์จะไม่เหมาะสม	กรมอุทกศาสตร์จึงได้มีหนังสือแจ้งกองทัพเรือตามเหตุผลดังกล่าวว่าจะไม่
เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์	นอกจากนี้การประชุมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเขตแดนไทย-ลาว	ที่กรมอุทกศาสตร์
เข้าร่วมประชุมมีดังนี้
  ๔.๒.๑	 ประชุมเตรียมการฝ่ายไทย	ครั้งที่	๑	สำาหรับการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมภาย
ใต้คณะกรรมการร่วมไทย–ลาว	 	 เพื่อดูแลการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	 	 ตามแม่น้ำาโขงและแม่น้ำาเหือง	 (JTMH)	
ครั้งที	่๔	ณ	กรมโยธาธิการและผังเมือง	เมื่อ	๒๕	ต.ค.๕๙
	 	 ๔.๒.๒	 ร่วมคณะกระทรวงการต่างประเทศ	 ตรวจสภาพภูมิประเทศตามลำาแม่น้ำาโขงบริเวณ	
จังหวัดเชียงราย	ระหว่าง	๒๓-๒๔	พ.ค.๖๐
  ๔.๒.๓	ร่วมคณะเจ้ากรมแผนที่ทหารเพื่อชี้แจงข้อมูล	ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำาล้านช้าง-แม่น้ำาโขง	ณ	กองบัญชาการกองทัพไทย	ใน	๖	มิ.ย.๖๐
	 	 ๔.๒.๔	ประชุมฝ่ายยุทธการ		ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ				พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
เส้นเขตแดนไทย-ลาว	 จากโครงการปรับปรุงร่องน้ำาทางเดินเรือในแม่น้ำาล้านช้าง-แม่น้ำาโขง	 ณ	 กรมยุทธการ
ทหารเรือ	เมื่อ	๙	มิ.ย.๖๐
	 	 ๔.๒.๕	 ประชุมเตรียมการเพื่อตรวจสภาพภูมิประเทศของคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้คณะ
กรรมการ	 JBC	 ไทย-ลาว	 บริเวณ	 แก่งผาใด	 ผาตั้ง	 และผาหม่น	 จังหวัดเชียงราย	ณ	 กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย	ใน	๑๔	มิ.ย.๖๐
	 	 ๔.๒.๖	 ร่วมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้คณะกรรมการ	 JBC	 ไทย-ลาว	 ตรวจภูมิประเทศ
บริเวณแก่งผาใด	ผาตั้ง	และผาหม่น	จังหวัดเชียงราย	ระหว่าง	๒๖-๒๘	มิ.ย.๖๐
	 	 ๔.๒.๗	พลเรือตรี	วินัย		มณีพฤกษ์	รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์	ร่วมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว	ตรวจสภาพภูมิประเทศบริเวณห้วยดอน	ช่องเม็ก-วังเต่า	ระหว่าง	๓๑	ม.ค. 
–	๓	ก.พ.๖๐
	 	 ๔.๒.๘	 นาวาโท	 สมาน	 	 ได้รายรัมย์	 หัวหน้าแผนกเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ	 ร่วม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเขตแดนและความมั่นคง	กับ	กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย	และกรมการปกครอง	ณ	จังหวัดกาญจนบุรี	ระหว่าง	๘	–	๑๐	ก.พ.๖๐
  ๔.๒.๙	 ร่วมประชุมเตรียมการคณะกรรมการร่วมไทย-ลาว	 เพื่อดูแลการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ 
ตามแม่น้ำาโขงและแม่น้ำาเหือง	(JCMH)	ครั้งที่	๔	(ฝ่ายไทย)	ณ	กระทรวงมหาดไทย	เมื่อ	๘	พ.ค.๖๐
  ๔.๒.๑๐	 ร่วมตรวจสภาพภูมิประเทศตามลำาน้ำาโขงกับ	 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	 ณ	 จังหวัด
เชียงราย	เพื่อตรวจสอบสภาพเกาะ/ดอน	และการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	ตามลำาน้ำาโขง	ระหว่าง	๒๓-๒๔	พ.ค.๖๐
	 ๔.๓	เขตแดน	ไทย-เมียนมา
	 การปฏิบัติที่สำาคัญได้แก่	จากผลการประชุม	VTC	ของ	ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ	เมื่อ	๑๔	ต.ค.๕๙	
พลเรือเอก	ลือชัย	รุจดิษฐ์	เสนาธิการทหารเรือ/เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ	ได้สั่งการให้กรมอุทกศาสตร์
ดำาเนินการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกเส้นเขตแดนทางทะเลระหว่าง	ไทย-เมียนมา	ให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ 
และทัพเรือภาคที่	 ๓	 ทราบนั้น	 กองสำารวจแผนที่	 กรมอุทกศาสตร์ได้ดำาเนินการจัดทำาและส่งให้กับศูนย์ปฏิบัติ
การกองทัพเรือ	ทัพเรือภาคที่	๓		กรมยุทธการทหารเรือ	และกรมข่าวทหารเรือ	ทราบตามสั่งการเรียบร้อย
แล้ว	ทั้งนี้การดำาเนินการอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนไทย-เมียนมา	มีดังนี้

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๓๐



	 	 ๔.๓.๑	 ประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วม	 (JTC)	 ไทย–เมียนมา	 (ฝ่ายไทย)	 เพื่อพิจารณา
ประเด็นเกี่ยวกับแม่น้ำาที่เป็นเขตแดนระหว่างไทย–เมียนมา	 ตลอดแนว	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๕๙	ณ	 กรมสนธิสัญญา
และกฏหมาย	เมื่อ	๔	ต.ค.๕๙
	 	 ๔.๓.๒	นาวาเอก	ธนกร		นาจารย์	ผู้อำานวยการกองสำารวจแผนที่	ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการ
เขตแดนร่วม	(JBC)	ไทย-เมียนมา	(ฝ่ายไทย)	คร้งที่	๑/๒๕๖๐	ใน	๖	ม.ค.๖๐	ณ	กระทรวงการต่างประเทศ
	 	 ๔.๓.๓	 พลเรือตรี	 วินัย	 	 มณีพฤกษ์	 รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์	 ร่วมการประชุมคณะกรรมการ
เทคนิคร่วมไทย-เมียนมา	เพื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับแม่น้ำาที่เป็นเขตแดนระหว่างไทย-เมียนมาตลอดแนว	(JTC) 
ครั้งที่	๓	และการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-เมียนมา	เกี่ยวกับเขตแดนคงที่ช่วงแม่น้ำาสาย-แม่น้ำารวก	(JCR)	
ครั้งที	่๒	ณ	กรุงเนปิดอร์	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	ระหว่าง	๒๔	–	๒๗	ม.ค.๖๐
  ๔.๓.๔	ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำาเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการเดินเรือ	การใช้น้ำาอย่างเป็นธรรม 
การบำารุงรักษาและการอนุรักษ์ทางเดินปัจจุบันของแม่น้ำาสาย-แม่น้ำารวก	ณ	จังหวัดเชียงราย		ใน	๙	พ.ค.๖๐
	 	 ๔.๓.๕	ประชุม	JBC	ไทย-เมียนมา	(ฝ่ายไทย)	ครั้งที่	๒/๒๕๖๐	ณ	กระทรวงการต่างประเทศ	
เมื่อ	๒๙	พ.ค.๖๐
	 	 ๔.๓.๖	เจ้ากรมอุทกศาสตร์ในฐานะคณะกรรมาธิการ	JBC	(ฝ่ายไทย)	ร่วมประชุม	JBC	ไทย-
เมียนมา	 ครั้งที่	 ๙	 และการประชุม	 SOM	ภายใต้	 JBC	 ระหว่าง	 ๑๒-๑๔	 ก.ค.	 ๖๐	ณ	 โรงแรมแชงกรี-ลา	
กรุงเทพฯ

๕ ง�นประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     ๕.๑	ผู้อำานวยการกองสำารวจแผนที่	เป็นคณะทำางานการจัดทำาขอบเขตงานสำาหรับโครงการจัดหาเรือดำาน้ำา  
เข้าร่วมประชุมตามที่คณะกรรมการกำาหนด	ระหว่าง	ต.ค.๕๙	-	มี.ค.๕๙
 ๕.๒	 ผู้อำานวยการกองสำารวจแผนที่	 	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำาหลักเขตแดนร่วม	 	 ระหว่าง
ไทย-มาเลเซีย	(ฝ่ายไทย)		ที่กระทรวงการต่างประเทศ	ใน	๒๙	พ.ย.๕๙
	 ๕.๓	ผู้อำานวยการกองสำารวจแผนที่		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมไทย	-	เมียนมา	เกี่ยวกับเขตแดน
คงที่ช่วงแม่น้ำาสาย-แม่น้ำารวก	(ฝ่ายไทย)	ครั้งที่	๑	/๒๕๕๙		ที่กรมสนธิสัญญาและกฏหมาย		กระทรวงการต่าง
ประเทศ	ใน	๒	ธ.ค.๕๙
 ๕.๔	ผู้อำานวยการกองสำารวจแผนที่		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสำารวจร่วมทางเทคนิค	ไทย	-	เมียนมา  
ครั้งที่	๓	ณ	โรงแรมแชงกรีลา	กรุงเทพฯ		ระหว่าง	๑๒	-	๑๔	ก.ค.๖๐	
	 ๕.๕	ผู้อำานวยการกองสำารวจแผนที่		เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วม	ไทย-ลาว	ครั้งที่	๑๔	
ณ	อำาเภอเมือง	จังหวัดอุดรธานี		ระหว่าง	๒	-	๔	ก.ย.๖๐
 ๕.๖	 ผู้อำานวยการกองสำารวจแผนที่	 	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสำารวจร่วมทางเทคนิคไทย-เมียนมา 
ครั้งที่	๓	ณ	โรงแรมแชงกรีลา	กรุงเทพ		ระหว่าง	๑๒	-	๑๔	ก.ค.๖๐
	 ๕.๗	 รองผู้อำานวยการกองสำารวจแผนที่	 เข้าร่วมประชุมการจัดทำาแผนที่และการสำารวจร่องน้ำาท่าเทียบ
เรือคลังน้ำามันบ้านคลองรั้ว	โรงไฟฟ้ากระบี	่จังหวัดกระบี่	ที่	กรมส่งกำาลังบำารุงทหารเรือ	ใน	๗	ธ.ค.๕๙
 ๕.๘	 รองผู้อำานวยการกองสำารวจแผนที่	 เข้าร่วมประชุมการใช้พื้นที่ทางทหารของเกาะกูด	 ให้เป็นรูปธรรม
ร่วมกับหน่วยใช้ประโยชน์ที่ดินเกาะกูด	และหน่วยที่เกี่ยวข้อง	ที่	กรมยุทธการทหารเรือ	ใน	๒๕	ธ.ค.๕๙	
 ๕.๙	 รองผู้อำานวยการกองสำารวจแผนที่	 เป็นคณะทำางานเพื่อรับผิดชอบงานของคณะกรรมการเจ้าของเรื่อง
ที่ดินบริเวณตำาบลบางพระ	 และตำาบลหนองขาม	 อำาเภอศรีราชา	 จังหวัดชลบุรี	 เข้าร่วมประชุมตามที่คณะ
กรรมการกำาหนด	ระหว่าง	ต.ค.๕๙	-	ก.ย.๖๐
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	 ๕.๑๐	 รองผู้อำานวยการกองสำารวจแผนที่	 เป็นพยานในการเบิกเรื่องที่ดินราชพัสดุแปลง	 ชบ.๔๖๕	 และ 
ชบ.๔๗๗		ที่ศาลจังหวัดชลบุรี	ตามหมายเรียกพยาน	ระหว่าง	ต.ค.๕๙	-	ก.ย.๖๐	
	 ๕.๑๑	นาวาโท	สมาน		ได้รายรัมย์	หัวหน้าแผนกเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ	เข้าร่วมการสัมมนา
ทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือ	 ไทย-เยอรมัน	 ณ	 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวน
ชั่นโฮเทล	กรุงเทพฯ	ใน	๒๘	ต.ค.๕๙
	 ๕.๑๒	นาวาโท	สมาน	 	 ได้รายรัมย์	 หัวหน้าแผนกเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ	 เข้าร่วมประชุม
หารือเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบนดอนชม	กรุงเทพฯ	ใน	๖	มี.ค.๖๐
	 ๕.๑๓	 นาวาโท	 สมาน	 	 ได้รายรัมย์	 หัวหน้าแผนกเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ	 เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการประสานการดำาเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำาล้านช้าง-แม่น้ำาโขง	
(ฝ่ายไทย)	ครั้งที่	๑/๒๕๖๐	กรมเจ้าท่า	กรุงเทพฯ	ใน	๑๗	มี.ค.๖๐
 ๕.๑๔	นาวาโท	สมาน		ได้รายรัมย	์ 	หัวหน้าแผนกเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ		 เป็นผู้แทนกรม
อุทกศาสตร	์เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดร่างกฎกระทรวงกำาหนดให้เขตทะเลชายฝั่งมีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเล
ออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเล	ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ	เมื่อ	๑๗	มี.ค.๖๐
	 ๕.๑๕	นาวาโท	สุขสันต์	 	สื่อสกุล	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพและฐานข้อมูลอุทกศาสตร์	 	 เข้าร่วม
ประชุมพิจารณารายละเอียดและขอบเขตงาน	(TOR)	ณ	การท่าเรือสัตหีบ	ฐานทัพเรือสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	เมื่อ	๑๓	
ม.ค.๖๐
	 ๕.๑๖	 นาวาโท	 สุขสันต์	 	 สื่อสกุล	 หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพและฐานข้อมูลอุทกศาสตร์	 เข้าร่วม
ประชุมพิจารณาการกำาหนดโครงการสำารวจ	“The	2018	R/V	Fridtjof	Nansen	Surveys	 in	 the	Bay	of	
Bengal,	and	of	the	Management	and	Capacity	Development	Components	of	the	Programme”	เมื่อ	
๒๕	ก.ย.๖๐
	 ๕.๑๗	 ข้าราชการกองสำารวจแผนที่	 ประกอบด้วยผู้อำานวยการกองสำารวจแผนที่และหัวหน้าแผนกไป
ร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	TUC	:The	GIS	User	Conference		ครั้งที	่๒๒	ประจำาปี	
๒๕๖๐	ภายใต้แนวความคิด	“The	Science	of	Where	for	Thailand	4.0”	ณ	โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น	
โฮเทล	กรุงเทพฯ	เมื่อ	๓๑	ส.ค.๖๐
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กองสร้างแผนที่ (Cartographic Division)
ภารกิจ
 มีหน้าที่อำานวยการ ประสานงาน และดำาเนินการเกี่ยวกับการสร้างต้นฉบับแผนที่ และผลิตแผนที่
เดินเรือ แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนที่พิเศษเพื่อการทหาร แผนผังต่างๆ ตลอดจนจัดพิมพ์เอกสาร บรรณสาร
การเดินเรือทุกชนิด และจัดทำาส่วนแก้ไขประกาศชาวเรืออิเล็กทรอนิกส์

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี
 ๑. ด้านการสร้างและผลิตแผนที่

 แผนที่เดินเรือที่ครอบคลุมพื้นที่น่านน้ำาไทย รวมทั้งสิ้น ๘๐ ระวาง โดยแบ่งเป็นแผนที่มูลฐานทางราบ 
WGS84 จำานวน ๔๓ ระวาง และแผนที่มูลฐานทางราบ INDIAN1975 จำานวน ๓๗ ระวาง  ส่วนแผนที่เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันมีจำานวนทั้งสิ้น ๓๙ เซลล์ 
  ๑.๑ งานแผนที่เดินเรือ
   ๑.๑.๑ จัดพิมพ์แผนที่เดินเรือที่แล้วเสร็จ จำานวน ๓ ระวาง
   ๑.๑.๒ อยู่ระหว่างการประกอบระวางแผนที่และตรวจสอบคุณภาพแผนที่ จำานวน ๙ ระวาง
  ๑.๒ งานแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
   ๑.๒.๑ จัดสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ จำานวน ๒ เซลล์
   ๑.๒.๒ จัดทำาไฟล์ปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัย จำานวน ๒ ครั้ง 
รวม ๑๔ ไฟล์ เกี่ยวข้องกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ จำานวน ๑๐ เซลล์
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   ๑.๒.๓ การบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้งและ
ปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้เรือในกองทัพเรือ จำานวน ๔ ครั้ง
    ๑.๒.๓.๑ การบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้ง
และปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้เรือในกองทัพเรือ ในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ทัพเรือภาคที่ ๑   และ
ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด อำาเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี ระหว่าง ๑๙ – ๒๗ ม.ค.๖๐

    ๑.๒.๓.๒ การบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์    พร้อมทั้ง
ติดตั้งและปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้เรือในกองทัพเรือ ในพื้นที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ 
จังหวัดพังงา ระหว่าง ๑๙ – ๒๕ มิ.ย.๖๐
    ๑.๒.๓.๓ การบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์    พร้อมทั้ง
ติดตั้งและปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้เรือในกองทัพเรือ ในพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ 
จังหวัดสงขลา ระหว่าง ๑-๖ พ.ค.๖๐
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    ๑.๒.๓.๔ การบรรยายความรู้เกี่ยวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์   พร้อมทั้ง
ติดตั้งและปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้เรือในกองทัพเรือ พื้นที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ 
จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง ๑๖ – ๑๘ ส.ค.๖๐

 ๒. งานควบคุมคุณภาพการสร้างและผลิตแผนที่
  ๒.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแผนที่เดินเรือ จำานวน ๖ ระวาง ได้แก่ หมายเลข 
๓๐๗A ๓๐๗B ๑๖๔ ๑๑๙ ๒๔๓ และ ๑๑๕A

การตรวจสอบต้นฉบับแผนที่โดยนายทหารควบคุมคุณภาพแผนที่
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  ๒.๒  ตรวจสอบความถูกต้องในทะเลของแผนที่เดินเรือ จำานวน ๘ หมายเลข ได้แก่ หมายเลข 
๒๔๖ ๑๑๕A FR01 FR02 ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๓๘ และ ๑๗๕

  ๒.๓  ตรวจสอบความถูกต้องต้นฉบับแผนที่สำารวจ จำานวน ๒ หมายเลข ได้แก่ หมายเลขทั่วไป 
๓๒๓ และ ๓๒๔
  ๒.๔ ตรวจสอบความถูกต้องระวางสำารวจหยั่งน้ำาตรวจสอบสิ่งอันตรายใต้น้ำาบริเวณ อำาเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  ๒.๕ ออกใบสั่งงานเปลี่ยนต้นฉบับใหม่แผนที่เดินเรือ หมายเลข ๓๐๗B ๑๑๑ ๑๑๑A ๑๑๒A 
๓๓๑ ๒๖๑ ๒๕๕ ๒๒๗ ๓๓๔ FR01 FR02 ๑๑๙ พ.๒๓ ๑๔๑ ๒๒๕ และ พ.๒๕
  ๒.๖ ออกใบสั่งงานต้นฉบับใหม่แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข TH400116 TH400334 
TH500156 TH40FR01 TH40FR02 TH500374 TH500138 TH500P23 TH500111 TH60111A TH400112 
TH50112A TH400331 TH300261 และ TH400255
 ๓. งานจัดเก็บ ลงทะเบียนควบคุมเอกสาร และแก้ไขต้นฉบับแผนที่เดินเรือ
  ๓.๑  จัดเก็บแผนที่เดินเรือออกใหม่และบรรณาธิกรใหม่ จำานวน ๓ ระวาง ได้แก่ หมายเลข ๑๔๒ 
๒๔๖ และ ๑๒๐
  ๓.๒ จัดเก็บต้นฉบับแผนที่สำารวจจำานวน ๘ หมายเลข ได้แก่ หมายเลขทั่วไป ๒๙๗ ๓๑๙ ๓๒๓ 
๓๒๔ ๓๒๕ ท๓๒๖ ๓๒๗ และ ๓๒๑ รวมระวางสำารวจจำานวนทั้งสิ้น ๕๐ ระวาง แฟ้มรายงานการสำารวจจำานวน 
๗ เล่ม และแผ่น CD รายงานการสำารวจจำานวน ๘ แผ่น
  ๓.๓ จัดเก็บประกาศชาวเรือที่เกี่ยวข้องกับแผนที่เดินเรือในน่านน้ำาไทย จำานวน ๑๕ หมายเลข 
   ๓.๓.๑ ประกาศชาวเรือถาวรจำานวน ๙ หมายเลข
   ๓.๓.๒ ประกาศชาวเรือชั่วคราวจำานวน ๖ หมายเลข
   ๓.๓.๓ ประกาศคำาเตือนเพื่อการเดินเรือจำานวน ๑๘ หมายเลข
  ๓.๔ ตรวจสอบ ปรับปรุง และจัดระเบียบตู้เก็บระวางสำารวจแผนที่
  ๓.๕ แก้ไขแผนที่เดินเรือตามประกาศชาวเรือจำานวน ๗ หมายเลข มีแผนที่ที่เกี่ยวข้องจำานวน
ทั้งสิ้น ๑๔ หมายเลข
  ๓.๖ ให้บริการเบิก-ยืม เอกสารหลักฐานการสร้างแผนที่ จำานวน ๕๘ รายการ
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 ๔. งานรวบรวมจัดทำาและปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการสร้างแผนที่
  ๔.๑ ปรับปรุงฐานข้อมูลระวางสำารวจ ปัจจุบันมีข้อมูลจำานวน ๑,๔๒๔ ระเบียน
  ๔.๒ ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือ ปัจจุบันมีข้อมูลจำานวน ๘๐ ระเบียน
  ๔.๓ ปรับปรุงฐานข้อมูลประกาศชาวเรือ ปัจจุบันมีข้อมูลจำานวน ๓๕๕ ระเบียน
  ๔.๔ จัดเก็บข้อมูลแผนที่เดินเรือต่างประเทศ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  จำานวน ๓๔๖ หมายเลข 
ลงในฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือต่างประเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS แบ่งเป็น ๒ ชุดข้อมูล ได้แก่
   ๔.๔.๑ ข้อมูลจากกรมแผนที่หทาร บริเวณชายฝั่งทะเล มีข้อมูลจำานวน ๑๘๘ ระเบียน
   ๔.๔.๒ ข้อมูลจาก GISTDA บริเวณประเทศไทย มีข้อมูลจำานวน ๒,๕๖๕ ระเบียน
  ๔.๕ ปรับปรุงและตรวจสอบฐานข้อมูลทำาเนียบไฟและทุ่น จำานวน ๕๒๑ ระเบียน 

สแกนข้อมูลแผนที่ต้นฉบับและบรรณาธิกรใหม่ในรูปแบบไฟล์ .JPG      การจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลแผนที่บกชุด L7018
         เพื่อเก็บรวบรวมในระบบฐานข้อมูลดิจิทัล    ในคลังเอกสารหลักฐาน

 ๕. งานจัดพิมพ์แผนที่และบรรณสาร
  ๕.๑ งานจัดพิมพ์ตามแผนงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๖๐
   ๕.๑.๑ หนังสือมาตราน้ำา ปี ๒๕๖๐  จำานวน ๕,๐๐๐ เล่ม
   ๕.๑.๒ หนังสือเวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ขึ้น-ตก ประจำาปี ๒๕๖๐ จำานวน ๔๐๐ เล่ม
   ๕.๑.๓ หนังสือพจนานุกรมศัพท์อุทกศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐ จำานวน ๕๐๐ เล่ม
   ๕.๑.๔ หนังสือรายงานประจำาปี ๒๕๕๙ จำานวน ๕๐๐ เล่ม

ตัวอย่างบรรณสารต่างๆ ที่ออกแบบและจัดพิมพ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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  ๕.๒ งานสนับสนุนหน่วยต่างๆ
   ๕.๒.๑ หนังสืออุทกสาร เล่มที่ ๑ ต.ค.๕๙ – เม.ย.๖๐ จำานวน ๔๐๐ เล่ม
   ๕.๒.๒ หนังสืออุทกสาร เล่มที่ ๒ เม.ย. – ก.ย.๕๙ จำานวน ๔๐๐ เล่ม
   ๕.๒.๓ สูจิบัตร/แผ่นพับงานสมเด็จย่า จำานวน ๓๐๐ แผ่น
   ๕.๒.๔ สนับสนุนการพิมพ์ให้กับกรมยุทธการทหารเรือ จำานวน ๒,๔๐๐ แผ่น
   ๕.๒.๕ สนับสนุนกองการบินทหารเรือ จำานวน ๙๔,๔๐๐ แผ่น
   ๕.๒.๖ สนับสนุนกรมพลาธิการทหารเรือ จำานวน ๓๙,๒๐๐ แผ่น
   ๕.๒.๗ งานพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์แผนที่ตามความต้องการ (Print on Demand) ดังนี้
    ๑) แผนที่เดินเรือหมายเลข ๑๔๒ จำานวน ๗๐ แผ่น
    ๒) แผนที่เดินเรือหมายเลข ๒๔๓ จำานวน ๑๕๐ แผ่น
    ๓) แผนที่เดินเรือหมายเลข ๓๓๓ จำานวน ๕๐ แผ่น
    ๔) แผนที่เดินเรือหมายเลข ๑๑๕ จำานวน ๔ แผ่น
    ๕) แผนที่เดินเรือหมายเลข ๑๐๒ จำานวน ๑๕๐ แผ่น
    ๖) แผนที่เดินเรือหมายเลข ๐๔๕ จำานวน ๕๐ แผ่น
    ๗) พิมพ์สนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ จำานวน ๕๔๘ แผ่น
   ๕.๒.๘ งานพิมพ์ด้วยระบบออฟเซต ดังนี้
    ๑) แผนที่เดินเรือหมายเลข ๑๔๒ จำานวน ๒,๑๒๕ แผ่น
    ๒) แผนที่เดินเรือหมายเลข ๑๒๐ จำานวน ๒,๐๑๐ แผ่น
    ๓) แผนที่เดินเรือหมายเลข ๒๔๖ จำานวน ๑,๕๓๗ แผ่น
    ๔) พิมพ์ออฟเซตสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ จำานวน ๓,๐๐๐ แผ่น
   ๕.๒.๙ ถ่ายรูปงานกิจกรรมต่างๆ ของกรมอุทกศาสตร์ จำานวน ๖๗ งาน
   ๕.๒.๑๐ จัดทำาใบประกาศนียบัตรให้นักเรียนหลักสูตรต่างๆ ของกรมอุทกศาสตร์และใบ
ประกาศพิธีปลดทหารกองประจำาการ จำานวน ๔๘ แผ่น
   ๕.๒.๑๑ ออกแบบและพิมพ์งานต่างๆ สนับสนุนหน่วยข้ึนตรงกรมอุทกศาสตร์ จำานวน ๒๑ งาน

การปฏิบัติงานการพิมพ์ระบบออฟเซต

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๓๘



การปฏิบัติงานพิมพ์แผนที่ด้วยเครื่องพิมพ์แผนที่ตามความต้องการ (PRINT ON DEMAND)
 ๖. งานพัฒนาองค์บุคคลและองค์ความรู้ และระบบงานสร้างแผนที่
  ๖.๑ นาวาเอก ประสิทธ์ิ  จันทร ผู้อำานวยการกองสร้างแผนท่ี  และ นาวาตรี ไพรัช  พิกุลทอง  
ประจำาแผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสมาคมการทำาแผนที่ระหว่างประเทศ ครั้ง
ที่ ๒๘ (28th International Cartographic Conference of the International Cartographic Association) 
ระหว่าง ๓๐ มิ.ย. – ๙ ก.ค.๖๐ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

   

  ๖.๒ นาวาเอกหญิง อรนุช พรแดง นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กรมกำาลังพลทหารเรือ ช่วยปฏิบัติ
ราชการกรมอุทกศาสตร์ และ นาวาตรี ไพรัช  พิกุลทอง ประจำาแผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ ช่วยปฏิบัติ
ราชการกองสร้างแผนที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับแผนแม่บทข่าวกรองการภาพ
กองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ ๒๔ - ๒๗ ก.ค.๖๐
 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๓๙



  ๖.๓ นาวาเอกหญิง อรนุช  พรแดง นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กรมกำาลังพลทหารเรือ ช่วย
ปฏิบัติราชการกรมอุทกศาสตร์  เข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพกำาลังพลด้านการข่าวในการรวบรวมข่าวสารทาง
เปิด ณ โรงแรมเดอะไทด์ อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ ๑ - ๓ มี.ค.๖๐

  ๖.๔ นาวาเอกหญิง อรนุช  พรแดง  นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กรมกำาลังพลทหารเรือ 
ช่วยปฏิบัติราชการกรมอุทกศาสตร์ นาวาเอก ชัยสิทธิ์  ปานแดง รองผู้อำานวยการกองสร้างแผนที่ พันจ่าเอก 
วิสุทธิ์  อ่อนอินทร์ และ จ่าเอก สารัช  โพธิ์ทอง เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของคณะอนุกรรมการภาพถ่ายทางอากาศ  ณ โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท อำาเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ ๒๖ – ๓๐ มิ.ย.๖๐
         ๖.๕ นาวาตรี อารีย์  หวันหละเบ๊ะ หัวหน้าแผนที่ยุทธการ กองสร้างแผนที่ ศึกษาหลักสูตร 
“การทำาแผนที่ทางทะเลและการประเมินข้อมูล” (Marine Cartography and Data Assessment) ณ UKHO 
เมือง Taunton สหราชอาณาจักร ตั้งแต่ ๒ ก.ย. – ๑๗ ธ.ค.๖๐

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๔๐



  ๖.๕ เรือโท กฤษดา  กลางพิมาย ประจำาแผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร Category B : Marine Cartography and Data Processing Continuation Course ณ UKHO 
เมือง Taunton สหราชอาณาจักร ตั้งแต่ ๒๓ ม.ค. – ๓๑ มี.ค.๖๐

 
  ๖.๗ เรือโท อวยชัย  โพธิ์ทอง ประจำาแผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับการอบรม
หลักสูตร IC-ENC International ENC Validation Training Course ณ ศูนย์อุทกศาสตร์แห่งชาติมาเลเซีย 
ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ ๗ – ๑๘ พ.ย.๕๙

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๔๑
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๒. งานด้านสมุทรศาสตร์การทหาร
 ๒.๑ การตรวจวัดเสียงใต้น้ำา เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จำานวน ๑๒ ครั้ง และ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำานวน ๑๒ ครั้ง 
 
      

    

 ๒.๒ การเข้าร่วมการฝึกต่อต้านการก่อการร้ายบนแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ ประจำาปี ๒๕๖๐ จำานวน ๒ ครั้ง 
ระหว่าง ๒๔ - ๒๗ ก.ค.๖๐ และ ๓๑ ก.ค. - ๔ ส.ค.๖๐

  

 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๔๓



๓. การดำาเนินการสำารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ ร่วมกับคณะปฏิบัติงานวิทยากรฯ ตามแผนงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ กองทัพเรือ
 ๓.๑ การประชุมแผนการปฏิบัติงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ บริเวณ อำาเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี 
 ๓.๒ การสำารวจข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ เก็บตัวอย่างน้ำา และตัวอย่างตะกอนพื้นท้องทะเล บริเวณพื้นที่
รอบเกาะแสมสาร และบริเวณใกล้เคียง จำานวน ๒ คร้ัง (คร้ังละ ๕ วัน) ระหว่าง ๒๐ - ๒๔ มี.ค.๖๐ และ ๑๐ - 
๑๔ ก.ค.๖๐ 
 ๓.๓ การสำารวจข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ เก็บตัวอย่างน้ำา และตัวอย่างตะกอนพื้นท้องทะเล บริเวณพื้นที่
อ่าวสัตหีบ จำานวน ๑ ครั้ง (๕ วัน) ระหว่าง ๒๑ - ๒๕ ส.ค.๖๐
 ๓.๔ การสำารวจข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ เก็บตัวอย่างน้ำา และตัวอย่างตะกอนพื้นท้องทะเล บริเวณพื้นที่
หาดสอ ถึง หาด กบร.กร. จำานวน ๑ ครั้ง (๗ วัน) ระหว่าง ๒๘ ส.ค. - ๓ ก.ย.๖๐
 ๓.๕ การสำารวจข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ เก็บตัวอย่างน้ำา บริเวณพื้นที่รอบเกาะแสมสาร และบริเวณ
ใกล้เคียง จนถึงเกาะจวง จำานวน ๖ ครั้ง (ครั้งละ ๓ วัน) ระหว่าง ๑๑ - ๑๓ พ.ย.๕๙, ๒๐ - ๒๐ ม.ค.๖๐, ๑๗ - ๑๙ 
มี.ค.๖๐, ๒๖ - ๒๘ พ.ค.๖๐, ๗ - ๙ ก.ค.๖๐ และ ๑ - ๓ ก.ย.๖๐

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๔๔



๔. การดำาเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีวัดระดับน้ำาในน่านน้ำาไทย
 ๔.๑ การตรวจสอบค่าระดับโดยละเอียดและซ่อมบำารุงสถานีวัดระดับน้ำากองบัญชาการกองทัพเรือ จำานวน 
๑ ครั้ง ระหว่าง ๒๖ - ๒๘ เม.ย.๖๐ ระยะเวลาประมาณ ๓ วัน
 ๔.๒ การตรวจสอบค่าระดับโดยละเอียดและซ่อมบำารุงสถานีวัดระดับน้ำาป้อมพระจุลจอมเกล้า จำานวน 
๑ ครั้ง  ระหว่าง ๒๘ มิ.ย. - ๒ ก.ค.๖๐ ระยะเวลาปะมาณ ๕ วัน  
 ๔.๓ การตรวจสอบค่าระดับเบื้องต้น เก็บข้อมูล และซ่อมบำารุงสถานีวัดระดับน้ำาบริเวณฝั่งทะเลอันดามัน 
จำานวน ๒ ครั้ง ตั้งแต่ ๒๕ พ.ย. - ๖ ธ.ค.๕๙ และ ๑๒ - ๒๓ มิ.ย.๖๐ รวมระยะเวลาประมาณ ๒๔ วัน
 ๔.๔ การตรวจสอบค่าระดับและซ่อมบำารุงสถานีวัดระดับน้ำาบริเวณฝั่งทะเลอันดามัน จำานวน ๑ ครั้ง 
ระหว่าง ๑๔ มี.ค. - ๑๒ เม.ย.๖๐ ระยะเวลาประมาณ ๓๐ วัน  
 ๔.๕ การตรวจสอบค่าระดับและซ่อมบำารุงสถานีวัดระดับน้ำาบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก จำานวน ๑ ครั้ง    
ระหว่าง ๑๙ เม.ย. - ๙ พ.ค.๖๐ ระยะเวลาประมาณ ๒๑ วัน  
 ๔.๖ การตรวจสอบค่าระดับและซ่อมบำารุงสถานีวัดระดับน้ำาบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จำานวน ๑ ครั้ง  
ระหว่าง ๗  - ๑๖ พ.ย.๕๙ ระยะเวลาประมาณ ๑๐ วัน  
 ๔.๗ การตรวจสอบและเก็บข้อมูลระดับน้ำาระบบดิจิทัลบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จำานวน ๔ ครั้ง ระหว่าง  
๔ - ๖ ม.ค.๖๐   ๖ - ๘ มี.ค.๖๐   ๒๔ - ๒๖ พ.ค.๖๐ และ ๒ - ๔ ส.ค.๖๐
 ๔.๘ การตรวจสอบและเก็บข้อมูลระดับน้ำาที่สถานีวัดระดับน้ำากองบัญชาการกองทัพเรือ กรมอุทกศาสตร์ 
และป้อมพระจุลจอมเกล้า จำานวน ๒ ครั้ง ระหว่าง  ๒๕ - ๒๖ พ.ค.๖๐ และ ๒๖ - ๒๗ ก.ค.๖๐    
 ๔.๙ การตรวจสอบและซ่อมบำารุงสถานีวัดระดับน้ำาฝั่งทะเลอันดามันกรณีฉุกเฉิน เพื่อการเตือนภัย (ฉุกเฉิน) 
จำานวน ๗ ครั้ง ระหว่าง ๗ - ๑๒ พ.ย.๕๙   ๙ - ๑๕ ม.ค.๖๐  ๗ - ๑๑ ก.พ.๖๐  ๙ - ๑๒ มี.ค.๖๐  ๒๒ - ๒๘ 
มี.ค.๖๐  ๑๒ - ๑๘ พ.ค.๖๐ และ ๑๔ - ๒๔ ส.ค.๖๐

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๔๕



๕. งานวิเคราะห์และจัดทำาฐานข้อมูลสมุทรศาสตร์
 ๕.๑ การทำานายน้ำาเพื่อจัดทำามาตราน้ำาในน่านน้ำาไทยประจำาปี พ.ศ.๒๕๖๐ รวม ๒๙ สถานี
 ๕.๒ การจัดทำาระบบฐานข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ร่วมกับกองวิทยาการ  
 ๕.๓ การจัดหาระบบพยากรณ์สภาวะแวดล้อมทางทะเลตามชั้นความลึก (Regional Ocean Modeling 
System ; ROMS) ในระยะแรก 

๖. งานรักษาสถานภาพเครื่องมือสำารวจ
 ๖.๑ การตรวจสอบและซ่อมบำารุงเคร่ืองมือสำารวจสมุทรศาสตร์ให้พร้อมใช้ราชการ ควบคุมบัญชีเบิก - จ่าย วัสดุ 
อุปกรณ์ และควบคุมบัญชีครุภัณฑ์ให้ตรงตามบัญชี รวมทั้งจัดทำาคู่มือการใช้งานเครื่องมือสำารวจสมุทรศาสตร์
 ๖.๒ การทดสอบเปรียบเทียบการทำางานของเครื่องมือสำารวจสมุทรศาสตร์ให้ได้มาตรฐานพร้อมใช้งาน 
และจัดระเบียบคลังจัดเก็บเครื่องมือสำารวจสมุทรศาสตร์

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๔๖



๗. การปฏิบัติงานสนับสนุนอื่นๆ
 ๗.๑ การสนับสนุนและการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการภายนอกและภาคเอกชน
  - การให้การสนับสนุนข้อมูลระดับน้ำา ข้อมูลอุทกวิทยา และหนังสือมาตราน้ำา แก่หน่วยงาน
ราชการภายนอก จำานวน ๑๓ ราย และภาคเอกชน จำานวน ๑๓ ราย 
  - การสนับสนุนการฝึกงานด้านสมุทรศาสตร์ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
จำานวน ๑ คน และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำานวน ๒ คน ระหว่าง ๒๙ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ และ
ระหว่าง ๑ - ๓๐ มิ.ย.๖๐ 

  

  - การสนับสนุนข้อมูลระดับน้ำาให้แก่คณะอนุกรรมการติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำา 
(กรมชลประทาน) จำานวน ๓๖ ครั้ง และเข้าร่วมประชุมในคณะอนุกรรมการดังกล่าว จำานวน ๖ ครั้ง
 ๗.๒ การประชุมสัมมนา อบรม หน่วยงานนอกกองทัพเรือ
  - การเข้าร่วมการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Training Programme on Regional Ocean 
Governance Framework, Implementation of United nations Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS) and its Related Instruments in the southeast Asian Seas and the Indian Ocean 
ณ อาคารนาวีภิรมย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่าง ๒ - ๒๗ ก.ค.๖๐

     
  - การเข้าร่วมการประชุมบูรณาการการบริหารจัดการน้ำาเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำาท่วมกรุงเทพฯ 
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จำานวน ๑ ครั้ง
  - การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ำาและภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำานวน ๑ ครั้ง

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๔๗



  - การประชุมคณะทำางานทางวิชาการร่วมไทย-มาเลเซีย ในการปรับปรุงแม่น้ำาโก-ลก ครั้งที่ ๓๕ 
(The 35th Meeting of Malaysia- Thailand Joint Technical Working Group on the Golok River 
Mouth Improvement Project; JTWG) ๑ ครั้ง ระหว่าง ๒๔ – ๒๗ ก.ค.๖๐ ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
   

  

  - การเข้าร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง อาทิเช่น กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง  กรมทรัพยากรธรณี  จำานวน ๕ ครั้ง
  - การเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำาของ
กรมชลประทาน จำานวน ๖ ครั้ง
  - การให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัทบ้านปู จำากัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป 
จำานวน ๑ ครั้ง
  - การลงคำาสั่งให้ข้าราชการในสังกัดกองสมุทรศาสตร์ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่างๆ ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ จำานวน ๕๓ ครั้ง

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๔๘



กองอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Division)
ภารกิจ
 มีหน้าที่บริการข่าวอากาศให้แก่ส่วนราชการในกองทัพเรือและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บริษัทการบิน
และเรือต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อช่วยในการเดินเรือและเดินอากาศ ตลอดจนการควบคุมตรวจตรากิจการ
ในสายวิทยาการอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี
๑. งานตรวจอากาศและสถิติ
 ๑.๑ ตรวจอากาศผิวพื้น จำานวน ๒,๙๒๐ ครั้ง ตรวจอากาศการบิน จำานวน ๑๗,๕๒๐ ครั้ง ตรวจอากาศ
ชั้นบน จำานวน  ๗๓๐  ครั้ง
 ๑.๒ จัดเจ้าหน้าที่ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศเกาะแสมสาร ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ จำานวน ๒๔ ครั้ง
 ๑.๓ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตรวจอากาศพร้อมอุปกรณ์ ไปปฎิบัติราชการทะเล พื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ร่วมกับเรือหลวงสุริยะ เรือหลวงศุกร์ และ เรือหลวงพฤหัสบดี 
 ๑.๔ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตรวจอากาศพร้อมอุปกรณ์ ไปตรวจอากาศในพื้นที่ที่ได้รับการร้องขอจากหน่วย
ต่างๆ ภายในกองทัพเรือ จำานวน ๒๗ ครั้ง
 ๑.๕ จัดทำาสรุปสภาพอากาศจากผลการตรวจที่ได้จาก สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ จำานวน ๑๕ สถานี
 ๑.๖ จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการยิงขีปนวิถีให้กับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน 
และรักษาฝั่ง และกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน
 ๑.๗ จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศชั้นบน เพื่อสนับสนุนการกระโดดร่มของกองพันลาดตระเวน 
กองพลนาวิกโยธิน

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๔๙



๒. งานเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
 ๒.๑ ซ่อมบำารุงเครื่องมือสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ทุกๆ ๔ เดือน จำานวน ๑๖ สถานี ได้แก่ 
  ๒.๑.๑ สถานีตรวจอากาศกองอุตุนิยมวิทยา อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  ๒.๑.๒ สถานีตรวจอากาศโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
  ๒.๑.๓ สถานีตรวจอากาศเกาะหมู จังหวัดชลบุรี
  ๒.๑.๔ สถานีตรวจอากาศเกาะเตาหม้อ จังหวัดชลบุรี
  ๒.๑.๕ สถานีตรวจอากาศกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จังหวัดระยอง
  ๒.๑.๖ สถานีตรวจอากาศประภาคารระยอง จังหวัดระยอง
  ๒.๑.๗ สถานีตรวจอากาศเกาะกูด จังหวัดตราด
  ๒.๑.๘ สถานีตรวจอากาศหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒ จังหวัดตราด
  ๒.๑.๙ สถานีตรวจอากาศ อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  ๒.๑.๑๐ สถานีตรวจอากาศเกาะมัตโพน จังหวัดชุมพร
  ๒.๑.๑๑ สถานีตรวจอากาศ อำาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
  ๒.๑.๑๒ สถานีตรวจอากาศอำาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ๒.๑.๑๓ สถานีตรวจอากาศฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ จังหวัดสงขลา
  ๒.๑.๑๔ สถานีตรวจอากาศท่าเรือน้ำาลึก จังหวัดระนอง
  ๒.๑.๑๕ สถานีตรวจอากาศ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดพังงา
  ๒.๑.๑๖ สถานีตรวจอากาศ ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต
 ๒.๒ ซ่อมบำารุงเครื่องมือตรวจอากาศชนิดติดตั้งประจำาที่ ทุกๆ ๔ เดือน จำานวน ๗ สถานี ได้แก่
  ๒.๒.๑ สถานีตรวจอากาศสถานีปฏิบัติการฐานบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จังหวัดระยอง
  ๒.๒.๒ สถานีตรวจอากาศโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี
  ๒.๒.๓ สถานีตรวจอากาศสนามอุตุนิยมวิทยา กองอุตุนิยมวิทยา จังหวัดชลบุรี
  ๒.๒.๔ สถานีตรวจอากาศประภาคารแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
  ๒.๒.๕ สถานีตรวจอากาศสถานีสมุทรศาสตร์หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                        
  ๒.๒.๖ สถานีตรวจอากาศประภาคารหลังสวน จังหวัดชุมพร
  ๒.๒.๗ สถานีตรวจอากาศสถานีปฏิบัติการฐานบิน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ จังหวัดสงขลา

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๕๐



๓. งานพยากรณ์อากาศและแจ้งเตือนภัย
 ๓.๑ งานจัดทำาและวิเคราะห์แผนที่อากาศ
   ๓.๑.๑ บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้นแผ่นหลัก จำานวน ๑,๔๖๐ แผ่น
  ๓.๑.๒ บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้นแผ่นย่อย จำานวน ๒,๙๒๐ แผ่น
  ๓.๑.๓ บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบนที่ระดับต่างๆ จำานวน ๑,๔๖๐ แผ่น
  ๓.๑.๔ บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์  ลมชั้นบนระดับ ๒,๐๐๐ ฟุต แผ่นขยาย จำานวน ๓๖๕ แผ่น
  ๓.๑.๕ บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่ความกดอากาศผิวพื้นเปลี่ยนแปลงภายในรอบ ๒๔ ชั่วโมง 
จำานวน ๓๖๕ แผ่น
  ๓.๑.๖ บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่อุณหภูมิผิวพื้นเปลี่ยนแปลงภายในรอบ  ๒๔  ชั่วโมง
จำานวน ๓๖๕ แผ่น
  ๓.๑.๗ บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่อุณหภูมิจุดน้ำาค้างเปลี่ยนแปลงภายในรอบ  ๒๔ ชั่วโมง
จำานวน ๓๖๕ แผ่น
  ๓.๑.๘ บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่ผิวพื้นแผ่นประกาศ จำานวน ๑,๐๙๕ แผ่น
  ๓.๑.๙ แจกจ่ายแผนที่แผ่นประกาศให้กับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน จำานวน ๖,๕๐๐ แผ่น
 ๓.๒ งานพยากรณ์อากาศ
  ๓.๒.๑ บรรยายสรุปข่าวอากาศภายในกองอุตุนิยมวิทยา จำานวน ๔๗ ครั้ง  (รายสัปดาห์)
  ๓.๒.๒ ออกคำาพยากรณ์อากาศและตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์และโปรแกรมไลน์ จำานวน 
๑,๕๕๙ ครั้ง
  ๓.๒.๓ ออกคำาเตือนสภาวะอากาศเลวร้าย จำานวน ๖๙ ฉบับ
  ๓.๒.๔ จัดทำาคำาพยากรณ์อากาศในรูปแบบแผนที่แผ่นประกาศ จำานวน ๒๑,๐๐๖ ฉบับ
  ๓.๒.๕ เผยแพร่คำาพยากรณ์อากาศผ่านเว็บไซต์ www.rtnmet.org มีผู้เข้าชมตลอดทั้งปี จำานวน 
๙๓,๒๖๑ ครั้ง     
  ๓.๒.๖ จัดทำาแฟ้มข้อมูลสำาหรับการบรรยายสรุปลักษณะอากาศและวิเคราะห์ผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติการทางทหาร ส่งให้กับศูนย์สนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ จำานวน 
๓๖๕ ครั้ง 
  ๓.๒.๗ จัดทำาแผนภาพพยากรณ์คลื่นด้วยแบบจำาลองเชิงตัวเลข Wave Model (WAM) จำานวน 
๗๓๐ ครั้ง ใน ๒ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพื้นที่อ่าวไทยจนถึงทะเลอันดามัน    
  ๓.๒.๘ ส่งนายทหารพยากรณ์อากาศบรรยายความรู้ด้านการพยากรณ์อากาศให้กับชมรมลูกเสือนาวี 
จำานวน ๒ ครั้ง   
  ๓.๒.๙  ส่งนายทหารพยากรณ์อากาศร่วมการฝึกภาคทะเลของหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ จำานวน ๒ คร้ัง
  ๓.๒.๑๐ บรรยายความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ จำานวน  ๑๑  ครั้ง

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๕๑



 ๓.๓ ผลการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดกระบวนการจัดการด้านการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัย
  

   

๔. งานสื่อสารข่าวอากาศ 
 ๔.๑ การติดต่อสื่อสารทางระบบวิทยุโทรศัพท์ (SSB)
  ๔.๑.๑ ติดต่อสื่อสารกับหมวดเรืออุทกศาสตร์ และสถานีประภาคาร ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ 
กรมอุทกศาสตร์ จำานวน ๔๙๐ ครั้ง
  ๔.๑.๒ ติดต่อสื่อสารกับเรือในหมวดเรืออุทกศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ ที่ออกปฏิบัติราชการใน
ทะเล จำานวน ๔๙๐ ครั้ง
 ๔.๒ การติดต่อส่ือสารทางระบบวิทยุโทรเลข (CW) กระจายข่าวอากาศให้กับเรือหลวงในทะเล เวลา ๐๗๑๕ 
และ ๑๖๓๐ จำานวน ๗๓๐ ครั้ง
 ๔.๓ การติดต่อสื่อสารทางระบบโทรสาร (FAX)
  ๔.๓.๑ รับข่าวราชนาวีที่มีมาถึงหน่วย และส่งข่าวให้หน่วยต่างๆ ตามจ่าหน้าที่อยู่นอกหน่วย 

จำานวน ๕๘๐ ฉบับ
  ๔.๓.๒ ส่งข่าวพยากรณ์อากาศให้กับหน่วยต่างๆ ใน
กองทัพเรือ ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนตามที่ร้องขอ 
จำานวน ๕,๙๔๐ ฉบับ
 ๔.๔ การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
  ๔.๔.๑ รับข้อมูลข่าวสารทางอุตุนิยมวิทยาจากศูนย์
โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ 
กรมอุตนุิยมวิทยา ในเขตพื้นที่เอเชีย ออสเตรเลีย และภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิค ทางอินเตอร์เน็ต จำานวน ๑๗,๑๕๕ หัวข้อ
  ๔.๔.๒ ส่งข่าวพยากรณ์อากาศให้กับหน่วยต่างๆ 
ในกองทัพเรือ ทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
จำานวน ๑๓,๒๔๐ ฉบับ
 ๔.๕ การบริการข้อมูลข่าวสารภายในหน่วย บริการให้ข้อมูล
ข่าวสารทางอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลทั่วไป ให้แก่กำาลังพลและ
ครอบครัว โดยกระจายเสียงทางสายภายในหน่วยงานและ
พื้นที่บริเวณใกล้เคียง จำานวน ๗๓๕ ครั้ง

 ลำาดับ ตัวชี้วัด  ผลการประเมิน
๑ ร้อยละความพึงพอใจ	 ๙๕
๒ ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศ ๘๐
๓ ละความถูกต้องของการแจ้งเตือนภัย ๙๕
๔ ร้อยละของการแจ้งเตือนภัยที่ทันต่อเหตุการณ์ ๑๐๐

๕ ร้อยละของจำานวนครั้งที่สามารถสนับสนุนข้อมูลฯ	ได้อย่างครบถ้วน
ตามที่ได้รับการร้องขอ	 ๑๐๐

๖ ร้อยละของจำานวนครั้งที่สามารถสนับสนุนข้อมูลฯ	ภายในเวลาที่กำาหนด ๑๐๐
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๕. การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
 ๕.๑ จัดทำาห้องติดตามและเฝ้าประมาณสถานการณ์สภาวะแวดล้อมสำาหรับอุตุนิยมวิทยาทางทหาร 
บูรณาการปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยาท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่ ส่ือสารข่าวอากาศ เคร่ืองมืออุตุนิยมวิทยา ตรวจอากาศและ
สถิติ และพยากรณ์อากาศแบบองค์รวม เพื่อลดเวลาในการส่งผ่านข้อมูล ลดการใช้กระดาษ เพิ่มประสิทธิภาพ
และลดเวลาในการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาต้ังแต่ต้นจนจบสิ้นกระบวนการรวมถึงลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่
เคยกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ ของกองอุตุนิยมวิทยา การติดตามและเฝ้าประมาณสถานการณ์สภาวะแวดล้อม
สำาหรับอุตุนิยมวิทยาทางทหาร และการบรรยายสรุปข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

 

 ๕.๒  ปรับปรุงห้องเซิร์ฟเวอร์กองอุตุนิยมวิทยา 
และติดตั้งระบบพยากรณ์สภาวะแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์
ตามชั้นความลึก (ROMS) ร่วมกับแบบจำาลองบรรยากาศ 
(Weather Research and Forecasting System) 
แบบจำาลองคลื่น (Wave Model) และแบบจำาลองการ
ยกตัวของระดับน้ำา (Princeton Ocean Model) เป็นการ
รวมแบบจำาลองด้านสมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาไว้ใน
ท่ีเดียวกันซ่ึงจะเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาการประมวลผล
แบบจำาลองคู่ควบ (Coupling Model) ในอนาคตต่อไป 

ห้องเซิร์ฟเวอร์กองอุตุนิยมวิทยา	(ซ้าย)	ประตูหน้าพร้อมจอแสดงผล
แบบจำาลอง	(ขวา)	เครื่องประมวลผลแบบจำาลองเชิงตัวเลข

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๕๓



ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ (Navigational Support Center)
ภารกิจ
 ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ ได้บูรณาการงานบริการการเดินเรือ และงานเครื่องหมายทางเรือ การสนับสนุน
ความปลอดภัยในการเดินเรือและเวลามาตรฐาน การส่งกำาลังบำารุงสายอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ ให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการตามทัพเรือภาคทั้ง ๓ แห่ง  
โดยมีหน่วยข้ึนตรงรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจทุกด้าน ท้ังในพ้ืนท่ีส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำานวน ๖ หน่วยงาน 
ได้แก่
 กองบริการการเดินเรือ รับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนการเดินเรือ   การแจ้งเตือนภัยพิบัติทางทะเล
ที่เกี่ยวข้อง การส่งกำาลังสายอุทกศาสตร์ ให้กับหน่วยในกองทัพเรือ การจัดทำาและออกประกาศชาวเรือ 
การบริการด้านการเดินเรือและเวลามาตรฐาน 
 กองเครื่องหมายทางเรือ รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตั้ง การตรวจซ่อม การแก้ไขและบำารุงรักษาประภาคาร 
กระโจมไฟ ทุ่นเคร่ืองหมายทางเรือ และเคร่ืองหมายช่วยการเดินเรือต่างๆ ตลอดจนระบบควบคุมติดตามระยะไกล
และสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือในน่านน้ำาไทย
 สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ รับผิดชอบในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๑
 สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน รับผิดชอบในพื้นที่หัวหินและบริเวณใกล้เคียง
 สถานีอุทกศาสตร์สงขลา รับผิดชอบในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒
 สถานีอุทกศาสตร์พังงา รับผิดชอบในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๓
 สถานีอุทกศาสตร์ทั้ง ๔ สถานีมีหน้าที่ ให้บริการแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ การซ่อมบำารุง เครื่องมือ
อุปกรณ์การเดินเรือ ให้กับเรือหลวงในเขตรับผิดชอบ จัดเก็บข้อมูลสมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ดูแล
ระบบวิทยุเพื่อหาตำาบลที่เรือ สนับสนุนการซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ และดูแลระบบติดตามระยะไกลและ
สารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ
  

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญ
๑. การตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ 
๒. การตรวจสภาพการทำางานของระบบติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ
๓. การตรวจตราดูแลที่ดิน ในเขตรับผิดชอบเพื่อไม่ให้มีผู้บุกรุก 
๔. การสนับสนุนการเบิกจ่ายบรรณสารการเดินเรือ แผนที่ และซ่อมบำารุงอุปกรณ์การเดินเรือ 
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๕. การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่
 ๕.๑ การตรวจเย่ียมการปฏิบัติราชการ ตรวจการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าท่ีสถานีอุทกศาสตร์และเจ้าหน้าท่ี
ประภาคาร ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด) 
ต้ังแต่ ๑๔ - ๑๘ พ.ค.๖๐ โดย นาวาเอก ภูวดล  สว่างแสง  รองผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือและคณะ
  

 ๕.๒ การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ ตรวจการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์และเจ้าหน้าที่
ประภาคารในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย และฝั่งตะวันตกของประเทศไทย (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดสงขลา) ตั้งแต่ ๑๖ - ๒๑ ก.ค.๖๐ 
โดย นาวาเอก ภูวดล  สว่างแสง  รองผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือและคณะ
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กองบริการการเดินเรือ (Navigational Service Division)
ภารกิจ
 รับผิดชอบเก่ียวกับการสนับสนุนการเดินเรือ การแจ้งเตือนภัยพิบัติทางทะเลท่ีเก่ียวข้อง การส่งกำาลังบำารุง
สายอุทกศาสตร์ให้กับหน่วยงานในกองทัพเรือ การจัดทำาและออกประกาศชาวเรือ การบริการด้านการเดินเรือและ
เวลามาตรฐาน

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี
๑. งานสนับสนุนการเดินเรือ
 ๑.๑ การให้บริการจำาหน่ายแผนที่เดินเรือ จำานวน ๒,๒๒๗ แผ่น เป็นเงิน ๘๙๐,๘๐๐ บาท

 

 ๑.๒ การให้บริการจำาหน่ายบรรณสารการเดินเรือไทย จำานวน ๒,๑๓๑ เล่ม เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๕๓,๙๕๐ บาท
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 ๑.๓ การให้บริการจำาหน่ายแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ จำานวน ๑ เซลล์  
 

 ๑.๔ การให้บริการจ่ายแผนที่เดินเรือไทย  แผนที่พิเศษ  แผนที่ลับ แผนที่ยุทธการ  และบรรณสาร
การเดินเรือไทย ให้กับหน่วยงานใน และนอกกองทัพเรือ
 

 ๑.๕ การให้บริการเบิกยืมแผนที่และบรรณสารการเดินเรือต่างประเทศ สำาหรับการเดินทางไปต่าง
ประเทศของหมู่เรือฝึก นนร. รวมทั้งเบิกยืมแผนที่เดินเรือต่างประเทศ ให้กับหน่วยงานในกองทัพเรือ
 

๒. งานแจ้งเตือนภัยพิบัติทางทะเลและการออกประกาศชาวเรือ
    ๒.๑ การออกประกาศชาวเรือ (ปชร.) จำานวน  ๓๓ หมายเลข 
 

  ๒.๒ การออกประกาศคำาเตือนเพื่อการเดินเรือ (Navigational Warnings) จำานวน ๕๕ หมายเลข
 

  ๒.๓ การพิจารณาแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำานวน ๒๓ เรื่อง 
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๓. การส่งกำาลังบำารุงสายอุทกศาสตร์
 ๓.๑ คลังเครื่องมือเดินเรือและอุตุนิยมวิทยา (คลังใหญ่) ของกองทัพเรือ ดำาเนินการด้านพัสดุ ดังนี้
  ๓.๑.๑ ขึ้นบัญชีพัสดุสายอุทกศาสตร์ จำานวน ๔๔๑ เรื่อง 
  ๓.๑.๒ ขึ้นบัญชีเครื่องมือเดินเรือในระบบ SUPPINV 1-3 V.4 จำานวน ๒๑ รายการ 
  ๓.๑.๓ เบิก-จ่าย เคร่ืองมือเดินเรือให้กับหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ ตามใบเบิก จำานวน ๗๙ ใบเบิก 
  ๓.๑.๔ เบิก-ยืม ตามใบเบิก จำานวน ๙๑ ใบเบิก

    ๓.๒ จัดประชุมคณะกรรมการอำานวยการคลังใหญ่  กรมอุทกศาสตร์  เพื่อพิจารณาชื่อรายการและ
หมายเลขประจำาพัสดุสายอุทกศาสตร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพัสดุสายอุทกศาสตร์ จำานวน ๔ ครั้ง   
    ๓.๓ ปฏิบัติราชการตรวจสอบ ซ่อมบำารุงเคร่ืองมือเดินเรือให้กับหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ พ้ืนท่ีอู่ทหารเรือ
พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ  พ้ืนท่ีฐานทัพเรือสัตหีบ ทัพเรือภาคท่ี ๑  พ้ืนท่ีฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคท่ี ๒ 
และพื้นที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓  รวมออกปฏิบัติราชการ จำานวน ๑๘ ครั้ง

    ๓.๔ การซ่อมบำารุงและตรวจสอบระยะการส่งสัญญาณวิทยุค่าแก้พิกัดตำาบลท่ีสถานี DGPS หลังสวน 
อำาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำานวน ๒ ครั้ง
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 ๓.๕ การปฏิบัติราชการการส่งพัสดุสายอุทกศาสตร์ให้กับสถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ สถานีอุทกศาสตร์
หัวหิน สถานีอุทกศาสตร์สงขลา และสถานีอุทกศาสตร์พังงา จำานวน ๕ ครั้ง

 ๓.๖ สำารวจข้อมูลเพื่อจัดทำาหนังสือนำาร่องในน่านน้ำาไทย เล่ม ๒ (ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย) ในพื้นที่
จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล รวม ๒ ครั้ง
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 ๓.๗ การจัดการอบรมการใช้งานและบำารุงรักษาเครื่องมือเดินเรือ ให้กับเจ้าหน้าที่กองบริการการเดิน
เรือฯ และเจ้าหน้าที่ประจำาสถานีอุทกศาสตร์ฯ โดยเชิญวิทยากรจากบริษัทคู่สัญญา เป็นผู้บรรยาย

๔. งานด้านเวลามาตรฐานประเทศไทย
 ๔.๑ สรุปการเปรียบเทียบค่าเวลาของเคร่ืองผลิตความถ่ีมาตรฐานซีเซียม (Cesium) ต้ังแต่สถาบันมาตร
วิทยาแห่งชาติ (National Institute of Metrology Thailand: NIMT) กับกรมอุทกศาสตร์ ผ่านดาวเทียม GPS 
ด้วยระบบ GPS Common View  ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๐  ผลการเปรียบเทียบได้ค่าผลต่างเวลา 
(Epoch) เฉลี่ยเป็นวินาที อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 ๔.๒ บริการเทียบเวลาทางระบบอินเตอร์เน็ต NTP (Network Time Protocol) จำานวน 
๔๕๙,๘๓๘,๘๑๔,๖๐๖ ครั้ง เฉลี่ยวันละ ๑๔๘,๘๑๔,๕๓๔ ครั้ง
 ๔.๓ บริการข้อมูลเวลาต่างประเทศทางโทรศัพท์ จำานวน ๒๐๒ ครั้ง
 ๔.๔ บริการสอบถามเวลา ทางหมายเลขพิเศษ ๑๘๑๑ เฉลี่ยเดือนละ ๖๗,๖๘๒ ครั้ง
 ๔.๕ สนับสนุนข้อมูลเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น - ตก ให้กับสถานีตำารวจต่างๆ จำานวน ๑๒ ครั้ง
 ๔.๖ ซ่อมบำารุงระบบเวลามาตรฐานในพื้นที่กองทัพเรือ (พระราชวังเดิม) ตามวงรอบ
 ๔.๗ ติดตั้งนาฬิกาดิจิทัลรับสัญญาณจาก NTP (Network Time Protocol) ให้กับสถานีอุทกศาสตร์พังงา 
จำานวน ๑ เรือน และสถานีอุทกศาสตร์สงขลา จำานวน ๑ เรือน  
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 ๔.๘ ติดตั้งนาฬิกาดิจิทัลให้กับห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ จำานวน ๕ เรือน

๕. งานสนับสนุนอื่นๆ
 ๕.๑ งานสนับสนุนการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ เข้าร่วมประชุมพิจารณาจัดทำาร่างขอบเขตงานจัด
จ้างสร้างเรือต่างๆ  ประชุมเรื่องเกี่ยวกับการพัสดุ และร่วมประชุมและเป็นคณะกรรมการ รุจำาหน่ายเรือในพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำานวน ๒๕ ครั้ง
 ๕.๒ การสนับสนุนข้อมูลทางดาราศาสตร์ และรายการประกอบการจัดทำาปฏิทินหลวง ประจำาปี พ.ศ.
๒๕๖๑ ให้กับสำานักพระราชวัง และมหามกุฎราชวิทยาลัย
 ๕.๓ การจัดทำาต้นฉบับหนังสือเวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น - ตก ประจำาปี ๒๕๖๑ และส่งพิมพ์ 
จำานวน ๕๐๐ เล่ม
 ๕.๔ การต้อนรับและบรรยายให้แก่พลทหารสังกัดหมวดเรืออุทกศาสตร์ ในโอกาสเยี่ยมชมห้องรักษา
เวลามาตรฐานประเทศไทย เมื่อ ๒๖ ก.พ.๖๐
 ๕.๕ การต้อบรับและบรรยายให้แก่เจ้ากรมอุทกศาสตร์ในโอกาสที่นำาคณะผู้แทนกองทัพเรือเมียนมาเข้าเยี่ยม
ชมห้องรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย เมื่อ ๓ มี.ค.๖๐

 ๕.๖ การต้อนรับและบรรยายให้แก่นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม
ห้องรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย เมื่อ ๗ มี.ค.๖๐
 ๕.๗ การต้อนรับและบรรยายให้แก่ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้อง
รักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๐
 ๕.๘ การต้อนรับและบรรยายให้แก่นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำานวน ๔ นาย ในโอกาส
เข้าเยี่ยมชมห้องรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย เมื่อ ๒๓ พ.ค.๖๐
 ๕.๙ การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้งานสถานีอ้างอิงจากระบบดาวเทียมนำาทางแบบ
ต่อเนื่อง และการมีของปัญหาเรื่องการปลอมแปลงสัญญาณ” ณ ห้องประชุม ๒๒๖  อาคารสำานักงานกลาง 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๖๑



กองเครื่องหมายทางเรือ (Aids to Navigation Division) 
ภารกิจ
 รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตั้ง การตรวจซ่อม การแก้ไขและบำารุงรักษา ประภาคาร กระโจมไฟ ทุ่น
เครื่องหมายทางเรือ และเคร่ืองหมายช่วยการเดินเรืออ่ืนๆ ตลอดจนระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศ
เครื่องหมายทางเรือในน่านน้ำาไทย
ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี
๑. การตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือและส่งกำาลังบำารุงตามวงรอบประจำาปี
 ๑.๑ การตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือและส่งกำาลังบำารุง ฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย 
  ๑.๑.๑ การตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ พื้นที่จังหวัดชลบุรี - จังหวัดตราด โดยพาหนะ
รถยนต์ ขส.ทร. และเรือยนต์ในท้องถิ่น ตั้งแต่ ๑๗ พ.ย. - ๑๖ ธ.ค.๕๙ ราชการ ๓๐ วัน โดยมี นาวาโท สมศักดิ์  
เชื้อขาวพิมพ์ เป็นหัวหน้าชุดซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ
  ๑.๑.๒ การตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ  โดยพาหนะเรือหลวงสุริยะ ตั้งแต่ ๒๙ มิ.ย. - 
๗ ส.ค.๖๐ ราชการ ๔๐ วัน โดยมี นาวาเอก กาจ  บุญวิทยา เป็น ผู้อำานวยการตรวจซ่อมบำารุงเคร่ืองหมายทางเรือ 
 ๑.๒ การตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือและส่งกำาลังบำารุง ฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย 
  ๑.๒.๑ การตรวจซ่อมบำารุงเคร่ืองหมายทางเรือ  โดยพาหนะรถยนต์  กรมการขนส่งทหารเรือ
และเรือยนต์ในท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดชุมพร ตั้งแต่ ๒๒ พ.ค. - ๑๐ มิ.ย.๖๐ ราชการ ๒๐ วัน 
โดยมี นาวาเอก กาจ บุญวิทยา เป็นหัวหน้าชุดซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ
  ๑.๒.๒ การตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ โดยพาหนะรถยนต์ ขนส่งทหารเรือ และเรือยนต์
ในท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี - จังหวัดนราธิวาส  ตั้งแต่ ๑๐ ส.ค. - ๘ ก.ย.๖๐  ราชการ ๓๐ วัน โดยมี 
นาวาโท สมศักดิ์  เชื้อขาวพิมพ์ เป็นหัวหน้าชุดซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ
 ๑.๓ การตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือและส่งกำาลังบำารุง ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
  ๑.๓.๑ การตรวจซ่อมบำารุงเคร่ืองหมายทางเรือ  โดยพาหนะรถยนต์  กรมการขนส่งทหารเรือ
และเรือยนต์ในท้องถิ่น พื้นที่จังหวัด ระนอง - จังหวัดสตูล ตั้งแต่ ๑๙ ม.ค. - ๑๒ ก.พ.๖๐ ราชการ ๒๕ วัน 
โดยมี นาวาโท สมศักดิ์ เชื้อขาวพิมพ์ เป็นหัวหน้าชุดซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ
  ๑.๓.๒ การตรวจซ่อมบำารุงเคร่ืองหมายทางเรือ โดยพาหนะ เรือหลวงสุริยะ ต้ังแต่ ๑๓ มี.ค. - ๓ 
พ.ค.๖๐ ราชการ ๕๒ วัน โดยมี นาวาโท สมศักดิ์  เชื้อขาวพิมพ์ เป็นผู้อำานวยการตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมาย
ทางเรือ
๒. งานด้านระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศในน่านน้ำาไทย โดยระบบ AIS ผลการปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
 ๒.๑ การตรวจซ่อมบำารุงระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารเทศในน่านน้ำาไทย ฝ่ังตะวันออกของอ่าวไทย 
ตั้งแต่ ๑๔ - ๒๓ ธ.ค.๕๙ ราชการ ๑๐ วัน โดยมี นาวาเอก กาจ บุญวิทยา เป็นหัวหน้าชุดซ่อมบำารุงเครื่องหมาย
ทางเรือ
 ๒.๒ การตรวจซ่อมบำารุงระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารเทศในน่านน้ำาไทย ฝ่ังตะวันตกของอ่าวไทย 
ต้ังแต่ ๑๙ - ๒๘ ก.ค.๖๐ ราชการ ๑๐ วัน โดยมี เรือเอก นพดล แก้วนพรัตน์ เป็นหัวหน้าชุดซ่อมบำารุง
เคร่ืองหมายทางเรือ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๖๒



 ๒.๓ การตรวจซ่อมบำารุงระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศในน่านน้ำาไทย ทางฝ่ังตะวันตก
ของประเทศไทย ตั้งแต่ ๒๘ มิ.ย. - ๗ ก.ค.๖๐ ราชการ ๑๐ วัน โดยมี เรือเอก นพดล  แก้วนพรัตน์ เป็น
หัวหน้าชุดซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ
๓. งานด้านที่ดินกองทัพเรือ
 ดำาเนินการตรวจตรา ดูแลที่ดินของกองทัพเรือที่กรมอุทกศาสตร์เป็นหน่วยใช้ประโยชน์ และรายงานผล
การตรวจตราดูแลที่ดินให้หน่วยปกครองที่ดินทราบภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. และ ก.ย. ผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 ๓.๑ ตั้งแต่ ๒๒ - ๒๕ พ.ย.๕๙ โดยมี นาวาตรี นิพนธ์  อิ่มนาค เป็นหัวหน้าชุดตรวจที่ดิน
 ๓.๒ ตั้งแต่ ๒๑ - ๒๔ ก.พ.๖๐ โดยมี นาวาตรี นิพนธ์  อิ่มนาค เป็นหัวหน้าชุดตรวจที่ดิน
 ๓.๓ ตั้งแต่ ๑๕ - ๑๘ พ.ค.๖๐ โดยมี นาวาตรี นิพนธ์  อิ่มนาค เป็นหัวหน้าชุดตรวจที่ดิน
 ๓.๔ ตั้งแต่ ๑๕ - ๑๘ ส.ค.๖๐ โดยมี นาวาตรี นิพนธ์  อิ่มนาค เป็นหัวหน้าชุดตรวจที่ดิน
๔. งานอื่นๆ
 งานวิจัยและจัดสร้างตะเกียงเลนส์หมุนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการวิจัยและจัดสร้างตะเกียงเลนส์
หมุนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๔๐๐ มิลลิเมตร เพื่อใช้ทดแทนตะเกียงเลนส์หมุนระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งอยู่ตามประภาคารต่างๆ ที่ปัจจุบันเริ่มมีสภาพชำารุดทรุดโทรมไปตามอายุการใช้งาน ทั้งนี้การวิจัยและการจัด
สร้างตะเกียงฯ ดังกล่าว จะช่วยให้ประหยัดงบประมาณในการจัดซ้ือได้ เน่ืองจากตะเกียงเลนส์หมุนระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาด ๔๐๐ มิลลิเมตร มีราคาค่อนข้างสูง โดยมีราคาชุดละประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ในการวิจัย
และจัดสร้างเอง จะใช้งบประมาณเพียง ๔๐๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น
๕. รูปภาพการตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ และส่งกำาลังบำารุงตามวงรอบประจำาปี และงานด้านระบบ
ควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศในน่านน้ำาไทย โดยระบบ AIS
 ๕.๑ การตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ และส่งกำาลังบำารุง
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 ๕.๒ งานด้านระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศในน่านน้ำาไทย โดยระบบ AIS
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 ๕.๓ งานด้านที่ดินกองทัพเรือที่กรมอุทกศาสตร์เป็นหน่วยใช้ประโยชน์

 ๕.๔ งานวิจัยและจัดสร้างตะเกียงเลนส์หมุนระบบพลังงานแสงอาทิตย์

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๖๕



สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ
ภารกิจ  
	 -	ตรวจอุณหภูมิน้ำ�ทะเล	ที่สถ�นีน้ำ�ท่�เรือแหลมเทียน	วันละ	๒	ครั้ง
	 -	ตรวจคว�มถูกต้องของเวล�และคว�มสูงของระดับน้ำ�ทะเลทุกวัน
	 -	ถอดเลขน้ำ�จริงร�ยชั่วโมง	ส่ง	กองสมุทรศ�สตร์	กรมอุทกศ�สตร์	ทุกเดือน
	 -	 ในฤดูน้ำ�เหนือหล�กต้องถอดเลขน้ำ�ร�ยชั่วโมงส่ง	 กองสมุทรศ�สตร์	 กรมอุทกศ�สตร์	 เวล�	 ๐๗๐๐	
และ	๑๔๐๐	ทุกวัน
	 -	หยั่งน้ำ�ท่�เรือแหลมเทียน	ทุกวันที่	๒๐	ของทุกเดือน
	 -	ตรวจลักษณะอุตุนิยมวิทย�	คลื่น	ทิศท�งและคว�มเร็วลมวันละ	๒	ครั้ง
 -	ให้ก�รสนับสนุนเบิกเปลี่ยนแผนที่และบรรณส�รก�รเดินเรือให้กับหน่วยเรือต่�งๆ		
	 -	จำ�หน�่ยแผนที่และบรรณส�รก�รเดินเรือ							
	 -	เบิกและจำ�หน�่ยแผนที่และบรรณส�รก�รเดินเรือให้กับบุคคลภ�ยนอก	มีร�ยก�รดังนี้
       

งานด้านสมุทรศาสตร์
	 -	ตรวจอุณหภูมิน้ำ�ทะเล	วันละ	๒	คร้ัง																																																														
	 -	ตรวจสอบคว�มถูกต้องของเวล�และคว�มสูงของระดับน้ำ�ทุกวัน
		 -	ถอดเลขน้ำ�จริงส่ง	กองสมุทรศ�สตร์	กรมอุทกศ�สตร์	ทุกเดือน
	 -	เปลี่ยนกร�ฟน้ำ�ทุกวัน
	 -	วัดค่�ป�กท่อทุก	๓	วัน
	 -	วัดและอ่�นอุณหภูมิน้ำ�ทะเล
	 -	หยั่งน้ำ�ท่�เทียบเรือแหลมเทียนทุกวันที่	๒๐	ของทุกเดือน
	 -	ตรวจอุตุนิยมวิทย�เบื้องต้น
	 -	อ่�นอุณหภูมิคว�มชื้นประจำ�วันและคว�มเร็วลม
	 -	บริก�รแผนที่ให้กับเรือต�่งๆ	บุคคลภ�ยนอกและตรวจสอบแผนที่ประจำ�ทุกเดือน
 - จำ�หน่�ยแผนที	่จำ�นวน	๓๑๒	แผ่น	เป็นเงิน	๑๒๔,๘๐๐	บ�ท	และบรรณส�รก�รเดินเรือ	จำ�นวน	๓๑๘	เล่ม 
เป็นเงิน	๔๗,๗๐๐	บ�ท	รวมทั้งสิ้น	เป็นเงิน	๑๗๒,๕๐๐	บ�ท

เดือน แผนที่เบิก แผนที่จำาหน่าย บรรณสารเบิก บรรณสารจำาหน่าย
ต.ค.๕๙ ๘๗ ๑๔ ๐ ๒
พ.ย.๕๙ ๗๗ ๗๘ ๒ ๓๒
ธ.ค.๕๙ ๗๘ ๔ ๑๘ ๘๕
ม.ค.๖๐ ๘ ๑๘ ๔๕ ๑๓๙
ก.พ.๖๐ ๒ ๔๐ ๕๗ ๒๔
มี.ค.๖๐ ๑๘๐ ๙ ๑๔ ๖
เม.ย.๖๐ ๐ ๑๓ ๒ ๑
พ.ค.๖๐ ๙๓ ๙ ๑ ๔
มิ.ย.๖๐ ๔๑ ๘๕ ๒ ๑๗
ก.ค.๖๐ ๑ ๒๑ ๐ ๒
ส.ค.๖๐ ๐ ๒๑ ๐ ๖
ยอดรวม ๕๖๗ ๓๑๒ ๑๔๑ ๓๑๘

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๖๖



 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๖๗



งานด้านเครื่องหมายทางเรือ
	 สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ		รับผิดชอบ		กระโจมไฟ		๙	แห่ง		ทุ่นไฟ		๒๔	ทุ่น	และไฟหลักนำ�		๒	หลัก	
รวม	๓๕	แห่ง
  -	ตรวจสอบซ่อมบำ�รุงเครื่องหม�ยท�งเรือและตรวจตร�ที่ดินกองทัพเรือที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบ
ทุกเดือน
	 	 -	กระโจมไฟในคว�มรับผิดชอบ	จำ�นวน	๙	แห่ง	ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้
	 	 -	ทุ่นไฟในคว�มรับผิดชอบ	จำ�นวน	๒๔	ทุ่น	ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้
	 	 -	ไฟหลักนำ�	๒	หลัก	ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้
	 	 -	ตรวจตร�ดูแลที่ดินกองทัพเรือในเขตรับผิดชอบ	ปัจจุบันไม่มีผู้ใดบุกรุก
	 	 -	ระบบ	AIS	ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้
	 	 -	ระบบ	Internet	เช่ือมต่อ	AIS	สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบกับศูนย์สนับสนุนข้อมูลก�รแจ้งเตือนภัย	
กรมอุทกศ�สตร์	ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้
	 	 -	เรือยนต์ประจำ�สถ�นีฯ	จำ�นวน	๒	ลำ�	ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้
	 	 -	ตรวจสอบแสงไฟกระโจมและทุ่นไฟ	ด้วยส�ยต�	เวล�	๐๕๓๐
	 	 -	ขูดเพรียงเรือโถงประจำ�สถ�นีฯ	๓	เดือน/ครั้ง
  - ตรวจทุ่นเครื่องหม�ยพิเศษท�งเรือ		ปร�กฏว่�ทุ่นเอียงเนื่องจ�กอุปกรณ์ถ่วงตัวทุ่นเคลื่อน 
นำ�โซไ่ปถ่วงเพื่อให้ตัวทุ่นตั้งตรงต�มปกติให้ใช้ร�ชก�รได้ต่อไป
	 	 -	ตรวจห�ตำ�บลที่ที่ถูกต้องของทุ่นไฟท่�เรือจุกเสม็ดทั้งหมด	จำ�นวน	๒	ครั้ง	เนื่องจ�กได้รับแจ้ง
จ�ก	ท�่เรือจุกเสม็ดว่�	ทุ่นบริเวณดังกล�่วเคลื่อนทั้งหมด	
	 	 -	 ดำ�เนินก�รซ่อมทำ�กระโจมไฟกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	 ๑๔	 ครั้ง	 เนื่องม�จ�กกระแส
ไฟฟ้�ตกและเกิดจ�กฟ้�ลง	ส�ม�รถดำ�เนินก�รซ่อมทำ�ได้ทุกครั้งและใช้ร�ชก�รได้ปกติ

                               

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๖๘



											ง�นซ่อมบำ�รุงกระโจมไฟ	 	 	 				ง�นซ่อมบำ�รุงทุ่นไฟเครื่องหม�ยท�งเรือ

   
   
      

กระโจมไฟ	๙	แห่งส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้

 

ไฟหลักนำ�	ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้
ตรวจสอบเวล�	๐๔๓๐-๐๖๐๐

   

ทุ่นไฟบริเวณอ่�วสัตหีบใช้ร�ชก�รได้
 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๖๙



ตรวจที่ดิน	ทร.ร่วมกับ	กอท.ฐท.สส.	ที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบ	ไม่มีผู้บุกรุก
    
       
                                           

เรือยนต์ประจำ�สถ�นีใช้ร�ชก�รได้

บำ�รุงรักษ�เรือยนต์ประจำ�สถ�นี

ระบบAIS	และ	Internet	ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้

  

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๗๐



สถานะเครื่องหมายทางเรือ ปี งป.๖๐
 

 งานบริการการเดินเรือ
 ง�นด้�นบริก�รก�รเดินเรือในรอบป	ี ๖๐	 ดำ�เนินก�รซ่อมแก้ไขตรวจอุปกรณ์ก�รเดินเรือที่ชำ�รุดของเรือ
ต่�งๆ	ในทัพเรือภ�คที่	๑	ดังนี้
 ๑. ไปดำ�เนินก�รตรวจเครื่องห�ตำ�บลที่ด้วยด�วเทียม	GPS	ไม่เข�้ระบบ	AIS	ของ	เรือหลวงเทพ�	พบว่�
ส�ยไฟลัดวงจร	สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	ได้ดำ�เนินก�รเปลี่ยนส�ยให้
ใหม่แล้วส�ม�รถใช้ร�ชก�รได	้
	 ๒.	ไปตรวจเครื่องมือเดินเรือให้กับ	เรือหลวงปิ่นเกล้�	พบแผนที่เดินเรือมีสภ�พเก่�	เข็มทิศเรือนเอกน้ำ�
ภ�ยในหม้อเข็มทิศเกือบแห้ง	จอมอนิเตอร์เครื่องวัดลมชำ�รุด	จึงให้ท�งเรือร�ยง�นซ่อมทำ�เบิกเปลี่ยนใหม่
	 ๓.	ไปตรวจเครื่องมือเดินเรือ	เรือหลวงสุโขทัย	พบกล้องสองต�	ไม้บรรทัดขน�น	บ�รอมิเตอร์ชำ�รุด	จึง
ให้ท�งเรือร�ยง�นซ่อมทำ�และเบิกเปลี่ยนใหม่
	 ๔.	ไปตรวจเครื่องมือเดินเรือ	เรือหลวงมกุฎร�ชกุม�ร	พบเครื่องห�ตำ�บลที่ด้วยด�วเทียม	GPS	รุ่น	20	
MAX	หน้�จอเป็นเส้นกระตุกไปม�พร้อมกับกล้องสองต�มีสภ�พเก่�	จึงให้ท�งเรือร�ยง�นซ่อมทำ�และเบิกเปล่ียนใหม่
 ๕.	 ไปตรวจเครื่องมือเดินเรือตรวจก�รณ์	 ๙๒	 พบเครื่องรับข่�วอ�ก�ศรับข่�วไม่ได้	 จึงให้ท�งเรือร�ยง�น
ซ่อมทำ�ต่อไป
	 ๖.	 ไปดำ�เนินก�รติดตั้งเครื่องห�ตำ�บลที่ด้วยด�วเทียม	 (GPS)	ให้กับเรือกว�ดทุ่นระเบิด	๑๑	 เรียบร้อย	
ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้
	 ๗.	เครื่องห�ตำ�บลที่เรือด้วยด�วเทียมของเรือตรวจก�รณ์	๘๕	ไม่ตรงกับคว�มเป็นจริง	แก้ไขส�ม�รถใช้
ร�ชก�รได้	โดยสอบเทียบกับ	GPS	ตร�อักษรฟูรูโน	ของเรด�ร์และสัญญ�ณ	NMEA	0183	ออกม�เตรียมให้
เรือ	นำ�ไปใช้ประโยชน์			
	 ๘.	ตรวจสอบเคร่ืองห�ตำ�บลท่ีเรือด้วยด�วเทียมรุ่น	30	NT	ของเรือหลวงสิมิลัน	พบว่�	ค่�ละติจูด/ลองจิจูด
แสดงผลช้�ม�กใช้เวล�	๓-๕	น�ที	ค�ดว่�ส�ยอ�ก�ศเส่ือม	แจ้งให้เรือนำ�เสนอร�ยง�นซ่อมทำ�ถึงสถ�นีอุทกศ�สตร์
สัตหีบ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	ต่อไป
	 ๙.	 ตรวจเครื่องมือเดินเรือให้กับ	 เรือหลวงเจ้�พระย�	 ที่อู่ร�ชน�วีมหิดลอดุลยเดช	 กรมอู่ทห�รเรือ	 ที่
ซ่อมทำ�	๒	ปี	และจะออกทะเลทดลองเครื่องจักรใหญ่ใน	๖	-	๑๐	ก.พ.๖๐	สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	ศูนย์สนับสนุน
ก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	 จัดส่งเจ้�หน้�ที่ไปสอดแก้เข็มทิศเรือนเอก	 และตรวจคว�มพร้อมของเครื่องมือเดิน
เรือทั้งหมดด้วย
	 ๑๐.	เจ้�หน้�ท่ีสถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	ตรวจคว�มพร้อมเคร่ืองมือ
เดินเรือของ	เรือหลวงเจ�้พระย�	พบว่�เครื่อง	(GPS)	แสดงผลที่เรืออยู่บนฝั่ง	ปรับค่�ใหม่ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้
 ๑๑.	 เจ้�หน�้ที่สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	 ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	 ตรวจคว�มพร้อม
เครื่องมือเดินเรือของ	เรือหลวงเจ�้พระย�	พบว่�เครื่องวัดทิศท�งและคว�มเร็วลมไม่ทำ�ง�น	แก้ไข	ส�ม�รถใช้
ร�ชก�รได้

รายการ จำานวน สถานะ
กระโจมไฟ ๙	แห่ง ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้
ทุ่นไฟ ๒๔ ทุ่น ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้
ไฟหลักนำ� ๒	หลัก ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้
ระบบ	AIS ๑	ระบบ ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้
ระบบ	Internet ๑	ระบบ ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้
เรือยนต์ประจำ�สถ�นี ๒ ลำ� ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๗๑



 

	 ๑๒.	 เจ้�หน้�ที่สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	 ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	 ตรวจคว�มพร้อม
เครื่องมือเดินเรือของ	เรือหลวงเจ้�พระย�	พบว่�เข็มทิศเรือนเอก	มีอัตร�ผิด	๑๐	องศ�	สอดแก้ใหม่มีอัตร�ผิด	
ไม่เกิน	๒	องศ�	ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้
	 ๑๓.	 เรือหลวงต�กสิน	แจ้งว่�เครื่องรับข่�วอ�ก�ศอัตโนมัติ	 (FAXCIMILE)	 รับข่�วฯ	 ไม่ได้	 เจ้�หน้�ที่	
สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	ตรวจสอบพบว่�	เจ�้หน้�ที่ท�งเรือตั้งคว�มถี่
รับข่�วไม่ถูกต้อง	และแนะนำ�ก�รใช้เครื่องให้กับเจ้�หน้�ที่ท�งเรือใหม่	ส�ม�รถใช้ในร�ชก�รได้
	 ๑๔.	เรือหลวงต�กสิน	แจ้งว่�เคร่ืองรับประก�ศช�วเรืออัตโนมัติรับข่�วฯ	ไม่ได้	เจ้�หน้�ท่ี	สถ�นีอุทกศ�สตร์
สัตหีบ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	ตรวจสอบพบว่�ระบบส�ยอ�ก�ศชำ�รุด	เปลี่ยนใหม่	ส�ม�รถ
ใช้ร�ชก�รได	้	
	 ๑๕.	เรือหลวงจักรีนฤเบศร	แจ้งว่�สัญญ�ณ	GPS	ไม่เข้�ระบบควบคุมก�รยิง	เจ้�หน้�ท่ีสถ�นีอุทกศ�สตร์
สตัหีบ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	ตรวจพบว่�	เคร่ือง	GPS	ทำ�ง�นปกติแต่แผงสัญญ�ณ	NMBA	
ของ	กรมอิเล็กทรอนิค	ชำ�รุด	แก้ไข	ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้	
	 ๑๖.	เรือหลวงเจ้�พระย�	แจ้งว่�ไม่มีสัญญ�ณ	GPS	เข้�ระบบเรด�ร์	เจ้�หน้�ท่ี	สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	
ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์ ตรวจพบว่�แผงขย�ยสัญญ�ณ	 NMEA	 ชำ�รุด	 เปลี่ยนแผงใหม่	
ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้	
	 ๑๗.	เรือหลวงมกุฎร�ชกุม�ร	แจ้งว่�เคร่ืองวัดลม	ตร�อักษร	GARMIN	ไม่ทำ�ง�น	เจ้�หน้�ท่ีสถ�นีอุทกศ�สตร์
สัตหีบ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	ตรวจพบว่�	เซนเซอร์ของเคร่ืองวัดลมชำ�รุด	สอบถ�ม	กองบริก�ร
ก�รเดินเรือ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	ท�บว่�เครื่องเก่�ไม่มีอะไหล่	ซึ่งปัจจุบัน	 เรือหลวงมกุฎ
ร�ชกุม�ร	มีเครื่องวัดลมใหม่	ที่ใช้ร�ชก�รได้	จำ�นวน	๑	เครื่อง
	 ๑๘.	เครื่อง	GPS	ของ	เรือหลวงร�ชฤทธิ์	ไม่ปร�กฎ	ค่�ละติจูด/ลองจิจูด	เจ้�หน้�ที่	สถ�นีอุทกศ�สตร์
สัตหีบ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	 ตรวจสอบพบว่�ส�ยสัญญ�ณข�ดใน	แก้ไขแล้ว	 ส�ม�รถใช้
ร�ชก�รได้
	 ๑๙.	เคร่ืองรับประก�ศช�วเรืออัตโนมัติของ	เรือหลวงต�กสิน	ไม่ส�ม�รถรับข่�วได้	เจ้�หน้�ท่ี	สถ�นีอุทกศ�สตร์
สัตหีบ	 ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	 ตรวจสอบพบว่�	 ส�ยอ�ก�ศชำ�รุด	 เปลี่ยนส�ยอ�ก�ศใหม่		
ส�ม�รถใชร�ชก�รได้
	 ๒๐.	เรือหลวงบ�งปะกง	เข้�ซ่อมทำ�อู่แห้ง	ณ	อู่ร�ชน�วีมหิดลอดุลยเดช	กรมอู่ทห�รเรือ	ต้องก�รซ่อม
ด�ดฟ�้	แจ้งให	้เจ้�หน�้ทีส่ถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	ไปถอดเข็มทิศเรือนเอก
ม�เก็บไว้ที่สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	ทำ�ก�รถอดถอนเรียบร้อยแล้ว

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๗๒



 ๒๑.	เรือตรวจก�รณ์		๒๕๕		แจ้งให้	เจ้�หน้�ทสถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ		ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือ	
กรมอุทกศ�สตร์	ไปตรวจสอบเครื่องมือเดินเรือในทะเลร่วมกับ	เจ้�หน้�ที่	กรมอู่ทห�รเรือ	หลังเรือซ่อมทำ�เสร็จ
เรียบร้อย		เครื่องมือเดินเรือที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบของ	สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือ
กรมอุทกศ�สตร์	ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้
	 ๒๒.	 เครื่อง	GPS	ของ	 เรือหลวงนเรศวร	 ใช้ร�ชก�รไม่ได้	 เจ้�หน้�ท่ี	สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	ศูนย์
สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	ตรวจพบว่�	เพ�เวอร์ซัพพล�ยชำ�รุด	เปลี่ยนใหม่	ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้
	 ๒๓.	เรือตรวจก�รณ	์๙๙	ต้องก�รสัญญ�ณ	GPS	เข้�ระบบเรด�ร์	ECDIS		และระบบอื่นๆ	จึงร้องขอให้
เจ้�หน้�ท่ี	สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	ดำ�เนินก�รตรวจสอบ	 เจ้�หน้�ท่ี	
สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	 ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	 ตรวจสอบแล้วดำ�เนินก�รติดตั้งแผงขย�ย
สัญญ�ณ	NMEA	และระบบต่�งๆ	ของเรือ	ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้	
 ๒๔. ซ่อมทำ�เคร่ืองห�ตำ�บลท่ีเรือด้วยด�วเทียม	(GPS)	ร่วมกับเจ้�หน้�ท่ี	กองบริก�รก�รเดินเรือ	ศูนย์สนับสนุน
ก�รเดินเรือ	กรมอุทกศ�สตร์	ให้กับเรือปฏิบัติก�รพิเศษ	ของหน่วยบัญช�ก�รสงคร�มพิเศษท�งเรือ	กองเรือยุทธก�ร	
จำ�นวน	๔	ลำ�	เน่ืองจ�กแผนท่ีค�ดเคล่ือน	ไม่ส�ม�รถอัพเดทใหม่ได้	แก้ไข	โดยเปล่ียนเคร่ืองห�ตำ�บลท่ีใหม่	ท้ัง	๔ ลำ�
	 ๒๕.	 ซ่อมทำ�เครื่องรับประก�ศช�วเรืออัตโนมัติของเรือหลวงสุโขทัย	 ของเดิมจะพิมพ์ข้อคว�มทั้งหมด	
เจ้�หน้�ท่ี	สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	ไปปรับแต่งให้พิมพ์์ข้อคว�มท่ีต้องก�ร
	 ๒๖.	ซ่อมทำ�เคร่ืองรับข่�วอ�ก�ศอัตโนมัติของเรือหลวงสุโขทัย	รับข่�วช่อง	HSW	ของไทยไม่ได้	เจ้�หน้�ท่ี	
สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	 ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	แนะนำ�เจ้�หน้�ท่ีเรือให้รับช่อง	 JMH3	ของ
ญี่ปุ่นส�ม�รถใช้ร�ชก�รได	้
	 ๒๗	เรือหลวงทย�นชล	ติดตั้งแผงขย�ยสัญญ�ณ	NMEA	เพื่อส่งสัญญ�ณ	GPS	ตำ�บลที่	ค่�ละติจูด/
ลองจิจูด	ให้กับเรด�ร์ของเรือหลวงทย�นชล	ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้
	 ๒๘.	ติดตั้ง	GPS20	MAX	ให้กับเรือหลวงม�ตร�	และเปลี่ยนส�ยอ�ก�ศให้ใหม่เนื่องจ�กของเดิมชำ�รุด
เสื่อมสภ�พ	ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้
	 ๒๙.	เจ�้หน้�ที่	สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์		ไปห�ตำ�บลที่ติดตั้ง
เข็มทิศเรือนเอก	แบบมี	Refector	ร่วมกับต้นหนเรือหลวงกระบุรี
 ๓๐.	เจ�้หน�้ที	่สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์		ไปห�ตำ�บลที่ติดตั้ง
เข็มทิศเรือนเอกแบบม	ีRefector	ร่วมกับ	เจ�้หน�้ที่ถือท�้ยเรือหลวงบ�งปะกง
	 ๓๑.	เจ้�หน้�ท่ี	สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์		ดำ�เนินก�รต่อสัญญ�ณ	
NMEA	จ�ก	GPS20	MAX	เข้�คอมพิวเตอร์	PC	และ	Notebook	ของ	เรือหลวงม�ตร�	ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้
	 ๓๒.	เจ้�หน้�ท่ี	สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	ติดต้ังเคร่ืองรับประก�ศ
ช�วเรืออัตโนมัติ	ร่วมกับเจ้�หน้�ท่ี	กองบริก�รก�รเดินเรือ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	ให้กับเรือหลวง
อ่�งทอง	ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้
	 ๓๓.	ดำ�เนินก�รตรวจสอบและแนะนำ�ก�รใช้ง�นเครื่องรับข่�วอ�ก�ศอัตโนมัติ	(FAX)	ร่วมกับเจ้�หน้�ที่
กองบริก�รก�รเดินเรือ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	ให้กับเจ้�หน้�ที่เรือหลวงสุโขทัย
	 ๓๔.	 ติดตั้งเครื่องรับประก�ศช�วเรือร่วมกับ	 เจ้�หน้�ทีก่องบริก�รก�รเดินเรือ	 ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือ	
กรมอุทกศ�สตร์	ให้กับเรือหลวงสุโขทัย	ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้	
	 ๓๕.	ติดตั้ง	(GPS)	ร่วมกับ	เจ้�หน้�ที่	กองบริก�รก�รเดินเรือ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์
ให้กับเรือ	เรือปฏิบัติก�รพิเศษ	51,	เรือปฏิบัติก�รพิเศษ	52,	เรือปฏิบัติก�รพิเศษ	53,	เรือปฏิบัติก�รพิเศษ	54 ส�ม�รถ
ใช้ร�ชก�รได้
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	 ๓๖.	เข็มทิศเรือนเอกของ	เรือหลวงจิก	กระจกหน้�ปัดร้�ว	เจ้�หน้�ท่ี	สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	ศูนย์สนับสนุน
ก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	ถอดส่งซ่อมทำ�ที่กองบริก�รก�รเดินเรือ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือ	กรมอุทกศ�สตร์
	 ๓๗.	 เจ้�หน้�ที่สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	 ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตรร่วมกับ	 เจ้�หน้�ที่	
กองบริก�รก�รเดินเรือ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือ	กรมอุทกศ�สตร์	ตรวจสอบเครื่อง	GPS	ที่ติดตั้งอยู่ในเรือเล็ก
ของเรือหลวงอ�่งทอง	ใช้ร�ชก�รไม่ได้	เนื่องจ�กระบบไฟฟ้�ในเรือเล็กไม่เสถียร		แนะนำ�ให้ซ่อมทำ�ระบบไฟฟ้�
ให้เสถียรก่อน	จึงจะติดตั้งเครื่อง	GPS	ให้ใหม่
	 ๓๘.	 เจ�้หน้�ที่สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	 ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	 	 ร่วมกับเจ้�หน้�ที่	
กองบริก�รก�รเดินเรือ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	สำ�รวจเคร่ืองมือเดินเรือและแผนท่ีเพ่ือเตรียมก�ร
ปลดระว�งของเรือหลวงพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลก

สอดแก้เข็มทิศเรือนเอกให้กับเรือต่�งๆ

   

     เจ้�หน้�ท่ี	สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์		ดำ�เนินก�รต่อส�ยสัญญ�ณ	
NMEA	จ�กเครื่องห�ตำ�บลที่เรือด้วยด�วเทียม	GPS	20MAX	เข้�คอมพิวเตอร์	PC	และ	Notebook	ของ	
เรือหลวงม�ตร�

   

ตรวจซ่อมเครื่องวัดทิศท�งและคว�มเร็วลม

         

ติดตั้งเครื่องห�ตำ�บลที่เรือด้วยด�วเทียม	GPS	รุ่น	20	MAX	ให้กับเรือกว�ดทุ่นระเบิด	11
และต่อสัญญ�ณ	NMEA	ให้เรด�ร์	ส�ม�รถใช้ร�ชก�รได้	
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ตรวจสอบคว�มเสียห�ยเข็มทิศเรือนเอกให้กับ	เรือหลวงสุโขทัย

      

เจ้�หน้�ท่ี	สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร ์ไปถอดเข็มทิศเรือนเอกของ	
เรือหลวงบ�งปะกง	ม�เก็บไว้ที่สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร	์																																																																					

                                                              
                                 

เจ้�หน้�ท่ีสถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์ร่วมกับเจ้�หน้�ท่ีกองบริก�รก�รเดินเรือ 
ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	สำ�รวจเครื่องมือเดินเรือและแผนที่เพื่อเตรียมก�รปลดระว�ง	

เรือหลวงพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลก

    
 

เจ้�หน้�ที่	กองบริก�รก�รเดินเรือ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือกรมอุทกศ�สตร์	ม�ดำ�เนินก�รสอน
และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในก�ร	เบิก-จ่�ย	แผนที่และบรรณส�รก�รเดินเรือ
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		ผู้บังคับบัญช�ตรวจเยี่ยมสถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ

    

งานทั่วไป
	 -	ตัดหญ�้และตัดกิ่งไม้รอบๆ	บริเวณสถ�นีฯ	ปลูกต้นไม้	บริเวณสถ�นีฯ
	 -	ดูแลคว�มสะอ�ดรอบๆ	สถ�นีฯ
	 -	นำ�เครื่องยนต์เรือโถงใหม่ม�ติดตั้ง
	 -	ฝึกดับเพลิงทุกวันพุธ
	 -	ในวันพฤหัสบด	ีกำ�ลังพลทุกน�ยผลัดเปลี่ยนกันส่งแถว	ฝึกก�รสั่งแถวและท่�ท�งคว�มเป็นทห�ร
	 -	เวรต้องไปวิดน้ำ�ออกจ�กเรือโถงในวันฝนตกทุกครั้ง
	 -	ทำ�คว�มสะอ�ดเรือประจำ�สถ�นีฯ	
	 -	ซ่อมทำ�เครื่องปรับอ�ก�ศ	ประจำ�สถ�นีฯ	จำ�นวน	๓	ครั้ง

ต่อเติมห้องคลังเพิ่มเติมบริเวณหลังสถ�นีฯ	ปัจจุบันสร้�งเสร็จแล้ว

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๗๖



สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน
ภารกิจ 
	 ให้บริการแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ	การซ่อมบำารุงเครื่องมือ	อุปกรณ์การเดินเรือ	ให้กับเรือหลวง
ในเขตรับผิดชอบ	 จัดเก็บข้อมูลสมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น	 ดูแลระบบวิทยุเพื่อการหาตำาบลที่เรือ	
สนับสนุนการซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ	และดูแลระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมาย
ทางเรือ	(AIS)	รับผิดชอบในพื้นที่หัวหินและบริเวณใกล้เคียง
งานประจำาของสถานี
๑. งานด้านกำาลังพล
	 -	นายทหารสัญญาบัตร	๓	นาย	นายทหารประทวนชั้นยศพันจ่า	๓	นาย	นายทหารประทวนชั้นยศจ่า	
๒	นาย	พลทหาร	๔	นาย	และพนักงานรักษาสถานที่	จำานวน	๓	นาย	รวม	๑๕	นาย  
	 -	แถวอบรมเรื่องระเบียบวินัยและจ่ายงานทุกวัน
๒. งานด้านสมุทรศาสตร์
	 -	วาดภาพร่างชายหาด	เดือนละ	๑	ครั้ง	ตรวจคลื่น	วันละ	๒	เวลา	ในเวลา	๐๗๐๐	และ	๑๓๐๐	ข้อมูล
ที่ได้ส่งให	้กองสมุทรศาสตร์	ไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการ
๓. งานด้านอุตุนิยมวิทยา
	 -	ตรวจลักษณะอุตุนิยมวิทยาวันละ	๒	ครั้ง	เวลา	๐๗๐๐	และ	๑๓๐๐	รวบรวมข้อมูลลักษณะอุตุนิยมวิทยา	
ส่งให้กองอุตุนิยมวิทยาไว้เป็นหลักฐาน	เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการ
๔. งานด้านบริการ
	 -	 เบิกจ่ายแผนที่และบรรณสารการเดินเรือให้กับหน่วยเรือ	 และจำาหน่ายให้ประชาชนทั่วไป	 ตั้งแต่	
ต.ค.๕๙	-	ส.ค.๖๐	ดังนี้
	 -	จำาหน่ายแผนที่เดินเรือไทย	จำานวน	๘	แผ่น	เป็นเงิน	๓,๒๐๐	บาท
 -	จำาหน่ายบรรณสารการเดินเรือไทยให้กับประชาชนท่ัวไป	จำานวน	๔๙	เล่ม	เป็นเงิน	๗,๕๕๐	บาท
 -	ตรวจสอบการทำางานระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ	(AIS)ทุกวัน 
 -	เปิดระบบวิทยุการหาตำาบลที	่(DGPS)	หลังสวนตรวจสอบระบบการ	รับ-ส่ง	สัญญาณทุกวัน
๕. งานตรวจตราดูแลที่ดินและตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ
	 โดยขอลงคำาสั่งไปปฏิบัติราชการตรวจที่ดินและตรวจซ่อมเครื่องหมายทางเรือทุกเดือน	จำานวน	๑๒	ครั้ง	
มีเครื่องหมายทางเรือในความดูแล	คือ	กระโจมไฟหินโค่ง	กระโจมไฟวชิรปภา	(เขาตะเกียบ)	กระโจมไฟวชิรรุ่งโรจน ์
(เกาะแรด)	กระโจมไฟเกาะสัตกูด	กระโจมไฟแหลมแม่รำาพึง	กระโจมไฟเกาะรางบรรทัด	กระโจมไฟปากน้ำาตะโก	
และทุ่นไฟจำานวน	๗	ทุ่น	คือ	ทุ่นไฟแสดงแนวเขตวังไกลกังวล	จำานวน	๔	ทุ่น	ทุ่นไฟหลังสวนเหนือ	จำานวน	๑	ทุ่น	
ทุ่นไฟหลังสวนใต้	จำานวน	๑	ทุ่น	และ	ทุ่นไฟหินกลางอ่าว	จำานวน	๑	ทุ่น
๖. งานด้านสถานที่และบริการที่พักเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
 - มีรายได้จากการบริการห้องพัก	ตั้งแต	่ต.ค.๕๙	ถึง	ส.ค.๖๐	หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ	ประจำาสถานีแล้วคงเหลือ
เงินส่ง	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์	เป็นเงินทั้งสิ้น	จำานวน	๓๕๙,๒๒๕	บาท	(สามแสนห้าหมื่นเก้าพัน
สองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
	 -	จำาหน่ายพระรูปจำาลอง	พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์	กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ	์จำานวน	๖๖	เหรียญ	เป็นเงิน	๖,๖๐๐	บาท	(หกพันหกร้อยบาทถ้วน)

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๗๗



๗. งานด้านกิจกรรม
 -	ร่วมพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	ณ	บริเวณอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
	 -	ร่วมพิธีสวดพระธรรม	๗	คำาภีร์	บำาเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ณ	วัดสุขสำาราญ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
	 -	 ร่วมเดินเทิดพระเกียรติเพ่ือจุดเทียนน้อมรำาลึกถึงพระกรุณาธิคุณและถวายความอาลัย	 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ณ	วังไกลกังวล	
 -	ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาส	วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	
๗	ณ	บริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่	๗		เขาหินเหล็กไฟ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
	 -	ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร	ถวายเป็นพระราชกุศล	ณ	บริเวณถนนแนบเคหาสน์	(ด้านหน้าวัดหัวหิน)
เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
 -	ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรต	ิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ 
ณ	 หอนาฬิกาโรงเรียนเทศบาลหัวหิน	 ถือพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ และ
ป้ายขบวนแห่เฉลิมพระเกียรต	ิ	นำาขบวนไปถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ณ	
พระราชวังไกลกังวล	อำาเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๘. งานด้านพัฒนา
	 -	กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ	สำารวจพื้นที่สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	เพื่อดำาเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด	จำานวน	๖	ตำาแหน่ง																														
	 -	ห้างหุ้นส่วนจำากัด	เสริมบริพัตรก่อสร้าง	ซ่อมแซมประตูและรั้วสถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	   
	 -	 รับคณะกรมจเรทหารเรือ	 มาตรวจราชการที่สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	 และมอบเกียรติบัตรให้ไว้เพื่อ
แสดงว่า	สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	ผ่านการตรวจราชการจากกรมจเรทหารเรือ	ได้ระดับดี	คะแนนร้อยละ	๘๓.๒๗	    
	 -	ปรับปรุงอาคารรับสวัสดิการ	อศ.	จัดซ้ือโทรทัศน์	ขนาด	๓๒	น้ิว	จำานวน	๓	เคร่ือง	จัดซ้ือตู้เย็น	ขนาด	
๑.๖	คิว	จำานวน	๓	ตู้		และจัดหาเตียงนอน	พร้อมตู้ใส่เสื้อผ้า	ห้องพักหมายเลข	๒๑๔,	๒๑๕	และ	๒๑๖		
	 -	ปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวนหย่อม

แถวอบรมเร่ืองระเบียบวินัยทุกวันพฤหัสบดี	และจ่ายงานในวันปฏิบัติงาน	วันจันทร์	-	วันศุกร์
    

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๗๘



งานด้านอุตุนิยมวิทยา	และงานจำาหน่ายแผนท่ีและบรรณสารการเดินเรือ
    

สถานีวิทยุเพื่อการหาตำาบลที่หลังสวนระบบ	DGPS	และระบบ	AIS

งานตรวจตราดูแลที่ดินและตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ
        

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๗๙



ตรวจซ่อมกระโจมไฟ																								ตรวจซ่อมบำารุงทุ่นไฟ
        

เม่ือ	๒๐	ต.ค.๕๙	สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์	จัดกำาลังพล	จำานวน	๕	นาย	
ร่วมพิธีสวดพระธรรม	๗	คำาภีร์	บำาเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ณ	วัดสุขสำาราญ	อำาเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

เมื่อ	๒๑	ต.ค.๕๙	สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์จัดกำาลังพล	จำานวน	๕	นาย	
ร่วมเดินเทิดพระเกียรติเพื่อจุดเทียนน้อมรำาลึกถึงพระกรุณาธิคุณและถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ณ	วังไกลกังวล
 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๘๐



	เมื่อ	๖	เม.ย.๖๐	กำาลังพล	สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์	ได้ร่วมพิธี	
ถวายเครื่องราชสักการะ	เนื่องในวัน	พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	ณ	อาคารอเนกประสงค์	รร.หัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เม่ือ	๒๘	ก.ค.๖๐	กำาลังพล	สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์	ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศล	ณ	บริเวณถนนแนบเคหาสน	์(ด้านหน้าวัดหัวหิน)	อำาเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร
      

	เมื่อ	๑๒	ส.ค.๖๐	ข้าราชการสถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล	
เฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ณ	หอนาฬิกา	โรงเรียนเทศบาลหัวหิน

    

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๘๑



	เมื่อ	๑๒	ส.ค.๖๐	เวลา	๐๘๐๐	ประธานจัดงานฯ	ขอให้กำาลังพลของสถานีอุทกศาสตร์หัวหิน
ถือพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	และป้ายขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติฯ	

นำาขบวนไปถวายเครื่องสักการะแด่	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ณ	วังไกลกังวล

เจ้าหน้าท่ีกรมอิเล็กทรอนิกส์	ทหารเรือ	จำานวน	๓	นาย	มาสำารวจพ้ืนท่ีเพ่ือดำาเนินการ	ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ที่สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	จำานวน	๖	ตำาแหน่ง	ดังนี้	หน้าอาคารห้องเวรส่องบ้านพักหัวหน้าสถานี	

ประตูทางเข้าอาคารรับรองกรมอุทกศาสตร์

	ตีแบบใช้ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์สำาหรับงานซ่อมโครงสร้าง	คอนกรีตเสริมเหล็กฉาบปูนผนังที่มีรอยร้าว
      

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๘๒



	ติดตั้งประตเหล็กกล้าไร้สนิม
    

	รายงานต้อนรับคณะกรมจเรทหารเรือ	ตรวจเครื่องแบบเครื่องแต่งกาย	และตรวจระเบียบวินัยทหาร

        
 

	ปรับปรุงภูมิทัศน์	จัดสวนหย่อม	“ปลูกดอกดาวเรือง”	จำานวน	๓๕๐	ต้น	เพื่อประดับสถานที่	
สถานีอุทกศาสตร์หัวหินฯ	ให้บานสะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดิน	ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ																																																		

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	วันที่	๒๕	-	๒๙	ต.ค.๖๐
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สถานีอุทกศาสตร์สงขลา
ภารกิจ
๑ ด้านงานซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ ประกอบด้วย
  ๑.๑ กระโจมไฟ ๕ แห่ง ได้แก่ กระโจมไฟระโนด กระโจมไฟเขาตังกวน กระโจมไฟแหลมตาชี
กระโจมไฟสายบุรี และกระโจมไฟตากใบ
       ๑.๒ ทุ่นไฟ ๑ ทุ่น คือ ทุ่นไฟหินลอฟตัส

กระโจมไฟระโนด
   

กระโจมไฟเขาตังกวน
    
 

กระโจมไฟสายบุรี
   
 

กระโจมไฟแหลมตาชี
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กระโจมไฟตากใบ
   
 

 สรุปการตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ จำานวน ๖ ครั้ง ดังนี้ 
 ต.ค.๕๙  กระโจมไฟตากใบ  เปลี่ยนหลอดไฟ จำานวน ๒ หลอด
 ธ.ค.๕๙  กระโจมไฟสายบุรี  เปลี่ยนหลอดไฟ จำานวน ๑ หลอด
 ก.พ.๖๐  กระโจมไฟสายบุรี  เปลี่ยนซันสวิตช์ จำานวน ๑ ตัว
 มิ.ย.๖๐  กระโจมไฟระโนด  เปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ จำานวน ๑ ตัว
 
 กระโจมไฟตากใบ
 โครงสร้าง GRP ส่วนบนของกระโจมฯ ปัจจุบันน้ี 
มีความโยกและสั่นมาก ขณะที่กำาลังปีนขึ้นไปความสูง
ของ GRP ประมาณ ๙ เมตร ความสูงของกระโจม
ทั้งหมด ๒๗ เมตร

 กระโจมไฟระโนด
 โครงสร้างเป็นสนิมผุกร่อนเป็นบางส่วน โดยเฉพาะ
ส่วนบนและส่วนล่างของกระโจม (ฐานกระโจม)

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๘๕



 ตรวจซ่อมบำารุงทุ่นไฟ 
 ตรวจซ่อมบำารุงทุ่นไฟ หินลอฟตัส สภาพตัวทุ่นแข็งแรง การลอยตัวปกติ ไฟติดปกติ ใช้ราชการได้
   
   

 จัดทำาโครงการ ตรวจสอบติดตามการทำางาน ตะเกียงสองระบบของ กระโจมไฟเขาตังกวนโดยให้เวรประจำาวัน
ของสถานีฯ เป็นผู้ตรวจสอบ และสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ประจำา
สำานักงาน สถานีอุทกศาสตร์สงขลา ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ ตรวจสอบ ซึ่งสามารถตรวจ
สอบการทำางานของตะเกียงได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง กลางวัน ตรวจสอบระบบเลนส์หมุน และ กลางคืน ตรวจสอบ
เลนส์และไฟ

๒. ด้านงานตรวจตราดูแลที่ดินของกองทัพเรือ จำานวน ๕ แปลง
 ท่ีดินกระโจมไฟระโนด ท่ีดินกระโจมไฟสงขลา   ท่ีดินกระโจมไฟแหลมตาชี   ท่ีดินกระโจมไฟสายบุรี 
ที่ดินกระโจมไฟตากใบ
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 สรุปการตรวจตราดูแลที่ดิน ทร. ในเขตรับผิดชอบ
 ใน พ.ย.๕๙ ม.ค.๖๐ มี.ค.๖๐ พ.ค.๖๐ ก.ค.๖๐ และ ก.ย.๖๐  ผลการตรวจตราดูแลที่ดิน ในเขตรับผิดชอบ 
จำานวน ๕ แห่ง ไม่มีผู้บุกรุก มีหลักเขตอยู่ครบทุกแห่ง
 ใน ๑๗ ม.ค.๖๐ ได้ตรวจพบว่าต้นไม้ต้นขนาดใหญ่ล้มทับกำาแพงรั้วของกระโจมไฟตากใบ ชำารุดเสียหาย 
จำานวน ๑ ช่วงเสา (ตามภาพ) และได้ทำาการซ่อมทำาเสร็จเรียบร้อย แข็งแรง สามารถใช้ราชการได้ตามปกติ 
(ซึ่งมีความจำาเป็นที่จะต้องซ่อมทำาให้เสร็จอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันด้านความปลอดภัย โดยของบประมาณซ่อม
ทำาจาก กรมอุทกศาสตร์)

   

๓. งานทั่วไป
 ใน ๙ ส.ค.๖๐ กำาลังพล สถานีอุทกศาสตร์สงขลา ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ เข้าร่วมพิธี 
ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมอำาลาหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาค ๒
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 ใน ๘ มี.ค.๖๐ กำาลังพลสถานีอุทกศาสตร์สงขลา ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์  ดำาเนินการ
ขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าที่ทำาการสำานักงานแห่งใหม่ ณ อาคารสโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสงขลา 
ทัพเรือภาค ๒ (ในบริเวณชั้นล่าง)
 
   

 ใน ๑๕ ก.พ.๖๐ สถานีอุทกศาสตร์สงขลา ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ ดำาเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีห้องสำานักงานแห่งใหม่ ของอาคารสโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาค ๒ 
โดยทำาการซ่อมบำารุงระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฝ้า เพดาน พื้น วงกบ ประตู หน้าต่าง บานเกล็ด ทาสี และ
ย้าย - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
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สถานีอุทกศาสตร์พังงา
ภารกิจ  
๑. งานตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ ในเขตรับผิดชอบตามวงรอบ ดังนี้
 - กระโจมไฟทับละมุ กระโจมไฟหินขี้นก และกระโจมไฟเขาหลัก จังหวัดพังงา
  - ไฟนำา ๒ แห่ง จังหวัดพังงา
     - หลักไฟกำากับร่องน้ำาทับละมุ หมายเลข ๒ จังหวัดพังงา
 - ทุ่นไฟกำากับร่องน้ำาทับละมุ  จำานวน ๓ ทุ่น จังหวัดพังงา
	 -	ทุ่นเครื่องหมายพิเศษ	จำานวน	๒	ทุ่น	จังหวัดพังงา
 - กระโจมไฟเกาะรา จังหวัดพังงา
 - กระโจมไฟเกาะนมสาวน้อย จังหวัดพังงา
					 -	กระโจมไฟเกาะนก	จังหวัดกระบี่
     - กระโจมไฟเกาะพยาม จังหวัดระนอง
     - หลักไฟหินขี้ช้าง จังหวัดระนอง
     - ทุ่นไฟกำากับร่องน้ำาเกาะพยาม จำานวน ๒ ทุ่น (หมายเลข ๑ และ ๒) จังหวัดระนอง 
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๒.	งานตรวจตราดูแลที่ดินกองทัพเรือ	ในเขตรับผิดชอบตามวงรอบ	ดังนี้			                                                       
	 -		ที่ดินกระโจมไฟทับละมุ	ที่ดินกระโจมไฟหินขี้นก	และที่ดินกระโจมไฟเขาหลัก	จังหวัดพังงา
 -  กระโจมไฟเกาะรา จังหวัดพังงา
 -  กระโจมไฟเกาะนมสาวน้อย จังหวัดพังงา
			 -		กระโจมไฟเกาะนก	จังหวัดกระบี่
    -  กระโจมไฟเกาะพยาม จังหวัดระนอง

 

๓.	งานด้านบริการการเดินเรือ	ดังนี้
	 ๓.๑	ตรวจสอบเบื้องต้นและแก้ไขอุปกรณ์การเดินเรือให้เรือต่างๆ	ในฐานทัพเรือพังงา	ทัพเรือภาค	๓
	 	 -	 เมื่อ	 ๒๖	 ม.ค.๖๐	 ไปตรวจสอบเครื่องวัดลมของเรือหลวงมันกลาง	 ผลการตรวจสอบพบว่า
มิเตอร์เครื่องวัดลมเสีย	ไม่สามารถใช้ราชการได้	
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	 	 –	ใน	๙	ก.พ.๖๐	ไปดำาเนินการติดต้ังมิเตอร์เคร่ืองวัดลมของเรือหลวงมันกลาง		ผลการปฏิบัติงาน
เรียบร้อย	เครื่องวัดลมสามารถใช้ราชการได้ตามปกติ		

  –	ใน	๑๙	เม.ย.๖๐	ตรวจสอบเครื่องหาที่เรือดาวเทียม	DGPS	ของเรือหลวงหัวหิน	ผลการตรวจสอบ
พบว่า	เสาอากาศและสายนำาสัญญาณ	GPS	ชำารุด	ไม่สามารถใช้ราชการได้ 
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	 	 –	ดำาเนินการเปลี่ยนเสาอากาศและสายนำาสัญญาณ	GPS	ใหม	่ให้กับเรือหลวงหัวหิน	สามารถ
ใช้ราชการได้ตามปกต	ิ

  –	สำารวจความชำารุดบกพร่องของเคร่ืองมือเดินเรือและสอบถามความต้องการเบิกเปล่ียนเคร่ืองมือ
เดินเรือของเรือที่จอดบริเวณ	ฐานทัพเรือพังงา	ทัพเรือภาค	๓

	 ๓.๒	จำาหน่ายแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ
	 	 -	จำาหน่ายแผนที่เดินเรือไทย	จำานวน	๒๔๕	แผ่น	เป็นเงิน	๙๘,๐๐๐	บาท
										 -	จำาหน่ายหนังสือมาตราน้ำา	จำานวน	๒๑๕	เล่ม	เป็นเงิน	๓๒,๒๕๐	บาท
									 -	เบิก	-	เปลี่ยน	แผนที่เดินเรือไทย	จำานวน	๖๓	แผ่น
	 	 -	เบิกเปลี่ยนบรรณสารการเดินเรือ	จำานวน	๒๗	เล่ม
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	 ๓.๓	 งานตรวจสอบดูแลระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ	 ของสถานี
อุทกศาสตร์พังงา	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์
   

๔. งานด้านอาคารสถานที่
	 ๔.๑	ดูแลรักษาความสะอาดสถานีฯ	เป็นประจำา	เนื่องจากเป็นสถานีชั่วคราว	จึงมีข้อจำากัดเรื่องพื้นที่

  

 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๙๓



๕. งานด้านสมุทรศาสตร์
	 ให้การสนับสนุนการหย่ังน้ำาเก็บข้อมูลทางสมุทรศาสตร์	รอบท่าเทียบเรือ	ฐานทัพเรือพังงา	ทัพเรือภาค	๓	
และส่งข้อมูลให้กับ	กองสมุทรศาสตร์	กรมอุทกศาสตร์	(แผนกวิศวกรรมชายฝั่ง)	ทุกวันที่	๒๐	ของเดือน	

๖. งานอื่นๆ
	 -	ใน	๑๒	-	๑๓	ต.ค.๕๙	กำาลังพล	สถานีอุทกศาสตร์พังงา	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์	
ร่วมเดินทางไปกับคณะสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	 (สทป.)	 สำารวจพื้นที่บริเวณเขาหน้ายักษ์และกระโจม
ไฟทับละม	ุจังหวัดพังงา	เพื่อดำาเนินการติดตั้งเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำา

	 -	ใน	๑๙	ต.ค.๕๙	น.ต.นิพนธ์		อิ่มนาค	และ	น.ต.วัฒนชัย	กิจทิพย์	ได้เดินทางมาตรวจสอบครุภัณฑ์	ของ
สถานีอุทกศาสตร์พังงา	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์	ผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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 -	ใน	๑๘	พ.ย.๕๙	กำาลังพลสถานีอุทกศาสตร์พังงา	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์	แถวฟังสาร 
ผู้บัญชาการทหารเรือเนื่องในวันกองทัพเรือ	

	 -	กำาลังพลสถานีอุทกศาสตร์พังงา	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์	ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลสวด
พระอภิธรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล	แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ณ	วัดประชุมศึกษา	
อำาเภอท้ายเหมือง	จังหวัดพังงา			โดยมี	พลเรือตรี	วรงกรณ์		โอสถานนท์		ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา	
ทัพเรือภาคที่	๓	เป็นประธาน

	 -	 ใน	๒๒	ก.พ.๖๐	และเมื่อ	๒๒	พ.ค.๖๐	กำาลังพลสถานีอุทกศาสตร์พังงา	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	
กรมอุทกศาสตร	์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย		โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา	ทัพเรือภาค	๓	เป็น
ผู้ดำาเนินการทดสอบฯ

 - ใน	๒๖	มิ.ย.๖๐	คณะกำาลังพล	กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ	ตรวจพื้นที่การติดตั้ง
ชุดเรดาร์	บริเวณกระโจมไฟทับละม	ุจังหวัดพังงา		
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	 -	สถานีอุทกศาสตร์พังงา	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์	ได้ติดตามความคืบหน้าการซ่อม
ทำาและก่อสร้างงานรองรับการติดตั้งเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำาบน	Tower	กระโจมไฟทับละมุ	บริเวณเขาหน้ายักษ์	
ฐานทัพเรือพังงา	ทัพเรือภาค	๓	โดย	กรมช่างโยธา	ทหารเรือ	ได้ว่าจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำากัดหยกเพชร	เอ็นจิเนียร์	
ใน	๑๙	ธ.ค.๕๙	ช่างได้เริ่มเข้าพื้นที่เพื่อดำาเนินการซ่อมทำาฯ	แล้วเสร็จใน	มิ.ย.๖๐

 -	ใน	๑๑	ก.ค.๖๐	สถานีอุทกศาสตร์พังงา	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร	์ได้ดำาเนินการติดตั้ง
ตะเกียงพร้อมอุปกรณ์และสถานีลูกข่าย	(A	to	N)	ของระบบ	AIS	ที่กระโจมไฟทับละมุ	เรียบร้อย	ไฟติดปกติ

 -	ใน	๑๗	ก.ค.๖๐	นาวาเอก	ภูวดล		สว่างแสง	รองผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์
พร้อมคณะฯ	ได้มาตรวจเยี่ยมสถานีอุทกศาสตร์พังงา	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์	ผลการตรวจ
เยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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	 -	ใน	๒๑	ส.ค.๖๐	หัวหน้าสถานีอุทกศาสตร์พังงา	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์	ร่วมบรรยาย
ปัญหาการบุกรุกที่ดินเกาะพยาม		จังหวัดระนอง		ณ	ค่ายรัตนรังสรรค์		จังหวัดระนอง		โดยมี	พลอากาศเอก	
ศิวเกียรติ์		ชเยมะ	รองปลัดกลาโหม	(๑)	เป็นประธานในพิธี

	 -	ใน	๒๑	ส.ค.๖๐	กำาลังพล	สถานีอุทกศาสตร์พังงา	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์		ร่วมพิธี	
ในโอกาสที่ท่านผู้บัญชาการทหารเรือ	เยี่ยมอำาลาหน่วยที่	ทัพเรือภาค	๓	จังหวัดภูเก็ต
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หมวดเรืออุทกศาสตร์ (Surveying Flotilla)
ภารกิจ
 มีหน้าที่จัดและเตรียมเรือเพื่อใช้ในการสำารวจแผนที่ทะเล สำารวจสมุทรศาสตร์ ตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมาย
ทางเรือ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี
๑. การจัดและเตรียมเรือ
 ดำาเนินการจัดเรือในสังกัดกรมอุทกศาสตร์ เข้ารับการซ่อมทำา รวมทั้งให้เรือออกทดลองในทะเล เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการทำางานของระบบต่างๆ ภายในเรือ ดังนี้   
 ๑.๑ เรือหลวงสุริยะ เข้ารับการซ่อมทำาคืนสภาพตั้งแต่ ต.ค. – ก.พ.๖๐ ที่อู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า 
กรมอู่ทหารเรือ 
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 ๑.๒ เรือหลวงศุกร์ เข้ารับการซ่อมทำาจำากัดประจำาปีงบประมาณ ๖๐  ที่อู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า 
กรมอู่ทหารเรือ ตั้งแต่ เม.ย. - ส.ค.๖๐ ระยะเวลาประมาณ ๑๒๒ วัน
  
     

   

 ๑.๓ เรือ อศ.๓ เข้ารับการซ่อมทำา ที่อู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้าทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ ตั้งแต่ 
ส.ค. - ก.ย.๖๐
  
   

รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๔-๙๙



๒. การบริหารจัดการทหารกองประจำาการ
 ๒.๑ การสนับสนุนการปฏิบัติราชการสำารวจสมุทรศาสตร์และแผนที่เดินเรือฝั่งตะวันตกของประเทศไทย 
โดยพาหนะเรือหลวงศุกร์ ตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค.๖๐ ราชการมีกำาหนด ๕๐ วัน

 ๒.๒ การสนับสนุนการปฏิบัติราชการตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออก
ของอ่าวไทย โดยพาหนะเรือหลวงสุริยะ ตั้งแต่ มี.ค. - ก.ค.๖๐ ราชการมีกำาหนด ๙๒ วัน
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  ๒.๓ การสนับสนุนการปฏิบัติราชการสำารวจแผนที่ทะเล หมายเลข ๓๕๐ และ ๓๖๒ ส่วนที่เหลือ 
เพื่อสร้างแผนที่ต้นฉบับใหม่ โดยพาหนะเรือหลวงพฤหัสบดี ตั้งแต่ ม.ค. - พ.ค.๖๐ ราชการมีกำาหนด ๙๒ วัน

  ๒.๔ การสนับสนุนการปฏิบัติราชการฝึกสำารวจและวิเคราะห์ลักษณะพื้นท้องทะเลทางยุทธวิธี 
โดยพาหนะเรือหลวงจันทร ตั้งแต่ ส.ค. - ก.ย.๖๐ ราชการมีกำาหนด ๑๐ วัน
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  ๒.๕ การฝึกภาคทะเลของพลทหารในสังกัดหมวดเรืออุทกศาสตร์ โดยพาหนะ เรืออุทกศาสตร์ ๓ 
ในห้วง ธ.ค.๕๙ ก.พ.๖๐ พ.ค.๖๐ และ ส.ค.๖๐ ช่วงละประมาณ ๕ วัน

  ๒.๖ การตรวจระเบียบวินัย องค์ความรู้ และการปฏิบัติหน้าที่ของกำาลังพลตามระเบียบปฏิบัติ
ของหมวดเรืออุทกศาสตร์
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โครงการปรับปรุงเรือล่าทำาลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง ชุด ร.ล.บางระจัน
	 ในวันที่	 ๑	 ต.ค.๕๙	 กองทัพเรือลงคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมก�รบริห�รโครงก�รจัดห�ยุทโธปกรณ์หลัก
ของกองทัพเรือ	 ในส่วนของกรมอุทกศ�สตร์	 ให้ดำ�เนินง�นปรับปรุงสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกรองรับสถ�นีตรวจวัด
ค�่อิทธิพลตัวเรือสำ�หรับโครงก�รปรับปรุงเรือล่�ทำ�ล�ยทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง	(ลทฝ.)	ชุด	ร.ล.บ�งระจัน		ต่อม�เมื่อ	
๑๑	ต.ค.๕๙	กองทัพเรืออนุมัติงบประม�ณในก�รจัดห�สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกรองรับสถ�นีตรวจวัดค่�อิทธิพลตัว
เรือ	สำ�หรับโครงก�รปรับปรุงเรือล�่ทำ�ล�ยทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง	โดยจัดสรรงบประม�ณให้กรมอุทกศ�สตร์จำ�นวน	๖	
ร�ยก�ร	ประกอบด้วย		(๑)	ก�รสำ�รวจคว�มลึกน้ำ�และสำ�รวจพิกัดก่อสร้�งหลักนำ�เรือก่อนติดตั้งอุปกรณ์		(๒)	
ก�รสำ�รวจคว�มลึกน้ำ�และสำ�รวจพิกัดก่อสร้�งหลักนำ�เรือหลังติดตั้งอุปกรณ์	 (๓)	 ก�รสำ�รวจพื้นที่ที่เหม�ะสมใน
ก�รติดตั้งหลักนำ�	(๔)	ก�รสำ�รวจคว�มถูกต้องของหลักนำ�	(๕)	จัดจ�้งติดตั้งหลักนำ�พร้อมไฟ	จำ�นวน	๔	หลัก	และ		
(๖)	จัดห�ทุ่นเครื่องหม�ยท�งเรือขน�ดกล�ง	จำ�นวน	๒	ชุด
	 ๘	 มิ.ย.๖๐	 กองทัพเรืออนุมัติให้กรมอุทกศ�สตร์	 ปรับร�ยละเอียดร�ยก�รและค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดห�
สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก	 เพื่อรองรับก�รปฏิบัติง�นของสถ�นีวัดค�่อิทธิพลตัวเรือ	 จ�กเดิม	 ๖	 ร�ยก�ร	 เป็น	 ๗	
ร�ยก�ร	 เพิ่มก�รจัดห�หมุดกำ�กับตำ�บลที่อุปกรณ์ตรวจจับใต้น้ำ�	 (Sensor)	 ของสน�มตรวจวัดค่�อิทธิพลตัวเรือ	
จำ�นวน	๑๒	ลูก	 เป็นลำ�ดับที	่๗		 โดยเป็นไปต�มดำ�ริของเสน�ธิก�รทห�รเรือ	 ให้กรมอุทกศ�สตร์จัดห�ตุ้มปูน	
สำ�หรับจัดว�งหมุดกำ�กับตำ�บลที่ตรวจจับใต้น้ำ�	 (Sensor)	จำ�นวน	๑๒	ลูก	 เพิ่มเติมให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติไว้

การดำาเนินงานโครงการ
	 ๒๘	 ต.ค.๕๙	 กรมอุทกศ�สตร์เสนอกรมช่�งโยธ�ทห�รเรือ	 พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของแบบ	 ตำ�บลที่
และประม�ณก�รง�นก่อสร้�งหลักนำ�	จำ�นวน	๔	หลัก	ต�มแบบของ	บริษัท	แอร์โฟลว์	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	
จำ�นวน	๓๔	แผ่น	ประกอบด้วย	แบบหลักนำ�ในทะเล	(A)	จำ�นวน	๑	หลัก	และแบบหลักนำ�บนโขดหินริมช�ยฝั่ง	
(B	C	D)	จำ�นวน	๓	หลัก	และ	๒๘	ก.พ.๖๐	กรมช่�งโยธ�ทห�รเรือได้พิจ�รณ�แบบง�นก่อสร้�ง	มีคว�มเหม�ะสม	
มีก�รปรับแต่งงบประม�ณก�รค่�ก่อสร้�งให้ใหม่	 สำ�หรับคว�มเหม�ะสมของตำ�บลที่ที่ก่อสร้�งนั้นให้กรมอุทกศ�สตร์
พิจ�รณ�
 ๒๗	มี.ค.๖๐	กรมอุทกศ�สตร์เสนอกองทัพเรือ	อนุมัติแบบก่อสร้�งหลักนำ�สำ�หรับนำ�เรือเข้�ตรวจวัด
ค่�อิทธิพลแม่เหล็กตัวเรือและกองทัพเรืออนุมัต	ิ (รองผู้บัญช�ก�รทห�รเรือรับคำ�สั่งผู้บัญช�ก�รทห�รเรือ)	 เมื่อ	
๒๓	พ.ค.๖๐	 ให้ดำ�เนินง�นติดตั้งหลักนำ�พร้อมไฟ	ต่อม�เมื่อ	 ๑๒	ก.ค.๖๐	กองทัพเรืออนุมัติ	 (รองผู้บัญช�ก�รทห�รเรือ
รับคำ�สั่งผู้บัญช�ก�รทห�รเรือ)	 แก้ไขพิกัดตำ�บลที่ง�นก่อสร�้งหลักนำ�สำ�หรับนำ�เรือเข�้ตรวจวัดค�่อิทธิพลแม่เหล็ก
ตัวเรือ	เพื่อให้เหม�ะสมกับสภ�พภูมิประเทศ	และก�รเล็งหลักนำ�ที่ชัดเจนกว�่
	 ๒๔	ก.ค.๖๐	กรมอุทกศ�สตร์เสนอกองทัพเรือ	ขออนุมัติจ้�ง	บริษัท	ไฮ	คอนโทรล	จำ�กัด	ติดตั้งหลักนำ�
พร้อมไฟ	จำ�นวน	๔	หลัก	โดยวิธีพิเศษ	และ	๑๗	ส.ค.๖๐	กองทัพเรืออนุมัติ	(รองผู้บัญช�ก�รทห�รเรือรับคำ�สั่ง
ผู้บัญช�ก�รทห�รเรือ)		ให้	กรมอุทกศ�สตร์จ้�ง	บริษัท	ไฮ	คอนโทรล	จำ�กัด	ติดตั้งหลักนำ�พร้อมไฟ	โดยวิธีพิเศษ
	 ๒๑	 ส.ค.๖๐	 กรมอุทกศ�สตร์ลงน�มจ้�ง	 บริษัท	 ไฮ	 คอนโทรล	 จำ�กัด	 จัดจ้�งติดตั้งหลักนำ�พร้อมไฟ	
จำ�นวน	๔	หลัก	กำ�หนดส่งมอบง�นภ�ยใน	๑๘๐	วัน	นับถัดจ�กวันที่ลงน�มในสัญญ�จ้�ง	โดย	บริษัทฯ	เข้�เริ่ม
ดำ�เนินง�นตั้งแต่		๒๕	ก.ย.๖๐	ขณะนี้อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�ร
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พื้นที่จัดสร้างหลักนำา

 
    

												สน�มน้ำ�ตื้นบริเวณหน้�ผ�วชิร�ลงกรณ์																									สน�มน้ำ�ลึกบริเวณอ่�วทุ่งไก่เตี้ย
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การดำาเนินงานจัดซื้อทุ่นเครื่องหมายขนาดกลางแบบพิเศษ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำานวน ๒ ชุด
	 เป็นทุ่นเครื่องหม�ยขน�ดกล�ง	 แบบไม่ส่งผลกระทบกับค่�สน�มแม่เหล็กตัวเรือ	 ใช้สำ�หรับแสดงจุด
เริ่มให้เรือเข้�พื้นที่สน�มตรวจวัดค่�อิทธิพลแม่เหล็กตัวเรือ	แต่ละชุดประกอบด้วย	(๑)	ตัวทุ่น	(๒)	ยอดทุ่นและ
เครื่องหม�ยยอดทุ่น		(๓)	เชือกถักโพลีเอสเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ		(๔)	ตุ้มปูน	(Sinker)	และ	(๕)	ตะเกียง
ระบบพลังง�นแสงอ�ทิตย์	 	 โดยเมื่อ	 ๙	 มิ.ย.๖๐	 กรมอุทกศ�สตร์ได้ลงน�มตกลงซื้อทุ่นเครื่องหม�ยขน�ดกล�ง	
พร้อมอุปกรณป์ระกอบ	 จำ�นวน	 ๒	 ชุด	 โดยวิธีพิเศษกับบริษัท	 ไฮ	 คอนโทรล	 จำ�กัด	 กำ�หนดส่งของ	 ณ	 คลัง
เครื่องหม�ยท�งเรือและอุตุนิยมวิทย�	 กรมอุทกศ�สตร์	 ภ�ยใน	 ๗	 ก.ย.๖๐	 ซึ่งคณะกรรมก�รฯ	 ได้ดำ�เนินก�ร
ตรวจรับเสร็จเรียบร้อย	เมื่อ	๑๔	ก.ย.๖๐
   

การดำาเนินงานจัดจ้างทำาหมุดกำากับตำาบลที่อุปกรณ์ตรวจจับใต้น้ำา (Sensor) จำานวน ๑๒ ลูก
 เป็นหมุดกำ�กับตำ�บลที่อุปกรณ์ตรวจจับใต้น้ำ�	(Sensor)	เพื่อใช้ง�น
ตรวจแก้ค่�สน�มแม่เหล็กตัวเรือใช้สำ�หรับแสดงพื้นที่ตรวจวัดค่�อิทธิพล
แม่เหล็กตัวเรือ	 แบ่งเป็น	 (๑)	 หมุดคอนกรีต	 ขน�ด	 ๘๕	 x	 ๗๕	 x	 ๕๐	
ซม.	 (กว้�ง	 x	 ย�ว	 x	 สูง)	 จำ�นวน	 ๑๐	 ลูก	 สำ�หรับใช้กำ�กับตำ�บลที่
อุปกรณ์ตรวจจับใต้น้ำ�	 โดยใช้ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดต�้นซัลเฟตได้สูง	
(Sulfate-Resistant	Portland	Cement)	สำ�หรับง�นก่อสร้�งในทะเลโดย
เฉพ�ะ	ใช้สเตนเลสชนิด	316L	ขน�ด	๑/๔	นิ้ว	ถักเป็นโครงสร้�งภ�ยใน
ของหมุดปูน	และจัดทำ�ห่วงจับยึด	จำ�นวน				๒	ห่วงด�้นข้�งของหมุดปูน	
โดยใช้สเตนเลสชนิด	 316L	 ขน�ด	๓/๔	นิ้ว	 สำ�หรับจับยึดในก�รเคลื่อน
ย้�ย	และหล่อเต้�รับข�หมุดกำ�กับตำ�บลที่อุปกรณ์ตรวจจับใต้น้ำ�	ด้�นบน
ของตัวหมุด	โดยมีท่อพีวีซี	ขน�ด	๓	นิ้ว	ฝังในตัวหมุด	เพื่อให้เกิดก�รไหล
ผ่�นของน้ำ�	(๒)	หมุดคอนกรึต	ขน�ด	๘๕	x	๗๕	x	๕๐	ซม.	(กว้�ง	x	ย�ว	
x	สูง) จำ�นวน	๒	ลูก	สำ�หรับใช้กำ�กับตำ�แหน่ง	Connection	Block	โดยใช้
ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดเดียวกัน	โดยเมื่อ ๒๕	ก.ค.๖๐	กรมอุทกศ�สตร์
ได้ตกลงจ�้ง	บริษัท	ไฮ	คอนโทรล	จำ�กัด	จำ�นวน	๑	ง�น	กำ�หนดส่งของ	
ณ	สถ�นีอุทกศ�สตร์สัตหีบ	ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือ	กรมอุทกศ�สตร์	
อำ�เภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	ภ�ยใน	๒	ส.ค.๖๐	ซึ่งคณะกรรมก�ร	ได้ดำ�เนิน
ก�รตรวจรับเรียบร้อยเมื่อ	๓๑	ก.ค.๖๐	
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โครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพเรือ
การสร้างตะเกียงระบบเลนส์หมุนพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อใช้กับประภาคารและกระโจมไฟของกรมอุทกศาสตร์

ความเป็นมา
 กองเครื่องหมายทางเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือกรมอุทกศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
เครื่องหมายช่วยการเดินเรือในทะเลของน่านน้ำาไทย ปัจจุบันกรมอุทกศาสตร์มีเครื่องหมายทางเรือที่รับผิดชอบ 
๔ ประเภท คือ ประภาคาร กระโจมไฟ หลักนำา และทุ่นเครื่องหมายทางเรือ ในส่วนของประภาคารและกระโจม
ไฟเป็นเครื่องหมายช่วยการเดินเรือที่ก่อสร้างถาวรบริเวณชายฝั่งและเกาะในทะเลที่สำาคัญ เพื่อช่วยในการเดินเรือ
บริเวณชายฝั่งและเกาะในทะเลให้มีความปลอดภัย ดังนั้นตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งตามประภาคารและ
กระโจมไฟต้องมีประสิทธิภาพสูง เห็นได้ชัดเจนในระยะไกล และมีความเข้มของการส่องสว่าง (Luminous In-
tensity) สูง เพื่อช่วยในการมองเห็นได้ในเวลากลางคืนแม้จะถูกรบกวนจากปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะแสงไฟที่เป็น
ฉากหลัง (Background Light) ซึ่งจะทำาให้ระยะมองเห็นของไฟลดลงจากภาวะปกติ  ซึ่งตะเกียงระบบเลนส์หมุน
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นตะเกียงที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนั้นมีราคาสูงมาก สามารถจัดหามาใช้งานได้ในจำานวน
จำากัดและต้องนำาเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น กองเครื่องหมายทางเรือ ศูนย์สนันสนุนการเดินเรือกรมอุทกศาสตร์ 
จึงมีแนวความคิดที่จะทำาการวิจัยสร้างตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ ขึ้นมาใช้งานเองในราคาถูก เพื่อนำามาใช้งานใน
บริเวณพื้นที่ที่มีความสำาคัญในการเดินเรือและมีแสงไฟฉากหลังรบกวนเพื่อประหยัดงบประมาณของกองทัพเรือ 
ดังนั้นโครงการวิจัยฯ  จึงได้เกิดขึ้น โดยมีกรมอุทกศาสตร์เป็นหน่วยเจ้าของโครงการ พลเรือตรี ศิริชัย เนยทอง 
ผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการดินเรือกรมอุทกศาสตร์ เป็นผู้อำานวยการโครงการวิจัยฯ และ นาวาเอก พันธุ์นาถ 
นาคบุปผา หัวหน้ากองเครื่องหมายทางเรือ ศูนย์สนับสนุนการดินเรือกรมอุทกศาสตร์ (ตำาแหน่งในขณะนั้น) 
เป็นนายทหารโครงการ  โดยโครงการวิจัยฯ ใช้ระยะเวลาในการดำาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๖๑ เป็น
ระยะเวลา ๒ ปี ใช้งบประมาณในการดำาเนินโครงการวิจัยฯ ๑,๑๗๑,๕๐๐ บาท และมีกำาลังพลกรมอุทกศาสตร์
เข้าร่วมโครงการวิจัยฯ จำานวนทั้งสิ้น ๑๕ นาย

  

ภาพตะเกียงระบบเลนส์หมุนพลังงานแสงอาทิตย์ตราอักษร Tideland รุ่น TRB- 400 ที่ติดตั้งบนประภาคารกาญจนาภิเษก
แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต  ซึ่งเป็นตะเกียงระบบเลนส์หมุนพลังงานแสงอาทิตย์ที่กรมอุทกศาสตร์จัดหามาใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

มีราคาต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ - ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
รายงานประจำาปี ๒๕๖๐๕-๔



การดำาเนินการ
 ๑. ได้จัดทำาแบบ สำานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ๑ (คำาขอโครงการวิจัยและพัฒนาการ
ทางทหารของกองทัพเรือ) โครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร การสร้างตะเกียงระบบเลนส์หมุนพลังงานแสง
อาทิตย์เพื่อใช้กับประภาคาร/กระโจมไฟของ กรมอุทกศาสตร์ เสนอ สำานักงานและวิจัยพัฒนาการทหาร ใน ๑๖ 
ธ.ค.๕๘ เพื่อบรรจุเป็นโครงการวิจัยฯ เริ่มใหม่ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี
แนวคิดหลัก คือ การทดลองสร้างตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ ขึ้นมาใช้งานเอง  โดยอาศัยการศึกษาคุณลักษณะ
และการทำางานของตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ ตราอักษร Tideland รุ่น TRB - 400 มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
งบประมาณความรู้ และขีดความสามารถที่กำาลังพลของกรมอุทกศาสตร์มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจากการประมาณการ
คาดว่าตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ ที่จะสร้างขึ้นเป็นต้นแบบทดลองใช้งานนี้ จะมีราคาต่อหน่วยประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ 
บาท ต่ำากว่าจัดหาจากต่างประเทศ ๖-๘ เท่าตัว (ต่ำากว่า ๒.๑-๓ ล้านบาทต่อหน่วย)  เมื่อพิจารณาถึงประภาคาร/
กระโจมไฟที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความสำาคัญในการเดินเรือและมีแสงไฟฉากหลังรบกวนจำานวน ๑๓ พื้นที่ที่ยังไม่ได้รับ
การติดตั้งตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ คือ เกาะไผ่ จังหวัดชลบุรี, เกาะจวง จังหวัดชลบุรี, แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี, 
แหลมงอบ จังหวัดตราด, บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, เขาตะเกียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เกาะมัตโพน จังหวัด
ชุมพร, หลังสวน จังหวัดชุมพร,  เกาะสะระณีย์ จังหวัดระนอง, เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา, อ่าวทับละมุ จังหวัด
พังงา, เกาะปะลัย จังหวัดสตูล และ เกาะยาว จังหวัดสตูล  ดังนั้น  ถ้าหากโครงการวิจัยฯ นี้สำาเร็จและได้
รับการจัดหาตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ มาติดตั้งใน ๑๓ พื้นที่ดังกล่าว ก็จะทำาให้สามารถประหยัดงบประมาณ
กองทัพเรือ ได้ถึง ๒๗.๓-๓๙ ล้านบาท

 

ภาพประภาคารและกระโจมไฟของกรมอุทกศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความสำาคัญในการเดินเรือ มีแสงไฟฉากหลังรบกวน
และยังไม่ได้รับการติดตั้งตะเกียงระบบเลนส์หมุนพลังงานแสงอาทิตย์จำานวน ๑๓ พื้นที่

 ๒. เมื่อได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณในปี งป.๖๐ จำานวน ๖๕๓,๐๐๐ บาท แล้วได้จัดทำาแผน
ปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้างประจำาปี งป.๖๐ จำานวน ๖ รายการ คือ  วัสดุอื่นๆ ที่ใช้สำาหรับโครงการวิจัยฯ  เครื่องเปลี่ยน
หลอดไฟและแสงสว่าง วัสดุสำานักงาน ชุดแหล่งพลังงานของตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ   ระบบขับเคลื่อนเลนส์และ
เครื่องทำาจังหวะไฟ  และจ้างทำาแม่แบบและหล่อเลนส์อะครีลิคสำาหรับตะเกียงเลนส์หมุนฯ  รวมทั้งสิ้นในวงเงิน 
๔๐๙,๐๐๐ บาท และค่าใช้สอยและล่วงเวลาสำาหรับดำาเนินโครงการ ๒๔๔,๐๐๐ บาท  ซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ดำาเนินการเรียบร้อยใน ก.ย.๖๐ และจัดทำารายงานแบบสำานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ๒ 
(รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารกองทัพเรือ) เสนอ สำานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร
กองทัพเรือ ทุกวงรอบ ๓ เดือน
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ผลการดำาเนินโครงการวิจัยฯ ตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ 
 ได้ดำาเนินการสร้างต้นแบบของตะเกียงระบบเลนส์หมุนพลังงานแสงอาทิตย์ข้ึนทดลองใช้งานและ
ดำาเนินงานด้านธุรการอื่นๆ ตามลำาดับ ดังนี้
  ๑. จัดซื้อตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้างประจำาปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ได้แก่ วัสดุอื่นๆ ที่ใช้
สำาหรับโครงการวิจัยฯ วัสดุสำานักงาน ชุดแหล่งพลังงานของตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ
และแสงสว่าง  และระบบขับเคลื่อนเลนส์และเครื่องทำาจังหวะไฟ   
  ๒. ส่งร่างเอกสารวิจัยบทท่ี ๑ (บทนำา) และบทท่ี ๒ (ว่าด้วยปัญหาและการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา)
  ๓. จ้างทำาแม่แบบและหล่อเลนส์อะครีลิคสำาหรับตะเกียงเลนส์
  ๔. เริ่มสร้างต้นแบบตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ ใน มิ.ย. - ก.ค.๖๐ โดยมีการดำาเนินการ ดังนี้
   ๔.๑ ประกอบชุดขับเคลื่อนเลนส์และเครื่องทำาจังหวะไฟ (มอเตอร์ 24 V 30 W, Digital 
Speed Motor) และวงจรควบคุมการหมุนลงในตู้ควบคุมการทำางาน (Control Box) 

                       

ภาพชุดขับเคลื่อนเลนส์เมื่อประกอบลงในตู้ควบคุม (Control Box) แล้ว
   ๔.๒ สร้างเรือนตะเกียง (Housing) เตรียมประกอบเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟและแสงสว่าง 
(LED Light Source) และเลนส์เข้ากับเรือนตะเกียง
   ๔.๓ สร้างแม่แบบและหล่อเลนส์อะครีลิค โดยหล่อเลนส์ฯ จำานวน ๖ แผ่น เพื่อประกอบ
เป็นตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ ชนิด ๖ แผ่น (6 - Lens Carousel)  
   ๔.๔ ประกอบชุดแหล่งพลังงานของตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ (แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 
๑๒๐ วัตต์ จำานวน ๒ แผง แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ V ๑๐๐ Ah จำานวน ๒ หม้อ และ Solar Charge Controller 
จำานวน ๑ ตัว)

ภาพประกอบด้วย (๑) แม่แบบหล่อเลนส์อะครีลิค  (๒) ประกอบเลนส์เข้ากับเรือนตะเกียง และ (๓) เรือนตะเกียง (Housing)
เมื่อประกอบเลนส์  แกนหมุน และครอบอะครีลิคด้านนอกแล้ว
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  ๕ ส่งร่างเอกสารวิจัยบทที่ ๓ (ว่าด้วยทฤษฎี หลักการและแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย)
  ๖ ประกอบเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟและแสงสว่าง (LED Light Source) เข้ากับเรือนตะเกียงฯ 
แล้ว ได้ต้นแบบตะเกียงระบบเลนส์หมุนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทดลองสร้างขึ้น
  ๗ ทดลองการทำางานของต้นแบบของตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ ที่แผนกซ่อมบำารุงเครื่องหมาย
ทางเรือ กองเครื่องหมายทางเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือกรมอุทกศาสตร์ ตั้งแต่ ๑๕ ก.ย.๖๐

 

ภาพประกอบด้วย (๑) การประกอบเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟและแสงสว่างเข้ากับเรือนตะเกียง 
(๒) ต้นแบบตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทดลองสร้างขึ้น และ (๓) ทดลองความเข้มของการส่องสว่าง

  ๘ ส่งรายงานแบบ สำานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ๒ (รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยและพัฒนาการทหาร ของกองทัพเรือ) เสนอ สำานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ทุก
วงรอบ ๓ เดือน (ไตรมาสที่ ๑ ใน ม.ค.๖๐  ไตรมาสที่ ๒ ใน เม.ย.๖๐  ไตรมาสที่ ๓ ใน ก.ค.๖๐ และไตรมาส
ที่ ๔ ใน ต.ค.๖๐)

สิ่งที่ต้องดำาเนินการต่อไป
  ๑ ทดลองการทำางาน  เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในที่ตั้งปกติ
  ๒ เมื่อได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณในปี งป.๖๑ จำานวน ๕๑๘,๕๐๐ บาท แล้ว ดำาเนิน
การจัดซื้อ/จ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้างประจำาปี งป.๖๑ ตรวจสอบการทำางาน ปรับปรุง แก้ไข และออก
ปฏิบัติราชการทดลองการทำางานของต้นแบบตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ ในภูมิประเทศจริง
  ๓ ทดลองการทำางานในภูมิประเทศจริง เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในภูมิประเทศจริง 
และส่งร่างเอกสารวิจัยบทที่ ๔ (ว่าด้วยการวิเคราะห์ วิจัย และผลการวิจัย) 
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  ๔. ส่งรายงานแบบ สำานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ๒ (รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยและพัฒนาการทหารกองทัพเรือ) เสนอ สำานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ทุกวงรอบ 
๓ เดือน ในปี งป.๖๑
  ๕. ส่งร่างเอกสารวิจัยบทที่ ๕ (ว่าด้วยสรุปและข้อเสนอแนะ) สรุปผลงานวิจัย แถลงผลปิดโครงการ 
และจัดทำาเอกสารวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอ สำานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ

สรุป
 โครงการวิจัยวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพเรือ การสร้างตะเกียงระบบเลนส์หมุนพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อใช้กับประภาคารและกระโจมไฟ ของกรมอุทกศาสตร์ ได้ดำาเนินมาจนถึงการสร้างต้นแบบตะเกียงระบบ
เลนส์หมุนฯ ขึ้นทดลองใช้งานในที่ตั้งปกติได้แล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งอาจถือได้ว่าได้ดำาเนินโครงการมา
เป็นผลสำาเร็จได้ร้อยละ ๗๐ ของโครงการฯ ทั้งหมด แต่ยังต้องทำาการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลในที่ตั้งปกติและ
ในภูมิประเทศจริง (บริเวณฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย ฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย (ภาคใต้) และฝั่งทะเลอันดามัน) 
และจัดหาพัสดุอุปกรณ์ที่จำาเป็นเพิ่มเติมในปี งป.๖๑ เช่น เครื่องประมวลผลงานเครื่องหมายทางเรือ และเครื่อง
วัดแสง (Digital Light Meter) ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป รวมถึง
แก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ ที่ตรวจพบระหว่างการดำาเนินโครงการฯ  เพื่อให้ต้นแบบตะเกียงระบบ
เลนส์หมุนพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้น สามารถนำาไปพัฒนาและติดตั้งใช้งานได้จริงกับประภาคารและกระโจม
ไฟของกรมอุทกศาสตร์ ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณของกองทัพเรือ และเป็นเครื่องหมายช่วยการเดินเรือทีม่ี
ประสิทธิภาพ   ส่งผลให้การเดินเรือต่างๆ ทั้งการปฏิบัติการทางเรือของกองทัพเรือและผู้ใช้ประโยชน์ทางทะเลอื่นๆ
ในน่านน้ำาไทยบริเวณพื้นที่ที่กรมอุทกศาสตร์ดูแลรับผิดชอบเป็นไปด้วยความปลอดภัยและบรรลุผลสำาเร็จตามที่
ต้องการ
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การสนับสนุนกองทัพเรือ ในการแก้ไขปัญหาการทำาการประมงผิดกฎหมาย
Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing 

 w�|��Üª�Þ��®�i��������i�Ü�ª�Þ�¬��}�¡Ù��Ð��¤Öª���Ý�ª}i�w���¤�w�����Ð�ª�ÒÙ��Ý��Ù�Ù¤w���w��
«wi®x������¤|w�������£²|ª�ÒÙ�Ùh��|�Ù�h��x�|�¥Ù�Ð��Ö��w��«wi®x�qÖ��w���·�w����Ý�|Ú¡�w������	���Ú�
 
�£²|�¢�Ùi��¢²���wÙw���iz·���£w��� ª�Ù�«ÙÝ� ������¤|«wi®xªÜ¡²�ª�¡�� �����³|Ü�×Ù�w������ w��Ýª�¢���¢²
ªw¢²��xi�|w��w��«wi®x�qÖ��w���·�w����Ý�|Ú¡�w�������iª�ÒÙ������Ù��w��¬��ª~Ü�Ý��h�|�¡²|�w���e�|w�Ù
w���·�w����Ý�|Ú¡�w�����«�Ýw·��Ù����|¬���¢²ª���Ý���ª�Ù�«ÙÝ«Ù���|w����|z���iw�����������³|
��w�i��z���ªxi�}w�Ùx�|�Ùh��|�Ù�h�|°� Ùw��w·��Ù�����w��w����¡���¡�Ùi��¢²�h�|°� �iª�ÒÙ®�Ù«Ù���|
ª�¢��w�Ù� �iz·���£w��Ùw���¡����w���·�ªÙ¡Ùz�¢�¢²ªw¢²��xi�|w��w����|z���iz·���²|����Ùi�zØÝ��w��z����|�
«�h|���¡��¢²�ºá�»¾¾Á��|��Ù�¢²�»Â�ª����Ù�Ü���»¾¾Á�«�Ýw��w�Ý�·�z���Ú¡��¢²ªw¢²��xi�|�

z���ª�ÒÙ��
� zØÝ�Ù¤w���w��«wi®x������¤|w������� ®�i}����³|x£³Ù���z·���²|� �¥Ù�Ð��Ö��w��«wi®x�qÖ��w���·�w��
��Ý�|Ú¡�w�������¢²�º�»¾¾Á��|�ºÁ�Ü�z�¾Á�ª�Þ²�|�w��w·��Ù�¬z�|��i�|«�Ý�����w·���|x�|�¥Ù�Ð��Ö��w��
«wi®x�qÖ��w���·�w����Ý�|Ú¡�w������ 	}����³|�·�Ù�w|�Ùw������¥Ù�Ð��Ö��w��«wi®x�qÖ��w���·�w����Ý�|
Ú¡�w�����«�Ý«�h|��³|zØÝ�·�|�Ù�i�Ùw������
�
� zØÝ�Ù¤w���w��«wi®x������¤|w�������zØÝ�q}}¤��Ù�®�i«�h|��³|����z·���²|����Ú��¢²�º¾�»¾¾Â��|�
º¾���z�¾Â�ª�Þ²�|�w��«wi®xz·���²|�¥Ù�Ð��Ö��w��«wi®x�qÖ��w���·�w����Ý�|Ú¡�w������	�Ù¤ÚÙ�w�Â�x�|�
ÚÙ�w��
�¬���¢zØÝ�Ù¤w���w��«wi®x������¤|w������}·�Ù�Ù�¼Â�Ù��

�|zÐ��Ýw�� 
 �¢Ú¥i«�Ù}�w�Ùh��|�Ù�h�|°� ªxi��h��ª�ÒÙzØÝ�Ù¤w���w��� }·�Ù�Ù�¼Â�zÙ���Ýw���i��� Ú¥i«�Ùw�Ý��
�|ªw���«�Ý��w�ØÐ�}·�Ù�Ù�¿�zÙ��Ú¥i«�Ùw�Ý���|����®���}·�Ù�Ù�º�zÙ��Ú¥i«�Ùw�|��Üª�Þ���}·�Ù�Ù��
»á�Ù����Ú¥i«�Ùw��ª}i��h��}·�Ù�Ù�º�zÙ��Ú¥i«�Ùw����Ý�|�}·�Ù�Ù�½�zÙ��Ú¥i«�Ù�·�Ù�w|�Ù�·���}«�h|
���¡�}·�Ù�Ù�»�Ù����Ú¥i«�Ù�·�Ù�w|�Ù���w���¥|�¤��}·�Ù�Ù�º�zÙ��Ú¥i«�Ù�·�Ù�w|�ÙzØÝw���w��w���¢w��
}·�Ù�Ù�º�zÙ��Ú¥i«�Ùw�������¡w��«�Ýz¤i�z��|«�||�Ù�}·�Ù�Ù�º�zÙ��Ú¥i«�Ùw���Ù�¡��ÖÖ�«�Ýw�����
}·�Ù�Ù�º�zÙ��Ú¥i«�Ùw���¤�w�w��}·�Ù�Ù�º�zÙ
� �¢Ú¥i«�Ù�h����¡���¡|�ÙÙzØÝ�·�|�Ù�h��x�|�·�Ù�w|�Ùw�������¥Ù�Ð��Ö��w��«wi®x�qÖ��w���·�w��
��Ý�|Ú¡�w������	�Ù�w�����Ú�
�}·�Ù�Ù�Â½�zÙ���Ýw���i���Ú¥i«�Ùw�|��Üª�Þ��}·�Ù�Ù�¿¿�Ù���Ú¥i«�Ù
w�Ý���|ªw���«�Ý��w�ØÐ�}·�Ù�Ù�¿�zÙ��Ú¥i«�Ùw�Ý���|����®���}·�Ù�Ù�º�zÙ�Ú¥i«�Ùw��ª}i��h��}·�Ù�Ù�
½�zÙ��Ú¥i«�Ùw����Ý�|�}·�Ù�Ù�À�zÙ�Ú¥i«�Ù�·�Ù�w|�Ù�·���}«�h|���¡�}·�Ù�Ù�»�Ù����Ú¥i«�Ù�·�Ù�w|�Ù
���w���¥|�¤��}·�Ù�Ù�º�zÙ��Ú¥i«�Ù�·�Ù�w|�ÙzØÝw���w��w���¢w��}·�Ù�Ù�¼�zÙ��Ú¥i«�Ùw�������¡w��
«�Ýz¤i�z��|«�||�Ù�}·�Ù�Ù�º�zÙ��Ú¥i«�Ùw���Ù�¡��ÖÖ�«�Ýw�������}·�Ù�Ù�º�zÙ��Ú¥i«�Ùw���¤�w�w��
}·�Ù�Ù�º�zÙ��«�ÝÚ¥i«�Ùw��ª}�}�w��zi��Ý��h�|��Ýª���}·�Ù�Ù�º�zÙ

���o�����p±��Ê�¶¹º´¹�½



การดำาเนินการ
 มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประมาณเดือนละ ๔ ครั้ง  โดยได้มีการประชุมมาแล้ว จำานวน 
๕๒ ครั้ง เพื่อพิจารณาข้อกฎหมาย และพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ รวมทั้งพิจารณาตอบข้อหารือของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำาการประมงผิดกฎหมาย    ซึ่งผลการดำาเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยพิจารณาตามขอบเขตของกฎหมาย ทำาให้สามารถนำาไปดำาเนินการในส่วนการ
แก้ไขตามข้อกฎหมายได้

  
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ
 กำาหนดแนวทางในการดำาเนินการตามกฎหมายให้มีความชัดเจน 
 ส่งผู้แทนคณะทำางานฯ ไปตรวจเยี่ยมและให้คำาแนะนำาหน่วยในพื้นที่ กองเรือยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๑ 
ทัพเรือภาคที่ ๒ ทัพเรือภาคที่ .๓  
 เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการในการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ให้ได้ตามกรอบเวลา
 ดำาเนินการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
 ดำาเนินงานในด้านการเงินให้เป็นไปตามแบบแผนการใช้จ่าย
 ส่งผู้แทนคณะทำางาน ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อนำาข้อมูลมาร่วมเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
การทำาการประมงผิดกฎหมาย
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การศึกษาดูงานต่างประเทศ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำาการประมงผิดกฎหมาย

 ติดตามและเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำาเนินการด้านกฎหมายให้ครอบคลุมและเสร็จสิ้น สามารถ
บังคับใช้ได้ตามกำาหนด

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาการออกกฎหมายเกี่ยวกับการทำาการประมงผิดกฎหมาย
  
 ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงานแก้ไขปัญหาการทำาการประมงผิดกฎหมาย 
ตามข้อเสนอแนะของสหภาพยุโรป (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม)
 สนับสนุนกำาลังพลใน ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำาการประมงผิดกฎหมาย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
สอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์
 พิจารณาตอบข้อหารือ ข้อร้องเรียนของชาวประมง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่มีการแจ้งขอคำาปรึกษา

กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ 
 พิจารณาร่างคำาสั่ง หน.คสช. ที่เกี่ยวข้อง
 พิจารณาร่าง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ รวมทั้งกฎหมายลำาดับรอง จำานวน ๙๑ ฉบับ
 พิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ 
 พิจารณาร่างประกาศกระทรวงเกษตรฯ
 พิจารณาร่างประกาศกรมประมงฯ 
 ออกประกาศ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำาการประมงผิดกฎหมาย จำานวน ๒๒ ฉบับ
 ออกคำาสั่ง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำาการประมงผิดกฎหมาย จำานวน ๒ ฉบับ
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ผลการดำาเนินงาน
 การดำาเนินงานในภาพรวม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งการดำาเนินการต่างๆ ได้พิจารณา และดำาเนินการ 
โดยอ้างอิงตัวบทกฎหมาย 
 สามารถสนับสนุนข้อมูล/ข้อกฎหมายต่างๆ ตามที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำาการประมงผิดกฎหมาย 
ขอรับการสนับสนุน ทันทีที่ได้รับการสั่งการจาก ศปมผ. 
 สามารถสนับสนุนการตีความด้านกฎหมายให้กับหน่วยงานปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที และมีความ
ถูกต้อง เช่น ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เขตต่างๆ, ทัพเรือภาค ๑, 
ทัพเรือภาค ๒ และ ทัพเรือภาค ๓ เป็นต้น 
 ดำาเนินการด้านการเงินและการงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระยะเวลาที่กำาหนด
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การจัดทำาแผนที่สนับสนุนการสวนสนามทางเรือนานาชาติ 
(The 50th Anniversary of ASEAN’s International

Fleet Review 2017 : ASEAN IFR)
 การสวนสนามทางเรือนานาชาติ (The 50th Anniversary of ASEAN’ s International Fleet 
Review 2017 : ASEAN IFR 2017)  เป็นการจัดสวนสนามทางเรือโดยกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียน
ร่วมเป็นเจ้าภาพ และเชิญกองทัพเรือมิตรประเทศนอกอาเซียน ร่วมสวนสนามทางเรือฉลองครบรอบ ๕๐ ปี 
การก่อตั้งอาเซียน มีกำาหนดจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณอ่าวพัทยา เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี
 กองสร้างแผนที่ ได้รับสั่งการให้ดำาเนินการจัดทำาแผนที่เดินเรือกระดาษและแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสนับสนุนกองทัพเรือ ในกิจกรรมที่สำาคัญนี้ ซึ่งกองทัพเรือได้กำาหนดพื้นที่สำาคัญ ๒ พื้นที่ ดังนี้
  ๑. แผนที่สำาหรับใช้ในการนำาเรือในพิธีสวนสนามทางเรือ อยู่ระหว่าง ละติจูด ๑๒ องศา ๕๕ 
ลิปดาเหนือ ถึง ละติจูด ๑๓ องศา ๐๑ ลิปดาเหนือ และลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๔๘ ลิปดาตะวันออก ถึง ลองจิจูด 
๑๐๐ องศา ๕๔.๕ ลิปดาตะวันออก
  ๒. แผนที่ครอบคลุมพื้นที่จอดเรือในพิธีสวนสนามทางเรือ อยู่ระหว่าง ละติจูด ๑๒ องศา ๕๓ 
ลิปดาเหนือ ถึง ละติจูด ๑๓ องศา ๐๕ ลิปดาเหนือ และลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๓๘ ลิปดาตะวันออก ถึง ลองจิจูด 
๑๐๐ องศา ๕๖ ลิปดาตะวันออก
 จากการตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบระวางแผนที่ในพื้นที่ดังกล่าว มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้แก่
  ๑. แผนที่สำารวจบริเวณอ่าวพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนการสวนสนามทางเรือ พ.ศ.๒๕๖๐
  ๒. แผนที่เดินเรือที่เกี่ยวข้อง จำานวน ๕ ระวาง ได้แก่
   ๒.๑ หมายเลข ๑๔๒ ปากน้ำาเจ้าพระยา ถึง เกาะแรด มาตราส่วน ๑ : ๑๒๐,๐๐๐ 
   ๒.๒ หมายเลข ๑๔๗ เกาะล้าน ถึง แหลมพัทยา มาตราส่วน ๑ : ๒๒,๐๐๐
   ๒.๓ หมายเลข ๑๖๔ ศรีราชา และ บริเวณใกล้เคียง มาตราส่วน ๑ : ๒๒,๐๐๐
   ๒.๔ หมายเลข ๑๗๑ เกาะไผ่ ถึง เกาะล้าน มาตราส่วน ๑ : ๒๒,๐๐๐
   ๒.๕ หมายเลข ๑๔๗A อ่าวพัทยา มาตราส่วน ๑ : ๑๒,๐๐๐
 จากการพิจารณาถึงความปลอดภัยต่อการนำาเรือเข้าจุดทอดสมอ และการเดินเรือชายฝั่งในบริเวณใกล้เคียง
พื้นที่อ่าวพัทยา จังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่เกาะล้าน เกาะไผ่ และท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ตลอดจน
เพื่อความง่ายต่อการปฏิบัติ จึงขออนุมัติแผนที่เดินเรือออกใหม่ จำานวน ๒ หมายเลข และแผนที่เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์ออกใหม่ (New Cell) จำานวน ๒ เซลล์ โดยรวบรวมข้อมูลจากต้นฉบับแผนที่สำารวจและข้อมูล
จากแผนที่เดินเรือที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของกองทัพเรือ และเป็นไปตามมาตรฐานการผลิต
และการใช้งานร่วมกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (ENC) ตามวัตถุประสงค์ของการเดินเรือ (Usage Band) และ
วงระยะของเรดาร์ กับกำาหนดขนาดแผนที่ไม่เกินกระดาษขนาด A0 เป็นไปตามคำาแนะนำาขององค์การอุทกศาสตร์
สากล 
 ความพิเศษของแผนที่ทั้ง ๒ หมายเลขนี้ จะถูกผลิตในรูปแบบของแผนที่แบบหลายสี (Multi-Colored 
Chart) และ เส้นความลึกเท่าสีน้ำาเงิน (Blue Contour Line)
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รายการแผนที่เดินเรือที่ขออนุมัติออกใหม่ (New Chart) และ แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ออกใหม่ (New Cell)
   หมายเลข  FR01      FR02
   หมายเลขเซลล์  TH40FR01     TH40FR02
   ชื่อแผนที่  สวนสนามทางเรือ พ.ศ.๒๕๖๐ แผ่นที่ ๑   สวนสนามทางเรือ พ.ศ.๒๕๖๐ แผ่นที่ ๒
   NAME   FLEET REVIEW 2017 No.1    FLEET REVIEW 2017 No.2
   มาตราส่วน  ๑ : ๒๒ ๐๐๐     ๑ : ๔๕ ๐๐๐
   มูลฐานทางราบ  WGS84      WGS84
   ขนาดขอบใน (มม.) ๕๔๙.๙ X ๖๐๗.๖     ๗๒๓.๒ X ๔๗๑.๒
   ค่าพิกัดมุมล่างซ้าย  (ละติจูด) ๑๒ องศา ๕๔ ลิปดา ๓๐ ฟิลิปดาเหนือ  ๑๒ องศา ๕๓ ลิปดา ๓๐ ฟิลิปดาเหนือ
   (ลองจิจูด) ๑๐๐ องศา ๔๗ ลิปดา ๕๐ ฟิลิปดาตะวันออก ๑๐๐ องศา ๓๘ ลิปดาตะวันออก
   ค่าพิกัดมุมบนขวา  (ละติจูด) ๑๓ องศา ๐๑ ลิปดา ๔๕ ฟิลิปดาเหนือ  ๑๓ องศา ๐๕ ลิปดาเหนือ
   (ลองจิจูด) ๑๐๐ องศา  ๕๔ ลิปดา ๓๐ ฟิลิปดาตะวันออก ๑๐๐ องศา  ๕๖ ลิปดาตะวันออก

แผนที่สวนสนามทางเรือ พ.ศ.๒๕๖๐ แผ่นที่ ๑
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แผนที่สวนสนามทางเรือ พ.ศ.๒๕๖๐ แผ่นที่ ๒
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ตำาแหน่งขบวนเรือ
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