












	 งานอุทก า ตร์ในประเท ไทย	 มีประ ัติการดำาเนินงานที่ยา นานตั้งแตเ่ริ่ม
งานอุทก า ตร์ในระยะแรก		โดยการจ้างชา ต่างประเท เข้ามาดำาเนินการ	จนกระทั่ง
มีการพัฒนาจัดตั้ง น่ ยงานอุทก า ตร์ขึ้นในระยะต่อมา					และได้รับการ ถาปนา
ยกฐานะเป็น น่ ยงานระดับกรม	ข้ึนตรงต่อกองทัพเรือ	ในปี	พ. .๒๔๖๔	จนถึงปัจจุบัน	
เป็นระยะเ ลาที่ยา นานถึง		๙๘		ปีแล้ 		ภารกิจของกรมอุทก า ตร์	ในจุดเริ่มต้นได้
มุ่งเน้นด้านการ ำาร จ ร้างแผนท่ีเดินเรือ	และงานเคร่ือง มายทางเรือเป็น ลัก		ในระยะ
ต่อมางานอุทก า ตร์ได้ขยายขอบเขตออกไปมากขึ้น					ปัจจุบันกรมอุทก า ตร์เป็น
กรมใน ่ นยุทธบริการขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ	 ตามพระราชกฤ ฎีกาแบ่ง ่ นราชการ

พลเรือโท
(วินัย  มณีพฤกษ์)
เจ้ากรมอุทกศาสตร์

และการกำา นด น้าที่ของ ่ นราชการกองทัพเรือ	กองทัพไทย	กระทร งกลาโ ม	พ. .๒๕๔๒	มาตรา	๓๔	กำา นดใ ้
กรมอุทก า ตร์	มี น้าที่อำาน ยการ	ประ านงาน	แนะนำา	กำากับการใ ้การ นับ นุนและใ ้บริการด้านอุทก า ตร	์	
มุทร า ตร์		อุตุนิยม ิทยา		 ิ กรรมชายฝั่ง	เครื่อง มายทางเรือ	การเดินเรือ	เ ลามาตรฐานประเท ไทย	และงาน

เขตแดนระ ่างประเท 	ร มทั้งการ ่งกำาลังบำารุง ายอุทก า ตร	์ มุทร า ตร	์และอุตุนิยม ทิยา	ตลอดจนใ ก้าร
ฝึกและ กึ า จัิยพัฒนา ชิาการอุทก า ตร์	 มุทร า ตร์	อุตุนิยม ทิยา	และ ชิาการอ่ืน	ๆ	ตามที่ได้รับมอบ มาย
 การปฏิบัติงานของกรมอุทก า ตร์ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนางานใน ลายด้าน	 ทั้งการพัฒนาองค์บุคคล
ใน ายงานอุทก า ตร์	 การพัฒนาปรับปรุงอาคาร ถานที่ทำางาน	 และการพัฒนาระบบงานอุทก า ตร์พร้อมการ
จัด าเครื่องมือที่ทัน มัย	การพัฒนาดังกล่า ได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องไปพร้อม	ๆ	กัน	โดยมีเป้า มายในการ ่งเ ริม
ใ ้การดำาเนินงานอุทก า ตร์ของประเท ไทยก้า น้าไป ู่ ังคมอุทก า ตร์ที่ใช้ข้อมูลเป็น ูนย์กลางเช่นเดีย กับ
นานาประเท 	เพื่อใ ้ผลงานของกรมอุทก า ตร์ ามารถ นองตอบต่อค ามต้องการของกองทัพเรือ	และเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเท และเ ร ฐกิจภาคทะเลค บคู่กันไป
	 ท้าย ดุน้ี	ขอขอบคุณเพ่ือนข้าราชการ		ท าร		พนักงาน		และลูกจ้างของกรมอุทก า ตร์			ท่ีได้ทุ่มเทกำาลังกาย
กำาลังค ามคิด	 ร่ มแรงร่ มใจกันปฏิบัติ น้าที่อย่างเต็มกำาลังค าม ามารถ	 จนบรรลุผล ำาเร็จตามภารกิจที่ได้รับ
มอบ มายและ ามารถ ่งผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือและการ นับ นุนข้อมูลอุทก า ตร์ไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาประเท ในด้านต่าง	ๆ	ได้อย่างก ้างข างยิ่งขึ้น



พลเรือโท วินัย  มณีพฤกษ์
เจ้ากรมอุทกศาสตร์

พลเรือตรี ไชยวุฒิ  นาวิกาญจนะ
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์

พลเรือตรี ศิริชัย  เนยทอง
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์

ผู้บังคับบัญชากรมอุทกศาสตร์



นาวาเอก ชัยฤทธิ์  เกิดผล
รองผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ

พลเรือตรี ปรีชา  สมสุขเจริญ
ผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ

ผู้บังคับบัญชากรมอุทกศาสตร์



หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์

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 อดิเรก  มหันตะกาศรี
ผู้อำานวยการกองอุตุนิยมวิทยา



 ส่วนที่
 ภาพรวมองค์กร
 - ความเป็นมาของกรมอุทกศาสตร์      ๑-๑
 - รายนามเจ้ากรมอุทกศาสตร ์      ๑-๒
 - ภารกิจขององค์กร        ๑-๔
 - การจัดส่วนราชการ       ๑-๕
 - อัตรากำาลังพล        ๑-๖

ส่วนที่ 
การพัฒนาระบบราชการ
- นโยบายการกำากับดูแลองค์กรที่ดี      ๒-๑
- การจัดการความรู้ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    ๒-๓
  ของกรมอุทกศาสตร์
- การสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก ๒-๑๔
- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    ๒-๓๐

๑

๒

 ส่วนที่
 บทสรุปของผู้บริหารกรมอุทกศาสตร์
 - บทสรุปของผู้บริหารกรมอุทกศาสตร์      ๓-๑
 

๓



 ส่วนที่
	 ผลการดำาเนินงานตามภารกิจ
 - กองบังคับการ         ๔-๑
 - สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่    ๔-๖
 - กองวิทยาการ        ๔-๑๕
 - กองสำารวจแผนที่        ๔-๒๕
 - กองสร้างแผนที่        ๔-๓๑
 - กองสมุทรศาสตร์        ๔-๓๙
 - กองอุตุนิยมวิทยา        ๔-๔๗
 - ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ      ๔-๕๕
 - กองบริการการเดินเรือ     ๔-๕๗
 - กองเครื่องหมายทางเรือ     ๔-๖๖
 - สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ     ๔-๗๓
 - สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน     ๔-๘๐
 - สถานีอุทกศาสตร์สงขลา     ๔-๘๘
 - สถานีอุทกศาสตร์พังงา     ๔-๙๔
 - หมวดเรืออุทกศาสตร์       ๔-๑๐๐
 

๔

ส่วนที่
งานมอบหมายพิเศษและงานสนับสนุนที่สำาคัญ
- คณะกรรมการอำานวยการพัฒนาขีดความสามารถสำาหรับสงคราม   ๕-๑
  ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCW)    
- โครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพเรือ     ๕-๒ 
  การสร้างตะเกียงระบบเลนส์หมุนพลังงานแสงอาทิตย์ 
  เพื่อใช้กับประภาคาร-กระโจมไฟ ของกรมอุทกศาสตร์ 
- การดำาเนินการด้านที่ดินของกองทัพเรือ ในความรับผิดชอบของกรมอุทกศาสตร์ ๕-๗ 
  

 ๕





 

 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๑-๑ 

ความเป็นมาของกรมอุทกศาสตร์
 งานอุทกศาสตร์ได้เริ่มดำาเนินการในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.๒๐๖๐ โดยนักสำารวจทางเรือชาว
โปรตุเกส ที่ได้บันทึกข้อมูลการสำารวจจนได้ออกมาเป็นแผนที่เดินเรือแบบหยาบๆ แต่การสำารวจแผนที่
อย่างถูกหลักวิชา มาเร่ิมในปี พ.ศ.๒๓๙๙ เม่ืออังกฤษส่งเรือซาราเซน เข้ามาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
จาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสำารวจแผนที่ทะเลในน่านน้ำาไทยเป็นเวลา ๓ ปี
 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐบาลไทยได้จ้าง นาวาโท อัลเฟรด 
เจ.ลอฟตัส  นายทหารเรืออังกฤษ เข้ามารับราชการเป็นหัวหน้าสำารวจแผนที่ทะเลโดยใช้นายทหารเรือ
และเรือของไทย นาวาโท ลอฟตัส ได้ทำาหน้าท่ีเป็นอย่างดี จนได้รับพระราชทานบรรดาศักด์ิเป็นพระนิเทศชลธี
ต่อจากนั้นมีนายทหารต่างชาติอีกหลายนายที่ได้ดำาเนินการต่อ ๆ กันมา และเพื่อให้นายทหารเรือไทย
มีความสามารถดำาเนินงานสำารวจและทำาแผนที่ได้เอง ในปี พ.ศ.๒๔๕๕ รัฐบาลไทยจึงจ้างนายทหารเรือ
เดนมาร์ก อีก ๒ นาย คือ นาวาโท ฟริตซ์  ทอมเซ็น  และ นาวาโท แมกนัส  บอยเซ็น เข้ามาทำางาน
ในกองแผนที่ทะเล กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีหน้าที่สอนนายทหารเรือไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
จนสามารถทำางานสำารวจและสร้างแผนที่ได้เอง ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๕๗ กองแผนที่ทะเล ได้รับการเปลี่ยน
ชื่อเป็น กองอุทกศาสตร์
 วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๔ กองอุทกศาสตร์ได้รับการยกฐานะเป็น กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ  
ขึ้นตรงต่อกระทรวงทหารเรือ มี พลเรือจัตวา ฟริตซ์ ทอมเซ็น เป็นเจ้ากรมอุทกศาสตร์คนแรก และได้มี
การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลาที่ยาวนานถึง ๙๗ 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 ๒๕๖๑๑-๒



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

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

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

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

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

๓๙. พลเรือโท วินัย  มณีพฤกษ์ ๑ ต.ค.๒๕๖๐ – ปัจจุบัน

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๑-๓ 



      
 กรมอุทกศาสตร์ มีภารกิจเกี่ยวกับการอำานวยการ ประสานงาน แนะนำา กำากับการ ดำาเนินการ 
ให้การสนับสนุนและให้บริการด้านอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา วิศวกรรมชายฝั่ง เครื่องหมาย
ทางเรือ การเดินเรือ เวลามาตรฐานประเทศไทย และงานเขตแดนระหว่างประเทศ รวมทั้งการส่งกำาลังบำารุง
พัสดุสายอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิจัยพัฒนาวิชาการ
อุทกศาสตร์  สมุทรศาสตร์  อุตุนิยมวิทยา และวิชาการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ซึ่งเป็นไปตามอำานาจ
หน้าที่ในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำาหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพเรือ กองบัญชาการ
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๓๔)

 

    

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

ค่านิยม
กรมอุทกศาสตร์เป็นหน่วยงานด้านเทคนิคเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทะเล และมีลักษณะการทำางานที่เป็นสากล
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 ๒๕๖๑๑-๔



การจัดส่วนราชการ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๑-๕



อัตรากำาลังพล

หมายเหตุ ข้อมูลสถานภาพกำาลังพลกรมอุทกศาสตร์ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
แผนภาพจำาแนกบุคลากรตามประเภท

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๑-๖





นโยบายการกำากับดูแลองค์กรที่ดี
	 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.๒๕๓๔	และแก้ไข
เพิ่มเติม	 (ฉบับที	่๕)	พ.ศ.๒๕๔๕	ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติราชการ		พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.๒๕๔๖	และ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย	(พ.ศ.๒๕๕๖	–	พ.ศ.๒๕๖๑)	รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ	 (PMQA)	 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล	 พร้อมทั้ง
คำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล	อันจะทำาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ	ศรัทธาและไว้วางใจ	ในการบริหารงานภาครัฐ	
	 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 	 มีความสัมพันธ์กับการกำากับดูแลองค์การที่ดี	 	 กล่าวคือ	
ในหมวดที่	๑	การนำาองค์การ	หัวข้อ	๑.๑	การนำาองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ	ได้กำาหนดให้ผู้บริหารของ
ส่วนราชการต้องดำาเนินกิจกรรมด้านการชี้นำาองค์การและการทำาให้ส่วนราชการยั่งยืน	 โดยผู้บริหารต้องสร้าง
สภาพแวดล้อมการให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ	สร้างนวัตกรรมและมีผลการดำาเนินการที่ดี	ดังนี้																																																					
 ๑)	ผู้บริหารของส่วนราชการจะต้องดำาเนินกิจกรรมด้านการกำาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์การ	พร้อมทั้ง
มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม	ไปยังบุคลากร	ส่วนราชการ		ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นระบบ												
		 ๒)	 ผู้บริหารของส่วนราชการจะต้องมุ่งมั่นในการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม	 ยึดถือ
ความโปร่งใส	และความมีจริยธรรม																																																																																																												
		 ๓)	ผู้บริหารของส่วนราชการจะต้องมุ่งมั่นสร้างองค์การคุณภาพ	และยั่งยืน
 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	กรมอุทกศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณในยอดกองทัพเรือใสสะอาด	 จำานวนเงิน 
๑๑,๓๐๐	บาท	ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองทัพเรือ	ประเด็นยุทธศาตร์	ที่	๑
สร้างค่านิยมทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต		มีคุณธรรม		จริยธรรม	และปลุกจิตสำานึก
ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของกองทัพเรือและประเทศชาติ	 ได้จัดกิจกรรมการ
บรรยายในหัวข้อ	 “การกำากับดูแลองค์กรที่ดี”	 โดยได้เชิญ	 นายอุทิศ	 บัวศรี	 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 มาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่กำาลังพล	 ในวันพุธที่	 ๒๕	 กรกฎาคม	
๒๕๖๑	ระหว่างเวลา	๐๙๐๐	–	๑๒๐๐	ณ	ห้องอเนกประสงค์	กรมอุทกศาสตร์	เพื่อให้กำาลังพลประพฤติปฏิบัติตาม
หลักนิติธรรม		ความโปร่งใส	และความมีจริยธรรม	อันจะส่งผลถึงการเป็นองค์การที่มีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๑



รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๒



การจัดการความรู้ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของกรมอุทกศาสตร์
 
 กรมอุทกศาสตร์ ได้ดำาเนินการจัดการความรู้ตามกรอบการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ที่เป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ที่กำาหนดให้ส่วน
ราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำาเสมอ โดยต้อง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลข้อมูลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ 
สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพกับมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
กรมอุทกศาสตร์ จึงได้นำาการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร เพื่อยกระดับความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายให้หน่วยขึ้นตรงของกรมอุทกศาสตร์ 
เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือและนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ 
ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในเรื่ององค์ความรู้ เพื่อให้กรมอุทกศาสตร์เป็นองค์กร
ที่สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ     โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะหลักของ
กรมอุทกศาสตร์    พร้อมทั้งกำาหนดแนวทางการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการความรู้ของ
กองทัพเรือ ประจำาปี ๒๕๖๑ 
 ผู้บริหารระดับสูงของกรมอุทกศาสตร์  ประกอบด้วย  เจ้ากรมอุทกศาสตร์  รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ 
รวมถึงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์ ให้ความสำาคัญต่อการจัดการความรู้ของหน่วย โดยกรมอุทกศาสตร์ 
ได้มอบหมายให้ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ (๒) เป็นประธานคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของ
กรมอุทกศาสตร์  โดยทำาหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำางานและผู้นำาการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ (Chief 
Knowledge Officer : CKO)  เพื่อบริหารจัดการความรู้    และมอบนโยบายในการดำาเนินการจัดการความรู้ 
ให้คำาแนะนำา และเป็นที่ปรึกษาเมื่อคณะทำางานฯ ต้องการคำาแนะนำาวิธีในการดำาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ 
อย่างใกล้ชิด  ทั้งนี้ผู้บริหารจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์จะเป็นผู้กำากับการดำาเนินการจัดการความรู้ของ
กรมอุทกศาสตร์และของหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์ด้วยตนเอง ทำาให้คณะทำางานการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์   
สามารถการดำาเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ 
และติดตามความก้าวหน้าผลการดำาเนินตามห้วงเวลาที่เหมาะสม

   

การประชุมเพื่อชี้แจงทราบแนวทางการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำาปี งป.๖๑ 
และกำาหนดกรอบดำาเนินการจัดการความรู้ของหน่วยให้สอดคล้องตามที่กองทัพเรือกำาหนด

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๓



การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำาเนินการจัดการวามรู้ของหน่วย
 ผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM Fa) ของกรมอุทกศาสตร์ คือ ผู้อำานวยการกองวิทยาการ กรมอุทกศาสตร์ 
เป็นนายทหารประสานงานการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ (KM Coordinator)  และรองผู้อำานวยการ
กองวิทยาการ กรมอุทกศาสตร์ เป็นผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM Fa) ทั้ง ๒ นาย เป็นผู้ส่งเสริมการ
จัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ ขั้นตอนและกระบวนการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกำากับการจัดทำาแผนการ
จัดการความรู้ของหน่วย เพื่อตอบสนองตามแนวทางการจัดการความรู้ของกองทัพเรือที่กำาหนด นอกจากนี้แล้ว 
กรมอุทกศาสตร์  นำาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการความรู้   โดยมอบหมายให้แผนกกรรมวิธีข้อมูล 
กองวิทยาการ รับผิดชอบในการดำาเนินการเกี่ยวกับการจัดทำาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้
ของหน่วย และเพื่อให้เป็นอีกช่องทางที่จะกระจายความรู้ไปอย่างกว้างขวาง และจัดการอบรมนายทหารจัดการ
ความรู้ของหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์ เพื่อสร้างนักจัดการความรู้ของหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์ โดยมี
หัวข้อการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศมาผลิตสื่อสำาหรับเผยแพร่องค์ความรู้ของหน่วย

 
เว็บไซต์ http://www.hydro.navy.mi.th/km.php เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารผลการดำาเนินการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์

และเป็นอีกช่องทางการกระจายความรู้ไปอย่างกว้างขวาง

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๔



 กรมอุทกศาสตร์ดำาเนินการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการแบ่งปัน แลกเปล่ียน
เรียนรู้ หรือการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)   โดยส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกขององค์กร เช่น จัดให้มีการบรรยายความรู้ทางวิชาการกับข้าราชการ
ด้วยกันเอง และกับหน่วยภายนอกอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดส่งข้าราชการไปประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งภายใน
และต่างประเทศแล้ว จัดบรรยายเพื่อแบ่งปันความรู้ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine 
Spatial Data Infrastructure Symposium) การปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน และเรื่อง 
Marine Safety Information ส่วนการประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนกับหน่วยงานสร้างแผนที่ เช่น กรมแผนที่ทหาร 
กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรืออินเดีย เป็นต้น

บรรยายทางวิชาการเพื่อแบ่งปันความรู้ผ่านการภายในกรมอุทกศาสตร์
   

การจัดการประชุมหารือ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างแผนที่กับกรมแผนที่ทหาร
   

การประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสวงหาความร่วมมือในงานด้านสมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล 
กับกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรืออินเดีย

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๕



รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๖

 นโยบายและแผนการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ เน้นการจัดการความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจหลักตอบสนองต่อยุทธศาสตร์เป็นอันดับแรก เพื่อสนับสนุนการนำาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
โดยภายในแผนการจัดการความรู้ประจำาปี ๖๑ ของกรมอุทกศาสตร์ มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น ๓ ประเด็น คือ 
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ สร้างกำาลังพลให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการความรู้ โดยมีกลยุทธ์ : การสร้าง
ต้นแบบนักจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ สร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยมีกลยุทธ์ : การสร้างต้นแบบและ
กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของกรมอุทกศาสตร์ หรือการถอดรหัสกระบวนการทำางานตามกระบวนการ
จัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน   
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ สร้างศูนย์ความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ ผ่านระบบสารสนเทศ โดยใช้กลยุทธ์ : ปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ สำาหรับการจัดทำาแผนการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ 
ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 
 ๑) การสร้างต้นแบบนักจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ โดยมุ่งเน้นในการสร้างนักจัดการความรู้ให้
กับหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์ เพื่อนำาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำาเนินการจัดการความรู้ของหน่วย 
 ๒) การสร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นให้นายทหารจัดการความรู้ของหน่วย
ขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์ มีความเข้าใจในกระบวนการทำางานหลักของหน่วย สามารถนำาไปวิเคราะห์กระบวนการ
เพื่อพัฒนากระบวนการทำางานให้มีประสิทธิภาพในการทำางานยิ่งขึ้น ตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
ภารกิจของหน่วย 
 ๓) การอบรมความรู้เกี่ยวกับการนำาระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการความรู้และเตรียมการในระบบ
สารสนเทศของหน่วยเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์
 สำาหรับกระบวนการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ (Knowledge Management Process) ได้
ดำาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ประจำาปี งป.๖๑ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ๓ ตามข้อ ๓.๑ และการ
ดำาเนินการตามกลยุทธ์ตามข้อ ๓.๒ ซึ่งในกลยุทธ์ที่ ๒ ได้กำาหนดตามคู่มือการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ๗ 
ขั้นตอน คือ 
 ๑) การบ่งชี้ความรู้   
 ๒) การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 ๓) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
 ๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
 ๕) การเข้าถึงความรู้หรือการทำาให้ผู้ใช้เข้าถึงความรู้ 
 ๖) การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๗) การเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ รายละเอียดตามตารางแผนการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ 
ประจำาปี งบประมาณ ๒๕๖๑ 



ตารางแผนการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

   
 

 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ โดยการบ่งชี้องค์ความรู้เริ่มจาก
พิจารณากระบวนงานของกรมอุทกศาสตร์ประกอบด้วยกระบวนการหลัก เช่น กระบวนการสนับสนุนพัสดุสาย
อุทกศาสตร ์ กระบวนการซ่อมบำารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์ กระบวนการบริการด้านแผนที่ กระบวนการบริการ
ด้านสมุทรศาสตร์ กระบวนการบริการด้านอุตุนิยมวิทยา กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการเดินเรือ 
กระบวนการบริการเครื่องหมายทางเรือ กระบวนการด้านเวลามาตรฐานประเทศไทย และกระบวนการพัฒนา
กำาลังพล ส่วนกระบวนการสนับสนุน เช่น กระบวนการจัดการด้านการสำารวจความต้องการ และความพึงพอใจ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๗



รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๘

ของลูกค้า/ผู้รับบริการ กระบวนการจัดการด้านการบริหารงานภายในองค์กร การธุรการและการสารบรรณ 
กระบวนการจัดการด้านงบประมาณ กระบวนการจัดการจัดทำาแผนปฏิบัติราชการ กระบวนการจัดการด้าน
การติดตามและประเมินผล กระบวนการจัดเตรียมความพร้อมเรือใช้งานอุทกศาสตร์และเครื่องหมายทางเรือ 
กระบวนการจัดการด้านสารสนเทศและฐานข้อมูลทางอุทกศาสตร์ กระบวนการประสานความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานภายในประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทกศาสตร์ เป็นต้น 
เพื่อแจกแจงองค์ความรู้ออกมาให้ได้อย่างครบถ้วน

 

การเผยแพร่องค์ความรู้การใช้งานระบบให้บริการแผนที่ Web Map Service ให้กับหน่วยในกองทัพเรือ
 
 ผลการดำาเนินการจัดการความรู้ที่ผ่านมาของกรมอุทกศาสตร์ ได้ดำาเนินการจัดการความรู้ไปตามกระบวนงาน
ที่กล่าวมามากกว่า ๕๐ หัวข้อเรื่อง อาทิเช่น เรื่องการเป็นหน่วยกลางในการดำาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(ระบบ e-GP) ของกรมบัญชีกลางให้เป็นตามระเบียบ การเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศควบคู่กับการ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานและเลขานุการในการประชุมของกรมอุทกศาสตร์    ต้นฉบับมาตราน้ำาในน่านน้ำาไทย 
การขนย้ายเรือสำารวจ (เรือโลมา) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพแผนท่ีเพ่ือสนับสนุนการวางแผนทางทหารและ
การฝึก การพยากรณ์คล่ืนลมในทะเล การวางแผนซ่อมบำารุงให้เป็นไปตามแผนการใช้เรือของกรมอุทกศาสตร์ เปิด
หลักสูตรมาตรฐานนักสำารวจอุทกศาสตร์ชั้นสัญญาบัตร กระบวนการสำารวจแผนที่ทะเล กระบวนการการสร้าง
แผนที่เดินเรือ การตั้งสถานีวัดระดับน้ำาที่เกี่ยวกับการสำารวจแผนที่ กระบวนการติดตั้งและซ่อมบำารุงเครื่องหมาย
ช่วยการเดินเรือ กระบวนการออกประกาศชาวเรือและประกาศคำาเตือนเพื่อการเดินเรือ การให้บริการแผนที่ผ่าน 
Web Map Service การประมวลผลข้อมูลจากเครื่องหยั่งน้ำาแบบมัลติบีม การหาค่ารายการน้ำา การวิเคราะห์และ
พยากรณ์อากาศ การติดตั้งเสาอากาศ VHF และการเตรียมความพร้อมของเรือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 
เหล่านี้เป็นต้น โดยได้จัดทำาเป็นคู่มือการปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ เพื่อให้องค์ความรู้ถ่ายทอดไปยังกำาลังพลที่เข้า
มาบรรจุใหม่  หรือการย้ายหมุนเวียนสับเปลี่ยน   เพิ่มขีดสมรรถนะที่จะปฏิบัติงานด้านอุทกศาสตร์ทดแทนกัน
ได้อย่างต่อเนื่อง

   

การจัดทำาเป็นคู่มือการปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ และความสอดคล้องการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ที่ผ่านมา



 การสร้าง การแสวงหาความรู้หรือการมุ่งเน้นบุคลากรด้านจัดการความรู้ โดยการจัดการความรู้ให้
เป็นระบบผ่านโรงเรียนอุทกศาสตร์ เพื่อเปิดฝึกอบรมวิชาชีพของทหารเหล่าอุทกศาสตร์ และการเสริมสร้าง
สมรรถนะกำาลังพล โดยจัดทำาหลักสูตรเฉพาะด้าน เพื่อขีดความสามารถของกำาลังให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งในปี งป.๒๕๖๑ ได้เปิดการฝึกอบรมประกอบด้วย หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อน
ฐานะชั้นจ่าเอกและพันจ่าเอก หลักสูตรเทคนิคทางอุทกศาสตร์ในการกำาหนดเขตแดนทางทะเล หลักสูตรการ
สร้างแผนที่เดินเรือสำาหรับเจ้าหน้าที่สร้างแผนที่ และหลักสูตรการสำารวจวิเคราะห์ข้อมูลสมุทรศาสตร์สำาหรับ
การปฏิบัติการทางเรือ 
   
   

การอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนชั้นจ่าเอกและพันจ่าเอก ประจำาปี งป.๒๕๖๑ 
ของข้าราชการสายวิทยาการอุทกศาสตร์ ณ โรงเรียนอุทกศาสตร์

   
  

 
   

การเปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคทางอุทกศาสตร์ในการกำาหนดเขตแดนทางทะเลประจำาปี งป.๖๑ 
โดยมีข้าราชการจากหน่วยในกองทัพเรือ จำานวน ๒๐ นาย เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนอุทกศาสตร์

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๙



 
การเปิดการอบรมหลักสูตรการสร้างแผนที่เดินเรือสำาหรับเจ้าหน้าที่สร้างแผนที่ประจำาปี งป.๒๕๖๑ 

จำานวน ๑๒ นาย เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนอุทกศาสตร์
 ในปี  ๒๕๖๑  กองทัพเรือกำาหนดการจัดนิทรรศการในงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกองทัพเรือ   ประจำาปี 
งป.๖๑ ภายใต้หัวข้องาน “โชว์ แชร์ ช็อป ใช้” ใน ๑๖ ม.ค.๖๑ ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยกรมอุทกศาสตร์ 
ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในแนวคิดเรื่อง “ศาสตร์ อุทกศาสตร์เพื่อการเดินเรือ” ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง คือ 
ระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านแผนที่ผ่านระบบเครือข่าย (Web Map Service) การให้บริการข้อมูล
ระดับน้ำา การให้บริการข้อมูลเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก เวลามาตรฐานประเทศไทย และการให้บริการพยากรณ์อากาศ 
และในงานวันการจัดการความรู้  KM Day  ของกองทัพเรือประจำาปี งป.๖๑   ได้ร่วมจัดแสดงผลการจัดการ
ความรู้ของหน่วยประจำาปี ส่วนในหัวข้อเรื่องแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศเรื่อง “การสำารวจเพื่อจัดทำาแผนที่
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ของ กองทัพเรือ” 
ณ หอประชุมกองทัพเรือ ใน ๒๖ ก.ค.๖๑

 
  

เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือ เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๑ และงานวันการจัดการความรู้ 
KM Day ของกองทัพเรือ ประจำาปี งป.๖๑ เมื่อ ๒๖ ก.ค.๖๑ ณ หอประชุมกองทัพเรือ

 ผลดำาเนินการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ในปี ๒๕๖๑    ในหัวข้อเรื่องแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ได้ประยุกต์ใช้กระบวนงานการสำารวจและผลิตแผนที่เดินเรืออย่างเร่งด่วนเป็นแนวทางปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice)  และให้สอดคล้องตามกรอบแนวทางการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ  ในกระบวนการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยของกองทัพเรือ หัวข้อเรื่อง “การสำารวจเพื่อจัดทำาแผนที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ของกองทัพเรือ” ซึ่งแนวความคิด
เนื่องจากการปฏิบัติงานเพื่อบรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ  หรือพื้นที่ที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ โดยในสภาวะปกติ กรมอุทกศาสตร์
จะเฝ้าระวังติดตามและประเมินภัยพิบัติแล้ว แจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยให้หน่วยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว 
สำาหรับการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ  อาทิเช่น  ภัยพิบัติที่เกิดจาก

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๑๐



พายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่ ซึ่งทำาให้เกิดอุทกภัยหรือคลื่นซัดชายฝั่งขนาดใหญ่ (Storm Surge) และภัยจากการเกิดคลื่น
ยักษ์สึนามิ หลังจากเกิดภัยธรรมชาติเหล่านี้ พื้นที่ประสบภัยเกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง สำาหรับพื้นที่
ชายฝั่งทะเลมีการเปลี่ยนแปลง ชายฝั่งถูกกัดเซาะพังทลาย และร่องน้ำาตื้นเขิน ดังนั้น การเข้าช่วยเหลือในพื้นที่
ดังกล่าวจึงมีข้อจำากัดเนื่องจากไม่สามารถส่งกำาลังพลและยุทโธปกรณ์ขึ้นสู่ฝั่งได้ง่าย ทำาให้ภารกิจในการช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ของกองทัพเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนตามแนวชายฝั่ง มีความจำาเป็นต้องนำาเรือเข้าไปในพื้นที่ชายฝั่งหรือเพื่อให้เรือสามารถ
เกยหาดได้ แต่ยังขาดข้อมูลทางอุทกศาสตร์   ชายฝั่งทะเลที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปแล้วก่อให้เกิด
อันตรายต่อการเดินเรือ และภารกิจเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  ไม่สามารถดำาเนินการได้อย่างทันท่วงที
 สำาหรับแนวความคิดในการปฏิบัติการลักษณะ From The Sea เป็นการส่งผ่านความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยจากทะเลสู่พื้นที่เกิดภัยพิบัติบนบก โดยการจัดชุดสำารวจอุทกศาสตร์เร่งด่วน 
(Rapid Hydrographic Survey Teams) เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางอุทกศาสตร์ให้กับหมู่เรือเฉพาะกิจของกองทัพเรือ 
ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) จะดำาเนินการสนับสนุนการพยากรณ์อากาศ
ในทะเล ตามเส้นทางเดินเรือ และในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ การสำารวจอุทกศาสตร์ในบริเวณหน้าหาด เพื่อค้นหา
และหมายพิกัดสิ่งกีดขวางหน้าหาด สนับสนุนการทำาลายสิ่งกีดขวางหรือเก็บกู้หรือการสำารวจช่องทางเดินร่องน้ำา
เดินเรือ สนับสนุนการส่งความช่วยเหลือจากทะเลให้สามารถกระทำาได้รวดเร็ว และเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ให้กับผู้บังคับหน่วยในพื้นท่ีใช้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในการเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยได้ทันต่อ
สถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติสำาหรับจัดทำาแผนที่สนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ให้กับหน่วยเรือของกองทัพเรือ 
ในเวลาที่จำากัด ได้ผลผลิตโดยสามารถนำาแผนที่และข้อมูลทางอุทกศาสตร์ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการเดินเรือ ส่งผลให้กองทัพเรือหรือหน่วยเรือสามารถวางแผนและดำาเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
ทันต่อสถานการณ์ในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยต่อไป

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๑๑



การเตรียมการวางแผนสำารวจบนเรือหลวงอ่างทอง และการปฏิบัติในการสำารวจหยั่งน้ำาช่องทาง
ของหน่วยเรือขึ้นสู่หาดและการวางทุ่นกำากับร่องน้ำา ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำาปี ๒๕๖๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๑๒



 

แผนที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ของกองทัพเรือ
ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำาปี ๒๕๖๑

บทสรุป 
 การจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ในปี ๒๕๖๑ ได้ดำาเนินการอย่างบูรณาการร่วมกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานของหน่วย   มีความสอดคล้องตามนโยบายและสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลของ
กองทัพเรือ โดยมีหลักการคิดที่ว่าการจัดการความรู้นั้นต้อง “เนียนไปกับเนื้องาน ไม่มีการแยกส่วน และ
ความรู้ที่จัดการต้องนำาไปสู่การปฏิบัติได้” จะเห็นได้ว่าลักษณะขององค์ความรู้ของกรมอุทกศาสตร์เป็นไปตาม
กระบวนการหลัก โดยเป็นองค์ความรู้แนวทางปฏิบัติงานที่มีการนำาไปใช้ เพื่อลดปัญหา ลดความผิดพลาด และ
เพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการ ซึ่งต้องอาศัยการทำางานเป็นทีมและต้องได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ของหน่วยขึ้นตรงของกรมอุทกศาสตร์ ส่วนผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์อยู่ใน
ระดับคะแนนรวม ๘๐.๘๐ (ระดับ “ดี”) จากคณะทำางานตรวจประเมินและตัดสินผลการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ
ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะการดำาเนินการจัดการความรู้ของหน่วยให้เชื่อมโยงกับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี (PMQA) ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเสนอแนะให้จัดทำาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในกระบวนงานของกรมอุทกศาสตร์   ซึ่งเป็นประเด็นหรือเรื่องที่สอดคล้องเกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 
๒๐ ปี ต่อไป

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๑๓



การสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก
 
	 ในปี	๒๕๖๑	ที่ผ่านมา	คณะทำางานปฏิบัติการจิตวิทยา/ประชาสัมพันธ์กรมอุทกศาสตร์	ได้ดำาเนินการใน
เรื่องการกระจายข่าวสาร	กิจกรรมของหน่วย	การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	ในหลายช่องทาง	เช่น	เว็บไซต์ของหน่วย	
วารสาร	สื่อสิ่งพิมพ์	ในสังคมสื่อออนไลน์ทั้งภายในและภายนอกกรมอุทกศาสตร์ตามความเหมาะสม	รวมถึงงาน
ด้านกิจการพลเรือนของกรมอุทกศาสตร์		เช่น			การดำาเนินการตามแผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	
ในโครงการพระราชดำาริฯ	เหล่านี	้เป็นต้น	ผลดำาเนินการพอสรุปเป็นกิจกรรมตามห้วงเวลาได้ดังนี้
 ๑.	เมื่อ	๓๐	ต.ค.๖๐	พลเรือโท	วินัย		มณีพฤกษ์	เจ้ากรมอุทกศาสตร์	ให้การต้อนรับ	นาวาเอก	นิธ	ิ	พงศ์อนันต์ 
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ	 กรมแพทย์ทหารเรือ	 เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคำานับ	 ณ	 ห้องรับรอง
กรมอุทกศาสตร	์กองบังคับการกรมอุทกศาสตร์	เขตบางนา	กรุงเทพฯ	

  

	 ๒.	เมื่อ	๓๑	ต.ค.๖๐	พลเรือโท	วินัย	มณีพฤกษ์	เจ้ากรมอุทกศาสตร์		เป็นประธานในพิธีปลดทหารกอง
ประจำาการในส่วนกรมอุทกศาสตร	์ที่ครบกำาหนดปลดฯ	ใน	๑	พ.ย.๖๐		ณ	ห้องอเนกประสงค์	กองบังคับการ	
กรมอุทกศาสตร	์เขตบางนา	กรุงเทพฯ	

  

 
	 ๓.	เมื่อ	๑	พ.ย.๖๐	พลเรือโท	วินัย	มณีพฤกษ์	เจ้ากรมอุทกศาสตร์	เป็นประธานในการประชุม	มาตรฐาน
ผู้สำาเร็จการศึกษาโรงเรียนนายเรือ	 ณ	 ห้องประชุม	 ๑	 อาคารกองบังคับการ	 กรมอุทกศาสตร์	 เขตบางนา	
กรุงเทพฯ	

  

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๑๔



 ๔.	 เมื่อ	 ๓	 พ.ย.๖๐	 พลเรือตรี	 ศิริชัย	 เนยทอง	 รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์	 เป็นประธานในพิธีกิจกรรม
ประเพณลีอยกระทงประจำาปี	๒๕๖๐	ณ	ศูนย์เยาวชนบางนา	และเวทีท่าน้ำาถนนสรรพาวุธ	โดย	ศูนย์เยาวชนบางนา
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก	เยาวชน	และ
ประชาชน	 ได้บูชารำาลึกถึงบุญคุณของพระแม่คงคาที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวไทย	 และร่วมกันสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย			ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยงของเขตบางนา			เพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ	การจัดกิจกรรมประกอบด้วย	การประกวดกระทงลอย	การประกวดหนูน้อยนพมาศ	การแสดง
ดนตรี	นาฏศิลป์	และขบวนรถบุปผาชาติ	เป็นต้น

  

	 ๕.	เมื่อ	๗	พ.ย.๖๐	พลเรือโท	วินัย		มณีพฤกษ์	เจ้ากรมอุทกศาสตร์			ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประภาคาร
หินสัมปะยื้อ		กองเครื่องหมายทางเรือ		อ.เกาะสีชัง		จว.ชลบุรี		และสถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ		ศูนย์สนับสนุน
การเดินเรือ	อ.สัตหีบ	จว.ชลบุร	ี เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา	ปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องในการที่
จะพัฒนางานสนับสนุนการเดินเรือในความรับผิดชอบของกรมอุทกศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

  

	 ๖.	 เมื่อ	 ๘	 พ.ย.๖๐	 พลเรือโท	 วินัย	 	 มณีพฤกษ์	 เจ้ากรมอุทกศาสตร์	 	 ตรวจเยี่ยมกองอุตุนิยมวิทยา	
อ.สัตหีบ	 จว.ชลบุร	ี และเจ้าหน้าที่ประภาคารระยอง	 กองเครื่องหมายทางเรือ	 ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	
อ.เมือง	จว.ระยอง	เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา	ปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องในการที่จะพัฒนางาน
อุตุนิยมวิทยาทางทะเล			และงานสนับสนุนการเดินเรือในความรับผิดชอบของกรมอุทกศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
ที่ดียิ่งขึ้นไป

  

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๑๕



	 ๗.	เมื่อ	๑๓	พ.ย.๖๐	พลเรือโท	วินัย		มณีพฤกษ์	 เจ้ากรมอุทกศาสตร์	 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม
หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก	ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๑	โดยมีข้าราชการสายวิทยาการกรมอุทกศาสตร์ 
เข้ารับการอบรมจำานวน	 ๑๕	 นาย	 พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์และเจ้าหน้าที่โรงเรียน
อุทกศาสตร	์เข้าร่วมพิธี	ณ	ห้องอเนกประสงค์	กองบังคับการกรมอุทกศาสตร์	เขตบางนา	กรุงเทพฯ	

  

	 ๘.	เมื่อ	๑๔	พ.ย.๖๐	พลเรือโท	วินัย		มณีพฤกษ์	เจ้ากรมอุทกศาสตร์	ตรวจเยี่ยมหน่วยและเจ้าหน้าที่
ประภาคารแหลมสิงห์	 จว.จันทบุรี	 และประภาคารแหลมงอบ	จว.ตราด	 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
รวมถึงปัญหา	อุปสรรค	ข้อขัดข้อง	ในการที่จะพัฒนางานเครื่องหมายทางเรือในพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก	ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

   

 ๙.	เมื่อ	๑๗	พ.ย.๖๐	นาวาเอก	ชัยฤทธิ	์	เกิดผล	รองผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์	
พร้อมด้วยข้าราชการกรมอุทกศาสตร์รวม	๑๐	นาย	ร่วมงานทำาบุญตักบาตรเนื่องในวันกองทัพเรือ	(๒๐	พ.ย.๖๐)	
ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ	วังนันทอุทยาน	เขตบางกอกใหญ่	กรุงเทพฯ

  

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๑๖



รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๑๗

	 ๑๐.	 เมื่อ	 ๒๙	 พ.ย.๖๐	 พลเรือโท	 วินัย	 มณีพฤกษ์	 เจ้ากรมอุทกศาสตร์	 เป็นประธานการจัดกิจกรรม
ทำาความสะอาดใหญ	่(Big	Cleaning	Day)	ของกรมอุทกศาสตร์	โดยมีผู้บังคับบัญชา	ข้าราชการ	ทหาร	และพนักงาน
ราชการกรมอุทกศาสตร	์ เข้าร่วมกิจกรรมทำาความสะอาด	 ตัดหญ้า	 และตกแต่งไม้ประดับบริเวณรอบๆ	 หน่วย	
รวมท้ังทำาความสะอาดห้องทำางานและจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์สำานักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยจิตอาสา	
“ทำาดีด้วยหัวใจ”

  

 ๑๑.	เมื่อ	๒๘	พ.ย.๖๐	พลเรือตรี	ปรีชา		สมสุขเจริญ	ผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือกรมอุทกศาสตร์	
ประธานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์	 (๑๖	 ม.ค.๖๑)	 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและ
อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ	 เพื่อพิจารณารูปแบบ	 แนวทางการจัดงาน	 และหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง	 ๆ	
ในการที่จะเตรียมความพร้อมในการจัดงานฯ	

 

	 ๑๒.	เมื่อ	๔	ธ.ค.๖๐	พลเรือโท	วินัย		มณีพฤกษ์	เจ้ากรมอุทกศาสตร์	นำาคณะข้าราชการกรมอุทกศาสตร์
ไปร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถพิตร	
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๕	ธ.ค.๖๐	ณ	บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ	วังนันทอุทยาน	
เขตบางกอกใหญ่	กรุงเทพฯ	

  



	 ๑๓.	 เมื่อ	 ๔	 ธ.ค.๖๐	 กองอุตุนิยมวิทยา	 จัดข้าราชการเข้าร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร	เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา	วันที่	
๕ ธ.ค.๖๐	ณ	สวนกรมหลวงชุมพร	อ.สัตหีบ	จว.ชลบุรี

  

	 ๑๔.	เมื่อ	๑๓	ธ.ค.๖๐	พลเรือโท	วินัย		มณีพฤกษ์		เจ้ากรมอุทกศาสตร์		ให้โอวาทและมอบกระเช้า
ของขวัญให้แก่ข้าราชการ	เรือหลวงสุริยะ	เนื่องในโอกาสเดินทางออกปฎิบัติราชการตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมาย
ทางเรือ	บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก	ตั้งแต่	๑๓	ธ.ค.๖๐	กำาหนดออกปฏิบัติราชการประมาณ	๔๐	วัน	โดยออกเรือ
เดินทาง	ณ	ท่าเรือกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา	กรุงเทพฯ	

  

	 ๑๕.	 เมื่อ	 ๑๓	 ธ.ค.๖๐	พลเรือโท	 วินัย	มณีพฤกษ์	 เจ้ากรมอุทกศาสตร์	 นำาข้าราชการกรมอุทกศาสตร์	
ทหาร	 ลูกจ้าง	 และพนักงานราชการ	 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำาปี	 งป.๖๑	 ณ	 รพ.ทหารเรือกรุงเทพ	
บางนา	ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการออกกำาลังกายและดูแลสุขภาพให้มีความพร้อมในปฏิบัติงานอยู่เสมอ

  
  

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๑๘



รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๑๙

 ๑๖.	เมื่อ	๑๙	ธ.ค.๖๐	พลเรือโท	วินัย		มณีพฤกษ	์เจ้ากรมอุทกศาสตร	์พร้อมคณะ	ตรวจเยี่ยมบำารุงขวัญ
และรับฟ้งการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม	่ (สวท.ชม.)	 ในห้วงที่
ผ่านมา			โดยได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจวัดและวิเคราะห์การเกิดแผ่นดินไหวของ
กองทัพเรือ	รวมถึงการเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรุนแรงในทะเลอันดามัน			เพื่อเป็นข้อมูลในแจ้งเตือนที่อาจเกิดคลื่น
สึนามิได้ต่อไป

  

	 ๑๗.	เมื่อ	๒๐	ธ.ค.๖๐	พลเรือโท	วินัย		มณีพฤกษ์	เจ้ากรมอุทกศาสตร์	พร้อมคณะ	เดินทางไปตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานของสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่	 (สวท.ชม.)	 ในห้วงที่ผ่านมา	 และคณะยังได้มอบ
ผ้าห่มกันหนาวเพื่อใช้ในห้วงฤดูหนาวปีนี้	 เครื่องเล่นกีฬา	 และทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถม-มัธยมศึกษา	
ที่ขาดแคลน	โรงเรียนบ้านทุ่งแก	อ.แม่แจ่ม	จว.เชียงใหม่	ในครั้งนี้อีกด้วย

  

 ๑๘.	เมื่อ	๕	ม.ค.๖๑	พลเรือตรี	ปรีชา	สมสุขเจริญ	ผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์ 
พร้อมคณะ	 ให้การต้อนรับนายโนบุยูก	ิ โคบายาชิ	 และนายมาโกโตะ	 โตมีนากะ	 จากสถานทูตญี่ปุ่นประจำา
ประเทศไทย	เพื่อประชุมหารือในเรื่อง	Marime	Safety	Information	ณ	ห้องประชุมกรมอุทกศาสตร	์เขตบางนา 
กรุงเทพฯ

  



 ๑๙.	เม่ือ	๑๐	ม.ค.๖๑	นาวาเอก	ชัยฤทธ์ิ		เกิดผล	รองผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์	
เป็นผู้แทนเจ้ากรมอุทกศาสตร์	มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำาปี	๒๕๖๑	ณ	สำานักงาน
เจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ	 (บางนา)	 	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	๓	 (มหาวงษ์)	
และโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

  

	 ๒๐.	เมื่อ	๘-๑๐	ม.ค.๖๑	พลเรือโท	วินัย		มณีพฤกษ์	เจ้ากรมอุทกศาสตร์	ตรวจเยี่ยมหน่วยและบำารุง
ขวัญเจ้าหน้าท่ีประภาคารเกาะมัตโพน	สถานีวิทยุเพ่ือหาตำาบลท่ีเรือหลังสวน	ประภาคารเกาะนก	และประภาคาร
กาญจนาภิเษก	แหลมพรหมเทพ	กองเคร่ืองหมายทางเรือ		และสถานีอุทกศาสตร์พังงา	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา	 และรับทราบปัญหา	 อุปสรรค	 ข้อขัดข้อง	 ในการที่จะพัฒนางาน
เครื่องหมายช่วยการเดินเรือในความรับผิดชอบของกรมอุทกศาสตร์บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	 เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการเดินเรือเขตน่านน้ำาไทยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

   

	 ๒๑.	 เมื่อ	 ๑๔	ม.ค.๖๑	พลเรือตร	ี ศิริชัย	 	 เนยทอง	รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์	 เป็นประธานพิธีเปิดงาน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำาป	ี๒๕๖๑	ณ	ศูนย์เยาวชนบางนา	เขตบางนา	กรุงเทพฯ	และกรมอุทกศาสตร์	ได้จัด
เจ้าหน้าที่ไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการเครื่องมือสำารวจอุทกศาสตร์อีกด้วย

  

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๒๐



	 ๒๒.	 เมื่อ	๑๖	ม.ค.๖๑	พลเรือโท	วินัย		มณีพฤกษ์	 เจ้ากรมอุทกศาสตร์	 เป็นประธานในพิธีจัดงานวัน
คล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์	 ครบรอบปีที่	 ๙๗	พร้อมด้วยข้าราชการ	ทหาร	พนักงานราชการ	และอดีต
ข้าราชการกรมอุทกศาสตร์เข้าร่วมงานใน	ณ	กองบังคับการกรมอุทกศาสตร์	เขตบางนา	กรุงเทพ

  
  

	 ๒๓.	เมื่อ	๑๗	ม.ค.๖๑	นาวาเอก	วันชัย		จันทร์ละเอียด	เป็นผู้แทนกรมอุทกศาสตร์	 เข้าร่วมพิธีสดุดี
วีรชนกองทัพเรือประจำาปี	๒๕๖๑	ณ	อนุสรณ์สถานเรือรบหลวงธนบุรี	โรงเรียนนายเรือ	จว.สมุทรปราการ

  

 
 ๒๔.	เม่ือ	๒๓	ม.ค.๖๑	พลเรือตรี	ไชยวุฒิ		นาวิกาญจนะ	รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์	ให้การต้อนรับ	พลเรือตรี 
ธีรกุล	กาญจนะ	รองปลัดบัญชีทหารเรือ	และคณะฯ	เน่ืองในโอกาสไปตรวจเย่ียมและรับฟังคำาช้ีแจงการดำาเนินการ
ใช้จ่ายงบประมาณและความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี	๒๕๖๑	ของกรมอุทกศาสตร์	รวมถึงรับทราบ
ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง	ณ	กองบังคับการกรมอุทกศาสตร์	เขตบางนา	กรุงเทพฯ

  

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๒๑



	 ๒๕.	เมื่อ	๒๒	ม.ค.๖๑	พลเรือโท	วินัย		มณีพฤกษ์	เจ้ากรมอุทกศาสตร์	เป็นประธานการประชุมบรรยาย
ทางวิชาการด้านอุทกศาสตร์ให้แก่ข้าราชการ			โดยจัดผู้ที่ไปฝึกอบรม		ประชุม		สัมมนาตามโครงการศึกษาของ
กรมอุทกศาสตร	์และนอกโครงการฯ	ทั้งในและต่างประเทศ	 เป็นวิทยากรบรรยาย	 เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้
กว้างขวางมากย่ิงข้ึน	ท้ังน้ี	มีผู้บังคับบัญชาช้ันสูง	และข้าราชการเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำานวนมาก	ณ	ห้องประชุม
กรมอุทกศาสตร	์เขตบางนา	กรุงเทพฯ

 
  

	 ๒๖.	เมื่อ	๒๒	ก.พ.๖๑		คณะผู้แทนกรมอุทกศาสตร์		กองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย				เข้าเยี่ยมคำานับ
เจ้ากรมอุทกศาสตร์	โดย	พลเรือตร	ีไชยวุฒิ		นาวิกาญจนะ	รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์	เป็นผู้แทนเจ้ากรมอุทกศาสตร	์
รับการเยี่ยมคำานับ		เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและดูงานด้านอุทกศาสตร์ของกองทัพเรือไทย	ณ	กรมอุทกศาสตร์	
เขตบางนา	 กรุงเทพฯ	 และก่อนหน้านี้	 (๒๐	 ก.พ.๖๑)	 ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีวัดระดับ
น้ำาเกาะเมียง	 เพื่อการเตือนภัยสึนามิ	 จว.พังงา	 ซึ่งอยู่ในความกำากับดูแลของกรมอุทกศาสตร์	 ที่ผ่านมาตามกรอบ
แนวทางการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกรมอุทกศาสตร์	 กองทัพเรือไทย	 กับกรมอุทกศาสตร์	 กองทัพเรือ
สาธารณรัฐอินเดีย	ในโครงการ	Navy	to	Navy	Staff	Talks	ระหว่าง	กองทัพเรือไทย	–	กองทัพเรือสาธารณรัฐ
อินเดีย	ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๑	ซึ่งผลจากการเยือนครั้งนี	้ได้ประชุมหารือเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางด้าน
สมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาทางทะเลร่วมกัน	เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความสัมพันธ์อันดี
  
  

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๒๒



 ๒๗.	เมื่อ	๕	มี.ค.๖๑		นาวาเอก	ชัยฤทธิ์		เกิดผล		รองผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ 
กรมอุทกศาสตร์	พร้อมด้วยข้าราชการกรมอุทกศาสตร์		เข้าร่วมชมงาน		“อุ่นไอรัก...คลายความหนาว”		ณ	ลาน
พระราชวังดุสิต	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ

	 ๒๘.	 เมื่อ	๕	มี.ค.๖๑	พลเรือโท	วินัย	มณีพฤกษ์	 เจ้ากรมอุทกศาสตร์	 ให้โอวาทสำาหรับข้าราชการกอง
สมุทรศาสตร	์ เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา	 กองอุตุนิยมวิทยา	 และกำาลังพลเรือหลวงศุกร์	 หมวดเรืออุทกศาสตร์	
ออกปฏิบัติราชการสำารวจสมุทรศาสตร์บริเวณอ่าวไทย	 ตั้งแต	่ ๕	 มี.ค.๖๑	 ราชการมีกำาหนดประมาณ	 ๔๕	 วัน	
เพื่อสำารวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมทางทะเลสนับสนุนปฏิบัติการทางเรือของกองทัพเรือ	 พร้อมมอบ
กระเช้าของขวัญ	เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติราชการ	ณ	ท่าเทียบเรือ	กองเรือยกพลขึ้นบก	กรุงเทพฯ

  

 ๒๙.	เม่ือ	๑๔-๑๕	มี.ค.๖๑	พลเรือโท	วินัย		มณีพฤกษ์	เจ้ากรมอุทกศาสตร์	ตรวจเย่ียมหน่วยและบำารุงขวัญ
เจ้าหน้าที่ประภาคารเกาะปราบ	กองเครื่องหมายทางเรือ	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	จว.สุราษฏร์ธานี	และสถานี
อุทกศาสตร์หัวหิน	 ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	 จว.ประจวบคีรีขันธ์	 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา	และ
รับทราบปัญหา	 อุปสรรค	 ข้อขัดข้อง	 ในการที่จะพัฒนางานเครื่องหมายช่วยการเดินเรือในความรับผิดชอบของ
กรมอุทกศาสตร์บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือเขตน่านน้ำาไทยต่อไป	

  

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๒๓



 ๓๐.	เมื่อ	๒๑	มี.ค.๖๑	พลเรือโท	วินัย		มณีพฤกษ์	เจ้ากรมอุทกศาสตร	์ตรวจเยี่ยมหน่วยและบำารุงขวัญ
เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สงขลา	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	จว.สงขลา	เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา	
และรับทราบปัญหา	 อุปสรรค	 ข้อขัดข้อง	 ในการที่จะพัฒนางานเครื่องหมายช่วยการเดินเรือในความรับผิดชอบ
ของกรมอุทกศาสตร์บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือเขตน่านน้ำาไทยต่อไป

  

 
	 ๓๑.	เมื่อ	๑๘	เม.ย๖๑		นาวาเอก	พัลลภ		พยัคเลิศ			หัวหน้ากองบริการการเดินเรือ			ศูนย์สนับสนุน
การเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์	พร้อมคณะ	จำานวน	๖	นาย	เข้าเยี่ยมชมดูงานสถานีวิทยุติดต่อเรือเดินทะเล	บริษัท	
กสท.โทรคมนาคม	จำากัด	 (มหาชน)	ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในการให้บริการด้านความปลอดภัยการเดินเรือ	และ
หารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่อไป

  

	 ๓๒.	 เมื่อ	 ๑๑	 พ.ค.๖๑	 กรมอุทกศาสตร์จัดให้มีการบรรยายความรู้เรื่องการปฏิบัติการของเรือดำาน้ำากับ
งานอุทกศาสตร	์ โดยเชิญวิทยากรจากกองเรือดำาน้ำา	 กองเรือยุทธการ	 และอดีตผู้บังคับการเรือดำาน้ำาของกองทัพเรือ
เยอรมัน	 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมการจัดทำาแผนที่เรือดำาน้ำา	 ข้อมูลสมุทรศาสตร์และ
อุตุนิยมวิทยาทางทะเลในการสนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำาน้ำาของกองทัพเรือในอนาคตต่อไป

  

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๒๔



	 ๓๓.	 เมื่อ	๑๕	พ.ค.๖๑	พลเรือโท	วินัย		มณีพฤกษ์	 เจ้ากรมอุทกศาสตร์	 เป็นประธานการจัดกิจกรรม
ทำาความสะอาดใหญ่และกิจกรรม	๕	ส	(Big	Cleaning	Day)	พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาชั้นสูง	ข้าราชการและทหาร 
ร่วมกิจกรรมทำาความสะอาดรอบอาคารกรมอุทกศาสตร์บางนา	 รวมทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน
สำานักงานอย่างพร้อมเพรียงกัน	การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

    

 
	 ๓๔.	เมื่อ	๑๘	มิ.ย.๖๑	พลเรือตรี	ไชยวุฒิ		นาวิกาญจนะ	รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์และประธานกรรมการ
เปตองกองทัพเรือ	 รับการตรวจเยี่ยมจาก	 พลเรือโท	 เอกราช	 	 พรหมลัมภัก	 รองประธานกรรมการบริหาร
สวัสดิการกีฬา	กองทัพเรือ	เนื่องในโอกาสไปตรวจเยี่ยมทีมนักกีฬากองทัพเรือที่เก็บตัวฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬากองทัพไทย	ประจำาปี	๒๕๖๑	ณ	สนามกีฬาภูติอนันต์	๒
  

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๒๕



	 ๓๕.	เมื่อ	๒๑	มิ.ย.๖๑	พลเรือโท	วินัย		มณีพฤกษ์	เจ้ากรมอุทกศาสตร์	เป็นประธานในงานจัดการประชุม
ทางวิชาการเนื่องในวันอุทกศาสตร์โลก	ปี	พ.ศ.๒๕๖๑	(๒๑	มิถุนายนของทุกปี)	หัวข้อเรื่องว่า	“Bathymetry	The	
Foundation	 for	 Sustainable	 Seas,	 Oceans	 and	Waterways”	 (ความลึกน้ำา	 -	 รากฐานสำาหรับทะเล	
มหาสมุทรและช่องทางเดินเรือที่ยั่งยืน)	 	 พร้อมด้วยข้าราชการของหน่วย	 โดยมีวิทยากรจากกรมอุทกศาสตร์	
กรมเจ้าท่า	 และกรมทรัพยากรธรณ	ี บรรยายทางวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย
จากหน่วยงานภายในกองทัพเรือ	และหน่วยงานภายนอก	กับภาคเอกชน	ผู้ที่มีส่วนได้เสียกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์
จากทะเลอย่างคับคั่ง	 วัตถุประสงค์การจัดงานในฐานะที่กรมอุทกศาสตร์	 กองทัพเรือ	 เป็นผู้แทนประเทศไทยใน
องค์การอุทกศาสตร์สากล	 (IHO)	 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการงานด้านอุทกศาสตร์ที่มีบทบาทและความสำาคัญต่อ
ทุกคน	โดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้องกับกิจการใช้ทะเล	สามารถนำาไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง	และครอบคลุมให้มากที่สุด	
 
   

	 ๓๖.	เมื่อ	๕	ก.ค.๖๑	พลเรือโท	วินัย		มณีพฤกษ์	เจ้ากรมอุทกศาสตร์	เป็นประธานพิธีจัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้บริเวณที่ตั้งหน่วย	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	โดยกิจกรรมปลูกต้นไม้
เป็นส่วนหนึ่งของกรมอุทกศาสตร์	 ในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ	พิธีบำาเพ็ญกุศล	 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน	ี(๑๘	ก.ค.ของทุกปี)	ณ	กองบังคับการ	กรมอุทกศาสตร์	บางนา	กรุงเทพฯ

  

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๒๖



	 ๓๗.	เมื่อ	๑๐	ก.ค.๖๑	กรมอุทกศาสตร์จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต			เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จ-
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต	ณ	กองบังคับการ	กรมอุทกศาสตร์	บางนา

   
   

	 ๓๘.	 เมื่อ	 ๑๘	 ก.ค.๖๑	 พลเรือเอก	 นวพล	 ดำารงพงศ์	 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ	 ผู้แทนผู้บัญชาการ
ทหารเรือ	 เป็นประธานในพิธีบำาเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต	ครบรอบปีที่	๒๓	พร้อมด้วยข้าราชการกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	หน่วยงาน
พื้นที่เขตพระโขนงและเขตบางนา	ร่วมพิธี	ณ	กองบังคับการ	กรมอุทกศาสตร์	กรุงเทพฯ

  
  

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๒๗



 ๓๙.	เมื่อ	๔	ก.ย.๖๑	พลเรือตรี	ไชยวุฒ	ิ	นาวิกาญจนะ	รองเจ้ากรมอุทกศาสตร	์พร้อมคณะ	ไปตรวจเยี่ยม 
เรือหลวงจันทร	 หมวดเรืออุทกศาสตร์	 ออกปฎิบัติราชการฝึกสำารวจและวิเคราะห์ลักษณะพื้นท้องทะเลบริเวณ
อ่าวไทยตอนบน	ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี	ระหว่าง	๓	-	๑๒	ก.ย.๖๑	โดยมี	นาวาเอก	ชัยยศ		คงขวัญ 
รองผู้อำานวยการกองสร้างแผนที่	กรมอุทกศาสตร์	เป็นผู้อำานวยการฝึกครั้งนี้

   

	 ๔๐.	เมื่อ	๑	-	๓	ส.ค.๖๑	กรมอุทกศาสตร์	จัดการสัมมนาจัดทำาแผนงานด้านอุทกศาสตร์	แผนยุทธศาสตร์	
๒๐	ปี	และ	แผนปฏิบัติราชการ	๔	ปี	ของกรมอุทกศาสตร์	รองรับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ	๒๐	ปี	ณ	รอยัล	ฮิลส์	
กอล์ฟ	รีสอร์ทแอนด์สปา	จว.นครนายก

  
  
  

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๒๘
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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Sector Management Quality Award: PMQA)

	 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมอุทกศาสตร์	 ดำาเนินการต่อเนื่อง	 โดยใช้เกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 พ.ศ.๒๕๕๘	 เป็นแนวทาง	 โดยมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ	 ตามองค์
ประกอบต่างๆ	 ที่ได้จากการวิเคราะห	์ จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาสและความเสี่ยง	 ความต้องการของผู้รับบริการ	
และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ในป	ีงป.๖๑	กระบวนการหลักของกรมอุทกศาสตร์	สามารถจำาแนกได	้๓	กลุ่มงาน	คือ	
กลุ่มงานบริการความปลอดภัยในการเดินเรือ		กลุ่มงานแผนที่		และกลุ่มงานวิทยาศาสตร์ทางทะเล	ซึ่งประกอบ
ด้วยกระบวนการหลัก	จำานวน	๙	กระบวนการ	ดังนี	้
 กระบวนการที่ ๑ กระบวนการสนับสนุนพัสดุสายอุทกศาสตร์
 กระบวนการที่ ๒ กระบวนการซ่อมบำารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์
 กระบวนการที่ ๓ กระบวนการด้านแผนที่
 กระบวนการที่ ๔ กระบวนการด้านสมุทรศาสตร์
 กระบวนการที่ ๕ กระบวนการด้านอุตุนิยมวิทยา
 กระบวนการที่ ๖ กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการเดินเรือ
 กระบวนการที่ ๗ กระบวนการบริการเครื่องหมายทางเรือ
 กระบวนการที่ ๘ กระบวนการด้านเวลามาตรฐานประเทศไทย
 กระบวนการที่ ๙ กระบวนการพัฒนากำาลังพล
	 ในการกำาหนดกระบวนการหลักดังกล่าวข้างต้น					ได้มีการทบทวนตามการทบทวนพันธกิจหลักของ
กรมอุทกศาสตร์ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	ซึ่งประกอบด้วย	๖	พันธกิจ	ได้แก่
	 ๑.	สนับสนุนข้อมูลทางอุทกศาสตร์เพื่อการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ
	 ๒.	พัฒนาการส่งกำาลังบำารุงสายงานอุทกศาสตร์ให้กับกองทัพเรืออย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม
พื้นที่ปฏิบัติการ
 ๓.	ให้บริการข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือที่มีความถูกต้องและแม่นยำาที่ทันสมัยตามมาตรฐาน
สากลครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
	 ๔.	เสริมสร้างสมรรถนะกำาลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล
	 ๕.	เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ	ของกองทัพเรือ
	 ๖.	พัฒนาระบบงานอุทกศาสตร์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
	 การกำาหนดกระบวนการหลักและพันธกิจดังกล่าวข้างต้นของกรมอุทกศาสตร์	 นอกจากจะทบทวนและ
พิจารณากำาหนดตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับตามกฎหมายแล้ว	 ยังได้ทบทวนตามความต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งพันธมิตรที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	ทั้งในและนอกกองทัพเรือ	 รวมถึงหน่วยงาน
อุทกศาสตร์ต่างประเทศ		ที่อยู่ที่เป็นสมาชิกองค์การอุทกศาสตร์สากล			ซึ่งมีผลการประเมินในภาพรวมของ
กรมอุทกศาสตร์ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	มีผลการประเมินจากการเยี่ยมตรวจของคณะกรรมการกำากับการดำาเนิน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือ	 (พคบ.ทร.)	 ที่เน้นในหมวดที่	 ๒	 และ	 หมวดที่	 ๖	
คิดเป็นร้อยละ	๘๙.๐	ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ด	ี(ร้อยละ	๘๐	-	๙๐)	เป็นลำาดับที่	๓	ของกองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานใน
กองทัพเรือที่ได้คะแนนร้อยละ	๘๙	ได้แก	่กรมกำาลังพลทหารเรือ		สำานักงานตรวจภายในทหารเรือ	หน่วยบัญชาการ
ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง	และกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ	

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๓๐



การสร้างความสัมพันธ์และรับฟังความเห็นต่อบริการและผลิตภัณฑ์กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 
พันธมิตร
	 การจัดการบรรยายความรู้เรื่องการปฏิบัติการของเรือดำาน้ำากับงานอุทกศาสตร์	 โดยเชิญวิทยากรจาก
กองเรือดำาน้ำา	 กองเรือยุทธการ	 และอดีตผู้บังคับการเรือดำาน้ำาของกองทัพเรือเยอรมัน	 บรรยายความรู้เกี่ยวกับ
การเตรียมการจัดทำาแผนที่เรือดำาน้ำา	ข้อมูลสมุทรศาสตร์	และ	อุตุนิยมวิทยาทางทะเลในการสนับสนุนการปฏิบัติ
การเรือดำาน้ำาของกองทัพเรือ	ใน	๑๑	พฤษภาคม	๒๕๖๑

 

 การเยี่ยมชมกิจการ	หารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมอุทกศาสตร์
และสถานีวิทยุติดต่อเรือเดินทะเล	 บริษัท	 กสท.โทรคมนาคม	 จำากัด	 (มหาชน)	 ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็น
พันธมิตรในการกระจายข่าวสารด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ	 ใน	 ๑๘	 เมษายน	 ๒๕๖๑	 โดย	 นาวาเอก	
พัลลภ		พยัคเลิศ	หัวหน้ากองบริการการเดินเรือ	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์	พร้อมคณะ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๓๑



	 พลเรือโท	วินัย		มณีพฤกษ	์เจ้ากรมอุทกศาสตร์	เป็นประธานในงานจัดการประชุมทางวิชาการเนื่องใน
วันอุทกศาสตร์โลก	ปี	พ.ศ.๒๕๖๑	(๒๑	มิถุนายน	ของทุกปี)	ในหัวข้อ	“Bathymetry	–	The	Foundation	for	
Sustainable	Seas,	Oceans	and	Waterways”	(ความลึกน้ำา	-	รากฐานสำาหรับทะเล	มหาสมุทร	และช่อง
ทางเดินเรือที่ยั่งยืน)	 มีข้าราชการของกรมอุทกศาสตร์	 กรมเจ้าท่า	 และกรมทรัพยากรธรณี	 ร่วมเป็นวิทยาการ
บรรยายความรู้ทางวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	 โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายจากหน่วยงานภายในและภายนอก
กองทัพเรือ	ภาคเอกชน	และผู้ที่มีส่วนได้เสียกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์จากทะเล	ในวันที	่๒๑	มิถุนายน	๒๕๖๑

 
 พลเรือตร	ีปรีชา		สมสุขเจริญ	ผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์	ให้การต้อนรับ
นายโนบุยูก	ิโคบายาชิ	และนายมาโกโตะ		โตมีนากะ	จากสถานทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศไทย		เพื่อประชุมหารือ
ในเร่ือง	Marime	Safety	Information	ซ่ึงเป็นการทบทวนและปรับปรุงกลุ่มงานในกระบวนการหลักของกรมอุทกศาสตร์	
ในกลุ่มของการบริการเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ		ณ	ห้องประชุมกรมอุทกศาสตร์	เขตบางนา	กรุงเทพฯ	
ในวันที่	๕	มกราคม	๒๕๖๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๓๒



	 นอกจากความร่วมมือระหว่างพันธมิตรในประเทศแล้ว	 กรมอุทกศาสตร์ยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานอุทกศาสตร์ภูมิภาคต่างๆ	ได้แก่	คณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก	และคณะกรรมาธิการ
อุทกศาสตร์ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ	รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ
	 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก	ครั้งที่	๑๓	(13th	East	Asia	
Hydrographic	 Commission	 (EAHC)	 Conference	 :	 13th	 EAHC	Conference)	 ระหว่าง	 ๑๗	 -	 ๒๑	
กันยายน	๒๕๖๑	ณ	เมืองปูตราจายา	สหพันธรัฐมาเลเซีย		ของ	พลเรือตรี	ปรีชา	สมสุขเจริญ	ผู้อำานวยการ
ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร	์	นาวาเอก	ประสิทธิ	์จันทร	ผู้อำานวยการกองสร้างแผนที	่นาวาเอก 
บงกช	 	 สโมสร	 ผู้อำานวยการกองสมุทรศาสตร์	 และนาวาโท	 สมาน	 	 ได้รายรัมย์	 หัวหน้าเขตแดนทางทะเล
ระหว่างประเทศ	กองสำารวจแผนที	่กรมอุทกศาสตร์

 การเดินทางไปร่วมหารือและดูงานเก่ียวกับการประยุกต์ใช้แผนท่ีเดินเรือสำาหรับการเดินเรือใต้น้ำา		การเดินเรือ
เพื่อการสันทนาการ	 	 การควบคุมการเดินเรือของเรือเล็กในเขตท่าเรือ	 	 การพิมพ์และการควบคุมคุณภาพการ
พิมพ์แผนที่		การให้บริการเครื่องหมายทางเรือ		และเทคโนโลยีในการสำารวจขอบฝั่งด้วยระบบ	Laser	scanner	
ของกรมอุทกศาสตร์สิงคโปร	์โดย	พลเรือโท	วินัย		มณีพฤกษ์	เจ้ากรมอุทกศาสตร์	พร้อมด้วย	นาวาเอก	ฉัตรชัย		
เหลืองทองคำา	หัวหน้ากองเครื่องหมายทางเรือ	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์		นาวาเอก	ณัฐพงษ์		
พัฒนจงรักษ	์ รองหัวหน้านายทหารฝ่ายอำานวยการกรมอุทกศาสตร์	 และนาวาโท	 รชต	 	 โอศิริ	 หัวหน้าแผนก
สำารวจ	กองสำารวจแผนที	่กรมอุทกศาสตร์	ระหว่างวันที่	๑๕	-	๒๐	กรกฎาคม	๒๕๖๑	ณ	สาธารณรัฐสิงคโปร์

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๓๓



	 การเข้าร่วมการประชุมสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ	ครั้งที่	๑๙	ณ	เมืองอินชอน	สาธารณรัฐ
เกาหลี	(International	Association	of	Marine	Aids	to	Navigation	and	Lighthouse	Authorities;	19th	
IALA	Conference	2018)	ระหว่างวันที่	๒๗	พฤษภาคม	-	๓	มิถุนายน	๒๕๖๑	โดย	พลเรือโท	วินัย	มณีพฤกษ์	
เจ้ากรมอุทกศาสตร์	และนาวาเอก	ฉัตรชัย		เหลืองทองคำา	หัวหน้ากองเครื่องหมายทางเรือ	ศูนย์สนับสนุน
การเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร	์

 การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ	(NIOHC)	ครั้งที่	๑๘ 
ณ	เมืองกัว	สาธารณรัฐอินเดีย	ระหว่างวันที่	๙	-	๑๒	เมษายน	๒๕๖๑	โดย	พลเรือตรี	ไชยวุฒิ	นาวิกาญจนะ 
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์	เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกองทัพเรือ		

 
 นอกจากการดำาเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และพันธมิตรในกระบวนงาน
ของกรมอุทกศาสตร์แล้ว	 ในปีงบประมาณที่ผ่านมายังได้มีการดำาเนินการทบทวนตัวชี้วัด	 ยุทธศาสตร์	 การเผยแพร่
ความรู้	 และการเตรียมการรับการเยี่ยมตรวจจากคณะกรรมการกำากับการดำาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของกองทัพเรือ	(พคบ.ทร.)

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๓๔



 การพิจารณาและทบทวนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญของกรมอุทกศาสตร์	ในวันที่	๑๕	กันยายน	๒๕๖๐ 
โดยมี	 พลเรือตรี	 วินัย	 	 มณีพฤกษ	์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์	 (ยศและตำาแหน่งในขณะนั้น)	 เป็นประธานการ
ประชุม		พร้อมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง		และฝ่ายอำานวยการของกรมอุทกศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง			เพื่อกำากับดูแล
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก	 ประกอบด้วย	 การสำารวจและสร้างแผนที่เดินเรือ	 งานสมุทรศาสตร์และ
อุตุนิยมวิทยาทางทะเล		งานให้บริการข่าวสารการเดินเรือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือในน่านน้ำาไทย
รวมถึงงานที่ได้รับการมอบหมายจากกองทัพเรือ	เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานสนองตอบผู้ใช้บริการและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

	 การจัดการสัมมนาเรื่องการจัดทำาแผนงานด้านอุทกศาสตร์	 แผนยุทธศาสตร์	 ๒๐	 ปี	 และแผนปฏิบัติ
ราชการ		๔	ปี	ของกรมอุทกศาสตร์	รองรับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ	๒๐	ปี	ระหว่างวันที่	๒๗	-	๒๙	สิงหาคม	๒๕๖๑	
ณ	เดอะเกรซ	อัมพวา	รีสอร์ท	อ.เมือง	จว.สมุทรสงคราม	ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาครั้งที่	๒	ของ	ปีงบประมาณ	
๒๕๖๑	ภายหลังจากการจัดการสัมมนาในระดับผู้บริหารระดับกลาง	-	ระดับสูง	ใน	กรกฎาคม	๒๕๖๑	นอกจากนั้น
ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กำาลังพลในระดับปฏิบัติงานได้รับทราบ	

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๓๕



	 การรับการเยี่ยมตรวจ			เพื่อประเมินจากการดำาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
กองทัพเรือ	(พคบ.ทร.)	โดยเน้นในหมวดที่	๒	และ	หมวดที	่๖	เมื่อวันที่	๙	กรกฎาคม	๒๕๖๑		ณ	กองบังคับการ
กรมอุทกศาสตร์

	 การรับตรวจผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของหน่วย	 (Working	 Standard)	 และการประเมินความ
พร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วย	(PKM	Assessment)	จากคณะทำางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ	และ
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ	 (คยน.ทร.)	 ณ	 ห้องประชุมกรมจเรทหารเรือ	 พระราชวังเดิม	 เขตบางกอกใหญ่	
กรุงเทพฯ	ในวันที่	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๖๑	โดย	นาวาเอก	ชัยฤทธิ์		เกิดผล	รองผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการ
เดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์	เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกรมอุทกศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมิน

 
	 อย่างไรก็ตาม	การดำาเนินการเรื่อง	PMQA	ของกรมอุทกศาสตร์	ยังคงต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	และ
จะต้องกำาหนดการวัดผลลัพธ์ในการดำาเนินการให้สามารถชี้วัดผลได้ชัดเจน	ตรงกับความต้องการของกรมอุทกศาสตร์	
ตามวิสัยทัศน์ที่จะเป็นหน่วยงานที่พร้อมสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารทุกมิติของกองทัพเรือ	ด้วยการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ	ภายในป	ีพ.ศ.๒๕๖๔	อย่างต่อเนื่อง

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๒-๓๖





	 กรมอุทกศาสตร์	กำาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า	“จะเป็นหน่วยงานอุทกศาสตร์	ที่พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการ
ทางทหารทุกมิติของกองทัพเรือ	ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายในปี	พ.ศ.๒๕๖๔”
 กรมอุทกศาสตร์	 กำาหนดเป้าประสงค์ที่จะบรรลุความสำาเร็จไว้ตามแผนยุทธศาสตร์กรมอุทกศาสตร์ 
จำานวน	๓๑	เป้าประสงค์	ใน	๔	มิติการทำางาน	ได้แก่
๑. มิติด้านประสิทธิผล	จำานวน	๖	เป้าประสงค	์ได้แก่
	 ๑.๑	 มีความพร้อมในการสนับสนุนทางเทคนิคในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามที่ได้รับมอบหมาย
	 ๑.๒	ส่งกำาลังบำารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์มีความพร้อมให้กับหน่วยต่าง	ๆ	ของกองทัพเรือ	ที่เตรียมกำาลัง
และใช้กำาลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในของกองทัพเรือ
 ๑.๓	 ให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเลได้อย่างถูกต้อง	 ทันสมัย	 เพียงพอ	 และ
ครอบคลุม	รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูลในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย	ในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างต่อเนื่อง
 ๑.๔	เสริมสร้างความร่วมมือและเพิ่มเครือข่ายกับหน่วยงานในต่างประเทศ	และองค์การระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับงานอุทกศาสตร์
	 ๑.๕	สนับสนุนในการกำาหนดเขตแดนทางทะเล	และการกำาหนดเขตจังหวัดชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
	 ๑.๖	การนำาแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือด้านบริหารจัดการ	(พ.ศ.๒๕๕๙	–	พ.ศ.๒๕๖๘)	ไปสู่การปฏิบัติ

๒. มิติประสิทธิภาพการให้บริหาร	จำานวน	๔	เป้าประสงค์	ได้แก่
	 ๒.๑	ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกรมอุทกศาสตร์
 ๒.๒	 ประชาชนได้รับโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำางานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินเรือ
ของกองทัพเรือ
	 ๒.๓	การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของกรมอุทกศาสตร์
	 ๒.๔	การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานภาครัฐและประชาชน

๓. มิติด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ	จำานวน	๑๔	เป้าประสงค์	ได้แก่
 ๓.๑	สามารถจัดหายุทโธปกรณ์สายอุทกศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามที่ได้รับมอบหมาย
	 ๓.๒	การเตรียมความพร้อมด้านกำาลังพลสายวิทยาการอุทกศาสตร์
	 ๓.๓	การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำาลังบำารุงสายงานอุทกศาสตร์
	 ๓.๔	การวิจัยและพัฒนางานด้านอุทกศาสตร์	เพื่อสนับสนุนการป้องกันประเทศ
	 ๓.๕	การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล	รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการแจ้ง
เตือนภัยทางทะเล
	 ๓.๖	การสนับสนุนข้อมูลภัยพิบัติทางทะเล
	 ๓.๗	การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่างๆ	ตามที่รัฐบาลมอบหมายของกองทัพเรือ
	 ๓.๘	การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
	 ๓.๙	การปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของกรมอุทกศาสตร์

บทสรุปของผู้บริหารกรมอุทกศาสตร์

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๓-๑



 ๓.๑๐	 การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านอุทกศาสตร์กับประเทศสมาชิกอาเซียน	
มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	รวมท้ังสนับสนุนการร่วมมือระหว่างประเทศทางทหารของกองทัพเรือ
 ๓.๑๑	การสนับสนุนข้อมูลอุทกศาสตร์ให้กับกำาลังกองทัพเรือในการป้องกันประเทศ	และคุ้มครองรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
	 ๓.๑๒	การพัฒนาระบบงบประมาณ
	 ๓.๑๓	การพัฒนาระบบราชการ
	 ๓.๑๔	การพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผล

๔. มิติด้านการพัฒนาองค์กร	จำานวน	๗	เป้าประสงค์	ได้แก่
	 ๔.๑	การบริหารกำาลังพลเป็นไปตามที่กองทัพเรือกำาหนด
	 ๔.๒	กำาลังพลของกรมอุทกศาสตร์	ได้รับการศึกษาเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง
 ๔.๓	 การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ	 เป็นไปตามที่
กองทัพเรือกำาหนด
	 ๔.๔	การเตรียมความพร้อมด้านการข่าวที่เกี่ยวข้องกับงานอุทกศาสตร์
	 ๔.๕	กำาลังพลของกรมอุทกศาสตร์	มีขวัญกำาลังใจ	และมีความผาสุกในการปฏิบัติงาน
	 ๔.๖	กำาลังพลของกรมอุทกศาสตร์	ได้รับสวัสดิการบ้านพักอาศัยได้ตามที่เสนอความต้องการ
	 ๔.๗	กำาลังพลของกรมอุทกศาสตร์	ได้รับการบริการและสวัสดิการ
	 โดยรับการจัดสรรงบประมาณ	จำานวน	๑๗๐,๗๐๓,๐๖๗.๖๐	บาท			ลดลงจากปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๐	
จำานวน	 ๔๗,๙๔๗,๙๙๙.๔๐	 บาท	 หรือลดลงเป็นร้อยละ	 ๒๑.๙๓	 เพื่อใช้งบประมาณจำานวนดังกล่าวขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์	 กรมอุทกศาสตร์	 โดยได้กำาหนดเป้าประสงค์ของหน่วยที่จะบรรลุความสำาเร็จให้สอดคล้องตาม
เป้าหมายการให้บริการของกองทัพเรือ	ตามแผนปฏิบัติราชการ	๔	ป	ีของกองทัพเรือ	สรุปได้ดังนี้
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 โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการสำาคัญ	ดังนี้
	 ๑.	 จัดซื้อระบบหยั่งน้ำาด้วยเสียงสะท้อนชนิดหลายลำาคลื่นแบบไม่ประจำาที่	 จำานวน	 ๑	 ระบบ	 เพื่อใช้
ในการสำารวจร่องน้ำาเดินเรือ	 ให้มีข้อมูลเพียงพอ	 ในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
 ๒.	การจัดเรือในสังกัดกรมอุทกศาสตร์	ออกปฏิบัติการสำารวจแผนที่และสมุทรศาสตร์ในอ่าวไทย	เพื่อจัดทำา
แผนที่เดินเรือ	 และเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านสมุทรศาสตร์	 รวมทั้งการซ่อมบำารุงเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ
ทางฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย	 	
	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.๒๕๖๑	 กรมอุทกศาสตร์ได้กำาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสำาหรับติดตามความ
ก้าวหน้าในการดำาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีไว้ทั้งหมด	 ๔๘	 ตัวชี้วัด	 มีตัวชี้วัดสำาคัญในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๑	ประกอบด้วย
 ตัวชี้วัดสำาคัญ ลำาดับที่ ๑
ชื่อตัวชี้วัด	:	ร้อยละความสำาเร็จของการดำาเนินงานด้านอุทกศาสตร์	สมุทรศาสตร์	และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล	
รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติด้านยุทธการและหน่วยต่าง	ๆ	ได้ตามแผนงานที่กำาหนดในแต่ละปีงบประมาณ
คำาอธิบาย	:	ร้อยละความสำาเร็จของการดำาเนินงานด้านอุทกศาสตร์		สมุทรศาสตร์		และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล 
รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติด้านยุทธการและหน่วยต่าง	ๆ	ได้ตามแผนงานที่กำาหนดในแต่ละปีงบประมาณ	โดยการ
พิจารณาจาก
	 ๑.		ความสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนงานสำารวจและสร้างแผนที่
	 ๒.		ความสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนงานด้านสมุทรศาสตร์
	 ๓.		ความสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนงานด้านอุตุนิยมวิทยาทางทะเล
	 ๔.		ความสำาเร็จของการดำาเนินการตามแผนงานด้านเครื่องหมายทางเรือและการบริการการเดินเรือ
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ข้อมูลผลการดำาเนินการ :

คำาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำาเนินการ	:	ได้ดำาเนินการเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัด	คือ	หน่วยที่รับผิดชอบ
ในแผนงานด้านต่าง	ๆ			ได้จัดสรรงบประมาณและกำาหนดห้วงเวลาการปฏิบัติงาน		และดำาเนินการเป็นไปตาม
แผนงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำาเนินงาน	 :	 เป็นตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของสำานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ	 ที่มีความ
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของกองทัพเรือ	ตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ	พ.ศ.๒๕๕๙	–	๒๕๖๗	และแผนปฏิบัติ
ราชการ	๔	ปี	กองทัพเรือ	พ.ศ.๒๕๖๑	–	๒๕๖๔
ปัจจัยอุปสรรคต่อการดำาเนินการ	:	การได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอ	จึงทำาให้การสำารวจ	รวบรวม	
และการจัดเก็บข้อมูลกระทำาได้ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ส่งผลให้ผลผลิต	เช่น	แผนที่เดินเรือมีความล้าสมัย
เป็นจำานวนมาก	เป็นต้น
 ตัวชี้วัดสำาคัญ ลำาดับที่ ๒
ชื่อตัวชี้วัด	:	ร้อยละของความสำาเร็จในการจัดกำาลังทางเรือของกรมอุทกศาสตร์	เข้าปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ
คำาอธิบาย	:	ร้อยละของความสำาเร็จในการจัดกำาลังทางเรือของกรมอุทกศาสตร์	เข้าปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ	ได้แก่
	 ๑.	การจัดกำาลังทางเรือของกรมอุทกศาสตร์	ในการสำารวจหยั่งน้ำา	เพื่อจัดแผนที่เดินเรือ
	 ๒.	 การจัดกำาลังทางเรือของกรมอุทกศาสตร์ในการสำารวจสมุทรศาสตร์	 เพื่อจัดเก็บข้อมูลต่าง	 ๆ	 เช่น	
ความเค็ม	ความกดดันน้ำา	ฯลฯ
	 ๓.	การจัดกำาลังทางเรือของกรมอุทกศาสตร์	ในการซ่อมบำารุงเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ
ข้อมูลผลการดำาเนินการ :

คำาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำาเนินการ	:	ได้ดำาเนินการเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัด	คือ	หน่วยที่รับผิดชอบ
ในแผนงานด้านต่าง	ๆ 	ได้จัดสรรงบประมาณและกำาหนดห้วงเวลาการปฏิบัติงาน	และดำาเนินการเป็นไปตามแผนงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำาเนินงาน	 :	 เป็นตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของสำานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ	 ที่มีความ
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของกองทัพเรือ	ตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ	พ.ศ.๒๕๕๙	–	๒๕๖๗	และแผนปฏิบัติ
ราชการ	๔	ปี	กองทัพเรือ	พ.ศ.๒๕๖๑	–	๒๕๖๔
ปัจจัยอุปสรรคต่อการดำาเนินการ	:	ไม่มี
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 ตัวชี้วัดสำาคัญ ลำาดับที่ ๓
ชื่อตัวชี้วัด	:	ร้อยละของสำาเร็จการจัด/เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศด้านอุทกศาสตร์
คำาอธิบาย	 :	 ร้อยละของความสำาเร็จการจัด/เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านอุทกศาสตร์	ได้แก่
	 ๑.	การเข้าร่วมการประชุมต่าง	ๆ	ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
	 ๒.	การเข้าร่วมการประชุมต่าง	ๆ	ในภูมิภาคทะเลอินเดียเหนือ
 ๓.	การเข้าร่วมการประชุมขององค์การระหว่างประเทศด้านอุทกศาสตร์ต่าง	ๆ	ในฐานะสมาชิกผู้แทน
ประเทศไทย
ข้อมูลผลการดำาเนินการ :

คำาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำาเนินการ	 :	 ดำาเนินการเป็นไปตามแผนงานที่องค์การระหว่างประเทศ
ด้านอุทกศาสตร์ต่าง	 ๆ	 กำาหนดขึ้น	 เพื่อให้การพัฒนางานด้านอุทกศาสตร์ในภูมิภาคมีความต่อเนื่อง	 และยัง
เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานด้านอุทกศาสตร์ของประเทศสมาชิกอีกด้วย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำาเนินการ	:	ไม่มี
ปัจจัยอุปสรรคต่อการดำาเนินการ	:	ไม่มี
 ตัวชี้วัดสำาคัญ ลำาดับที่ ๔
ชื่อตัวชี้วัด	:	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณประจำาปี	(วัดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ)
คำาอธิบาย	:	การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมอุทกศาสตร์	เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ	และตามเป้าหมายที่กองทัพเรือกำาหนด	คือ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๙๓	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	๒๕๖๑
ข้อมูลผลการดำาเนินการ :

คำาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำาเนินการ	:	ดำาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปี	๒๕๖๑
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำาเนินการ	:	ไม่มี
ปัจจัยอุปสรรคต่อการดำาเนินการ	:	ไม่มี
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ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี
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Ê¶Ò¹ÕÇÑ´¤ÇÒÁÊÑè¹ÊÐà·×Í¹¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹
(Chiangmai Seismic Research Station)
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(Comprehensive Nuclear-(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty : CTBT)



ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี 
๑. การเฝ้าตรวจวิเคราะห์คลื่นความสั่นสะเทือนใต้พิภพ 
 สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รวบรวมสถิติของการเฝ้าตรวจวิเคราะห์คลื่นความสั่นสะเทือน
ใต้พื้นพิภพ ตั้งแต่  ๑ ต.ค.๖๐ - ๒๗ ก.ย.๖๑ สามารถตรวจจับได้ ดังนี้
 ๑.๑ แผ่นดินไหวที่เกิดจากการกระทำาของมนุษย์ จำานวน ๓,๖๐๓ ครั้ง ดังนี้
  ๑.๑.๑ ระเบิดหินที่ อ.แม่เมาะ จว.ลำาปาง จำานวน ๓,๔๒๖ ครั้ง
  ๑.๑.๒ ระเบิดหินที่ อ.บ้านโฮ่ง จว.ลำาพูน จำานวน ๑๗๗ ครั้ง
 ๑.๒ แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จำานวน ๙,๐๖๓ ครั้ง (หาระยะทางได้ ๑,๙๑๖ ครั้ง
หาระยะทางไม่ได้ ๗,๑๔๗ ครั้ง)
 ๑.๓ การตรวจจับคลื่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสามารถหาระยะทางได้ ๑,๓๗๕ ครั้ง ดังนี้
  ๑.๓.๑ ระยะทางไม่เกิน ๖๖๗ กิโลเมตร จำานวน ๒๗๕ ครั้ง ดังนี้
   ๑.๓.๑.๑ แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศไทย จำานวน ๗๔ ครั้ง
   ๑.๓.๑.๒ แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศใกล้เคียง จำานวน ๒๐๑ ครั้ง
  ๑.๓.๒ ระยะทางตั้งแต่ ๖๖๗ - ๑,๗๗๙ กิโลเมตร จำานวน ๑๒๔ ครั้ง
  ๑.๓.๓ ระยะทางมากกว่า ๑,๗๗๙ กิโลเมตร (ระยะไกล) จำานวน ๑,๕๑๗ ครั้ง
ขนาดความรุนแรง ตั้งแต่ ๕.๕๐ ริกเตอร์สเกลขึ้นไป จำานวน ๓๓๔ ครั้ง
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 ๑.๔ แผ่นดินไหวที่เกิดจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ (ไม่มี)

๒. การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 ในวโรกาสและโอกาสสำาคัญ ดังนี้
 ๒.๑ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำาลอง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
๗ รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จว.เชียงใหม่ เมื่อ ๒๖ ต.ค.๖๐

 ๒.๒ ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า จำานวน ๘ ครั้ง
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 ๒.๓ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ 
ซึ่งเสด็จพระราชดำาเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.เชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง จำานวน ๑๓ ครั้ง

 ๒.๔ จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ 
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จำานวน ๒ ครั้ง ใน ๒๙ ธ.ค.๖๐ และ ๑๙ พ.ค.๖๑

 ๒.๕ บริจาคเงินเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ๗ ครั้ง

๓. การต้อนรับและรับรองคณะที่มาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 
๒๐ คณะ ดังนี้
 ๓.๑ พลเรือตรี วุฒิชัย  สายเสถียร ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
พร้อมคณะ รวม ๘๒ นาย เมื่อ ๓๐ ต.ค.๖๑
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 ๓.๒ นาวาเอก วรชาติ  มนตรี ผู้บังคับการโรงเรียนชั้นต้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมคณะอาจารย์
และนายทหารนักเรียน หลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ ๖๘ หลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๔๑ และเจ้าหน้าที่ รวม ๘๔ นาย เมื่อ 
๒๑ พ.ย.๖๐
 ๓.๓ นาวาเอก ศุภพัฒพงษ์  สุนสะธรรม รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ หัวหน้าชุดคณะตรวจสอบ
มลพิษทางอากาศ เสียง และตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ประจำาปี ๖๑ (ครั้งที่ ๑) เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๖๐
 ๓.๔ พลเรือโท วินัย  มณีพฤกษ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการ
ปฏิบัติงานของสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาและแจกผ้าห่มกันหนาว 
ที่โรงเรียนบ้านทุ่งนาแก ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๖๐

 ๓.๕ นาวาเอก ฐิกิพงษ์  จินุพงษ์ ผู้อำานวยการกองพัสดุช่าง กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ 
เป็นหัวหน้าคณะ และผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรบริหารงานอู่เรือระดับต้น จำานวน ๓๗ นาย เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๖๐

 ๓.๖ นาวาเอก ประกอบ  สุขสมัย รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นหัวหน้าคณะตรวจที่ดินของ
กองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำาปี งป.๖๑ เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๑
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 ๓.๗ คณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ในโอกาสเข้าศึกษา
ดูงานและเยี่ยมชมกิจการ เมื่อ ๗ ก.พ.๖๑
 ๓.๘ Lt. Col. Paul  Hendrickson และ เจ้าหน้าที่ AFTAC  ในโอกาสเดินทางมาตรวจและเยี่ยมชม
การปฏิบัติงานของสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง ๑๒-๑๓ ก.พ.๖๑

  
 ๓.๙ คณะครูและนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอำานาจเจริญ จำานวน ๖๔ นาย 
เข้าศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมกิจกรรมของสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒๖ ก.พ.๖๑
 ๓.๑๐ Colonel steven gorski, AFTAC Commander และคณะรวม ๔ นาย ในโอกาสเดินทางมา
ตรวจเยี่ยม DET415 และสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ ๗ มี.ค.๖๑
 ๓.๑๑ พลเรือโท วินัย มณีพฤกษ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางตรวจราชการ
และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๑๘ เม.ย.๖๑

 ๓.๑๒ พลเรือเอก นวพล  ดำารงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมา
ตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหาด้านกำาลังพลของสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๑
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 ๓.๑๓ พลเรือตรี ไชยวุฒิ  นาวิกาญจนะ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการที่
สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง ๑๗-๑๙ พ.ค.๖๑

 ๓.๑๔ นาวาเอก ปฐมพจน์  แก่นจันทร์ หัวหน้านายทหารฝ่ายอำานวยการ กรมอุทกศาสตร์ และคณะ 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และเจ้าหน้าที่จาก AFTAC ในโอกาสเดินทาง มาเข้าร่วมการ
ประชุมหารือการจัดทำาร่างสัญญากิจกรรมภายหลังการรับรองสถานี PS๔๑ ระหว่าง ๒๑-๒๔ พ.ค.๖๑

 ๓.๑๕ นาวาเอก วรชาติ  มนตรี  ผู้บังคับการโรงเรียนชั้นต้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมคณะ
อาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเพิ่มวิชา รุ่นที่ ๓๐ และเจ้าหน้าที่ จำานวน ๕๐ นาย เมื่อ ๒๒ พ.ค.๖๑
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 ๓.๑๖ เรือเอก วุฒิพงค์  ดีกระจ่าง นำานายทหารใหม่ท่ีสำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ จำานวน ๓ นาย 
เยี่ยมชมกิจการของสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง ๒๗-๓๑ พ.ค.๖๑

 ๓.๑๗ พลเรือตรี ยงยุทธ  พร้อมพรหมราช ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพและคณะฯ เดินทางมาตรวจ
ที่ดิน ในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๖๑

 ๓.๑๘ คณะผู้เข้ารับการอบรมฯ ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์เชียงใหม่ จำานวน ๔๐ นาย เข้าฟังบรรยาย
สรุปและเยี่ยมชมกิจการ
 ๓.๑๙ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาบรรยายด้านสิทธิกำาลังพล 
ด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี และสวัสดิการต่าง ๆ จากกรมสวัสดิการทหารเรือ 

๔. การเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ กับหน่วยงาน
ในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 ๔.๑ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี ณ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จว.เชียงใหม่ 
เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๖๐
 ๔.๒ พลเรือโท วินัย มณีพฤกษ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา 
และแจกผ้าห่มกันหนาวที่โรงเรียนบ้านทุ่งนาแก ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม  จว.เชียงใหม่ เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๖๐

 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๑๒



 ๔.๓ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ ๓๓ ครบรอบปีที่ ๑๐๐ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ค่ายกาวิละ เมื่อ ๒๒ มี.ค.๖๑

 ๔.๔ จัดการแข่งขันเปตองเชื่อมความสามัคคีกับบุคลากรของสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำา
จังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๑
 ๔.๕ ร่วมงานฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปี  ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ณ โรงแรมแชงกรีลา จว.เชียงใหม่ 
เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๖๑

 ๔.๖ ร่วมพิธีทำาบุญวันสถาปนาครบรอบ ๓๕ ปี กรมรบพิเศษที่ ๕ ค่ายขุนเณร อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 
เมื่อ ๗ ก.ค.๖๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๑๓



 ๔.๗ ร่วมบริจาคโลหิตกับทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๐ ณ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา 
จว.เชียงใหม่ เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๑

 ๔.๘ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน จำานวน ๙ ครั้ง โดยครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ สถานีวัดความสั่นสะเทือน
จังหวัดเชียงใหม่ และอาคารจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ

  
 

๕. การพัฒนาองค์ความรู้ของกำาลังพล
 ๕.๑ จัดให้มีการประชุมแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ในการวิเคราะห์คลื่นแผ่นดินไหวให้กับเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์คลื่นแผ่นดินไหวทุกวันพฤหัสบดี
 ๕.๒ บริษัท KC - Supply มาแนะนำาการใช้เครื่องมือดับเพลิงและฝึกซ้อมวิธีดับเพลิงให้กับกำาลังพลของ
สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ และ DET415 เมื่อ ๘ มี.ค.๖๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๑๔
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(Technical Division)
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ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี
๑. งานติดตามวิทยาการด้านอุทกศาสตร์
	 ๑.๑	ว่าที่	นาวาตรี	ณัฐวุฒิ		อรชร		ประจำาแผนกสมุทรศาสตร์และระดับน้ำา	กองสมุทรศาสตร์	เดินทาง
ไปศึกษาระดับปริญญาโท	สาขา	Oceanography	ณ	University	of	Southampton	เมือง	Southampton	
สหราชอาณาจักร	ตั้งแต่	๒๓	ก.ย.๕๘	-	๓๐	ก.ย.๖๐
	 ๑.๒	 นาวาตรี	 กฤษฎา	 	 อินนุ่ม	 ประจำาแผนกสำารวจ	 กองสำารวจแผนที่	 เดินทางไปฝึกอบรมหลักสูตร	
Long	H	ณ	National	Institute	Hydrography	(NIH)	เมือง	Goa	สาธารณรัฐอินเดีย	ตั้งแต่	๑	ม.ค.๖๐	- 
๘	ม.ค.๖๑
	 ๑.๓	นาวาตรี	อารีย์		หวันหละเบ๊ะ	หัวหน้าแผนที่ยุทธการ	กองสร้างแผนที่	กรมอุทกศาสตร์	เดินทาง
ไปศึกษาตามหลักสูตร	“การทำาแผนที่ทางทะเลและการประเมินข้อมูล”	(Marine	Cartography	and	Data	
Assessment)	ของโครงการของ	IHO	-	NIPPON	Foundation	Chart	Project	ณ	เมือง	Taunton 
สหราชอาณาจักร	ตั้งแต่	๒	ก.ย.	-	๑๗	ธ.ค.๖๐
	 ๑.๔	 นาวาเอก	 ฉัตรชัย	 	 เหลืองทองคำา	 หัวหน้ากองเครื่องหมายทางเรือ	 ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	
กรมอุทกศาสตร์	เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ	เรื่อง	โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ทางทะเล	(Marine 
Spatial	Data	Infrastructure	Symposium)	ณ	กรุงโซล	สาธารณรัฐเกาหลี	ตั้งแต	่๒๑	–	๒๔	พ.ย.๖๐	
	 ๑.๕	นาวาโท	รชต		โอศิริ		หัวหน้าแผนกสำารวจ	กองสำารวจแผนที่	กรมอุทกศาสตร์	เดินทางเข้าร่วม
การฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนวิชาอุทกศาสตร์	ครั้งที	่๒	(2nd	EAHC	Training	for	Trainers	in	Hydrography 
(TFT	Hydro))	ณ	Training	Research	and	Development	Center	เมืองปูซาน	สาธารณรัฐเกาหลี	ตั้งแต่	
๓	-	๑๖	ธ.ค.๖๐		
 ๑.๖	นาวาโท	รณกร		ธาราเวชรักษ	์หัวหน้าแผนกเครื่องมือสำารวจ	กองสำารวจแผนที่	กรมอุทกศาสตร ์
เดินทางไปร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ	Lidar	and	Satellite	Derived	Bathymetry	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศ
ญี่ปุ่น	ตั้งแต	่๒๙	ม.ค.	-	๒	ก.พ.๖๑
 ๑.๗		พลเรือตร	ีปรีชา		สมสุขเจริญ	ผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์		นาวาเอก 
ประสิทธิ์		จันทร	ผู้อำานวยการกองสร้างแผนที่	กรมอุทกศาสตร์	นาวาเอก	ณัฐพงษ	์	พัฒนจงรักษ์		รองหัวหน้า
ฝ่ายอำานวยการ	กรมอุทกศาสตร์	และ	นาวาโท	สมาน		ได้รายรัมย์		หัวหน้าแผนกเขตแดนทางทะเลระหว่าง
ประเทศ	กองสำารวจแผนท่ี	กรมอุทกศาสตร์	เดินทางไปร่วมการประชุม	8th		EAHC	Training		Research	and 
Development	Board	of	Directors	 (TRDC	BOD)	Meeting	and	5th		EAHC	Steering	Committee	
Meeting	ณ	เมืองเซี่ยเหมิน	สาธารณรัฐประชาชนจีน		ตั้งแต	่๔	–	๑๐	มี.ค.๖๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๑๕



 ๑.๘	พลเรือตรี	ไชยวุฒิ		นาวิกาญจนะ	รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์	นาวาเอก	บงกช		สโมสร	ผู้อำานวยการ
กองสมุทรศาสตร์	กรมอุทกศาสตร์	นาวาโท	รชต		โอศิริ	หัวหน้าแผนกสำารวจ	กองสำารวจแผนที่	กรมอุทกศาสตร์	
และ	นาวาตรี	ไพรัช		พิกุลทอง	ประจำาแผนกแผนที่เดินเรือ	กองสร้างแผนที่	กรมอุทกศาสตร์	เข้าร่วมประชุมใหญ่
ประจำาปีคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ	(North	Indian	Ocean	Hydrographic 
Commission:	NIOHC)	ครั้งที่	๑๘	ณ	เมืองกัว	ประเทศอินเดีย	ตั้งแต	่๘	–	๑๓	เม.ย.๖๑	

 ๑.๙	พลเรือโท	วินัย		มณีพฤกษ์	เจ้ากรมอุทกศาสตร	์	และ	นาวาเอก	ฉัตรชัย		เหลืองทองคำา	หัวหน้ากอง
เครื่องหมายทางเรือ	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์	เข้าร่วมการประชุมสมาคมประภาคารระหว่าง
ประเทศ	ครั้งที่	๑๙	(19th	Conference	of	the	International	Association	of	Marine	Aids	to	Navigation	
and	Lighthouse	Authorities)	ณ	เมืองอินชอน	สาธารณรัฐเกาหลี	ตั้งแต	่๒๗	พ.ค.	-	๓	มิ.ย.๖๑	

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๑๖



	 ๑.๑๐	นาวาเอก	ประสิทธิ์		จันทร	ผู้อำานวยการกองสร้างแผนที่	กรมอุทกศาสตร์	 เข้าร่วมการประชุม	
CTBT	Science	Diplomacy	Symposium	ณ	กรุงเวียนนา	สาธารณรัฐออสเตรีย	ตั้งแต	่๑๙	พ.ค.	–	๓	มิ.ย.๖๑ 
 ๑.๑๑	นาวาโท	ฤทธิเดช		เกตุทอง	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	กองสร้างแผนที	่กรมอุทกศาสตร์	เดินทาง
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการภูมิสารสนเทศ	Esri	User	Conference	และ	Defense	&	Intelligence	Forum	
ประจำาปี	พ.ศ.๒๕๖๑	ณ	เมือง	San	Diego	มลรัฐ	California	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ตั้งแต	่๗	-	๑๕	ก.ค.๖๑
	 ๑.๑๒	นาวาตรี	จักรเพชร		สิริชุมแสง	ประจำาแผนกสำารวจ	กองสำารวจแผนที่	กรมอุทกศาสตร์	เดินทาง
เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	CIL-ANCORS	Workshop	on	Negotiating	Maritime	Boundaries	ณ	
National	University	of	Singapore	สาธารณรัฐสิงคโปร์	ตั้งแต	่๒	-	๖	ก.ค.๖๑
 ๑.๑๓	นาวาโท	พิเชษฐ		ปั้วเฮงทรัพย์	หัวหน้าแผนกข้อมูลสมุทรศาสตร์	กองสมุทรศาสตร์	กรมอุทกศาสตร์ 
เข้าร่วมการฝึกอบรม	East	Asia	Regional	National	Data	Center	Workshop	ณ	กรุงอูลานบาตอร์	ประเทศ
มองโกเลีย	ตั้งแต่	๑๗	–	๒๑	ก.ย.๖๑	
 ๑.๑๔	นาวาโท	จักรกฤษณ์		เรียมรักษ์		หัวหน้าแผนกตรวจอากาศและสถิติ	กองอุตุนิยมวิทยา	กรมอุทกศาสตร์  
เดินทางเข้ารับการอบรมหลักสูตรแบบจำาลองเชิงตัวเลขและการวิเคราะห์สภาพอุตุนิยมวิทยา	 ต่อการค้นหาและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลประจำาปี	งป.๖๑	ณ	ประเทศออสเตรเลีย	ตั้งแต	่๒๗	ส.ค.	–	๑	ก.ย.๖๑
	 ๑.๑๕	พลเรือโท	วินัย		มณีพฤกษ	์เจ้ากรมอุทกศาสตร์	นาวาเอก	ฉัตรชัย		เหลืองทองคำา	หัวหน้ากอง
เครื่องหมายทางเรือ	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์	นาวาเอก	ณัฐพงษ	์	พัฒนจงรักษ์		รองหัวหน้าฝ่าย
อำานวยการกรมอุทกศาสตร์	และ	นาวาโท	รชต		โอศิริ		หัวหน้าแผนกสำารวจ	กองสำารวจแผนท่ี		กรมอุทกศาสตร์		
เดินทางไปร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านอุทกศาสตร์	ณ	สาธารณรัฐสิงคโปร์		ตั้งแต	่๑๕	–	๒๐	ก.ค.๖๑	

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๑๗



 ๑.๑๖	พลเรือโท	วินัย		มณีพฤกษ์	เจ้ากรมอุทกศาสตร์	นาวาเอก	ปฐมพจน์	แก่นจันทร์	หัวหน้านายทหาร
ฝ่ายอำานวยการ	 นาวาเอก	 ฉัตรชัย	 เหลืองทองคำา	 หัวหน้ากองเครื่องหมายทางเรือ	 ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	
นาวาโทหญิง	มธุกร		ล้ิมสกุล	หัวหน้าแผนกวิทยาการ	กองวิทยาการ	และ	เรือโท	วัฒนา		เฉิดวาสนา	ประจำาแผนก
ผลิตข่าว	กองข่าว	สำานักการข่าว	กรมข่าวทหารเรือ	เดินทางไปร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านอุทกศาสตร์	
ณ	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	ตั้งแต่	๖	-	๑๐	ส.ค.๖๑

 ๑.๑๗	พลเรือตรี	ปรีชา		สมสุขเจริญ	ผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์	นาวาเอก 
ประสิทธ์ิ		จันทร	ผู้อำานวยการกองสร้างแผนท่ี	กรมอุทกศาสตร์	นาวาเอก	บงกช		สโมสร	ผู้อำานวยการกองสมุทรศาสตร์ 
กรมอุทกศาสตร์	และ	นาวาโท	สมาน		ได้รายรัมย์	หัวหน้าแผนกเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ	กองสำารวจแผนท่ี 
กรมอุทกศาสตร์	เดินทางไปร่วมประชุมใหญ่คณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก	ครั้งที่	๑๓	(13th	
East	Asia	Hydrographic	Commission	(EAHC)	Conference	:	13th	EAHC	Conference)	ณ	เมืองปูตราจายา 
สหพันธรัฐมาเลเซีย	ตั้งแต่	๑๗	–	๒๑	ก.ย.๖๑

   

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๑๘



 ๑.๑๘	นาวาเอก	เทวัญ		สุขเกษม	ผู้อำานวยการกองสำารวจแผนที่	กรมอุทกศาสตร์	ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์	
สำารอง	โดยตำาแหน่ง	เดินทางไปร่วมการประชุมหารือของหัวหน้าคณะทำางานจัดทำาร่างแผนแม่บทและข้อกำาหนด
อำานาจหน้าท่ี	(TOR)	ในการสำารวจและจัดทำาหลักเขตแดนทางน้ำา	(แม่น้ำาโขง)	ร่วมระหว่างไทย	-	ลาว	ณ	เมืองปากเซ 
แขวงจำาปาสัก	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ตั้งแต	่๒๑	–	๒๔	ส.ค.๖๑		
	 ๑.๑๙	 กรมอุทกศาสตร์	 จัดงานวันอุทกศาสตร์โลก	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 โดยจัดการบรรยายทางวิชาการใน
หัวข้อเรื่อง	“ความลึกน้ำา-รากฐานสำาหรับทะเล	มหาสมุทร	และช่องทางเดินเรือที่ยั่งยืน	เมื่อ	๒๑	มิ.ย.๖๑	ณ	ห้อง
ประชุมกรมอุทกศาสตร์	(๒)		โดยมีเจ้ากรมอุทกศาสตร์	เป็นประธานในการจัดงาน	วิทยากรบรรยายโดย
พลเรือตร	ี ปรีชา	 	 สมสุขเจริญ	 ผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	 กรมอุทกศาสตร์	 ในหัวข้อเรื่อง	 ความลึกน้ำา 
และลักษณะพื้นท้องทะเล-รากฐานเพื่อความยั่งยืนของทะเล	 มหาสมุทร	 และช่องทางเดินเรือ	 และผู้แทนจาก
กรมทรัพยากรธรณี	ในหัวข้อ	การสำารวจทางธรณีวิทยาในอ่าวไทย	และมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายประกอบด้วย 
ผู้บังคับบัญชา	 ข้าราชการ	 ผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ	 ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 และหน่วยงานภายนอกกองทัพเรือ 
จำานวนประมาณ	๕๐	นาย

    

๒. งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศ
	 ๒.๑	 มีหนังสือแสดงความยินดีการรับตำาแหน่งใหม่ของเจ้ากรมอุทกศาสตร์มาเลเซีย	 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)	เรื่อง
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเล	(Expert	of	the	Law	of	the	Sea)
  ๒.๔	ตรวจสอบการติดต่อประจำาวันจากหน่วยงานประจำาวันจากหน่วยงานต่างประเทศผ่านทาง	hydrotech@
navy.mi.th	และประสานหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำาเนินการต่อไป
  ๒.๕	แจ้งจำานวนระวางขับน้ำารวมของประเทศให้องค์การอุทกศาสตร์สากล	(International	Hydrographic 
Organization:IHO)	
		 ๒.๖	จ่ายค่าบำารุงสมาชิกสมาชิกประจำาปีขององค์การอุทกศาสตร์สากล	(International	Hydrographic	
Organization:IHO)	และสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ	(International	Association	of	Marine	Aids	to	
Navigation	and	Lighthouse	Authorities:	IALA)

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๑๙



๓. งานให้บริการข้อมูลอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา
	 ๓.๑	 ดูแลระบบเครือข่ายของระบบ	 สถานีน้ำา	 Digital,	 ระดับน้ำาปัจจุบันหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ	
VTC	 (ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ	 -	 ศูนย์ประสานและสนับสนุนฯ	 เว้นวันหยุดราชการ)	 เทียบเวลามาตรฐาน
ผ่านโปรโตคอล	NTP	ให้สามารถใช้ราชการได้	๒๔	ชั่วโมง	ปรับปรุงระบบเครือข่ายแผนกธุรการ		กองบังคับการ	
กรมอุทกศาสตร	์

 
   

 ๓.๒	ปรับปรุงระบบเครือข่ายแผนกพิมพ์แผนที่และบรรณสาร	โดยเดินสาย	Lan	และติดตั้งคอมพิวเตอร์ 
ห้องถ่ายภาพ	 กรมอุทกศาสตร์	 และปรับปรุงเว็บไซต์การรายงานสรุปสถานการณ์ประจำาวันของ	ศูนย์สนับสนุน
ข้อมูลการแจ้งเตือนภัย	ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย	กองทัพเรือ	 (ศบภ.ทร.)	ทุกวัน	รวมทั้งปรับปรุงเว็บไซต์ข้อมูล
ดวงอาทิตย	์-	ดวงจันทร์	ขึ้นตก	และข้อมูลระดับน้ำาทำานายสูงสุด	-	ต่ำาสุด	ปี	งป.๖๑

 
 
	 ๓.๓	งานเผยแพร่พระบรมราโชวาทและพระราชดำารัส	ประจำาสัปดาห์	และงานเผยแพร่กิจกรรมของ
ผู้บังคับบัญชาของกรมอุทกศาสตร์ในวงรอบป	ี	กับปรับปรุงเว็บเพจการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ให้มี
ความทันสมัยอยู่เสมอ

 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๒๐



	 ๓.๔	งานปรับปรุงระบบนำาเสนอห้องประชุม	๒	โดยติดตั้งจอแสดงภาพเพิ่มเติม	และเปลี่ยนคอมพิวเตอร์
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	และปรับปรุงระบบนำาเสนอห้องประชุม	๑	โดยติดตั้งจอแสดงภาพ	เปลี่ยนคอมพิวเตอร์
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	 และติดตั้งอุปกรณ์ให้มีระบบเสียงดีขึ้น	 รวมทั้งซ่อมทำาระบบสำารองไฟห้องศูนย์ข้อมูล
กลางกรมอุทกศาสตร์

 

	 ๓.๕	จัดทำาป้ายแสดงตน	ดังนี้
	 	 -	ป้าย	นาวาเอก	ขึ้นไป	จำานวน	๖	ใบ
	 	 -	ป้าย	เรือตรี-นาวาโท	จำานวน	๓๗	ใบ
	 	 -	ป้าย	ลูกจ้าง-พันจ่าเอก	จำานวน	๗๖	ใบ
	 	 -	ป้าย	นักศึกษาฝึกงาน	จำานวน	๙	ใบ

	 ๓.๖	กรมอุทกศาสตร์	รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ	เนื่องในโอกาส
ร่วมบูรณาการและเช่ือมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ		
(NGIS	Portal)

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๒๑



๔.งานพัฒนาขีดความสามารถกำาลังพลกรมอุทกศาสตร์
 ๔.๑	จัดการฝึก	ศึกษา	อบรม	โรงเรียนอุทกศาสตร์	กองวิทยาการ	ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๑		ดำาเนินการ
เปิดการอบรม	จำานวน	๕	หลักสูตร	ดังนี้
	 	 ๔.๑.๑	 หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก	 ตั้งแต	่ ๑๓	 พ.ย.๖๐	 -	 ๓๐	 มี.ค.๖๑	 โดยมี
ข้าราชการสายวิทยาการกรมอุทกศาสตร์เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น	จำานวน	๑๕	นาย

	 	 ๔.๑.๒	 หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก	 ตั้งแต	่ ๒๒	 ม.ค.	 -	 ๒๐	 มี.ค.๖๑	 โดยมี
ข้าราชการสายวิทยาการกรมอุทกศาสตร์เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น	จำานวน	๗	นาย

  
  ๔.๑.๓	หลักสูตรเทคนิคทางอุทกศาสตร์ในการกำาหนดเขตแดนทางทะเล	ตั้งแต	่๒๖	-	๓๐	มี.ค.๖๑ 
โดยมีข้าราชการกรมอุทกศาสตร์และหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ	เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น	จำานวน	๑๕	นาย

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๒๒



	 ๔.๒	จัดส่งข้าราชการไปฝึก	ศึกษา	อบรม	นอกกองทัพเรือ
	 	 ๔.๒.๑	พันจ่าเอก	นพรัตน์		อินทร์เกตุ		เข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคข่าวอากาศ		ณ	กรมควบคุม
การปฏิบัติทางอากาศ	กองทัพอากาศ	ตั้งแต่	๒๑	พ.ย.๖๐	-	๑๖	ก.พ.๖๑
	 	 ๔.๒.๒	พันจ่าเอก	วิรัช		เซียวประเสริฐ		เข้าอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโส		เหล่าแผนที่ทหาร	
ประจำาปี	งป.๖๑	ณ	โรงเรียนแผนที่ทหาร	ตั้งแต	่๔	ม.ค.	-	๒๗	เม.ย.๖๑
	 ๔.๓	จัดส่งข้าราชการไปฝึก	ศึกษา	อบรม	ณ	ต่างประเทศ	
  ๔.๓.๑	ว่าที	่นาวาตร	ีศลักษณ	์	ฤทธิเดช	ไปศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร	Applied	Meteo-
rology	ณ	สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ	ตั้งแต	่๑๘	ก.ย.๖๐	–	๓๐	ก.ย.๖๑
		 	 ๔.๓.๒	ว่าที่	 นาวาตรี	ณัฐวุฒิ	 	อรชร	 ไปศึกษาระดับปริญญาโท	หลักสูตร	Oceanography	
University	of	Southampton	ณ	สหราชอาณาจักร	ตั้งแต	่๒๒	ก.ย.๕๘	-	๒๓	ก.ย.๖๐
  ๔.๓.๓	นาวาตรี	อารีย์		หวันหละเบ๊ะ	อบรมหลักสูตร	Marine	Cartography	and	Data	Assessment	
ณ	สหราชอาณาจักร	ตั้งแต่	๔	ก.ย.	–	๑๕	ธ.ค.๖๐
	 	 ๔.๓.๔	เรือเอก	อนุทิน		คงขาล	ไปศึกษาอบรมหลักสูตร		Pre-Master’	for	Science	and	
Engineering	University	of	Reading	และหลักสูตรระดับปริญญาโท	สาขา	Geoinformation	Technology	
ณ	สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ	ตั้งแต	่๑๕	ก.ย.๖๑	–	๒	ก.ย.๖๓
	 ๔.๔	งานการจัดการความรู้กรมอุทกศาสตร์
	 	 ๔.๔.๑	 จัดบรรยายทางวิชาการเพื่อแบ่งปันความรู้ภายในกรมอุทกศาสตร์	 ใน	๗	 ธ.ค.๖๐	 และ	
๒๒	ม.ค.๖๑

	 	 ๔.๔.๒	จัดการประชุมหารือ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการสร้างแผนที่กับกรมแผนที่ทหาร
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๒๔

	 	 ๔.๔.๓	จัดการประชุมหารือ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล
กับกรมอุทกศาสตร์	กองทัพเรืออินเดีย

	 	 ๔.๔.๔	 จัดนิทรรศการในงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือ	 ประจำาปี	 งป.๖๑	 ภายใต้หัวข้อ		
“โชว์	แชร	์ช็อป	ใช้”	ณ	หอประชุมกองทัพเรือ	ใน	๑๖	ม.ค.๖๑

    

	 	 ๔.๔.๕	 จัดนิทรรศการในงานวันการจัดการความรู้	 KM	 Day	 ประจำาปี	 งป.๖๑	 ในหัวข้อเรื่อง	
“การสำารวจเพื่อจัดทำาแผนที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ	
(HA/DR)	ของกองทัพเรือ”	ณ	หอประชุมกองทัพเรือ	ในวันที่	๒๖	ก.ค.๖๑
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ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี
๑. งานสำารวจแผนที่ทะเลตามแผน
	 ๑.๑	สำ�รวจแผนที่เดินเรือคว�มละเอียดสูง	ตั้งแต่เก�ะริ้น	ถึงแหลมปู่เจ้�	จว.ชลบุรี	โดยเรือยนต์สำ�รวจ
ขน�ดเล็ก	(โลม�)	จำ�นวน	๒	ลำ�	และเรือยนต์จ้�งเหม�ในท้องถิ่น	ตั้งแต	่๗	พ.ย.๖๐	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	
๒๘	วัน	
 ๑.๒	 สำ�รวจหยั่งน้ำ�บริเวณอ�่งจอดเรืออู่ทห�รเรือพระจุลจอมเกล้�	 กรมอู่ทห�รเรือ	 อ.พระสมุทรเจดีย	์
จว.สมุทรปร�ก�ร	ตั้งแต่	๙	พ.ย.๖๐	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๕	วัน	
	 ๑.๓	 สำ�รวจหยั่งน้ำ�	 ตรวจสอบคว�มลึกในร่องน้ำ�และพื้นที่บริเวณหน้�ท่�เทียบเรือ	 สถ�นีเรือสมุย	
ฐ�นทัพเรือสงขล�	 ทัพเรือภ�คที่	 ๒	 เพื่อคว�มปลอดภัยในก�รเดินเรือและเป็นข้อมูลประกอบในก�รคำ�นวณ
อัตร�ก�รตกตะกอนในพื้นที่ร่องน้ำ�บริเวณหน�้ท่�เทียบเรือสมุย	จว.สุร�ษฎร์ธ�น	ีด้วยระบบหยั่งน้ำ�แบบลำ�คลื่นเดียว 
โดยเรือยนต์รับจ้�งในท้องถิ่น	ตั้งแต่	๑๗	พ.ย.๖๐	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๑๐	วัน	
	 ๑.๔	 สำ�รวจแผนที่เดินเรือคว�มละเอียดสูง	 ตั้งแต่พัทย�ใต้ถึงด้�นตะวันตกของเก�ะเต�หม้อ	 จว.ชลบุรี	
โดยเรือยนต์สำ�รวจขน�ดเล็ก	 (โลม�)	 จำ�นวน	 ๒	 ลำ�	 และเรือยนต์จ้�งเหม�ในท้องถิ่น	 ตั้งแต่	 ๕	 ธ.ค.๖๐	
ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๒๕	วัน	
	 ๑.๕	สำ�รวจแผนที่เดินเรือคว�มละเอียดสูง	ตั้งแต่เก�ะเต�หม้อ	จว.ชลบุรี	ถึงบริเวณห�ดพล�	จว.ระยอง	
โดยเรือยนต์สำ�รวจขน�ดเล็ก	 (โลม�)	 จำ�นวน	 ๒	 ลำ�	 และเรือยนต์จ้�งเหม�ในท้องถิ่น	 ตั้งแต่	 ๓๐	 ธ.ค.๖๐	
ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๒๕	วัน	
 ๑.๖	ตรวจสอบคว�มพร้อมของเรือยนต์สำ�รวจขน�ดเล็ก	(โลม�)	จำ�นวน	๒	ลำ�	ในแม่น้ำ�เจ้�พระย� 
ในขอบเขตตั้งแต่	 อู่ทห�รเรือพระจุลจอมเกล้�	 กรมอู่ทห�รเรือ	 จว.สมุทรปร�ก�ร	 ถึงท่�เทียบเรือคลองเตย	
กรุงเทพฯ	ตั้งแต	่๒๐	ม.ค.๖๑	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๓	วัน
	 ๑.๗	สำ�รวจแผนที่เดินเรือคว�มละเอียดสูง	ตั้งแต่เก�ะเต�หม้อ	จว.ชลบุรี	ถึงบริเวณห�ดพล�	จว.ระยอง	
(พื้นที่น้ำ�ลึกม�กกว่�	๓๐	เมตร)		โดยเรือยนต์สำ�รวจขน�ดเล็ก	(โลม�)		จำ�นวน	๒	ลำ�		และเรือยนต์จ้�งเหม�
ในท้องถิ่น	ตั้งแต่	๒๔	ม.ค.๖๑	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๒๐	วัน	
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 ๑.๘	สำ�รวจร่องน้ำ�เดินเรือ	เลขน้ำ�คว�มละเอียดสูง	บริเวณ	จว.ตร�ด	และท่�เรือฐ�นส่งกำ�ลังบำ�รุง
ทห�รเรือตร�ด	ทัพเรือภ�คที่	๑		โดย	เรือยนต์สำ�รวจขน�ดเล็ก	(โลม�)	จำ�นวน	๒	ลำ�	ตั้งแต	่๒๕	มี.ค.๖๑	
ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๒๓	วัน	
 ๑.๙	สำ�รวจหยั่งน้ำ�และเก็บร�ยละเอียดขอบฝั่งบริเวณหน้�กองบัญช�ก�รทัพเรือภ�คที่	๓	และกรม
ทห�รร�บที่	๒	กองพลน�วิกโยธิน	เพื่อศึกษ�คว�มเป็นไปได้ในก�รสร้�งท�่เรือแห่งใหม่ของกองทัพเรือ	โดยเรือยนต์
สำ�รวจขน�ดเล็ก	(โลม�)	จำ�นวน	๑	ลำ�	และเรือยนต์จ้�งเหม�ในท้องถิ่น	ตั้งแต	่๓	เม.ย.๖๑	ร�ชก�รมีกำ�หนด
ประม�ณ	๒๑	วัน	

 ๑.๑๐	สำ�รวจแผนที่ทะเล	๒๐๖	และ	๒xx_๓	(บ้�นทอน	จว.นร�ธิว�ส)	โดยพ�หนะ	เรือหลวงพฤหัสบด ี  
ตั้งแต่	๔	มิ.ย.๖๑	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๘๒	วัน

๒. งานสำารวจที่ดินของกองทัพเรือ
	 ๒.๑	สำ�รวจขอบเขตพื้นที่ด้�นล่�งเข�หน้�ยักษ์ไปยังล�นจอดเฮลิคอปเตอร์บนเข�หน้�ยักษ์	และพื้นที่
หมู่เก�ะสุรินทร์	เพื่อเตรียมก�รติดตั้งสถ�นีเรด�ร์ตรวจก�รณ์ท�งทะเล	จว.พังง�		ตั้งแต	่๒๖	พ.ย.๖๐		ร�ชก�ร
มีกำ�หนดประม�ณ	๗	วัน	
	 ๒.๒	สำ�รวจที่ดินของกองทัพเรือ	(ที่ตั้งกรมทห�รร�บที่	๒	กองพลน�วิกโยธิน)	เพื่อเป็นข้อมูลในก�รจัดทำ�
ผังเมืองรวม	อ.เมือง	จว.กระบี	่และสำ�รวจที่ดินฐ�นทัพเรือพังง�	ตั้งแต่	๗	พ.ค.๖๑	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๑๐	วัน
 ๒.๓	สำ�รวจแนวเขตที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่ของ	หมวดบินเฉพ�ะกิจ	กองปฏิบัติก�ร	ทัพเรือภ�คที่	๓	เพื่อ
ก่อสร้�งรั้วต�ข่�ยถักและประตูบ�นเลื่อน	อ.ถล�ง	จว.ภูเก็ต	ตั้งแต	่๒๗	พ.ค.๖๑	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๘	วัน
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 ๒.๔	รังวัดและปักหลักเขตที่ดินเพื่อแบ่งเขตพื้นที่ก�รใช้ประโยชน์จ�กที่ดินบริเวณที่ตั้งประภ�ค�รแหลมสิงห์
จว.จันทบุร	ี ระหว่�งกรมอุทกศ�สตร์	 กับ	 หน่วยบัญช�ก�รต่อสู้อ�ก�ศย�นและรักษ�ฝั่ง	 ณ	 อ.แหลมสิงห์	
จว.จันทบุรี	ตั้งแต่	๑๐	ก.ค.๖๑	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๖	วัน
 ๒.๕	สำ�รวจและจัดทำ�แผนที่แนวเขตที่ดินป�่เลนเข�แหลมท�บ	ที่กองทัพเรือขอใช้ประโยชน์จ�กกระทรวง
เกษตรและสหกรณ	์ต.ท้องเนียน	อ.ขนอม	จว.นครศรีธรรมร�ช	ตั้งแต่	๒๙	ส.ค.๖๑		ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๘	วัน
	 ๒.๖	 สำ�รวจรังวัดตรวจสอบขอบเขตที่ดินเพื่อประกอบก�รขออนุมัติก�รใช้ประโยชน์ที่ดินของทัพเรือ
ภ�คที่	๓	ในพื้นที	่จว.ภูเก็ต	ตั้งแต่	๓	ก.ย.๖๑	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๕	วัน
	 ๒.๗	สำ�รวจและจัดทำ�หมุดหลักเขตที่ดินกองทัพเรือ		ที่หน่วยรักษ�คว�มสงบเรียบร้อยต�มลำ�น้ำ�โขง	
ใช้ประโยชน์ทั้งหมด	ตั้งแต่กองบังคับก�รหน่วยรักษ�คว�มสงบเรียบร้อยต�มลำ�น้ำ�โขงเขตเชียงแสน	จว.เชียงร�ย	
สถ�นีเรือโขงเจียม	จว.บึงก�ฬ	จว.นครพนม	จว.มุกด�ห�ร	และ	จว.อุบลร�ชธ�นี	ตั้งแต่	๑๓	ก.ย.๖๑	ร�ชก�รมี
กำ�หนดประม�ณ	๑๕	วัน

๓. งานสำารวจเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของกองทัพเรือ    
	 ๓.๑	 สำ�รวจห�ค่�พิกัดพร้อมหล่อหมุดทองเหลืองของสำ�นักง�นที่ดิน	 จว.ประจวบคีรีขันธ์	 บริเวณที่ตั้ง
กระโจมไฟวชิรปภ�	อ.หัวหิน	จว.ประจวบคีรีขันธ์	ตั้งแต	่๕	ก.พ.๖๑	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๕	วัน
 ๓.๒	 ไปปฏิบัติร�ชก�รสำ�รวจที่ดินสน�มยิงปืนบ้�นเพ	 ต.บ้�นเพ	 อ.เมือง	 จว.ระยอง	 ตั้งแต	่ ๑๒	 มี.ค.๖๑ 
ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๕	วัน
	 ๓.๓	 สำ�รวจพิกัดจุดบังคับท�งร�บ	และถ่�ยภ�พท�งอ�ก�ศด้วยอ�ก�ศย�นไร้คนขับ	 (Drone)	 ในพื้นที่	
ฐ�นทัพเรือสัตหีบ	จว.ชลบุรี	ตั้งแต่	๙	เม.ย.๖๑	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๔	วัน
 ๓.๔	สำ�รวจห�ค�่พิกัดตำ�บลที่หมุดอ้�งอิงในก�รใช้อ�วุธปืนรักษ�ฝั่งในพื้นที่ช�ยฝั่งทะเลอันด�มัน	จว.ระนอง 
จว.พังง�	และ	จว.ภูเก็ต	ตั้งแต่	๔	เม.ย.๖๑	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๙	วัน
	 ๓.๕	ร่วมฝึกกองทัพเรือประจำ�ปี	๒๕๖๑	หัวข้อก�รฝึกช่วยเหลือท�งมนุษยธรรมและบรรเท�ส�ธ�รณภัย	
โดยเรือหลวงอ่�งทอง	ตั้งแต่	๑๔	เม.ย.๖๑	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๒๓	วัน
 ๓.๖	 สำ�รวจเพื่อสร้�งแผนที่ประกอบก�รว�งแผนในก�รแก้ปัญห�ก�รระบ�ยน้ำ�ที่ท่วมขัง	 บริเวณบ้�นพัก 
โรงเรียนน�ยเรือ	และหน�้กองร้อยรักษ�คว�มปลอดภัยที	่๖	แผนที่ประกอบก�รฝึกห�ตำ�บลที่ของนักเรียนน�ยเรือ 
และแผนที่ประกอบก�รว�งแผนง�นต่�ง	ๆ	ของโรงเรียนน�ยเรือ	จว.สมุทรปร�ก�ร	ตั้งแต	่๒	ก.ค.๖๑		ร�ชก�ร
มีกำ�หนดประม�ณ	๖	วัน
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๔. งานเขตแดนระหว่างประเทศ 
	 ๔.๑	น�ว�โท	สม�น		 ได้ร�ยรัมย์	หัวหน้�แผนกเขตแดนท�งทะเลระหว่�งประเทศ	กองสำ�รวจแผนที่	
และ	น�ว�ตร	ีอนุรักษ์		ศรีเรืองรัตน์	ประจำ�แผนกเขตแดนท�งทะเลระหว่�งประเทศ	กองสำ�รวจแผนที่	เข�้ร่วม
ก�รฝึกอบรม	 “ก�รใช้ง�นโปรแกรม	 CARIS	 LOTS	 Article	 ๗๖	 	 เพื่อก�รบริห�รจัดก�รด้�นเขตแดนท�ง
ทะเล”		ตั้งแต่	๑๓	ต.ค.	–	๓	พ.ย.๖๐	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๕	วัน
	 ๔.๒	น�ว�โท	สม�น		ได้ร�ยรัมย์	หัวหน�้แผนกเขตแดนท�งทะเลระหว่�งประเทศ	กองสำ�รวจแผนที่	
เข้�ร่วมรับฟังก�รบรรย�ยในหัวข้อ	 “ก�รว�งแผนเชิงพื้นที่ท�งทะเล”	 (Marine	 Spatial	 Planning)	 ใน่	 ๒๔	 พ.ย.๖๐ 
ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๑	วัน
	 ๔.๓	น�ว�โท	รชต		โอศิริ	หัวหน�้แผนกสำ�รวจ	กองสำ�รวจแผนที่	ร่วมก�รประชุมห�รือกลุ่มเล็ก	เรื่อง	
ก�รสำ�รวจและจัดทำ�หลักเขตแดนท�งน้ำ�ระหว่�งไทย	–	ล�ว	ในแม่น้ำ�โขง	ใน	๒๗	ธ.ค.๖๐	ร�ชก�รมีกำ�หนด
ประม�ณ	๑	วัน
	 ๔.๔	น�ว�โท	รชต		 โอศิริ	 หัวหน้�แผนกสำ�รวจ	กองสำ�รวจแผนที่	 ร่วมก�รประชุมคณะกรรม�ธิก�ร
เขตแดนร่วมไทย-ล�ว	ครั้งที่	๑๑	ตั้งแต่	๑๗	ม.ค.๖๑	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๓	วัน
	 ๔.๕	น�ว�โท	สม�น		ได้ร�ยรัมย์	หัวหน้�แผนกเขตแดนท�งทะเลระหว่�งประเทศ	กองสำ�รวจแผนที่	
ประชุมเกี่ยวกับปัญห�เขตแดนไทย	–	กัมพูช�ท�งบก	(พื้นที่จว.ตร�ด)	และท�งทะเล	ใน	๑๒	ก.พ.๖๑	ร�ชก�รมี
กำ�หนดประม�ณ	๑	วัน
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๕. งานประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ๕.๑	ผู้อำ�นวยก�รกองสำ�รวจแผนที่	กรมอุทกศ�สตร์	และ	หัวหน้�สำ�รวจแผนที่	กองสำ�รวจแผนที่	กรม
อุทกศ�สตร์	ประชุมเพื่อกำ�หนดแนวท�งดำ�เนินก�รสำ�รวจท่�เรือ	อู่เรือ	และคลังสรรพ�วุธที่เกี่ยวข้องรองรับก�ร
มีเรือดำ�น้ำ�		ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รด้�นยุทธก�ร		ณ	ห้องประชุมชั้น	๕	อ�ค�รกองบัญช�ก�รกองทัพเรือ	
วังนันทอุทย�น	เขตบ�งกอกน้อย	กรุงเทพฯ	ใน	๕	มี.ค.๖๑	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๑	วัน
	 ๕.๒	 ผู้อำ�นวยก�รกองสำ�รวจแผนที่	 กรมอุทกศ�สตร์	 ประชุมเตรียมก�รคณะทำ�ง�นเฉพ�ะกิจส�ข�
คว�มมั่นคงท�งทะเล	 (ฝ�่ยไทย)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดต�มคว�มคืบหน�้ผลก�รประชุมคณะทำ�ง�นฯ	 ครั้งที่	 ๒	
และเตรียมก�รสำ�หรับก�รประชุมคณะทำ�ง�นฯ		ครั้งที่	๓	ณ	ห้องประชุมศรีวิส�รว�จ�	ชั้น	๓		สำ�นักง�นสภ�
คว�มมั่นคงแห่งช�ติ	ทำ�เนียบรัฐบ�ล	กรุงเทพฯ	ใน	๑๓	มี.ค.๖๑	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๑	วัน
	 ๕.๓	 หัวหน�้แผนกเขตแดนท�งทะเลระหว่�งประเทศ	 กองสำ�รวจแผนที่	 กรมอุทกศ�สตร์	 เข้�ร่วม
ประชุมเพื่อตรวจพิจ�รณ�ร่�งกฎกระทรวงกำ�หนดเขตทะเลช�ยฝั่ง		ณ		ห้องประชุมหยุด	แสงอุทัย		ชั้น	๒	
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�	กรุงเทพฯ	ใน	๓๐	มี.ค.๖๑	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๑	วัน
	 ๕.๔	ผู้อำ�นวยก�รกองสำ�รวจแผนที่	กรมอุทกศ�สตร์	เข้�ร่วมประชุมเตรียมก�รสำ�หรับก�รประชุมคณะ
กรรมก�รระดับสูง	 (HLC)	ไทย	–	ม�เลเซีย	ครั้งที่	๓๕	ณ	กองบัญช�ก�รกองทัพไทย	กรุงเทพฯ	ใน	๙	เม.ย.๖๑ 
ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๑	วัน
	 ๕.๕	หัวหน้�แผนกสำ�รวจแผนที	่กองสำ�รวจแผนที่	กรมอุทกศ�สตร์	และหัวหน�้แผนกควบคุมคุณภ�พ
และฐ�นข้อมูลอุทกศ�สตร์	 กองสำ�รวจแผนที่	 กรมอุทกศ�สตร์	 เข้�ร่วมก�รสัมมน�	 เรื่อง	 “ด�วเทียม	NGSO	
กับประเทศไทย	 4.0”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังคว�มคิดเห็นจ�กผู้เชี่ยวช�ญในกิจก�รอวก�ศและก�รสื่อส�ร
ของประเทศไทย	ณ	 ห้องร�ชดำ�เนิน	 ชั้น	 ๑	 โรงแรมรอยัลปริ้นเซส	 หล�นหลวง	 กรุงเทพฯ	 ใน	 ๑๕	 พ.ค.๖๑	
ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๑	วัน
	 ๕.๖	 รองผู้อำ�นวยก�รกองสำ�รวจแผนที่	 กรมอุทกศ�สตร์	 เข้�ร่วมประชุมเพื่อรวบรวมแนวท�งก�รใช้
ประโยชน์ที่ดินบริเวณศูนย์เกษตรกรรมทห�รเรือโยทะก�		ณ	ฐ�นทัพเรือกรุงเทพ	ใน	๒๐	เม.ย.๖๑	ร�ชก�รมี
กำ�หนดประม�ณ	๑	วัน
	 ๕.๗	รองผู้อำ�นวยก�รกองสำ�รวจแผนที่	กรมอุทกศ�สตร์	เข้�ร่วมประชุมกับหน่วยร�ชก�รอื่นที่เกี่ยวข้อง	
ครั้งที่	 ๑/๒๕๖๑	 เพื่อติดต�มและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ก�รบุกรุกที่ดินในที่ดินร�ชพัสดุแปลง
หม�ยเลขทะเบียน	 ชบ.๔๕๖	 และ	 ชบ.๔๗๗	 รวมทั้งห�รือเกี่ยวกับก�รพิจ�รณ�กำ�หนดแนวท�งในก�รแก้ไข
ปัญห�ก�รบุกรุกที่ดินดังกล�่ว	ณ	โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท	ต.แสนสุข	อ.เมือง	จว.ชลบุรี	ใน	๑๐	พ.ค.๖๑	ร�ชก�ร
มีกำ�หนดประม�ณ	๑	วัน
 ๕.๘	น�ว�ตร	ีจักเพชร		สิริชุมแสง	ประจำ�แผนกสำ�รวจ	กองสำ�รวจแผนที่	เข้�ร่วมก�รสัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร
เจรจ�เขตท�งทะเล		ณ	National	University	of	Singapore		ประเทศสิงคโปร์		ตั้งแต	่๒	ก.ค.๖๑	ร�ชก�รมี
กำ�หนดประม�ณ	๕	วัน	
 ๕.๙	หัวหน�้แผนกเครื่องมือ	กองสำ�รวจแผนที่	กรมอุทกศ�สตร	์เข้�ร่วมประชุมพิจ�รณ�ก�รย้�ยตำ�บลที่
ติดตั้งแท่นปืน	๔๐/๖๐	โบฟอร์ส	ณ	กรมยุทธก�รทห�รเรือ	ใน	๑๕	มิ.ย.๖๑	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๑	วัน
	 ๕.๑๐	ผู้อำ�นวยก�รกองสำ�รวจแผนที่	กรมอุทกศ�สตร์	เข้�ร่วมประชุมพิจ�รณ�แนวท�งก�รสนับสนุนใน
ก�รค้นห�ตู้บรรทุกสินค้�ที่จมลงสู่ทะเล	ณ	ห้องประชุม	War	Room	ชั้น	๓	อ�ค�รกองบัญช�ก�รกองทัพเรือ	
พื้นที่วังนันทอุทย�น	เขตบอกกอกน้อย	กรุงเทพฯ	ใน	๒๖	มิ.ย.๖๑	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๑	วัน
	 ๕.๑๑	 รองผู้อำ�นวยก�รกองสำ�รวจแผนที่	 กองสำ�รวจแผนที่	 กรมอุทกศ�สตร์	 ไปประชุมเพื่อห�ข้อยุติ
และติดต�มคว�มก้�วหน้�ง�นด้�นที่ดินในพื้นที่เก�ะพย�ม	 ส่วนป่�บ�งขนุน	 และเข�หน�้ยักษ์	ณ	ห้องประชุม
อ�ค�รนันทอุทย�นสวัสดิก�ร	๑	เขตบ�งกอกน้อย	กรุงเทพฯ	ใน	๕	ก.ค.๖๑	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๑	วัน
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	 ๕.๑๒	 ผู้อำ�นวยก�รกองสำ�รวจแผนที่	 กองสำ�รวจแผนที่	 กรมอุทกศ�สตร์	 ไปประชุมคณะกรรมก�ร
กำ�หนดและปรับปรุงพื้นที่เขตก�รปกครองของจังหวัดท�งทะเล	ครั้งที่	 ๑/๒๕๖๑	ณ	ห้องประชุมร�ชสีห์	ชั้น	๒	
ศ�ล�ว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย	ถนนอัษฎ�ง	กรุงเทพฯ	ใน	๒	ส.ค.๖๑	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๑	วัน
	 ๕.๑๓	หัวหน้�แผนกควบคุมคุณภ�พและฐ�นข้อมูลอุทกศ�สตร์			กองสำ�รวจแผนที่			กรมอุทกศ�สตร์	
ไปประชุมคณะกรรมก�รจัดทำ�หลักเขตแดนร่วมระหว่�งไทย	–	ม�เลเซีย		ครั้งที่	๒๕	(JBC-25)			ณ	โรงแรม
แเชงกรีล�	เขตส�ทร	กรุงเทพฯ	ตั้งแต่	๓๑	ก.ค.๖๑	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๓	วัน
	 ๕.๑๔	หัวหน้�แผนกควบคุมคุณภ�พและฐ�นข้อมูลอุทกศ�สตร์		กองสำ�รวจแผนที่		กรมอุทกศ�สตร์	
เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รระดับสูง	(HLC)	ไทย	–	ม�เลเซีย	ครั้งที่	๓๕		ณ	ห้องนภ�ลัยบอลรูม	โรงแรม
ดุสิตธ�นี	เขตบ�งรัก	กรุงเทพฯ	ตั้งแต่	๒๘	ส.ค.๖๑	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๒	วัน
	 ๕.๑๕	 ผู้อำ�นวยก�รกองสำ�รวจแผนที่	 กรมอุทกศ�สตร์	 เข้�ร่วมประชุมห�รือในเรื่องก�รนำ�ผลง�นวิจัย
ไปใช้ปฏิบัติร�ชก�รเพื่อให้ก�รพิจ�รณ�ในส่วนของจำ�นวนผลง�นวิจัยต�มที่หน่วยได้เสนอคว�มต้องก�ร	ณ	ห้อง
ประชุมกรมยุทธก�รทห�รเรือ	 ชั้น	 ๓	 อ�ค�รกองบัญช�ก�รกองทัพเรือ	 พื้นที่วังนันทอุทย�น	 เขตบ�งกอกน้อย	
กรุงเทพ	ฯ	ใน	๑๖	ส.ค.๖๑	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๑	วัน
	 ๕.๑๖	หัวหน้�แผนกสำ�รวจ	กองสำ�รวจแผนที่	กรมอุทกศ�สตร์		เข้�ร่วมสัมมน�และเสนอข้อคิดเห็น
เก่ียวกับกรอบคว�มส�ม�รถท�งด้�นวิศวกรรมของวิศวกร		ส�ข�วิศวกรรมสำ�รวจ		ณ		ห้องรัชด�บอลรูม	ชั้น	๖ 
โรงแรมเอสซ	ีป�ร์ค	กรุงเทพฯ	ใน	๒๑	ก.ย.๖๑		ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๑	วัน
 ๕.๑๗	หัวหน้�แผนกเขตแดนท�งทะเลระหว่�งประเทศ	กองสำ�รวจแผนที่	กรมอุทกศ�สตร์	เข�้ร่วมประชุม
คณะอนุกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รโครงก�รร่วม	 ไทย	 –	 เมียนม�	 เกี่ยวกับเขตแดนคงที่ช่วงแม่น้ำ�ส�ย-แม่น้ำ�รวก	
ครั้งที	่๑๐	ณ	อ.หัวหิน	จว.ประจวบคีรีขันธ์	ตั้งแต	่๒๔	ก.ย.๖๑	ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๔	วัน
	 ๕.๑๘	ผู้อำ�นวยก�รกองสำ�รวจแผนที่	กองสำ�รวจแผนที่	กรมอุทกศ�สตร์	เข้�ร่วมประชุมร่วมกับหน่วย
ร�ชก�รอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ครั้งที่	 ๒/๒๕๖๑	 เพื่อติดต�มและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ก�รบุกรุกที่ดิน
ในที่ดินร�ชพัสดุแปลงหม�ยเลขทะเบียน	 ชบ.๔๖๕	 และ	 ชบ.๔๗๗	 รวมทั้งห�รือเกี่ยวกับก�รกพิจ�รณ�กำ�หนด
แนวท�งในก�รแก้ไขปัญห�ก�รบุกรุกที่ดินดังกล่�ว	ณ	โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท	ต.แสนสุข	อ.เมือง	จว.ชลบุรี	ใน	
๖	ก.ย.๖๑		ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ	๑	วัน
	 ๕.๑๙	 ประจำ�แผนกเขตแดนท�งทะเลระหว่�งประเทศ	 กองสำ�รวจแผนที่	 กรมอุทกศ�สตร์	 เข้�ร่วม
ประชุมชี้แจงก�รทำ�แผนที่ท�งก�ยภ�พ	 	 เพื่อเป็นข้อมูลในก�รทำ�แผนที่พิพ�ทบริเวณป่�เลนเข�แหลมท�บ	
ณ	 ห้องประชุมหน่วยบัญช�ก�รต่อสู้อ�ก�ศย�นและรักษ�ฝั่ง	 อ.สัตหีบ	 จว.ชลบุรี	 ใน	 ๑๑	 ก.ย.๖๑	 ร�ชก�รมี
กำ�หนดประม�ณ	๑	วัน
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ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี  
๑. ด้านการสร้างและผลิตแผนที่
 จัดทำ�แผนที่เดินเรือที่ครอบคลุมพื้นที่น่�นน้ำ�ไทย รวมทั้งสิ้น ๘๐ ระว�ง โดยแบ่งเป็นแผนที่มูลฐ�น
ท�งร�บ WGS84 จำ�นวน ๔๔ ระว�ง และแผนที่มูลฐ�นท�งร�บ INDIAN1975 จำ�นวน ๓๖ ระว�ง ส่วนแผนที่
เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริก�รอยู่ในปัจจุบัน มีจำ�นวนทั้งสิ้น ๔๔ เซลล์
 ๑.๑ งานแผนที่เดินเรือ
  ๑.๑.๑ จัดพิมพ์แผนที่เดินเรือ จำ�นวน ๗ ระว�ง ได้แก่ หม�ยเลข ๑๑๗ ๑๑๙ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ 
๒๓๙ และ พ.๒๔
 

  ๑.๑.๒ กำ�ลังดำ�เนินก�รประกอบระว�งแผนที่และตรวจสอบคุณภ�พแผนที่ จำ�นวน ๒๗ ระว�ง
 ๑.๒ งานแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
  ๑.๒.๑ จัดสร้�งแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน ๑๕ เซลล์
   ๑.๒.๑.๑ แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์เซลล์ใหม่ (New Cell) จำ�นวน ๘ เซลล์ ได้แก่ 
TH40FR01 TH40FR02 TH400163 TH400120 TH400121 TH500157 TH500374 และ TH6SP024
   ๑.๒.๑.๒ แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์บรรณ�ธิกรใหม่ (New Edition) จำ�นวน ๗ เซลล์ 
ได้แก่ TH400115 TH400229 TH500137 TH500114 TH50147A TH500156 และ TH50229A
  ๑.๒.๒ จัดทำ�ไฟล์ปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีคว�มทันสมัย จำ�นวน ๒ ครั้ง รวม 
๑๑ ไฟล์ เกี่ยวข้องกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน ๑๐ เซลล์
  ๑.๒.๓ จัดก�รบรรย�ยคว�มรู้เกี่ยวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้งและปรับปรุง
แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้เรือในกองทัพเรือ จำ�นวน ๔ ครั้ง
   ๑.๒.๓.๑ จัดก�รบรรย�ยคว�มรู้เกี่ยวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้ง
และปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้เรือในกองทัพเรือ ในพื้นที่ฐ�นทัพเรือสัตหีบ ทัพเรือภ�คที่ ๑ และ      
ท่�เรือพ�ณิชย์สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ระหว�่ง ๘–๑๒ ม.ค.๖๑
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   ๑.๒.๓.๒ จัดก�รบรรย�ยคว�มรู้เกี่ยวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้งและ
ปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้เรือในกองทัพเรือ ในพื้นที่ฐ�นทัพเรือพังง� ทัพเรือภ�คที่ ๓ จว.พังง� 
ระหว่�ง  ๒๘ ม.ค.–๓ ก.พ.๖๑
   ๑.๒.๓.๓ จัดก�รบรรย�ยคว�มรู้เกี่ยวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้งและ
ปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้เรือในกองทัพเรือ ในพื้นที่ฐ�นทัพเรือสงขล� ทัพเรือภ�คที่ ๒ จว.สงขล� 
ระหว่�ง ๔–๑๐ มี.ค.๖๑
   ๑.๒.๓.๔ จัดก�รบรรย�ยคว�มรู้เกี่ยวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้งและ
ปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้เรือในกองทัพเรือ ในพื้นที่อู่ทห�รเรือพระจุลจอมเกล้� กรมอู่ทห�รเรือ 
จว.สมุทรปร�ก�ร ระหว่�ง ๒๔–๒๖ ก.ค.๖๑

  ๑.๒.๔ ติดตั้งแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยต่�ง ๆ ที่ร้องขอ จำ�นวน ๖ ครั้ง
   ๑.๒.๔.๑ ติดตั้งแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับระบบ VMS และระบบเรด�ร์เดินเรือ
ของเรือหลวงแกลง ในพื้นที่ฐ�นทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ระหว่�ง ๒๕–๒๖ ม.ค.๖๑
   ๑.๒.๔.๒ ติดตั้งแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับระบบเดินเรือของ เรือหลวงแหลมสิงห์  
ในพื้นที่ฐ�นส่งกำ�ลังบำ�รุงทห�รเรือตร�ด ทัพเรือภ�คที่ ๑ อ.แหลมงอบ จว.ตร�ด ระหว่�ง ๘–๑๐ มี.ค.๖๑ และ
ในพื้นที่ฐ�นทัพเรือสงขล� ทัพเรือภ�คที่ ๒ จว.สงขล� ระหว่�ง  ๒๗-๓๑ มิ.ย.๖๑
   ๑.๒.๔.๓ ติดตั้งแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับระบบเดินเรือของ เรือหลวงมกุฎร�ชกุม�ร 
ในพื้นที่ฐ�นทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ระหว่�ง ๒๒–๒๓ มี.ค.๖๑
   ๑.๒.๔.๔ ติดตั้งระบบแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับ เรือ ต.๙๙๕ ในพื้นที่ 
ฐ�นทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ระหว�่ง ๔–๕ มิ.ย.๖๑
   ๑.๒.๔.๕ ติดตั้งแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับระบบเดินเรือ ของเรือในหมู่เรือ
ล�ดตระเวนช�ยแดน ในพื้นที่ฐ�นส่งกำ�ลังบำ�รุงทห�รเรือตร�ด ทัพเรือภ�คที่ ๑ อ.แหลมงอบ จว.ตร�ด ระหว่�ง 
๑๘–๒๐ ก.ค.๖๑
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๒. งานควบคุมคุณภาพการสร้างและผลิตแผนที่
 ๒.๑ ตรวจสอบคว�มถูกต้องของต้นฉบับแผนที่เดินเรือ จำ�นวน ๗ ระว�ง ได้แก่ หม�ยเลข ๑๑๗ ๑๑๙ 
๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๒๓๙ และ พ.๒๔

                     

 
 ๒.๒ ตรวจสอบคว�มถูกต้องในทะเลของแผนที่เดินเรือ จำ�นวน ๙ ระว�ง ได้แก่ หม�ยเลข ๑๑๙  ๑๒๐ 
๒๒๕ ๒๕๕ ๒๒๗  ๒๒๗A ๒๖๑ ๒๔๓ และ พ.๒๔
                            

 
 ๒.๓ ตรวจสอบคว�มถูกต้องของแผนที่สำ�รวจ จำ�นวน ๖ ระว�ง ได้แก่ หม�ยเลข ๓๑๘ ๓๒๖ ๓๒๗ 
๓๒๘ ๓๒๙ และ ๓๓๐
 ๒.๔ ออกใบสั่งง�นแผนที่เดินเรือกระด�ษ
  ๒.๔.๑ พิมพ์เพิ่มเติม จำ�นวน ๔ ระว�ง ได้แก่ ส�รบัญแผนที่ ๓๐๘ ๓๓๓ และ ๓๔๐
  ๒.๔.๒ แก้ไขเล็กน้อย จำ�นวน ๙ ระว�ง ได้แก่ หม�ยเลข ๑๐๒ ๑๑๗ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๒๐๖ 
๒๓๙ ๓๓๕ และ ๓๓๕A
  ๒.๔.๓ เปลี่ยนต้นฉบับใหม่ จำ�นวน ๒ ระว�ง ได้แก่ หม�ยเลข ๒๒๕ และ ๒๒๗
  ๒.๔.๔ แผนที่ออกใหม่ จำ�นวน ๓ ระว�ง ได้แก่ หม�ยเลข ๒๒๗A ๓๗๖ และ ๓๗๗
 ๒.๕ ออกใบสั่งง�นแผนที่เดินอิเล็กทรอนิกส์
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  ๒.๕.๑ แผนที่บรรณ�ธิกรใหม่ (New Edition) จำ�นวน ๘ เซลล์ ได้แก่ TH400255 TH400227 
TH400120 TH400121 TH300142 TH300151 TH400243 และ TH400340
  ๒.๕.๒ แผนที่เซลล์ใหม่ (New Cell) จำ�นวน ๓ เซลล์ ได้แก่ TH50227A TH400376 และ 
TH400377

๓. งานจัดเก็บ ลงทะเบียนควบคุมเอกสาร และแก้ไขต้นฉบับแผนที่เดินเรือ
 ๓.๑ จัดเก็บแผนที่เดินเรือบรรณ�ธิกรใหม่ จำ�นวน ๑ ระว�ง หม�ยเลข ๑๑๙
 ๓.๒ จัดเก็บต้นฉบับแผนที่สำ�รวจ จำ�นวน ๓ ระว�ง ได้แก่ หม�ยเลข ๓๒๗ ๓๒๙ และ ๓๓๐
 ๓.๓ จัดเก็บประก�ศช�วเรือที่เกี่ยวข้องกับแผนที่เดินเรือในน่�นน้ำ�ไทย จำ�นวน ๔๔ หม�ยเลข และ
ประก�ศคำ�เตือนเพื่อก�รเดินเรือ จำ�นวน ๕๓ หม�ยเลข
  ๓.๓.๑ ประก�ศช�วเรือถ�วร จำ�นวน ๒๖ หม�ยเลข
  ๓.๓.๒ ประก�ศช�วเรือชั่วคร�ว จำ�นวน ๑๘ หม�ยเลข
  ๓.๓.๓ ประก�ศคำ�เตือนเพื่อก�รเดินเรือ จำ�นวน ๕๓ หม�ยเลข
 ๓.๔ ตรวจสอบ ปรับปรุง และจัดระเบียบตู้เก็บระว�งสำ�รวจแผนที่
 ๓.๕ แก้ไขแผนที่เดินเรือต�มต�มประก�ศช�วเรือ จำ�นวน ๒๖ หม�ยเลข มีแผนที่ที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 
๓๑ ระว�ง
 ๓.๖ ให้บริก�รเบิก-ยืม เอกส�รหลักฐ�นก�รสร้�งแผนที่ จำ�นวน ๖๓ ร�ยก�ร
๔. งานรวบรวมจัดทำาและปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการสร้างแผนที่
 ๔.๑ ปรับปรุงฐ�นข้อมูลระว�งสำ�รวจ ปัจจุบันมีข้อมูลจำ�นวน ๑,๔๗๑ ระเบียน
 ๔.๒ ปรับปรุงฐ�นข้อมูลแผนที่เดินเรือ ปัจจุบันมีข้อมูลจำ�นวน ๘๐ ระเบียน
 ๔.๓ ปรับปรุงฐ�นข้อมูลประก�ศช�วเรือ ปัจจุบันมีข้อมูลจำ�นวน ๓๘๗ ระเบียน
 ๔.๔ จัดเก็บข้อมูลแผนที่เดินเรือต่�งประเทศ ในปีงบประม�ณ ๒๕๖๑  จำ�นวน ๑๓๘ ระว�ง ลงในฐ�น
ข้อมูลแผนที่เดินเรือต่�งประเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS
 ๔.๕ ปรับปรุงและตรวจสอบฐ�นข้อมูลทำ�เนียบไฟและทุ่น จำ�นวน ๕๒๓ ระเบียน
   

 

๕. งานจัดพิมพ์แผนที่และบรรณสาร
 ๕.๑ ง�นจัดพิมพ์ต�มแผนงบประม�ณ ประจำ�ปี ๒๕๖๑
  ๕.๑.๑ หนังสือม�ตร�น้ำ� ปี ๒๕๖๑ จำ�นวน ๕,๐๐๐ เล่ม
  ๕.๑.๒ หนังสือเวล�ดวงอ�ทิตย์และดวงจันทร์ ขึ้น–ตก ประจำ�ปี ๒๕๖๑ จำ�นวน ๕๐๐ เล่ม
  ๕.๑.๓ หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๖๐ จำ�นวน ๕๐๐ เล่ม
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ตัวอย่�งบรรณส�รต่�งๆ ที่ออกแบบและจัดพิมพ์ในปีงบประม�ณ ๒๕๖๒
 ๕.๒ ง�นสนับสนุนหน่วยต่�งๆ 
  ๕.๒.๑ หนังสืออุทกส�ร เล่ม ๑ (ต.ค.๖๐ – ม.ค.๖๑) จำ�นวน ๔๐๐ เล่ม
  ๕.๒.๒ หนังสืออุทกส�ร เล่มที่ ๒ (เม.ย. – ก.ย.๖๑) จำ�นวน ๔๘๐ เล่ม
             ๕.๒.๓ พิมพ์เป�้ปืนแบบ ข. จำ�นวน ๓,๐๐๐ แผ่น
  ๕.๒.๔ พิมพ์เป้�ปืนแบบ ค. จำ�นวน ๓,๙๐๐ แผ่น
  ๕.๒.๕ พิมพ์เป้�ปืนพก จำ�นวน ๗๕,๐๐๐ แผ่น
            ๕.๒.๖ พิมพ์เป้�ปืน M60 จำ�นวน ๕๐๐ แผ่น
            ๕.๒.๗ พิมพ์แผ่นภ�พแสดงภ�พก�รติดตั้งโคมไฟ จำ�นวน ๑,๒๐๐ แผ่น
  ๕.๒.๘ ออกแบบประก�ศนียบัตรข้�ร�ชก�รดีเด่น ประจำ�ปี ๒๕๖๐
  ๕.๒.๙ สนับสนุนสมุดจดบันทึกสำ�หรับแจกเด็กในง�นวันเด็กแห่งช�ติ จำ�นวน ๕๐๐ เล่ม  
  ๕.๒.๑๐ สนับสนุนสมุดจดบันทึกให้กองอุตุนิยมวิทย� กรมอุทกศ�สตร์ จำ�นวน ๕๐๐ เล่ม
  ๕.๒.๑๑ พิมพ์แผ่นเรข�ยิงให้หน่วยบัญช�ก�รต่อสู้อ�ก�ศย�นและรักษ�ฝั่ง ชนิดหน� จำ�นวน ๕๐ แผ่น 
และชนิดบ�ง จำ�นวน ๒๕๐ แผ่น
  ๕.๒.๑๒ พิมพ์แผ่นประช�สัมพันธ์กอล์ฟก�รกุศลกรมอุทกศ�สตร์ จำ�นวน ๒๐๐ แผ่น
  ๕.๒.๑๓ พิมพ์แบบฟอร์มบันทึกข่�วอ�ก�ศก�รบิน แบบ อต.อศ.๑๐๓๐ จำ�นวน ๖,๐๐๐ แผ่น
  ๕.๒.๑๔ พิมพ์แบบฟอร์มบันทึกข่�วอ�ก�ศก�รบิน แบบ อต.ทอ.(๑๐๐๓ ๑๐๐๔ ๑๐๑๓ และ ๑๐๑๖ 
จำ�นวน ๑๒,๐๐๐ แผ่น
  ๕.๒.๑๕ พิมพ์ Strip Making จำ�นวน ๒๒๒,๐๐๐ แผ่น
  ๕.๒.๑๖ พิมพ์ Daily Log จำ�นวน ๓,๖๐๐ แผ่น
  ๕.๒.๑๗ พิมพ์ Traffic Count Approach  จำ�นวน ๒,๔๐๐ แผ่น
  ๕.๒.๑๘ พิมพ์ Approach Control RADAR  จำ�นวน ๔,๒๐๐ ชุด (๑ ชุดมี ๑๑ แผ่น)
  ๕.๒.๑๙ พิมพ์ Approach Control Procedural จำ�นวน ๓,๓๐๐ ชุด (๑ ชุดมี ๑๒ แผ่น)
  ๕.๒.๒๐ พิมพ์ Aerodrome จำ�นวน ๔,๒๐๐ ชุด (๑ ชุดมี ๑๓ แผ่น)
  ๕.๒.๒๑ พิมพ์ Dispatcher จำ�นวน ๓,๐๐๐ ชุด (๑ ชุดมี ๑๙ แผ่น)
  ๕.๒.๒๒ พิมพ์ Traffic Count Aerodrome จำ�นวน ๑,๕๐๐ แผ่น
  ๕.๒.๒๓ พิมพ์ Traffic Log จำ�นวน ๖,๐๐๐ แผ่น
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  ๕.๒.๒๔ พิมพ์ Flight Plan จำ�นวน ๒๗,๐๐๐ แผ่น
  ๕.๒.๒๕ ง�นพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์แผนที่ต�มคว�มต้องก�ร (Print on Demand) ดังนี้
   ๑) แผนที่เดินเรือหม�ยเลข ๑๖๙ จำ�นวน  ๕๐ แผ่น       
   ๒) แผนที่เดินเรือหม�ยเลข ๑๗๐ จำ�นวน  ๕๑ แผ่น  
   ๓) แผนที่เดินเรือหม�ยเลข ๒๔๓ จำ�นวน  ๕๒ แผ่น  
   ๔) แผนที่เดินเรือหม�ยเลข ๑๑๙ จำ�นวน ๕๐ แผ่น    
       ๕) แผนที่เดินเรือหม�ยเลข ๐๔๕ จำ�นวน ๒๐๐ แผ่น
   ๖) แผนที่เดินเรือหม�ยเลข ๑๐๒ จำ�นวน ๑๐ แผ่น
   ๗) แผนที่เดินเรือหม�ยเลข ๑๑๗ จำ�นวน ๑๒ แผ่น
   ๘) แผนที่เดินเรือหม�ยเลข ๒๓๙ จำ�นวน ๑๒ แผ่น 
   ๙) แผนที่เดินเรือหม�ยเลข ๑๒๐ จำ�นวน  ๒๐๐ แผ่น      
   ๑๐) แผนที่พิเศษ หม�ยเลข พ.๒๔  จำ�นวน ๒๐ แผ่น   
  ๕.๒.๒๖ ง�นพิมพ์ด้วยระบบออฟเซต ดังนี้
   ๑) แผนที่เดินเรือหม�ยเลข ๒๓๙ จำ�นวน  ๑,๐๒๐ แผ่น       
   ๒) แผนที่เดินเรือหม�ยเลข ๑๗๑ จำ�นวน  ๑,๑๗๐ แผ่น  
   ๓) แผนที่เดินเรือหม�ยเลข ๑๖๙ จำ�นวน  ๑,๑๒๐ แผ่น
   ๔) แผนที่เดินเรือหม�ยเลข ๑๑๗ จำ�นวน  ๑,๐๓๐ แผ่น
   ๕) แผนที่เดินเรือหม�ยเลข ๑๑๙ จำ�นวน ๑,๒๗๑ แผ่น
   ๖) แผนที่เดินเรือหม�ยเลข ๑๗๐ จำ�นวน ๑,๐๑๑ แผ่น

 
  ๕.๒.๒๗ ถ่�ยรูปง�นกิจกรรมต�่ง ๆ ของกรมอุทกศ�สตร์ จำ�นวน ๕๙ ง�น
  ๕.๒.๒๘ จัดทำ�ใบประก�ศนียบัตรให้นักเรียนหลักสูตรต�่ง ๆ  ของกรมอุทกศ�สตร์ และใบประก�ศ
พิธีปลดทห�รกองประจำ�ก�ร จำ�นวน ๕๔ แผ่น
  ๕.๒.๒๙ ออกแบบและพิมพ์ง�นต่�ง ๆ สนับสนุนหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศ�สตร์ จำ�นวน ๑๖  ง�น

๖. งานพัฒนาองค์บุคคลและอื่นๆ
 ๖.๑ น�ว�เอก ประสิทธิ์  จันทร ผู้อำ�นวยก�รกองสร้�งแผนที่ เดินท�งไปร่วมประชุม EAHC (Steering 
Committee) ณ เมืองเซี๊ยะเหมิน ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน ระหว่�ง ๔-๑๐ มี.ค.๖๑ เข้�ร่วมประชุม CTBT 
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(Science Diplomacy Symposium) ณ กรุงเวียนน�  ส�ธ�รณรัฐออสเตรีย  ระหว่�ง ๑๙ พ.ค. - ๓ มิ.ย.๖๑  และ
เข้�ร่วมประชุมคณะกรรม�ธิก�รอุทกศ�สตร์ภูมิภ�คเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๑๓ (13th East Asia Hydrographic 
Commission) ณ เมืองปูตร�จ�ย� ประเทศม�เลเซีย ระหว่�ง ๑๗-๒๑ ก.ย.๖๑
   

 ๖.๒ น�ว�เอก ชัยยศ  คงขวัญ  รองผู้อำ�นวยก�รกองสร้�งแผนที่  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมก�ร
อ�่นภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศ จำ�นวน ๑๒ ครั้ง ร่วมประชุมกับศูนย์ปฏิบัติก�รเฝ้�ระวังก�รทำ�ประมง (Fisheries 
Monitoring Center : FMC) จำ�นวน ๑๓ ครั้ง เป็นเจ้�หน�้ที่จัดก�รอบรมหลักสูตรก�รสร้�งแผนที่เดินเรือ
สำ�หรับเจ�้หน�้ที่สร้�งแผนที่ รุ่นที่ ๒ และเป็นผู้อำ�นวยก�รฝึกสำ�รวจและวิเคร�ะห์ลักษณะพื้นท้องทะเลท�งยุทธวิธี

       

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมก�รอ่�นภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศ            ร่วมประชุมกับศูนย์ปฏิบัติก�รเฝ�้ระวังก�รทำ�ประมง

        

         จัดก�รอบรมหลักสูตรก�รสร้�งแผนที่เดินเรือ        
 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๓๗

เป็นผู้อำ�นวยก�รฝึกสำ�รวจและวิเคร�ะห์ลักษณะพื้นท้องทะเลท�งยุทธวิธี



 ๖.๓ น�ว�โท ฤทธิเดช  เกตุทอง หัวหน้�แผนกควบคุมคุณภ�พ กองสร้�งแผนที่ เดินท�งไปประชุม
สัมมน�ท�งวิช�ก�รภูมิส�รสนเทศ ESRI Conference และ Defense & Intelligence Forum ประจำ�ปี งป.๖๑ 
ณ เมือง San Diego มลรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริก� ระหว่�ง ๗-๑๕ ก.ค.๖๑
       

  
 ๖.๔ น�ว�ตรี อ�รีย์  หวันหละเบ๊ะ หัวหน�้แผนกแผนที่ยุทธก�ร กองสร้�งแผนที่ ไปศึกษ�หลักสูตร 
“ก�รทำ�แผนที่ทะเลและก�รประเมินข้อมูล” (Marine Cartography and Data Assessment) ณ เมือง 
Taunton  สหร�ชอ�ณ�จักร  ต�มโครงก�ร  IHO – NIPPON Foundation Chart Project  ระหว่�งวันที่ 
๒ ก.ย.–๑๗ ธ.ค.๖๐ และเข้�ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติก�ร หัวข้อ EAHC (Training in Use GNSS for Tide 
Correction for Survey) ณ กรุงจ�ก�ร์ต� ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่�ง ๘–๑๔ ก.ค.๖๑

   

 
 ๖.๕ น�ว�ตรี ไพรัช  พิกุลทอง  ประจำ�แผนกแผนที่เดินเรือ กองสร้�งแผนที่ เดินท�งไปเข้�ร่วม
ก�รประชุมคณะกรรม�ธิก�รอุทกศ�สตร์ภ�คพื้นมห�สมุทรอินเดียตอนเหนือ ครั้งที่ ๑๘ ณ เมืองกัว ส�ธ�รณรัฐ
อินเดีย ระหว่�ง ๘–๑๓ เม.ย.๖๑
     

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๓๘
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ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี
๑. งานสมุทรศาสตร์ 
	 ๑.๑	สำ�รวจสมุทรศ�สตร์บริเวณอ่�วไทย	โดยพ�หนะ	เรือหลวงศุกร์	ระหว่�ง	๕	มี.ค.	–	๒๐	เม.ย.๖๑	

 
	 ๑.๒	ตรวจวัดและวิเคร�ะห์เสียงใต้นำ้�	(Ambient	Sea	Noise)	บริเวณ	จว.ระยอง	จำ�นวน	๑๒	ครั้ง	และ
บริเวณ	จว.ภูเก็ต	จำ�นวน	๑๒	ครั้ง	
	 ๑.๓	 ร่วมก�รฝึกต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ยบนแท่นผลิตก๊�ซธรรมช�ติ	 จว.สงขล�	 ระหว่�ง	 ๑	 –	 ๘	 ส.ค.๖๑	
และ	๑๔	–	๑๘	ส.ค๖๑

 ๑.๔	ตรวจวัดกระแสนำ้�บริเวณอ่�วพัทย�	จว.ชลบุรี	ระหว่�ง	๑	–	๓	พ.ย.๖๐	เพื่อสนับสนุนก�รสวนสน�มท�ง
เรือน�น�ช�ต	ิ
	 ๑.๕	พิจ�รณ�ตรวจสอบพื้นที่	และพิกัดจัดสร้�งแหล่งอ�ศัยสัตว์ทะเล	จำ�นวน	๕๙	พื้นที่
	 ๑.๖	ร่วมฝึกผสม	Guardian	Sea	2018	ระหว่�ง	๒๑	–	๓๐	เม.ย.๖๑	บน	เรือหลวงต�กสิน

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๓๙



	 ๑.๗	ร่วมก�รประชุมโครงก�รสำ�รวจ	“The	2018	R/V	Dr	Fridtjof		Nansen	surveys	in	the	Bay	of	
Bengal,	and	on	the	management	and	capacity	development	components	of	the	programme”	เมื่อ	๑๓	มิ.ย.๖๑ 
ณ	ห้องประชุมกุล�ดำ�	ชั้น	7	อ�ค�รจุฬ�ภรณ์	กรมประมง
	 ๑.๘	ร่วมคณะรองเจ้�กรมอุทกศ�สตร์	ให้ก�รต้อนรับคณะผู้แทนกองทัพเรืออินเดีย	ในโอก�สที่ม�เยี่ยมชม
สถ�นีวัดระดับนำ้�เพื่อก�รเตือนภัยสึน�มิ	และห�รือคว�มร่วมมือด้�นอุทกศ�สตร์	สมุทรศ�สตร์	และอุตุนิยมวิทย�	
เมื่อ	๒๒	ก.พ.๖๑	ณ	ห้องประชุมกรมอุทกศ�สตร์

 ๑.๙	ร่วมคณะรองเจ้�กรมอุทกศ�สตร์			เข้�เยี่ยมชมกิจก�รและดูง�นก�รสำ�รวจธรณีวิทย�ท�งทะเล 
ของ	กรมทรัพย�กรธรณ	ีกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	เมื่อ	๘	มิ.ย.๖๑	

 ๑.๑๐	ดำ�เนินก�รต�มแผนง�นโครงก�รอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	สมเด็จพระเทพ-
รัตนร�ชสุด�ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี	
  ๑.๑๐.๑	ร่วมประชุมคณะอนุกรรมก�รจัดนิทรรศก�รนำ�เสนอผลง�นของโครงก�รอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	เมื่อ	๙	ต.ค.๖๐	ณ	ห้องประชุมหน่วยบัญช�ก�รสงคร�มพิเศษท�งเรือ	อ.สัตหีบ	จว.ชลบุรี
  ๑.๑๐.๒	ร่วมจัดนิทรรศก�รแสดงผลง�นของโครงก�รอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ
ระหว�่ง	๒๗	–	๒๙	พ.ย.๖๐	ณ	โครงก�รพัฒน�ที่ดินจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	อ.แก่งคอย	จว.สระบุรี
  ๑.๑๐.๓	ร่วมประชุมคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นโครงก�รอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ	เมื่อ	๒๕	ม.ค.๖๑	ณ	ห้องประชุมกองบัญช�ก�รกองทัพเรือ	วังนันทอุทย�น	เขตบ�งกอกน้อย	กรุงเทพฯ 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๔๐



	 	 ๑.๑๐.๔	 ร่วมประชุมติดต�มในก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติง�นและงบประม�ณในก�รดำ�เนินง�นสนอง
พระร�ชดำ�ริโครงก�รอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริฯ	ประจำ�ป	ี งป.๖๓	 เมื่อ	๒๔	ก.ค.๖๑	และ		
๑๕	ส.ค.๖๑	ณ	ห้องชมว�รี	กรมกิจก�รพลเรือนทห�รเรือ	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	
	 	 ๑.๑๐.๕	ร่วมประชุมสรุปผลก�รศึกษ�วิจัยทรัพย�กรก�ยภ�พและชีวภ�พในพื้นที่ปกปักทรัพย�กร	
โครงก�รอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	เมื่อ	๓	ก.ย.๖๑	ในพื้นที่	อ.สัตหีบ	จว.ชลบุรี
	 	 ๑.๑๐.๖	 สำ�รวจทรัพย�กรก�ยภ�พและชีวภ�พ	 บริเวณพื้นที่เก�ะแสมส�รและบริเวณใกล้เคียง	
อ.สัตหีบ	จว.ชลบุรี	ครั้งที	่๑	ระหว่�ง	๓	–	๕	พ.ย.๖๐	ครั้งที	่๒	ระหว่�ง	๑๙	–	๒๑	ม.ค.๖๑	ครั้งที่	๓	ระหว่�ง	๑๖	– 
๒๓	มี.ค.๖๑	ครั้งที่	๔	ระหว่�ง	๑๘	–	๒๐	พ.ค.๖๑	และครั้งที่	๕	ระหว่�ง	๑๑	–	๒๐	ก.ค.๖๑

๒. งานระดับนำ้า 
	 ๒.๑	 ตรวจสอบค่�ระดับและซ่อมบำ�รุงสถ�นีวัดระดับนำ้�ที่กองบัญช�ก�รกองทัพเรือ	 เขตบ�งกอกใหญ่	
กรุงเทพฯ	 ระหว่�ง	๒๓	–	๒๕	 เม.ย.๖๑	และสถ�นีวัดระดับนำ้�ป้อมพระจุลจอมเกล�้	 จว.สมุทรปร�ก�ร	 ระหว่�ง	
๕	–	๙	มิ.ย.๖๑	
	 ๒.๒	 ตรวจสอบค่�ระดับและซ่อมบำ�รุงสถ�นีวัดระดับนำ้�	 บริเวณอ�่วไทยฝั่งตะวันออก	 และสำ�รวจพื้นที่
เพื่อติดตั้งสถ�นีวัดระดับนำ้�บริเวณเก�ะข�มใหญ่	จว.ชลบุรี	ระหว่�ง	๑๘	–	๒๙	ธ.ค.๖๐
 ๒.๓	ตรวจสอบค่�ระดับ	และซ่อมบำ�รุงสถ�นีวัดระดับนำ้�	บริเวณอ่�วไทยฝั่งตะวันตก	ระหว�่ง	๑	–	๒๕	พ.ค.๖๑ 
	 ๒.๔	 ตรวจสอบค่�ระดับ	 เก็บข้อมูล	 และซ่อมบำ�รุงสถ�นีวัดระดับนำ้�บริเวณฝั่งทะเลอันด�มัน	 ระหว่�ง		
๒๕	พ.ย.	–	๖	ธ.ค.๖๐	ระหว่�ง	๒๗	ม.ค.	–	๒๕	ก.พ.๖๑	และ	ระหว่�ง	๑๑	–	๒๐	มิ.ย.๖๑
	 ๒.๕	จัดทำ�ม�ตร�นำ้�ประจำ�ปี	๒๕๖๒
	 ๒.๖	ร่วมก�รประชุม	ดังนี้
	 	 ๒.๖.๑	คณะอนุกรรมก�รวิเคร�ะห์ติดต�มและวิเคร�ะห์แนวโน้มสถ�นก�รณ์นำ้�	เมื่อ	๑๗	ก.ย.๖๑	
ณ	ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติก�รนำ้�อัจฉริยะ	ชั้น	๓	อ�ค�ร	๙๙	ป	ีหม่อมหลวงชูช�ติ	กำ�ภู	กรมชลประท�น	ส�มเสน	
เขตดุสิต	กรุงเทพฯ
	 	 ๒.๖.๒	เกี่ยวกับก�รติดต�มและร�ยง�นคว�มก้�วหน้�มติคณะกรรมก�รทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ต	ิ
(กนช.)	 และข้อส่ังก�รของประธ�นคณะกรรมก�ร	 ระหว่�ง	 ๙	 –	 ๑๐	 ส.ค.๖๑	 	 ณ	 โรงแรมไม้แก้วดำ�เนินรีสอร์ท	
อ.ดำ�เนินสะดวก	จว.ร�ชบุรี
  ๒.๖.๓	คณะอนุกรรมก�รวิเคร�ะห์ติดต�มสถ�นก�รณ์และบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�	เมื่อ	๓	พ.ค.๖๑ 
ณ	ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติก�รนำ้�อัจฉริยะ	ชั้น	๓	อ�ค�ร	๙๙	ป	ีหม่อมหลวงชูช�ติ		กำ�ภู	กรมชลประท�น	ส�มเสน	
เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	และ	เมื่อ	๓๐	พ.ค.๖๑	ณ	ห้องประชุม	๓๐๑	ตึกบัญช�ก�ร	๑	ชั้น	๓	ทำ�เนียบรัฐบ�ล	เขตดุสิต	
กรุงเทพฯ
  ๒.๖.๔	คณะกรรมก�รบูรณ�ก�รฐ�นข้อมูลนำ้�และภูมิอ�ก�ศแห่งช�ติ	เมื่อ	๒๓	มี.ค.๖๑	ณ	ห้องประชุม
อ�ค�รพระจอมเกล้�	กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	เขตร�ชเทวี	กรุงเทพฯ
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๓. งานวิศวกรรมชายฝั่ง                              
	 ๓.๑	ติดต�มก�รเปลี่ยนแปลงช�ยฝั่ง
  ๓.๑.๑	บริเวณห�ดย�วและช�ยฝั่ง	โรงเรียนชุมพลทห�รเรือ	จว.ชลบุร	ีระหว�่ง	๑๕	–	๒๙	ธ.ค.๖๐

ะ

  ๓.๑.๒	บริเวณแหลมโจรครำ่�		เก�ะสมุย		จว.สุร�ษฎร์ธ�นี		ระหว่�ง	๑๕	–	๒๑	ม.ค.๖๑	และ 
๑	–	๑๐	ส.ค.๖๑	และบริเวณห�ดบ้�นทอน	จว.นร�ธิว�ส	ระหว่�ง	๗	–	๑๘	ก.ย.๖๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๔๒

หาดยาว

ชายฝั่ง รร.ชุมพลทหารเรือ
ชายฝั่ง โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

ถ่ายจาก Drone

แหลมโจรครำ่า หาดบ้านทอน

ภาพแหลมโจรครำ่า
ถ่ายจาก Drone



	 	 ๓.๑.๓	บริเวณฐ�นทัพเรือสัตหีบ	บริเวณอ�่วดงต�ล	และเก�ะพระ	อ.สัตหีบ	จว.ชลบุรี	ระหว่�ง	
๑๔	–	๒๘	ก.พ.๖๑

	 	 ๓.๑.๔	บริเวณวังไกลกังวล	และห�ดทร�ยใหญ่	จว.ประจวบคีรีขันธ	์ระหว่�ง	๓	–	๑๒	พ.ค.๖๑

	 ๓.๒	สนับสนุนง�นขุดลอกและร่องนำ้�
  ๓.๒.๑	กำ�หนดแนวเส้นท�งในก�รนำ�เรือที่ปลดประจำ�ก�รขึ้นฝั่งที่โรงเรียนชุมพลทห�รเรือ	จว.ชลบุรี
	 	 ๓.๒.๒	สำ�รวจและวิเคร�ะห์ลักษณะช�ยฝั่งเพื่อกำ�หนดพื้นที่ขึ้น-ลงเรือ	ระหว่�ง	๖	–	๑๐	ธ.ค.๖๐	
จว.พังง�	
	 	 ๓.๒.๓	คำ�นวณอัตร�ก�รตกตะกอนในเขตท่�เรือต�่ง	ๆ
	 ๓.๓	สนับสนุนง�นท่�เรือและสิ่งก่อสร้�งช�ยฝั่ง
  ๓.๓.๑	สำ�รวจบริเวณช�ยฝั่งแหลมพันว�	จว.ภูเก็ต	และแหลมห�งน�ค	จว.กระบี่		ระหว่�ง 
๒๔	เม.ย.	–	๑๑	พ.ค.๖๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๔๓

อ่าวดงตาล เกาะพระ

วังไกลกังวล หาดทรายใหญ่

แหลมพันวา แหลมหางนาค
ภาพชายฝั่งแหลมพันวา

ถ่ายจาก Drone



	 	 ๓.๓.๒	วิเคร�ะห์ลักษณะพื้นท้องทะเลบริเวณท�่เรือ

	 ๓.๔	ร่วมก�รประชุม
	 	 ๓.๔.๑	คณะทำ�ง�นด้�นระบบนิเวศท�งทะเลและช�ยฝั่ง	ณ	กรมทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง	
เมื่อ	๒๖	เม.ย.๖๑
	 	 ๓.๔.๒	 คณะอนุกรรมก�รบูรณ�ก�รด้�นก�รจัดก�รก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่งทะเล	 ณ	 กรมทรัพย�กร
ท�งทะเลและช�ยฝั่ง	เมื่อ	๕	ก.ค.๖๑	และ	๒๑	ส.ค.๖๑
  ๓.๔.๓	คณะอนุกรรมก�รเพื่อแก้ไขปัญห�พื้นที่พระร�ชนิเวศน์มฤคท�ยวัน	ณ	เรือนพักเจ�้พระย�
ร�มร�ฆพ	พระร�ชนิเวศน์มฤคท�ยวันฯ	อ.ชะอำ�	จว.เพชรบุรี	เมื่อ	๑๓	ก.ค.๖๑	และ	ณ	กรมทรัพย�กรท�งทะเล
และช�ยฝั่ง	เมื่อ	๒๗	ส.ค.๖๑

๔. งานเครื่องมือสำารวจสมุทรศาสตร์
	 ๔.๑	สอบเทียบเครื่องมือสำ�รวจสมุทรศ�สตร์	บริเวณฝั่งทะเลอันด�มัน	ระหว่�ง	๕	–	๑๐	ก.พ.๖๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๔๔



รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๔๕

 ๔.๒	ติดตั้งเครื่องวัดระดับนำ้�ที่เก�ะข�มใหญ	่จว.ชลบุรี	และที่บ้�นห�ดเล็ก	จว.ตร�ด	รวมทั้งย�้ยสถ�นีนำ้�
พร้อมเปลี่ยนเครื่องวัดระดับนำ้�จ�กแบบแรงกดดันนำ้�เป็นแบบเรด�ร์ที่นิคมอุตส�หกรรมม�บต�พุด	 จว.ระยอง	
และรื้อถอนพร้อมเปลี่ยนเครื่องวัดระดับนำ้�ที่สถ�นีนำ้�สัตหีบ	จว.ชลบุรี			ระหว่�ง	๒๗	มี.ค.	–	๕	เม.ย.๖๑
	 ๔.๓	 เปลี่ยนซิมก�ร์ดประจำ�สถ�นีวัดระดับนำ้�สัตหีบ	 จว.ชลบุรี	 สถ�นีวัดระดับนำ้�แหลมสิงห์	 จว.จันทบุรี	
และ	สถ�นีวัดระดับแหลมธรรมช�ติ	จว.ตร�ด	ระหว่�ง	๒๒	–	๒๗	ก.ค.๖๑

	 ๔.๔	 ร่วมฝึกภ�คปฏิบัติก�รวิเคร�ะห์ลักษณะชั้นตะกอนพื้นท้องทะเลกับเจ้�หน้�ที่จ�กกรมทรัพย�กรธรณี	
บนเรือหลวงจันทร	ระหว�่ง	๓	–	๑๒	ก.ย.๖๑

๕. งานข้อมูลสมุทรศาสตร์ 
 ให้ก�รสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยง�นร�ชก�ร	จำ�นวน	๑๒	ครั้ง	สนับสนุนข้อมูลให้สถ�นศึกษ�	จำ�นวน	๔	ครั้ง 
และสนับสนุนข้อมูลให้เอกชน		จำ�นวน		๕		ครั้ง			และสนับสนุนข้อมูลระดับนำ้�ให้หน่วยง�นต่�งประเทศ			ได้แก่	
Permanent	Service	 for	Mean	Sea	Level	 (PSMSL)	University	of	Hawaii	 (UH)	Japan	Coast	Guard	
(JCG)	และ	Global	Sea	Level	Observing	System	(GLOSS)

๖. งานฝึก ศึกษา อบรม
	 ๖.๑	เข้�รับก�รอบรมก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลก�รเคลื่อนตัวของแผ่นดิน	ระหว่�ง	๑๓	–	๑๗	พ.ย.๖๐	ณ	สถ�บัน
ทรัพย�กรทะเลและช�ยฝั่ง	มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์	อ.ห�ดใหญ่	จว.สงขล�
	 ๖.๒	เข้�รับก�รอบรมหลักสูตรเรือดำ�นำ้�เบื้องต้นสำ�หรับน�ยทห�รสัญญ�บัตร	งป.๖๑	ระหว่�ง	๔	มิ.ย.	–	
๒๗	ก.ค.๖๑		ณ	อ�ค�รเครื่องฝึกศูนย์ยุทธก�รเรือดำ�นำ้�	กองเรือดำ�นำ้�	กองเรือยุทธก�ร
	 ๖.๓	จัดก�รอบรมหลักสูตรก�รสำ�รวจและวิเคร�ะห์ข้อมูลด้�นสมุทรศ�สตร์	สำ�หรับก�รปฏิบัติก�รท�งเรือ
เบื้องต้น	ระหว�่ง	๒๙	มิ.ย.	–	๒๖	ก.ค.๖๑	ณ	โรงเรียนอุทกศ�สตร์		โดยมีข้�ร�ชก�รกองสมุทรศ�สตร์		จำ�นวน 
๘	น�ย	เข้�รับก�รอบรมฯ



รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๔๖

๗. งานสนับสนุนอื่น ๆ
 ๗.๑	 สำ�รวจค่�ระดับนำ้�และพิกัด	 โรงเรียนน�ยเรือ	 จว.สมุทรปร�ก�ร	 เพื่อประกอบก�รว�งแผนในก�รแก้
ปัญห�ก�รระบ�ยนำ้�ท่วมขังบริเวณบ้�นพักโรงเรียนน�ยเรือ		หลังพิพิธภัณฑ์ทห�รเรือ		และบริเวณหน้�กองร้อย
รักษ�คว�มปลอดภัยที่	๖		ระหว่�ง	๑	–	๔	มิ.ย.๖๑	และ	ระหว่�ง	๖	–	๙	ก.ค.๖๑
	 ๗.๒	 ร่วมเป็นคณะทำ�ง�นพิจ�รณ�ร่�งสัญญ�	 (ก�รทดสอบและประเมิน)	 กิจกรรมภ�ยหลังก�รรับรอง
สถ�นี	 RN	 65	 และ	 PS	 41	 และร่วมประชุมเพื่อเตรียมก�รในก�รจัดทำ�ร่�งสัญญ�กิจกรรมภ�ยหลังก�รรับรอง
สถ�นี	PS	41	ณ	สถ�นีวัดคว�มสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่	ระหว่�ง	๒๑	–	๒๕	พ.ค.๖๑
 ๗.๓	ให้นักศึกษ�จ�กภ�ควิช�ว�ริชศ�สตร์	คณะวิทย�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	จำ�นวน	๒	คน	เข้�ฝึกง�น 
ระหว�่ง	๑	มิ.ย.	–	๒๐	ก.ค.๖๑	และจ�กภ�ควิช�วิทย�ศ�สตร์ท�งทะเล	คณะวิทย�ศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	
จำ�นวน	๒	คน	เข�้ฝึกง�น	ระหว่�ง	๑	–	๒๙	มิ.ย.๖๑			
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ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี
๑. งานตรวจอากาศและสถิติ
 ๑.๑ งานสนับสนุนงานตรวจและรายงานสภาพอากาศ

	 	 ๑.๑.๑	ตรวจอากาศผิวพื้น	จำานวน	๒,๙๒๐	ครั้ง	ตรวจอากาศชั้นบน	จำานวน	๗๓๐	ครั้ง
  ๑.๑.๒	 จัดเจ้าหน้าท่ีไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศเกาะแสมสาร	 ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช	อันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ	จำานวน	๕๒	ครั้ง

	 	 ๑.๑.๓	สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตรวจอากาศพร้อมอุปกรณ์ไปปฎิบัติราชการทะเล			พื้นที่อ่าวไทย
ฝั่งตะวันออกร่วมกับเรือหลวงสุริยะ	และเรือหลวงพฤหัสบดี

  ๑.๑.๔ จัดทำาสรุปสภาพอากาศจากผลการตรวจที่ได้จาก สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ จำานวน 
๒๐ สถานี

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๔๗



  ๑.๑.๕	จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการตรวจอากาศขีปนวิถี		ให้กับหน่วยบัญชาการ
ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง	

  ๑.๑.๖	จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศชั้นบน			เพื่อสนับสนุนการโดดร่มให้กับหลักสูตร
ส่งทางอากาศกองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน	และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ	จำานวน	๑๑	คร้ัง

 ๑.๒ งานสนับสนุนอื่น ๆ
  ๑.๒.๑	สนับสนุนข้อมูลการกำาหนดพื้นที่ค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล	(SARMAP)	จำานวน	
๘	เหตุการณ์

 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๔๘



	 	 ๑.๒.๒	จัดส่งนายทหารอุตุนิยมวิทยาร่วมการฝึกภาคในประเทศและต่างประเทศ	ของหมู่เรือฝึก
นักเรียนนายเรือ ประจำาปี งป.๖๑

	 	 ๑.๒.๓	ทำาการคาดหมายสภาพอากาศรายเดือน	จำานวน	๑๒	ฉบับ
	 ๑.๓	งานซ่อมบำารุงสถานีตรวจอากาศ
	 	 ๑.๓.๑	งานซ่อมบำารุงสถานีตรวจอากาศ	พื้นที่ภาคใต้	จำานวน	๒	ครั้ง	ครั้งละ	๒๕	วัน
	 	 ๑.๓.๒	งานซ่อมบำารุงสถานีตรวจอากาศ	พื้นที่ภาคตะวันออก	จำานวน	๓	ครั้ง	ครั้งละ	๘	วัน

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๔๙



 ๑.๔ งานพัฒนากำาลังพล
	 	 ๑.๔.๑	งานฝึกอบรมหลักสูตรอุตุนิยมวิทยาทหารปืนใหญ่	เมื่อวันที่	๑๗	พ.ค.๖๑

  ๑.๔.๒	 จัดส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรแบบจำาลองเชิงตัวเลข	 และการวิเคราะห์สภาพ
อุตุนิยมวิทยาต่อการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล	ณ	ประเทศออสเตรเลีย	ระหว่างวันที่	๒๗	ส.ค.-	
๑ ก.ย.๖๑ โดยทุนของกองทัพเรือ 

                                                                             
      ๑.๔.๓	ฝึกอบรมแบบจำาลองช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล	(SARMAP)	ต้ังแต่วันท่ี	๑๒	-	๑๔	ก.ย.๖๑

  

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๕๐



๒. งานเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
 ๒.๑	ซ่อมบำารุงเครื่องมือสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ	ทุก	ๆ	๔	เดือน	จำานวน	๒๒	สถานี	ได้แก่	
									 ๒.๑.๑	สถานีตรวจอากาศ	กองอุตุนิยมวิทยา	อ.สัตหีบ	จว.ชลบุรี
									 ๒.๑.๒	สถานีตรวจอากาศ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเกาะแสมสาร	จว.ชลบุรี
									 ๒.๑.๓	สถานีตรวจอากาศ	เกาะหมู	จว.ชลบุรี
									 ๒.๑.๔	สถานีตรวจอากาศ	เกาะเตาหม้อ	จว.ชลบุรี
								 ๒.๑.๕	สถานีตรวจอากาศ	ประภาคารระยอง	จว.ระยอง
        ๒.๑.๖ สถานีตรวจอากาศกองบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จว.ระยอง
								 ๒.๑.๗	สถานีตรวจอากาศ	กระโจมไฟคลองใหญ่	จว.ตราด
        ๒.๑.๘ สถานีตรวจอากาศ เกาะกูด จว.ตราด 
						 		 ๒.๑.๙	สถานีตรวจอากาศ	หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน	๑๘๒	จว.ตราด
					 	 ๒.๑.๑๐	สถานีตรวจอากาศ	อ.หัวหิน	จว.ประจวบคีรีขันธ์
					 	 ๒.๑.๑๑	สถานีตรวจอากาศ	เกาะมัตโพน	จว.ชุมพร
					 	 ๒.๑.๑๒	สถานีตรวจอากาศ	อ.หลังสวน	จว.ชุมพร
					 	 ๒.๑.๑๓	สถานีตรวจอากาศ	อ.เกาะสมุย	จว.สุราษฎร์ธานี
					 	 ๒.๑.๑๔	สถานีตรวจอากาศ	ฐานทัพเรือสงขลา	ทัพเรือภาคที่	๒	จว.สงขลา
					 	 ๒.๑.๑๕	สถานีตรวจอากาศ	ท่าเรือน้ำาลึก	จว.ระนอง
      ๒.๑.๑๖ สถานีตรวจอากาศ เกาะพยาม จว.ระนอง
	 	 ๒.๑.๑๗	สถานีตรวจอากาศ	เกาะสิมิลัน	จว.พังงา
											 ๒.๑.๑๘	สถานีตรวจอากาศ	ฐานทัพเรือพังงา	ทัพเรือภาคที่	๓	จว.พังงา
											 ๒.๑.๑๙	สถานีตรวจอากาศ	กระโจมไฟเขาหน้ายักษ์	จว.พังงา
           ๒.๑.๒๐ สถานีตรวจอากาศ เกาะลันตา จว.กระบี่
	 	 ๒.๑.๑๒	สถานีตรวจอากาศ	เกาะตะง่าห์	จว.สตูล
											 ๒.๑.๒๒	สถานีตรวจอากาศ	ทัพเรือภาคที่	๓	จว.ภูเก็ต
	 ๒.๒	ซ่อมบำารุงเครื่องมือตรวจอากาศชนิดติดตั้งประจำาที่	ทุก	ๆ	๔	เดือน	จำานวน		๖	สถานี	ได้แก่
  ๒.๒.๑ สถานีตรวจอากาศ สถานีปฏิบัติการฐานบิน กองบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จว.ระยอง
	 	 ๒.๒.๒	สถานีตรวจอากาศ	สนามอุตุนิยมวิทยา	กองอุตุนิยมวิทยา	จว.ชลบุรี
	 	 ๒.๒.๓	สถานีตรวจอากาศ	ประภาคารแหลมสิงห์	จว.จันทบุรี
	 	 ๒.๒.๔	สถานีตรวจอากาศ	สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	จว.ประจวบคีรีขันธ์																																								
	 	 ๒.๒.๕	สถานีตรวจอากาศ	ประภาคารหลังสวน	จว.ชุมพร
  ๒.๒.๖	สถานีตรวจอากาศ	สถานีปฏิบัติการฐานบิน	ฐานทัพเรือสงขลา	ทัพเรือภาคที่	๒	จว.สงขลา
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๓. งานพยากรณ์อากาศและแจ้งเตือนภัย
	 ๓.๑	งานจัดทำาและวิเคราะห์แผนที่อากาศ
					 	 ๓.๑.๑	บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้นแผ่นหลัก	จำานวน	๑,๔๖๐	แผ่น
					 	 ๓.๑.๒	บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้นแผ่นย่อย	จำานวน	๒,๙๒๐	แผ่น
					 	 ๓.๑.๓	บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบนที่ระดับต่าง	ๆ	จำานวน	๑,๔๖๐	แผ่น
					 	 ๓.๑.๔	บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ลมชั้นบนระดับ	๒,๐๐๐	ฟุต	แผ่นขยายจำานวน	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	๑,๔๖๐	แผ่น
					 	 ๓.๑.๙	แจกจ่ายแผนที่แผ่นประกาศให้กับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน	จำานวน	๖,๕๐๐	แผ่น

	 ๓.๒	งานพยากรณ์อากาศ
								 ๓.๒.๑	บรรยายสรุปข่าวอากาศภายในกองอุตุนิยมวิทยา	จำานวน	๒๐๘	ครั้ง
								 ๓.๒.๒	 จัดทำาคำาพยากรณ์อากาศและตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์และโปรแกรมไลน์	 จำานวน	
๑๘,๖๐๙	ครั้ง
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								 ๓.๒.๓	ออกคำาเตือนสภาวะอากาศเลวร้าย	จำานวน	๑๕๕	ฉบับ
								 ๓.๒.๔	จัดทำาคำาพยากรณ์อากาศในรูปแบบแผนที่แผ่นประกาศ	จำานวน	๒๙,๔๗๗	ฉบับ
								 ๓.๒.๕	เผยแพร่คำาพยากรณ์อากาศผ่านเว็บไซต์	www.rtnmet.org	มีผู้เข้าชมตลอดทั้งปี	จำานวน	
๘๑,๐๐๔	ครั้ง	
	 	 ๓.๒.๖	 จัดทำาแฟ้มข้อมูลสำาหรับการบรรยายสรุปลักษณะอากาศและวิเคราะห์ผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติการทางทหาร	ส่งให้กับศูนย์สนับสนุนการแจ้งเตือนภัย	ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย		กองทัพเรือ	จำานวน	๓๖๕	ครั้ง
								 ๓.๒.๗	จัดทำาแผนภาพพยากรณ์คลื่นด้วยแบบจำาลองเชิงตัวเลข	Wave	Model	(WAM)	จำานวน	
๗๓๐	ครั้ง	ใน	๒	พื้นที	่ได้แก่	พื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และพื้นที่อ่าวไทยไปจนถึงทะเลอันดามัน
        ๓.๒.๘	ส่งนายทหารพยากรณ์อากาศบรรยายความรู้ด้านการพยากรณ์อากาศให้กับ	ชมรมลูกเสือนาว ี 
จำานวน	๒	ครั้ง
        ๓.๒.๙	 ส่งนายทหารพยากรณ์อากาศร่วมการฝึกภาคทะเลของหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ จำานวน 
๒	ครั้ง
	 	 ๓.๒.๑๐	บรรยายความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ	จำานวน	๑๐	ครั้ง
 ๓.๓	ผลการติดตามประเมินผลตามตัวช้ีวัดกระบวนการจัดการด้านการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัย

๔. งานสื่อสารข่าวอากาศ
	 ๔.๑	 การติดต่อสื่อสารทางระบบวิทยุโทรศัพท์	 (SSB)	 ๑	 ติดต่อสื่อสารกับหมวดเรืออุทกศาสตร์	 และ
สถานีประภาคาร	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์	จำานวน	๔๘๔	ครั้ง/ปี 
 ๔.๒	การติดต่อสื่อสารทางระบบวิทยุโทรเลข	(CW)	กระจายข่าวอากาศให้กับเรือหลวงในทะเล	ทางระบบ 
CW	ด้วยความถี่	๖๕๐๐	KHz.	เป็นประจำาทุกวัน	เวลา	๐๗๑๕	และ	๑๖๓๐	จำานวน	๗๓๐	ครั้ง/ปี
	 ๔.๓	การติตต่อสื่อสารทางระบบโทรสาร	(FAX)
	 	 ๔.๓.๑	 รับข่าวราชนาวีที่มีมาถึงหน่วย	 และส่งข่าวให้หน่วยต่างๆ	 ตามจ่าหน้าที่อยู่นอกหน่วย	
จำานวน	๖๒๕	ฉบับ/ปี
	 	 ๔.๓.๒	 ส่งข่าวพยากรณ์อากาศให้กับหน่วยต่างๆ	 ในกองทัพเรือ	 ส่วนราชการและหน่วยงาน
เอกชนตามที่ร้องขอ	จำานวน	๔,๐๑๕	ฉบับ/ปี
	 ๔.๔	การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ	(INTERNET)
  ๔.๔.๑	รับข้อมูลข่าวสารทางอุตุนิยมวิทยา		จากศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงใต้	กรมอุตุนิยมวิทยา	ในเขตพื้นที่เอเชีย	ออสเตรเลีย	และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค	ทางอินเตอร์เน็ต							
จำานวน	๑๗,๑๕๕	หัวข้อ/ปี
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	 	 ๔.๔.๒	 ส่งข่าวพยากรณ์อากาศให้กับหน่วยต่าง	 ๆ	 ในกองทัพเรือ	 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	
(E-MAIL)	จำานวน	๑๖,๔๒๕	ฉบับ/ปี
	 ๔.๕	การบริการข้อมูลข่าวสารภายในหน่วย	ทำาการกระจายเสียงตามสาย	เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารให้
แก่กำาลังพลและครอบครัว	ในบริเวณพื้นที่กองอุตุนิยมวิทยาและใกล้เคียง	จำานวน	๓๖๕	ครั้ง/ปี	
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(Navigational Support Center)
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ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี
๑. การปฏิบัติงานตามแผน
	 ๑.๑	ตรวจซ่อมบำ�รุงเครื่องหม�ยท�งเรือ	ในเขตรับผิดชอบ	เป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย
	 ๑.๒	 ตรวจสภ�พก�รทำ�ง�นของระบบติดต�มระยะไกลและส�รสนเทศเครื่องหม�ยท�งเรือ	 เป็นไปด้วย
คว�มเรียบร้อย
	 ๑.๓	ตรวจตร�ดูแลที่ดิน	ในเขตรับผิดชอบ	ไม่มีผู้บุกรุก	เป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย
	 ๑.๔	สนับสนุนก�รเบิกจ่�ยบรรณส�รก�รเดินเรือ	แผนที่	 และซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ก�รเดินเรือ	 เรียบร้อย			
ต�มที่ได้รับก�รร้องขอ

๒. การปฏิบัติงานที่สำาคัญ
	 ๒.๑	พลเรือตรี	ปรีช�		สมสุขเจริญ	ผู้อำ�นวยก�รศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือ	กรมอุทกศ�สตร์	และคณะ	
เดินท�งไปปฏิบัติร�ชก�รตรวจก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่สถ�นีอุทกศ�สตร์และเจ้�หน้�ที่ประภ�ค�ร	 ในพื้นที่
ฝั่งตะวันออกของอ่�วไทย	(จว.ชลบุรี	จว.ระยอง	จว.จันทบุรี	และ	จว.ตร�ด)	ระหว่�งวันที่	๒	–	๖	ก.ค.๖๑
	 ๒.๒	พลเรือตรี	ปรีช�		สมสุขเจริญ	ผู้อำ�นวยก�รศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือ	กรมอุทกศ�สตร์	และคณะ	
เดินท�งไปปฏิบัติร�ชก�รตรวจก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่สถ�นีอุทกศ�สตร์	และเจ้�หน้�ที่ประภ�ค�ร	ในพื้นที่
ฝั่งตะวันตกของอ่�วไทย	 และฝั่งตะวันตกของประเทศไทย	 (จว.ประจวบคีรีขันธ์	 จว.ชุมพร	 จว.สุร�ษฎร์ธ�นี	
จว.ตรัง	จว.พังง�	จว.ภูเก็ต	และ	จว.สงขล�)	ระหว่�งวันที่	๗	–	๑๒	พ.ค.๖๑
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กองบริการการเดินเรือ (Navigational Service Division)
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๑. งานสนับสนุนการเดินเรือ
 ๑.๑ การให้บริการจำาหน่ายแผนที่เดินเรือ จำานวน ๒,๓๒๘ แผ่น เป็นเงิน ๙๓๑,๒๐๐ บาท

การให้บริการแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ
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 ๑.๒ การให้บริการจำาหน่ายบรรณสารการเดินเรือไทย จำานวน ๒,๘๑๙ เล่ม เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๓,๙๕๐ บาท

	 	 ๑.๓	การให้บริการจำาหน่ายแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์	จำานวน	๕	เซลล์		

  ๑.๔ การให้บริการจ่ายแผนที่เดินเรือไทย แผนที่พิเศษ แผนที่ลับ แผนที่ยุทธการ และบรรณสาร

การเดินเรือไทย ให้กับหน่วยงานภายในและนอกกองทัพเรือ

  

  ๑.๕ การให้บริการเบิกยืมแผนที่และบรรณสารการเดินเรือต่างประเทศ สำาหรับการเดินทางไป

ต่างประเทศของหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ รวมทั้งเบิกยืมแผนที่เดินเรือต่างประเทศ ให้กับหน่วยงานในกองทัพเรือ 
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๒. งานแจ้งเตือนภัยพิบัติทางทะเล การออกประกาศชาวเรือ
 ๒.๑ การออกประกาศชาวเรือ (ปชร.) จำานวน  ๔๒ หมายเลข

 

 
	 ๒.๒	การออกประกาศคำาเตือนเพื่อการเดินเรือ	(Navigational	Warnings)	จำานวน	๖๓	หมายเลข
 

 
	 ๒.๓	การพิจารณาแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล	จำานวน	๑๘	เรื่อง

 

๓. การส่งกำาลังบำารุงสายอุทกศาสตร์
	 ๓.๑	คลังเครื่องมือเดินเรือ	กองบริการการเดินเรือ	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	ดำาเนินการด้านพัสดุ	ดังนี้
	 	 ๓.๑.๑	การขึ้นบัญชีพัสดุสายอุทกศาสตร์ในระบบ	SUPPINV	1-3	จำานวน	๒๔๒	เรื่อง	
	 	 ๓.๑.๒	การขึ้นบัญชีการจัดซื้อจัดจ้าง	กรณีเร่งด่วน	จำานวน	๔๗๒	เรื่อง
  ๓.๑.๓		 การเบิก-จ่ายพัสดุสายอุทกศาสตร	์เครื่องมือและอุปกรณ์การแผนที่และบรรณสารเดินเรือ
ให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ จำานวน ๔๓๕ ใบเบิก 

  

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๕๙



  ๓.๒	การจัดประชุมคณะกรรมการอำานวยการคลังใหญ่	กรมอุทกศาสตร์	เพื่อพิจารณาชื่อรายการ
และหมายเลขประจำาพัสดุสายอุทกศาสตร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพัสดุสายอุทกศาสตร์	จำานวน	๒	ครั้ง
	 	 ๓.๓	 ขออนุมัติใช้ชื่อรายการและหมายเลขประจำาพัสดุสายอุทกศาสตร์	 เพื่อใช้ในการบริหาร
พัสดุสายอุทกสาสตร์	จำานวน	๖๕๑	รายการ			
  ๓.๔	 การปฏิบัติราชการตรวจสอบ	 ซ่อมบำารุงเครื่องมือเดินเรือให้กับหน่วยต่าง	 ๆ	 ในกองทัพเรือ 
พื้นที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า	 กรมอู่ทหารเรือ	 พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ	 ทัพเรือภาคที่	 ๑	 พื้นที่ฐานทัพเรือ
สงขลา	ทัพเรือภาคที่	๒	และพื้นที่ฐานทัพเรือพังงา	ทัพเรือภาคที่	๓	รวมออกปฏิบัติราชการ	จำานวน	๓๗	ครั้ง

    
	 	 ๓.๕	 การปฏิบัติราชการซ่อมบำารุงและตรวจสอบระยะการส่งสัญญาณวิทยุค่าแก้พิกัดตำาบลท่ีสถานี	
DGPS	หลังสวน	อ.หลังสวน	จว.ชุมพร	จำานวน	๒	ครั้ง	

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๖๐



  ๓.๖	 การปฏิบัติราชการการส่งพัสดุสายอุทกศาสตร์ให้กับสถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ	 สถานีอุทกศาสตร์
หัวหิน	สถานีอุทกศาสตร์สงขลา	และสถานีอุทกศาสตร์พังงา	จำานวน	๕	ครั้ง
	 	 ๓.๗	 การปฏิบัติราชการดำารงความพร้อมด้านยุทธการสายอุทกศาสตร์	 สนับสนุนให้กับหน่วย
ต่าง	ๆ	ของกองทัพเรือ	ในพื้นที่ทัพเรือภาค	๑	ทัพเรือภาค	๒	และทัพเรือภาค	๓	จำานวน	๖	ครั้ง	ประกอบด้วย
	 	 	 ๓.๗.๑	 การดำารงความพร้อมด้านยุทธการสายอุทกศาสตร์	 ฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย	
จำานวน	๒	คร้ัง
   ๓.๗.๒	การดำารงความพร้อมด้านยุทธการสายอุทกศาสตร์	 ฝ่ังตะวันตกของอ่าวไทย		จำานวน	
๒	คร้ัง
   ๓.๗.๓	การดำารงความพร้อมด้านยุทธการสายอุทกศาสตร	์ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย	
จำานวน	๒	ครั้ง

  ๓.๘ การเสนอขออนุมัติกำาหนดอัตราแผนท่ีและบรรณสารการเดินเรือให้กับหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ
ใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง	 โดยกำาหนดอัตราแผนที่และบรรณสารการเดินเรือให้กับหน่วยบก	 จำานวน	
๙๒ หน่วย และกำาหนดอัตราแผนที่และบรรณสารการเดินเรือให้กับหน่วยเรือ 

๔. งานด้านเวลามาตรฐานประเทศไทย
	 	 ๔.๑	การเปรียบเทียบค่า	GPS	Common	View	ระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	(Nation-
al	 Institute	of	Metrology	Thailand	 :	NIMT)	กับกรมอุทกศาสตร์	 โดยเปรียบเทียบค่าเวลาระหว่างเครื่อง
ผลิตความถี่มาตรฐานซีเซียม	(Cesium)	กับดาวเทียม	GPS	ในเดือน	ต.ค.๖๐	-	ก.ย.๖๑	และสามารถสรุปข้อมูล
ผลการเปรียบเทียบได้ค่าผลต่างเวลา	(Epoch)	เฉลี่ยเป็นวินาที	ระหว่าง	NIMT	กับกรมอุทกศาสตร์	๓๙๒.๑๗๓	
นาโนวินาท	ี(ns)		ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ
  ๔.๒	การให้บริการเทียบเวลาทางระบบอินเตอร์เน็ต	 (Network	Time	Protocol)	 ให้แก่หน่วยงาน
ราชการ	 เอกชนและประชาชนทั่วไป	 โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกรมอุทกศาสตร์นั้น	 แผนกดาราศาสตร์	
ทำาการบันทึกผลการเทียบเวลาทางระบบอินเตอร์เน็ตประจำาปี	๖๑		(ตั้งแต	่ต.ค.	๖๐	-	ก.ย.๖๑)		มีผู้ใช้บริการ
เทียบเวลา	ยอดรวมการใช้	๕๔,๘๘๙,๖๑๘,๘๖๘	ครั้ง	เฉลี่ยวันละ	๑๕๒,๔๗๑,๑๖๓	ครั้ง
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  ๔.๓	การให้บริการข้อมูลเวลาต่างประเทศทางโทรศัพท	์หมายเลข	๐๒-๓๖๑-๓๕๓๗	จำานวน	๖๘	ครั้ง
  ๔.๔	การแจ้งเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นและตกให้สถานีตำารวจ	และหน่วยงานราชการอื่น	ๆ 	รวมจำานวน 
๑๗	ครั้ง	ประกอบด้วย
	 	 	 ๔.๔.๑	สถานีตำารวจภูธรงาว	
	 	 	 ๔.๔.๒	สถานีตำารวจภูธรพนมทวน	
	 	 	 ๔.๔.๓	สถานีตำารวจภูธรวิหารแดง	
	 	 	 ๔.๔.๔	สถานีตำารวจภูธรเมืองนนทบุรี	
	 	 	 ๔.๔.๕	สถานีตำารวจภูธรพระสมุทรเจดีย์	
	 	 	 ๔.๔.๖	สถานีตำารวจภูธรนครชัยศรี	
	 	 	 ๔.๔.๗	สถานีตำารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ	
	 	 	 ๔.๔.๘	สถานีตำารวจนครบาลท่าข้าม	
	 	 	 ๔.๔.๙	สถานีตำารวจนครบาลวัดพระยาไกร	
	 	 	 ๔.๔.๑๐	สถานีตำารวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์	
	 	 	 ๔.๔.๑๑	สถานีตำารวจนครบาลบางโพงพาง	
	 	 	 ๔.๔.๑๒	สถานีตำารวจภูธรบัวเชด	
	 	 	 ๔.๔.๑๓	สถานีตำารวจภูธรปากเกร็ด		
	 	 	 ๔.๔.๑๔	สถานีตำารวจภูธรปะนาเระ
	 	 	 ๔.๔.๑๕	สำานักงานกฎหมายและคดี	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
	 	 	 ๔.๔.๑๖	กองการฝึก	กองเรือยุทธการ
	 	 	 ๔.๔.๑๗	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย	ศปมผ.(กมค.)
	 	 ๔.๕	การซ่อมทำาป้ายแสดงข้อมูลหน้าบริเวณทางเข้ากรมอุทกศาสตร์	จำานวน	๔	ครั้ง
  ๔.๖	การจัดทำาบอร์ด	องค์ความรู้เรื่องเวลามาตรฐานในงาน	“โชว์	แชร	์ช้อป	ใช้”	ณ	หอประชุม
กองทัพเรือ	เมื่อ	๑๖	ม.ค.๖๑
  ๔.๗	การติดตั้งนาฬิกาดิจิทัลรับสัญญาณเวลาจากดาวเทียม	ระบบ		GPS	ที่ห้องควบคุม
ศูนย์ปฏิิบัติการกองทัพเรือ	จำานวน	๕	เรือน	เมื่อ	๒๗	ก.ย.๖๐	 
  ๔.๘	การติดต้ังนาฬิกาดิจิทัล	NTP	ท่ีห้องประชุมกรมพลาธิการทหารเรือ	จำานวน	๑	เรือน	เม่ือ	๒	พ.ย.๖๐
  ๔.๙	การติดต้ังนาฬิกาดิจิทัล	NTP	ท่ีห้องประชุมศูนย์ปฏิิบัติการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม
	 	 ๔.๑๐	การไปปฏิบัติราชการตรวจซ่อมและติดตั้งนาฬิกา	NTP	ที่	กองอุตุนิยมวิทยา	และสถานี
อุทกศาสตร์สัตหีบ	ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์	ใน	๑๙	-	๒๑	ก.พ.๖๑
	 	 ๔.๑๑	การติดตั้งนาฬิกาดิจิทัล	NTP	ที่	สถานี	DGPS	อ.หลังสวน	จว.ชุมพร	จำานวน	๑	เรือน	
เมื่อ	๒๗	ส.ค.	-	๑	ก.ย.๖๑
	 	 ๔.๑๒	การซ่อมทำานาฬิกดิจิทัล	NTP	ที่	สถานีอุทกศาสตร์สงขลา	เมื่อ	๒๗	ส.ค.	-	๑	ก.ย.๖๑
	 	 ๔.๑๓	 การเปลี่ยนระบบนาฬิกาดิจิทัล	 รับสัญญาณจากดาวเทียม	 ระบบ	 GPS	 และนาฬิกา
ดิจิทัล	ในพื้นที่กองทัพเรือ	(พระราชวังเดิม)	จำานวน	๖	เรือน	เมื่อ	๑๙	-	๒๑	ก.ย.๖๑
   ๔.๑๔	การไปปฏิบัติราชการตรวจซ่อมบำารุงระบบเวลามาตรฐานในพ้ืนท่ีกองทัพเรือ	(พระราชวังเดิม)	
เมื่อ	ต.ค.๖๐	-	ก.ย.๖๑	เดือนละ	๒	ครั้ง	รวม	๒๔	ครั้ง
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ติดตั้งนาฬิกาดิจิทัลรับสัญญาณเวลาจากดาวเทียม	ระบบ	GPS	ที่ห้องควบคุมศูนย์ปฏิิบัติการกองทัพเรือ	จำานวน	๕	เรือน

ติดตั้งนาฬิกาดิจิทัล	NTP	ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิิบัติการกองทัพเรือ	อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ	พระราชวังเดิม

ติดตั้งนาฬิกาดิจิทัล	NTP	ที่ห้อง	WARROOM	อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ	พื้นที่วังนันทอุทยาน

ติดตั้งนาฬิกา	NTP	ที่	สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน
รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๖๓



ติดตั้งนาฬิกาดิจิทัล	NTP	ที่	สถานี	DGPS	หลังสวน	จว.ชุมพร

ซ่อมทำานาฬิกดิจิทัล	NTP	ที่	สถานีอุทกศาสตร์สงขลา

เปลี่ยนระบบนาฬิกาดิจิทัล	รับสัญญาณจากดาวเทียม	ระบบ	GPS	และนาฬิกาดิจิทัล	ในพื้นที่กองทัพเรือ	(พระราชวังเดิม)

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๖๔



๕. งานสนับสนุนอื่นๆ (เพิ่มเติม)
	 ๕.๑	 การประชุมแนวทางการจัดทำาความต้องการเบื้องต้น	 (Staff	 Target	 :	 ST)	 และการประชุม
แนวทางการจัดทำาคุณลักษณะเฉพาะตามความต้องการของฝ่ายเสนาธิการ	(Staff	Requirement	:	SR)	ในพื้นที่ 
กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	รวมจำานวน	๑๑	ครั้ง
 ๕.๒	การสนับสนุนข้อมูลทางดาราศาสตร์	และรายการประกอบการจัดทำาปฏิทินหลวง	ประจำาปี	พ.ศ.๒๕๖๒ 
ให้กับสำานักพระราชวัง และมหามกุฎราชวิทยาลัย
	 ๕.๓	การจัดทำาต้นฉบับหนังสือเวลาพระอาทิตย์และดวงจันทร์	ขึ้น	-	ตก	ประจำาปี	๒๕๖๒	

 ๕.๔	นาวาเอก	พัลลภ		พยัคเลิศ	หัวหน้ากองบริการการเดินเรือ	เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ	เนื่องใน
โอกาสครบรอบ	๒๐	ปี	แห่งการสถาปนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ		ณ	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	ใน	๕	มิ.ย.๖๑
	 ๕.๕	นาวาโท	สานนท์		รักหนู	หัวหน้าแผนกข่าวสารและบริการการเดินเรือ	เข้าร่วมการฝึกอบรมระดับ
ภูมิภาคเกี่ยวกับ	UNCLOS	1982	ณ	อ.หัวหิน	จว.ประจวบคีรีขันธ์	ระหว่าง	๑	–	๒๘	ก.ค.๖๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๖๕



กองเครื่องหมายทางเรือ (Aids to Navigational)
ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี
๑. การตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือและส่งกำาลังบำารุงตามวงรอบประจำาปี 
	 ๑.๑	ตรวจซ่อมบำ�รุงเครื่องหม�ยท�งเรือและส่งกำ�ลังบำ�รุง	ท�งฝั่งตะวันออกของอ่�วไทย	
	 	 ๑.๑.๑	โดยพ�หนะรถยนต์ของท�งร�ชก�ร	และเรือยนต์ในท้องถิ่น	พื้นที่	จว.ชลบุรี	-	จว.ตร�ด		
ตั้งแต	่๒๗	ต.ค.	-	๒๕	พ.ย.๖๐	ร�ชก�ร	๓๐	วัน	โดยมี	น�ว�โท	สมศักดิ์		เชื้อข�วพิมพ	์เป็นหัวหน้�ชุด
	 	 ๑.๑.๒	โดยพ�หนะเรือหลวงสุริยะ	ตั้งแต	่๑๓	ธ.ค.๖๐	–	๒๑	ม.ค.๖๑	ร�ชก�ร	๔๐	วัน	โดยมี		
น�ว�โท	สมศักดิ์		เชื้อข�วพิมพ์	เป็นผู้อำ�นวยก�รตรวจซ่อมบำ�รุงเครื่องหม�ยท�งเรือ	
	 ๑.๒	 ตรวจซ่อมบำ�รุงเครื่องหม�ยท�งเรือและส่งกำ�ลังบำ�รุง	 ท�งฝั่งตะวันตกของอ่�วไทย	 โดยพ�หนะ	
เรือหลวงสุริยะ	ต้ังแต่	๑๖	ก.ค.	–	๒๙	ส.ค.๖๑	ร�ชก�ร	๔๕	วัน	โดยมี	น�ว�โท	สมศักด์ิ		เช้ือข�วพิมพ์	เป็นผู้อำ�นวยก�ร
ตรวจซ่อมบำ�รุงเครื่องหม�ยท�งเรือ	

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๖๖



	 ๑.๓	ตรวจซ่อมบำ�รุงเครื่องหม�ยท�งเรือและส่งกำ�ลังบำ�รุง	ท�งฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
	 	 ๑.๓.๑	โดยพ�หนะรถยนต์ของท�งร�ชก�ร	และเรือยนต์ในท้องถิ่น	พื้นที่	จว.ระนอง	-	จว.ภูเก็ต	
ตั้งแต	่๑๖	ก.พ.	-	๑๗	มี.ค.๖๑	ร�ชก�ร	๓๐	วัน	โดยมี	น�ว�โท	สมศักดิ์		เชื้อข�วพิมพ	์เป็นหัวหน�้ชุด
	 	 ๑.๓.๒	โดยพ�หนะรถยนต์ของท�งร�ชก�ร	และเรือยนต์ในท้องถิ่น	พื้นที่	จว.กระบี่	-	จว.สตูล	
ตั้งแต	่๑๙	เม.ย.	-	๑๘	พ.ค.๖๑	ร�ชก�ร	๓๐	วัน	โดยมี	น�ว�โท	สมศักดิ์		เชื้อข�วพิมพ์	เป็นหัวหน�้ชุด

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๖๗



รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๖๘



๒. งานด้านระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศในน่านน้ำาไทย โดยระบบ AIS 
	 ๒.๑	ตรวจซ่อมบำ�รุงระบบควบคุมติดต�มระยะไกลและส�รสนเทศในน่�นน้ำ�ไทย	ท�งฝั่งตะวันออกของ
อ่�วไทย	ตั้งแต่	๒๗	พ.ย.	-	๖	ธ.ค.๖๐	ร�ชก�ร	๑๐	วัน	โดยมี	เรือเอก	นพดล		แก้วนพรัตน	์เป็นหัวหน้�ชุด 
	 ๒.๒	 ตรวจซ่อมบำ�รุงระบบควบคุมติดต�มระยะไกลและส�รสนเทศในน่�นน้ำ�ไทย	 ท�งฝั่งตะวันตกของ
อ่�วไทย	ตั้งแต	่๑๓	-	๒๒	มิ.ย.๖๑	ร�ชก�ร	๑๐	วัน	โดยม	ีเรือเอก	นพดล		แก้วนพรัตน์	เป็นหัวหน้�ชุด
	 ๒.๓	 ตรวจซ่อมบำ�รุงระบบควบคุมติดต�มระยะไกลและส�รสนเทศในน่�นน้ำ�ไทย	 ท�งฝั่งตะวันตกของ
ประเทศไทย	ตั้งแต่	๒๑	ก.พ.	–	๒	มี.ค.๖๑	ร�ชก�ร	๑๐	วัน	โดยม	ีเรือเอก	นพดล		แก้วนพรัตน	์เป็นหัวหน้�ชุด 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๖๙



๓. งานด้านที่ดินกองทัพเรือ 
 ไปตรวจตร�ดูแลที่ดินของกองทัพเรือที่กรมอุทกศ�สตร์เป็นหน่วยใช้ประโยชน์	 และร�ยง�นผลก�รตรวจตร�
ดูแลที่ดินให้หน่วยปกครองที่ดินทร�บ	ภ�ยในวันที่	๑๕	ของเดือน	ธ.ค.,	มี.ค.,	มิ.ย.	และ	ก.ย.	ผลก�รปฏิบัติง�น	
เป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย
	 ๓.๑	ตั้งแต่	๓๑	ต.ค.	–	๓	พ.ย.๖๐		 โดยมี	เรือเอก	สัมพันธ์	รอดรัศมี		 เป็นหัวหน้�ชุด
	 ๓.๒	ตั้งแต่	๒๑	-	๒๔	ก.พ.๖๑		 	 โดยมี	เรือเอก	นพดล		แก้วนพรัตน	์	 เป็นหัวหน�้ชุด	
	 ๓.๓	ตั้งแต่	๑๕	-	๑๘	พ.ค.๖๑		 	 โดยมี	เรือเอก	นพดล		แก้วนพรัตน	์	 เป็นหัวหน�้ชุด	
	 ๓.๔	ตั้งแต่	๒๑	–	๒๔	ส.ค.๖๑		 	 โดยมี	เรือเอก	นพดล		แก้วนพรัตน	์	 เป็นหัวหน�้ชุด	

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๗๐



๔. ภารกิจอื่น ๆ
	 ๔.๑	ง�นวิจัยและจัดสร้�งตะเกียงเลนส์หมุนระบบพลังง�นแสงอ�ทิตย์	ขน�ด	๔๐๐	มิลลิเมตร	 เพื่อใช้
ทดแทนตะเกียงเลนส์หมุนระบบพลังง�นแสงอ�ทิตย์ที่ติดตั้งอยู่ต�มประภ�ค�รต่�ง	ๆ	ที่ปัจจุบันเริ่มมีสภ�พชำ�รุด
ทรุดโทรมไปต�มอ�ยุก�รใช้ง�น	ทั้งนี้ก�รวิจัยและจัดสร้�งตะเกียงฯ	ดังกล่�ว	จะช่วยให้ประหยัดงบประม�ณใน
ก�รจัดซื้อได้เป็นอย่�งม�ก	 เนื่องจ�กตะเกียงเลนส์หมุนระบบพลังง�นแสงอ�ทิตย์ขน�ด	 ๔๐๐	 มิลลิเมตร	 มีร�ค�
ค่อนข้�งสูง	 ประม�ณชุดละ	 ๒,๐๐๐,๐๐๐	 บ�ท	 แต่ในก�รวิจัยและจัดสร�้งเอง	 จะใช้งบประม�ณ	 ๔๐๐,๐๐๐	 บ�ท 
เท่�น้ัน	 โดยผลก�รดำ�เนินก�รส�ม�รถจัดสร้�งตะเกียงเลนส์หมุนระบบพลังง�นแสงอ�ทิตย์	 ได้สำ�เร็จต�มเป้�หม�ย
ที่ตั้งไว้	 	 มีก�รทดลองใช้ง�นในพื้นที่จริงและตรวจวัดระยะเห็นของไฟได้ต�มระยะที่กำ�หนด	 ทั้งนี้หลังจ�กปิด
โครงก�รวิจัยจะมอบให้กับกรมอุทกศ�สตร์	เพื่อทดลองก�รใช้ง�นในระยะย�วเป็นเวล�อย่�งน้อย	๑	ปี		และ
ประเมินถึงคว�มคุ้มค่�ในขั้นตอนก�รผลิตต่อไป

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๗๑



	 ๔.๒	ง�นปรับปรุงตะเกียงกระโจมไฟเก�ะจวง	ซึ่งเดิมติดตั้งไว้เป็นประภ�ค�รเก�ะจวง	ใช้ตะเกียงเลนส์
หมุนขน�ดใหญ่	มีระยะเห็นไกลถึง	๒๙	ไมล์ทะเล	ต่อม�เมื่อระบบขับเคลื่อนตะเกียงซึ่งมีอ�ยุก�รใช้ง�นม�น�น
เสื่อมสภ�พไม่ส�ม�รถจัดห�อะไหล่ในก�รซ่อมทำ�ได้				ประกอบกับก�รปรับลดสถ�นะจ�กประภ�ค�รม�เป็น
กระโจมไฟ	จึงใช้ตะเกียง	ML300	ระยะเห็นประม�ณ	๑๐	ไมล์ทะเล	ไปติดตั้งทดแทน	

 
 กองเครื่องหม�ยท�งเรือ		ศูนย์สนับสนุนก�รเดินเรือ		เห็นถึงคว�มสำ�คัญของกระโจมไฟเก�ะจวง 
ซึ่งเป็นด่�นแรกของเรือที่เดินท�งเข้�ม�ในอ่�วไทย	 จะใช้ในก�รนำ�ท�งเข้�สู่ท่�เรือที่สำ�คัญต่�ง	 ๆ	 สมควรที่
ปรับปรุงระบบไฟให้มีระยะเห็นได้ไกลอย่�งน้อย	 ๒๐	 ไมล์	 ด้วยสมมติฐ�นว่�เลนส์ตะเกียงชุดเดิมที่มีขน�ดใหญ่
ให้ระยะเห็นไฟได้ไกลนั้น	 ยังใช้ง�นได้แม้ระบบขับเคลื่อนจะชำ�รุด	 จึงขออนุมัติกรมอุทกศ�สตร์เพื่อทดลองติดตั้ง
ระบบไฟแบบ		LED		ทดแทน			โดยพร้อมกับประยุกต์ระบบมอเตอร์ขับเลนส์เข้�กับระบบขับเคลื่อนชุดเดิม 
ด้วยงบประม�ณในก�รทดลองไม่ม�ก		ผลปร�กฏว่�ส�ม�รถเพ่ิมระยะก�รมองเห็นของแสงไฟได้ถึง		๒๐		ไมล์ทะเลจริง
จึงเสนอแผนก�รปรับปรุงตะเกียงกระโจมไฟเก�ะจวง	 ให้ส�ม�รถใช้ง�นในระยะย�วได้ต่อไปในแผนปฏิบัติร�ชก�ร
ประจำ�ปี	งป.๖๒
 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๗๒



สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ
ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี  
๑. งานทั่วไป
	 ๑.๑	ตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้โดยรอบอาคารที่ทำาการของสถานีฯ
	 ๑.๒	ดูแลความสะอาดในเขตรับผิดชอบของสถานีฯ
	 ๑.๓	ติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่ที่ได้รับสำาหรับเรือใช้สอยของสถานี
	 ๑.๔	ฝึกดับเพลิงทุกวันพุธ
	 ๑.๕	 แถวจ่ายงานทุกวัน	 และในวันพฤหัสบดีกำาลังพลทุกนายผลัดเปลี่ยนกันส่งแถว	 ฝึกการสั่งแถวและ
ท่าทางความเป็นทหาร
	 ๑.๖	จัดเวรวิดน้ำาเรือโถงในวันฝนตกทุกครั้ง	และทำาความสะอาดเรือประจำาสถานีฯ	
	 ๑.๗	ปลูกต้นไม	้บริเวณสถานีฯ
	 ๑.๘	ขนย้ายสิ่งของออกจากห้องคลังชั้นล่างและห้องเวรประจำาวันเพื่อเตรียมส่งมอบพื้นที่ให้ทางสโมสร
ฐานทัพเรือสัตหีบ	ที่ขอใช้พื้นที่

๒. งานด้านสมุทรศาสตร์และการให้บริการ
	 ๒.๑	ตรวจอุณหภูมิน้ำาทะเล	ที่สถานีน้ำาท่าเรือแหลมเทียน	วันละ	๒	ครั้ง
	 ๒.๒	ตรวจสอบระดับน้ำาจากสถานีน้ำาแบบดิจิทัลของกองสมุทรศาสตร์
	 ๒.๓	ถอดเลขน้ำารายชั่วโมงส่งให้กองสมุทรศาสตร์	เวลา	๐๗๐๐	และ	๑๔๐๐ทุกวัน	ในช่วงฤดูที่มีน้ำาหลาก
	 ๒.๔	หยั่งน้ำาบริเวณด้านหน้าท่าเรือแหลมเทียน	ทุกวัน	๒๐	ของทุกเดือน
	 ๒.๕	ตรวจลักษณะอุตุนิยมวิทยา	คลื่น	ทิศทางและความเร็วลม	วันละ	๒	ครั้ง
	 ๒.๖	ให้การสนับสนุนเบิกเปลี่ยนแผนที่และบรรณสารการเดินเรือให้กับหน่วยเรือต่าง	ๆ

               

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๗๓



เจ้าหน้าที่กองสมุทรศาสตร	์ทำาการรื้อถอนสถานีวัดระดับน้ำาเดิมที่ใช้ระบบบันทึกด้วยกระดาษกราฟ	
และติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำาแบบดิจิทัลทดแทน

    
 

หยั่งน้ำาท่าเทียบเรือแหลมเทียนทุกวันที่	๒๐	ของทุกเดือน

 

ตรวจอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้นและบันทึกอุณหภูมิความชื้นประจำาวันและความเร็วลม

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๗๔



๓. งานด้านเครื่องหมายทางเรือ
	 ๓.๑	สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ	รับผิดชอบ	กระโจมไฟ	๙	แห่ง	ทุ่นไฟ	๒๔	ทุ่น	และไฟหลักนำา	๒	หลัก	
	 ๓.๒	ตรวจสอบซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือและตรวจตราที่ดินของกองทัพเรือ	ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ตามวงรอบทุกเดือน
	 ๓.๓	กระโจมไฟในความรับผิดชอบ	จำานวน	๙	แห่ง	ทุ่นไฟ	จำานวน	๒๔	ทุ่น	และไฟหลักนำา	๒	หลัก	
โครงสร้างแข็งแรง	ไฟติดปกติ	สามารถใช้ราชการได้
	 ๓.๔	ตรวจตราดูแลที่ดินของกองทัพเรือ	ในเขตรับผิดชอบ	ปัจจุบันไม่มีผู้บุกรุก
	 ๓.๕	ระบบ	AIS	สามารถใช้ราชการได้
	 ๓.๖	ระบบ	Internet	เชื่อมต่อ	AIS	สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ	กับศูนย์สนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภัย	
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ	สามารถใช้ราชการได้
	 ๓.๗	เรือยนต์ประจำาสถานีฯ	จำานวน	๒	ลำา	สามารถใช้ราชการได้
	 ๓.๘	ซ่อมทำาเรือของสถานีฯ	โดยขูดเพรียงเรือโถงประจำาสถานีฯ	ทุกวงรอบ	๓	เดือน
	 ๓.๙	ซ่อมทำาทุ่นไฟปากร่องท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ	(จุกเสม็ด)	จำานวน	๓	ครั้ง
	 ๓.๑๐	ดำาเนินการซ่อมทำากระโจมไฟกรมหลวงชุมพรฯ		๕	ครั้ง		เนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องและ
เกิดจากฟ้าผ่า	สามารถดำาเนินการซ่อมทำาได้	และใช้ราชการได้ปกติ
 

จัดเจ้าหน้าที่ไปซ่อมทำากระโจมไฟเกาะรางเกวียน	ที่ผุกร่อนและชำารุด 
               

เจ้าหน้าที่สถานีอุทุกศาสตร์สัตหีบ	ดำาเนินการซ่อมทำากระโจมไฟชุมพรเขตอุดมศักดิ	์เนื่องจากฟ้าผ่าบริเวณใกล้เคียง

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๗๕
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ดำาเนินการซ่อมทำาเรือใช้สอยของสถานีฯ	(เรือ	สอส.ศสด.อศ.)	ได้นำาขึ้นซ่อมทำาบนซิงโครลิฟท	์ระหว่าง	๑๗	พ.ย.๖๐	–	๑๕	ก.พ.๖๑

สถานะเครื่องหมายทางเรือ ปี ๖๑
  รายการ    จำานวน    สถานะ
  กระโจมไฟ    ๙ แห่ง    ใช้ราชการได้ 
  ทุ่นไฟ     ๒๔ ทุ่น    ใช้ราชการได้
  ไฟหลักนำา    ๒ หลัก    ใช้ราชการได้
  ระบบ AIS    ๑ ระบบ    ใช้ราชการได้
  ระบบ Internet     ๑ ระบบ    ใช้ราชการได้
	 	 เรือยนต์ประจำ�สถ�นี	  ๒ ลำา     ใช้ราชการได้

๔. งานด้านอุปกรณ์การเดินเรือ
 ดำาเนินการซ่อมแก้ไขตรวจอุปกรณ์การเดินเรือที่ชำารุดของเรือต่าง	ๆ 	ในทัพเรือภาคที	่๑	ประจำาปี	๖๑	ดังนี้
	 ๔.๑	เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ	ไปตรวจสอบเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมของ	เรือ	ต.๒๒๗	
ซึ่งติดตั้งมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.๒๕๔๙	 พบว่าแพนหางบังคับทิศชำารุดหลุดหายทดลองหมุนพบว่าฝืดมาก	 สถานีฯ	 ไม่
สามารถซ่อมทำาได้	ทั้งนี้ได้ส่งรายงานให้กองบริการการเดินเรือ	ดำาเนินการต่อไป
	 ๔.๒	เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ	ตรวจสอบและซ่อมทำาเครื่องหาตำาบลที่เรือด้วยดาวเทียม	(GPS	
20MAX)	ของเรือ	ต.๘๑	สามารถใช้ราชการได้	
 ๔.๓	เจ้าหน้าที่แผนกข่าวสารและบริการการเดินเรือ	ให้การอบรมการบันทึกรายการแผนที่และบรรณสาร
การเดินเรือ	ลงในคอมพิวเตอร์จำาหน่ายแผนที่
	 ๔.๔	 เจ้าหน้าที่ดาราศาสตร์และเวลามาตรฐาน	 ดำาเนินการติดตั้งนาฬิกาดิจิทัลเวลามาตรฐาน	 ที่สถานี
อุทกศาสตร์สัตหีบ
	 ๔.๕	จัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่กองบริการการเดินเรือ	ในการตรวจสภาพเข็มทิศเรือนเอก
ให้เรือหลวงมกุฎราชกุมาร	พบมีฟองอากาศ	ทำาการเติมน้ำากลั่น
	 ๔.๖	จัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่กองบริการการเดินเรือ	 ในการติดตั้งอุปกรณ์การเดินเรือให้
กับเรือหลวงรัตนโกสินทร์	เรือหลวงอ่างทอง	และเรือหลวงราชฤทธิ์
	 ๔.๗	จัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่กองบริการการเดินเรือ	ดำาเนินการสอดแก้เข็มทิศเรือนเอก
ให้กับเรือหลวงปัตตานี	ในการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลของนักเรียนนายเรือ
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	 ๔.๘	 จัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่กองสมุทรศาสตร์	 ดำาเนินการติดตั้งเครื่องมือวัดกระแสน้ำา	
คลื่นและระดับน้ำาที่หลักนำาหน้าอ่าวนาวิกโยธิน
	 ๔.๙	 จัดเจ้าหน้าที่ดำาเนินการสอดแก้เข็มทิศเรือนเอกให้กับเรือหลวงรัตนโกสินทร์	 เมื่อ	 ๙	 เม.ย.๖๑	
สามารถใช้ราชการได้
	 ๔.๑๐	ดำาเนินการเปลี่ยนเสาอากาศเครื่องหาตำาบลที่เรือด้วยดาวเทียม	(GPS20MAX)	ของเรือ	กร.๓๐๓
 ๔.๑๑	เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ	ได้ดำาเนินการตรวจเครื่องมือเดินเรือให้กับเรือหลวงสุโขทัย	พบว่า
เข็มทิศเรือนเอกน้ำากลั่นน้อย	และอ่านทิศลมจริงไม่ได้
	 ๔.๑๒	เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ	ได้ดำาเนินการตรวจเครื่องมือเดินเรือให้กับ	เรือ	ต.๒๓๐	พบว่า
เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมชำารุด	ศรลมชี้ทิศปกติแต่ลูกถ้วยวัดความเร็วลมไม่หมุน
	 ๔.๑๓	เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ	ได้ดำาเนินการตรวจเครื่องมือเดินเรือให้กับเรือหลวงจวง	พบว่า
เข็มทิศเรือนเอกสภาพเก่า	แผ่นแม่เหล็กไม่หมุน	ได้เสนอรายงานเบิกเปลี่ยนทดแทน
	 ๔.๑๔	 เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบริการการเดินเรือ	 ดำาเนินการเปลี่ยน
เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมให้กับเรือ	ต.๘๑	สามารถใช้ราชการได้
	 ๔.๑๕	เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบริการการเดินเรือ		ดำาเนินการเปลี่ยน
หม้อเข็มทิศเรือนเอกให้กับเรือหลวงปิ่นเกล้า	สามารถใช้ราชการได้
	 ๔.๑๖	 เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบริการการเดินเรือ	 ดำาเนินการเปลี่ยนสาย
อากาศเครื่องหาตำาบลที่เรือด้วยดาวเทียมของเรือหลวงจวง	สามารถใช้ราชการได้
	 ๔.๑๗	 เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบริการการเดินเรือ	 ซ่อมทำาเครื่องวัด
ทิศทางและความเร็วลมให้เรือ	ต.๒๓๐	สามารถใช้ราชการได้
 ๔.๑๘	เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบริการการเดินเรือ	ถอดถอนเครื่อง	Facsimile 
และเครื่องรับประกาศชาวเรือ	(Navtex)	ให้เรือหลวงจักรีนฤเบศร	
 ๔.๑๙	เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบริการการเดินเรือ	ดำาเนินการเปลี่ยนจอแสดงผล 
GPS	20MAX	ให้กับเรือ	กร.๓๐๓
	 ๔.๒๐	เบิกเปลี่ยนแผนที่เดินเรือให้กับเรือหลวงริ้น	จำานวน	๕	ระวาง
	 ๔.๒๑	 รับเรื่องซ่อมทำาบาร์รอมิเตอร์และเทอร์โมมิเตอร์	 ตุ้มแห้ง-ตุ้มเปียก	 ของเรือ	 ต.๙๖	 โดยได้เสนอ
เรื่องให้กองบริการการเดินเรือดำาเนินการต่อไป
 ๔.๒๒	รับเรื่องซ่อมทำากล้องสองตาของเรือ	ต.๙๙๔	โดยได้เสนอเรื่องให้กองบริการการเดินเรือดำาเนินการ
ต่อไป
	 ๔.๒๓	 เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบริการการเดินเรือ	 ดำาเนินการตรวจสอบ
เข็มทิศเรือนเอกแบบแขวนและเปลี่ยนเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม	ให้กับเรือหลวงอ่างทอง
	 ๔.๒๔	 เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบริการการเดินเรือ	 ดำาเนินการตรวจสอบ
เข็มทิศถือท้ายของเรือหลวงแสมสาร	(เนื่องจากมีสภาพเก่าและตุ้มเหล็กอ่อนไม่มี)
	 ๔.๒๕	 เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบริการการเดินเรือ	 ดำาเนินการตรวจสอบ
เข็มทิศเรือนเอกให้กับเรือหลวงรัง
	 ๔.๒๖	 เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบริการการเดินเรือ	 ดำาเนินการตรวจสอบ
อุปกรณ์การเดินเรือให้กับเรือหลวงมัตโพน	เรือหลวงมาตรา	และเรือหลวงจิก	
	 ๔.๒๗	 เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบริการการเดินเรือ	 ดำาเนินการตรวจสอบ
หม้อเข็มทิศเรือนเอก	และติดตั้งเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมให้กับเรือหลวงจวง



	 ๔.๒๘	 เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบริการการเดินเรือ	 ดำาเนินการตรวจสอบ
เข็มทิศเรือนเอกและรีเฟล็กของเรือหลวงเสม็ด
	 ๔.๒๙	ผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ		ตรวจเยี่ยมสถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ		เมื่อ	๒	ก.ค.๖๑	
เพื่อมอบนโยบายและรับทราบอุปสรรคข้อขัดข้องของสถานีฯ
 ๔.๓๐	จัดเจ้าหน้าที่ไปดำาเนินการสอดแก้เข็มทิศเรือนเอกให้กับเรือหลวงรัตนโกสินทร	์ระหว่าง	๘	–	๙	ส.ค.๖๑
 ๔.๓๑	เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบริการการเดินเรือ	ดำาเนินการติดตั้ง
เข็มทิศแบบตั้งโต๊ะ	และเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมให้กับเรือหลวงจวง
	 ๔.๓๒	เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบริการการเดินเรือ	ดำาเนินการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดอ่านแผ่นแบริ่งเข็มทิศเรือนเอกของเรือหลวงรัตนโกสินทร์	
 ๔.๓๓	จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่อง	Facsimile	ให้กับเรือหลวงคีรีรัฐ	พบว่าระบบไฟฟ้าขัดข้อง	ได้ประสาน
กับกองบริการการเดินเรือ	เพื่อดำาเนินการเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่

สอดแก้เข็มทิศเรือนเอกให้กับเรือหลวงรัตนโกสินทร์			
  

เปลี่ยนหม้อเข็มทิศเรือนเอกให้กับเรือหลวงปิ่นเกล้า
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เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ	ติดตั้งเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมให้กับ	เรือ	ต.๘๑	และ	เรือ	ต.๒๓๐

       

ติดตั้งและตรวจซ่อมเครื่องหาที่เรือด้วยดาวเทียม	GPS 
 

เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบริการการเดินเรือ	
ดำาเนินการเปลี่ยนสายอากาศเครื่องหาตำาบลที่เรือด้วยดาวเทียมของเรือหลวงจวง

เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบริการการเดินเรือ	ดำาเนินการตรวจสอบเข็มทิศเรือนเอกและรีเฟล็กของเรือหลวงเสม็ด
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สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน
ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี  
๑. งานด้านกำาลังพล
 ๑.๑  นายทหารสัญญาบัตร จำานวน ๓ นาย  พันจ่า จำานวน ๓ นาย  จ่า จำานวน ๒ นาย  พลทหาร 
จำานวน ๒ นาย พนักงานรักษาสถานที่ จำานวน  ๓ นาย รวมจำานวน ๑๓ นาย
 ๑.๒ แถวอบรมเรื่องระเบียบวินัยและจ่ายงานทุกวัน
                  
๒. งานด้านสมุทรศาสตร์
	 -	สเก็ตภาพชายหาด	เดือนละ	๑	ครั้ง	ตรวจคลื่น	วันละ	๒	ครั้ง	(เวลา	๐๗๐๐	และ	๑๓๐๐)	ข้อมูลที่
ได้ส่งให้กองสมุทรศาสตร	์	สำาหรับเป็นหลักฐานและใช้ประโยชน์ในทางราชการ

๓. งานด้านอุตุนิยมวิทยา
	 -	 ตรวจลักษณะอุตุนิยมวิทยาวันละ	 ๒	 	 ครั้ง	 (เวลา	 ๐๗๐๐	 และ	 ๑๓๐๐)	 รวบรวมข้อมูลลักษณะ
อุตุนิยมวิทยา	ส่งให้กองอุตุนิยมวิทยา	สำาหรับเป็นหลักฐานและใช้ประโยชน์ในทางราชการ

๔. งานด้านบริการ  
	 ๔.๑	เบิกจ่ายแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ	ให้กับหน่วยเรือ	และจำาหน่ายให้ประชาชนทั่วไป	
	 ๔.๒	จำาหน่ายแผนที่เดินเรือไทย	จำานวน		๕๖		แผ่น		เป็นเงิน		๒๒,๔๐๐	บาท
	 ๔.๓	จำาหน่ายบรรณสารการเดินเรือไทยให้กับประชาชนทั่วไป	จำานวน	๗๙	เล่ม	เป็นเงิน	๑๑,๘๕๐	บาท		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๔,๒๕๐	บาท
	 ๔.๔	ตรวจสอบการทำางานระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือทุกวัน      
	 ๔.๕	เปิดระบบวิทยุการหาตำาบลที่หลังสวน	(DGPS)	ตรวจสอบระบบการ	รับ–ส่ง	สัญญาณทุกวัน																													

๕. งานตรวจตราดูแลที่ดินและตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ
	 -ขออนุมัติลงคำาสั่งไปปฏิบัติราชการตรวจตราดูแลที่ดินและตรวจซ่อมเคร่ืองหมายทางเรือทุกเดือน	
จำานวน	๑๒	ครั้ง		มีเครื่องหมายทางเรือในความดูแล	คือ	กระโจมไฟหินโค่ง	กระโจมไฟวชิรปภา	(เขาตะเกียบ)	
กระโจมไฟวชิรรุ่งโรจน์	(เกาะแรด)	กระโจมไฟเกาะสัตกูด	กระโจมไฟแหลมแม่รำาพึง	กระโจมไฟเกาะรางบรรทัด	
กระโจมไฟปากน้ำาตะโก	และทุ่นไฟจำานวน	๗	ทุ่น	คือ	ทุ่นไฟบริเวณวังไกลกังวล	จำานวน	๔	ทุ่น		ทุ่นไฟหลังสวนเหนือ 
ทุ่นไฟหลังสวนใต้	และทุ่นไฟหินกลางอ่าว	จำานวน	๓	ทุ่น
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๖. งานด้านสถานที่และบริการที่พักเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการกรมอุทกศาสตร์และกองทัพเรือ
 -	มีรายได้จากการบริการห้องพัก	ตั้งแต	่ต.ค.๖๐	-	ก.ย.๖๑	รายได้ทั้งหมด	๔๔๙,๓๗๐	บาท		(สี่แสนสี่หมื่น
เก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)	ค่าใช้จ่ายประจำาสถานี	รวมเป็นเงิน	๒๐๕,๑๒๔.๙๒	บาท	(สองแสนห้าพันหนึ่ง
ร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบสองสตางค์)	คงเหลือเงินส่งศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	 เป็นเงินทั้งสิ้น	จำานวน	๒๓๒,๑๓๒	
บาท	(สองแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาท)

๗. งานด้านกิจกรรม
	 ๗.๑	เมื่อ	๑๖	มี.ค.๖๑	จก.อศ.ตรวจเยี่ยม	กำาลัง	สอห.ศสด.อศ.	พร้อมปลูกต้นประดู่

เจ้ากรมอุทกศาสตร์ตรวจเยี่ยมสถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	พร้อมปลูกต้นประดู่และมอบของที่ระลึกให้เจ้าหน้าที่ที่ดินจว.ประจวบคีรีขันธ์	
ที่ให้การช่วยเหลือเร่งรัดเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขาตะเกียบ	เมื่อ	๑๖	มี.ค.๖๑

นาวาเอก	ชัยฤทธิ์		เกิดผล	และนาวาตร	ีจำาลอง		สุขผล	ต้อนรับคณะรองผู้บัญชาการทหารเรือ	
ในการตรวจที่ดินบริเวณกระโจมไฟแหลมซุย	จว.สุราษฎร์ธานี	เมื่อ	๒๐	เม.ย.๖๑

นาวาตรี	จำาลอง		สุขผล	ต้อนรับคณะผู้บัญชาการทัพเรือภาคที	่๒	พร้อมทั้งบรรยายสรุปและตอบข้อซักถามในการตรวจที่ดินเกาะวังใน	
จว.สุราษฎร์ธานี	เมื่อ	๒	พ.ค.๖๑  
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นาวาตรี	จำาลอง		สุขผล	ให้การต้อนรับคณะผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	ตรวจเยี่ยมสถานีอุกทกศาสตร์หัวหิน	เมื่อ	๑๑	พ.ค.๖๑

ให้การต้อนรับผู้อำานวยการสำานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือและคณะ
เดินทางมาบรรยายในหัวข้อ	“การวิจัยเรือแคททามาราน”		ที่สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน   

ข้าราชการสถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร	มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร 
ณ	วัดห้วยมงคล	จว.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อ	ต.ค.๖๐

ข้าราชการสถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	ร่วมงานพิธีทำาบุญตักบาตร	วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร	มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	หน้าวังไกลกังวล	อ.หัวหิน	จว.ประจวบคีรีขันธ	์เมื่อ	ต.ค.๖๐

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๘๒
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ข้าราชการสถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	ร่วมเฝ้ารับเสด็จ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
ณ	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	บ้านแพรกตะคร้อ	ต.บึงนคร	จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ	๕	ม.ค.๖๑

สถานีอุทกศาสตร์หัวหินร่วมกับอ.เมืองหัวหิน	หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน	ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	และร่วมลงนามถวายพระพร	เมื่อ	๑๒	ส.ค.๖๑

  

สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	ร่วมกับสำานักงานบริการจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที	่๔	และประชาชนพื้นที่หัวหิน	
ทำาความสะอาดบริเวณชายหาดและปล่อยปลา	เมื่อ	๒๒	ก.พ.๖๑
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สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน	ขนย้ายปลาที่ตายเป็นจำานวนมากบริเวณชายหาดฯ	
สาเหตุจากมีฝนตกหนักและน้ำาจืดเบียดน้ำาเค็ม	ทำาให้ปลาตายลอยมาติดหาด	เมื่อ	๑๗	ก.ค.๖๑

คณะผู้เข้าประกวด	Miss	Thailand	world	2018	จำานวน	๓๐	สาวงาม	และคณะนักข่าวจำานวน	๓๐	คน	
ร่วมทำากิจกรรมเก็บขยะ	บริเวณชายหาดหน้าสถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	เมื่อ	๑๕	ส.ค.๖๑

 สนับสนุนหนังสือมาตราน้ำา	หนังสือพระอาทิตย	์และดวงจันทร์ขึ้น	–	ตก	จำานวน	๑๐	หน่วยงาน	ในพื้นที่	จว.ประจวบคีรีขันธ์์

๘. งานด้านพัฒนา
	 ๘.๑	สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือช่างและปรับปรุงห้อง	AIS	(เดิม)	เป็นห้องกระซับ
สำาหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง	AIS	(เดิม)	เป็นห้องกระซับสำาหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
	 ๘.๒	สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	ดำาเนินการตัดเหล็กเชื่อมทำากรอบแผงโซล่าเซลล์	และนำาแบตเตอรี่ขนาด	
๑๒	โวลต์		๕๕		แอมแปร์	จำานวน	๔	หม้อ	ไปติดตั้งที่กระโจมไฟหินโค่ง
	 ๘.๓	เจ้าหน้าที่จากกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือและเจ้าหน้าที่จากกรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองทัพเรือ	ดำาเนินการย้ายอุปกรณ์ชุมสายโทรศัพท์จากอาคารหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล	 (เดิม)	มาติดตั้งที่
สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	เมื่อ	๒๐	ต.ค.๖๐



 ๘.๔	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระอนุสาวรีย	์พลเรือเอก	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ 
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	เมื่อ	๕	ก.พ.๖๑

 ๘.๕	ปลูกดอกดาวเรือง	จำานวน	๓๕๐	ต้น	เพื่อประดับสถานที่	สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	ในช่วงพระราชพิธ ี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ																										
	 ๘.๖	ดำาเนินการซ่อมทำาราวระเบียง	อาคารสำานักงานสถานีอุทกศาสตร์	ชั้น	๒	ที่ชำารุด	ตัดเหล็กที่ผุออก
และเชื่อมเหล็กใหม่ทาสีเรียบร้อย
	 ๘.๗	ดำาเนินการปรับปรุงฝ้าเพดานห้อง	๒๐๑	พร้อมติดตั้งแผ่นยิปซั่ม	ระหว่าง	๑๐	–	๑๕	ม.ค.๖๑
	 ๘.๘	เจ้าหน้าที่จากกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ	ดำาเนินการซ่อมทำา	CPU	กล้องวงจรปิด	CCTV	ที่ชำารุด
จำานวน	๖	จุด	ใช้ราชการได้ปกติ	เมื่อ	๑๒	ม.ค.๖๑
	 ๘.๙	เจ้าหน้าที่จากกรมช่างโยธาทหารเรือ	ดำาเนินการสำารวจอาคารหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล	(เดิม)		
พร้อมอาคารที่พักเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทหารเรือและเจ้าหน้าที่กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองทัพเรือ	เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติถวายความปลอดภัยเมื่อมีการรับเสด็จฯ	เมื่อ	๒๕	ม.ค.๖๑

	 ๘.๑๐	เจ้าหน้าที่จากกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือและเจ้าหน้าที่จากกรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองทัพเรือ	 ดำาเนินการย้ายอุปกรณ์เชื่อมโยงสื่อสารจากหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล	 มาไว้ที่สำานักงานสถานี
อุทกศาสตร์หัวหิน	และนำาอุปกรณ์ที่ชำารุดกลับไปซ่อมทำา
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	 ๘.๑๑	ดำาเนินการปรับปรุงซ่อมทำาฝ้าเพดานด้านหน้าห้อง	๒๐๑	ที่ชำารุด	ระหว่าง	๗	–	๑๑	ก.พ.๖๑
	 ๘.๑๒	ดำาเนินการปรับปรุงซ่อมทำาฝ้าเพดานห้องอบรมอุทกศาสตร์	 (ห้องรับประทานอาหาร)	ที่ชำารุด
ระหว่าง	๑๒	–	๑๕	มี.ค.๖๑
	 ๘.๑๓	เจ้าหน้าที่กรมอู่ทหารเรือ	ดำาเนินการขนย้ายทุ่นผูกเรือรับน้ำาหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล	(เดิม)	
ออกจากสถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	นำากลับที่ตั้งปกติ	เมื่อ	๙	เม.ย.๖๑		

 

	 ๘.๑๔	เจ้าหน้าที่จากกรมช่างโยธาทหารเรือ	นำาอุปกรณ์ถังน้ำาอัดลมและมอเตอร์ปั๊มน้ำามาเปลี่ยน	จำานวน	
๒	เครื่อง	เมื่อ	๑๗	เม.ย.๖๑
	 ๘.๑๕	ทำาความสะอาดอาคาร	๑	และทำาเตียงเหล็ก	๒	ชั้น	ที่ชำารุด
	 ๘.๑๖	ซ่อมบ้านพักฯ	และที่นั่งสำาหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
	 ๘.๑๗	ซ่อมทำาพื้นปูนบริเวณด้านหน้าอาคารรับรองสวัสดิการกรมอุทกศาสตร์	ที่ชำารุด
	 ๘.๑๘	ทำาความสะอาดเครื่องปรับอากาศเติมน้ำายาเปลี่ยนอะไหล่	(Relay)	ห้อง	๓๐๕	เมื่อ	๒๒	ก.พ.๖๑
 ๘.๑๙	ปรับปรุงโรงจอดรถ	หล่อปูนโคนเสา	ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องแสงสว่างโรงจอดรถยนต์สำาหรับข้าราชการ 
สถานีอุทกศาสตร์หัวหินและผู้บังคับบัญชาที่มาปฏิบัติราชการพื้นที่หัวหิน	ระหว่าง	๒๕	–	๓๐	มี.ค.๖๑
	 ๘.๒๐	 เจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ	มาตรวจเช็คสภาพความพร้อมเครื่องดับเพลิงเบื้องต้นที่
สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๘๖



	 ๘.๒๑	กองบริการการเดินเรือ	ติดตั้งนาฬิกาเวลามาตรฐาน	ที่สำานักงานสถานีอุทกศาสตร์หัวหิน				
	 ๘.๒๒	เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์หัวหินทำาการรื้อถอนป้ายหน่วยงานกองบังคับการหมู่เรือรักษาการณ์
วังไกลกังวล 
	 ๘.๒๓	ปรับปรุงระบบเครื่องแสงสว่างที่เก่าและชำารุดของสถานีวิทยุเพื่อการหาตำาบลที่หลังสวน
	 ๘.๒๔	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องนอน	ปลอกหมอน	๔๐	ใบ	ผ้าปูที่นอน	๔๐	ผืน	ผ้าคลุมเตียงจำานวน	๔๐	ผืน	
และโทรทัศน	์ขนาด	๓๒	นิ้ว	๑	เครื่อง	เมื่อ	๑๕	ก.ย.๖๑
	 ๘.๒๕	ปิดประกาศที่ดินเพื่อออกหนังสือสำาคัญสำาหรับที่หลวง	เมื่อ	๑๔	ธ.ค.๖๐
 ๘.๒๖	 เจ้าหน้าที่จากกองสำารวจแผนที่	 และกำาลังพลของสถานีอุทกศาสตร์หัวหิน	 ร่วมรังวัดหาตำาบลที่
หล่อหมุดทองเหลืองของสำานักงานที่ดินสาขาหัวหิน	 รอบแนวเขตที่ดินของกองทัพเรือ	 บริเวณที่ตั้งกระโจมไฟ
วชิรปภา	(เขาตะเกียบ)	จำานวน	๑๔	หมุด	เมื่อ	๙	ก.พ.๖๑	

 ๘.๒๗	สถานีอุทกศาสตร์หัวหินได้ประสานกับสำานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สาขาหัวหิน	ดำาเนินการ
ออกหนังสือสำาคัญสำาหรับที่หลวง	และได้เสนอเรื่องให้กองทัพเรือ	(ผ่านฐานทัพเรือกรุงเทพ	หน่วยปกครองที่ดิน)	
ดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
	 ๘.๒๘	 ประสานกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช	 (นายชลธร	 ชำานาญคิด	 ผู้อำานวยการส่วน
อนุรักษ์ทรัพยากร	 สำานักอุทยานแห่งชาติ)	 ติดตามความคืบหน้าเรื่องที่ดินบริเวณกระโจมไฟแหลมแม่รำาพึง	
จว.ประจวบคีรีขันธ์		และการจัดทำารายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	(CHECK	LIST)	ประกอบเรื่องราวการ
ขออนุญาตจากกรมป่าไม้

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๘๗



สถานีอุทกศาสตร์สงขลา
ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี  
๑. ด้านงานซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ ประกอบด้วย
 ๑.๑ กระโจมไฟ ๕ แห่ง ดังนี้ 
  - กระโจมไฟระโนด  
  - กระโจมไฟเขาตังกวน  
  - กระโจมไฟแหลมตาชี
  - กระโจมไฟสายบุรี  
  - กระโจมไฟตากใบ
 ๑.๒ ทุ่นไฟ ๑ ทุ่น ดังนี้
  - ทุ่นไฟหินลอฟตัส

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือที่กระโจมไฟระโนด
   
   

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือที่กระโจมไฟเขาตังกวน
   

   

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือที่กระโจมไฟสายบุรี

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๘๘



   
   

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือที่กระโจมไฟแหลมตาชี
   
   

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือที่กระโจมไฟตากใบ
สรุปผลการตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ ในปี งป.๖๑ จำานวน ๘ ครั้ง

 เดือน	 	 การตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ
 ต.ค.๖๑	 	 กระโจมไฟตากใบ	เปลี่ยนหลอดไฟ	จำานวน	๒	หลอด
	 ธ.ค.๖๑	 	 กระโจมไฟสายบุรี	เปลี่ยนหลอดไฟ	จำานวน	๑	หลอด
	 ม.ค.๖๑		 กระโจมไฟแหลมตาชี	เปลี่ยนโซลาร์ชาร์จเจอร์	จำานวน	๑	ตัว
	 ก.พ.๖๑		 เปลี่ยนตะเกียง	SL-70	ของทุ่นไฟหินลอฟตัส
	 เม.ย.๖๑		 กระโจมไฟระโนด	เปลี่ยนหลอดไฟ	จำานวน	๑	หลอด
	 ก.ค.๖๑	 	 กระโจมไฟแหลมตาช	ีตรวจพบตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์	ถูกโจรกรรมและถูกทุบทำาลาย

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดบนกระโจมไฟตากใบ เพื่อตรวจสอบระบบไฟ

   
 

ติดตั้งเหล็กฉากเสริมความแข็งแรงของฐานกระโจมไฟระโนด บริเวณฐานกระโจม
รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๘๙



   

   
ตรวจซ่อมบำารุงทุ่นไฟ หินลอฟตัส และดำาเนินการเปลี่ยนทุ่นไฟ โดยเจ้าหน้าที่จากกองเครื่องหมายทางเรือ

ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์

 

ซ่อมและทาสีกระโจมไฟเขาตังกวน   
๒. ด้านงานตรวจตราดูแลที่ดินของกองทัพเรือ จำานวน ๕ แปลง
 - ที่ดินกระโจมไฟระโนด
 - ที่ดินกระโจมไฟเขาตังกวน
 - ที่ดินกระโจมไฟแหลมตาชี
 - ที่ดินกระโจมไฟสายบุรี
 - ที่ดินกระโจมไฟตากใบ
 - ที่ดินกระโจมไฟระโนด  

   
   
 

 
รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๙๐



รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๙๑

สรุปผลการตรวจตราดูแลที่ดินกองทัพเรือ ในเขตรับผิดชอบ จำานวน ๓ ครั้ง 
 ผลการตรวจตราดูแลที่ดินในเขตรับผิดชอบ		จำานวน	๕	แห่ง		เมื่อ	พ.ย.๖๐,	มี.ค.๖๑	และ	พ.ค.๖๑	ไม่มี
ผู้บุกรุก	มีหลักเขตครบทุกแห่ง

๓. งานทั่วไป
 ๓.๑ การเบิกเปลี่ยนแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ
  - เบิกเปลี่ยนแผนที่ จำานวน ๑๐๙ แผ่น
  - หนังสือเวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก พ.ศ.๒๕๖๑ จำานวน ๑๒ เล่ม
  - หนังสือมาตราน้ำาน่านน้ำาไทย พ.ศ.๒๕๖๑ จำานวน ๑๒ เล่ม
  - หนังสือ INT1 จำานวน ๑ เล่ม 
  ๓.๒ การจำาหน่ายแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ
  - จำาหน่ายแผนที่เดินเรือ จำานวน ๑๗๕ แผ่น เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท
  - จำาหน่ายหนังสือมาตราน้ำา พ.ศ.๒๕๖๑ จำานวน ๗๕ เล่ม เป็นเงิน ๑๑,๒๕๐ บาท
  - จำาหน่ายหนังสือเวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ข้ึน-ตก พ.ศ.๒๕๖๑ จำานวน ๑ เล่ม เป็นเงิน ๑๕๐ บาท 
    รวมทั้ง ๓ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑,๔๐๐ บาท
 ๓.๓ ภารกิจอื่น ๆ ดังนี้

เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สงขลา ประชุมรับการตรวจเยี่ยมหน่วยของผู้บัญชาการทหารเรือ เมื่อ ๓ ต.ค.๖๐

 

เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สงขลา เข้าร่วมอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ณ สโมสรสัญญาบัตรกองบังคับการทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๑
 
 

 

เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สงขลา ฟังบรรยาย ECDIS ระบบแสดงผลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
ณ ห้องประชุม ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๖ มี.ค.๖๑



รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๙๒

 

เจ้ากรมอุทกศาสตร์และคณะ ตรวจเยี่ยมสถานีอุทกศาสตร์สงขลา เมื่อ ๒๑ มี.ค.๖๑

เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สงขลาร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าตรวจพื้นที่เกาะกระ กรณีถูกบุกรุก เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๑
 

ผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมสถานีอุทกศาสตร์สงขลา เมื่อ ๙ พ.ค.๖๑
 
 

ติดตั้งเครื่องรับประกาศชาวเรือและเครื่องรับข่าวอากาศอัตโนมัติให้กับเรือหลวงปัตตานี เมื่อ ๗ มิ.ย.๖๑



 
 

เจ้าหน้าที่จากแผนกข่าวสารและการบริการการเดินเรือ กองบริการการเดินเรือ ไปแนะนำาการดูแผนที่ต่างประเทศ
ให้กับเจ้าหน้าที่ของสถานีอุทกศาสตร์สงขลา เมื่อ ๑๖ ก.ค.๖๑

 

หัวหน้าสถานีอุทกศาสตร์สงขลาเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำาวัน และนำาเจ้าหน้าที่ตำารวจสถานีตำารวจภูธรยะหริ่ง จว.ปัตตานี
ลงตรวจพื้นที่ กรณีการถูกโจรกรรมของที่กระโจมไฟแหลมตาชี เมื่อ ๒๕ ส.ค.๖๑

 
หัวหน้าสถานีอุทกศาสตร์สงขลาเข้าประชุมเพื่อต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสตรวจเยี่ยมอำาลาหน่วย 

ณ ห้องประชุม ทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๑
 
 

หัวหน้าสถานีอุทกศาสตร์สงขลาร่วมพิธีโอกาสที่ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมอำาลาหน่วย ณ พื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๑๙ ส.ค.๖๑
รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๙๓



สถานีอุทกศาสตร์พังงา
ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี  
๑. งานตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือในเขตรับผิดชอบตามวงรอบ ดังนี้
 - กระโจมไฟทับละมุ กระโจมไฟหินขี้นก กระโจมไฟเขาหลัก จว.พังงา
 - ไฟนำา ๒ แห่ง จว.พังงา
     - หลักไฟกำากับร่องน้ำาทับละมุ หมายเลข ๒ จว.พังงา
     - ทุ่นไฟกำากับร่องน้ำาทับละมุ จำานวน ๓ ทุ่น จว.พังงา
     - ทุ่นเครื่องหมายพิเศษ จำานวน ๒ ทุ่น จว.พังงา
 - กระโจมไฟประภาสวชิรกานต์ (เกาะรา) จว.พังงา
     - กระโจมไฟชัชวาลวชิรโอฆ (เกาะนมสาวน้อย) จว.พังงา
     - กระโจมไฟสมุทรวชิรนัย (เกาะนก) จว.กระบี่
     - กระโจมไฟเกาะพยาม จว.ระนอง
     - หลักไฟหินขี้ช้าง จว.ระนอง
     - ทุ่นไฟกำากับร่องน้ำาเกาะพยาม จำานวน ๒ ทุ่น (หมายเลข ๑, ๒) จว.ระนอง 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๙๔



๒. งานตรวจตราดูแลที่ดินของกองทัพเรือ ในเขตรับผิดชอบตามวงรอบ ดังนี้                                                          
   - ที่ดินกระโจมไฟทับละมุ ที่ดินกระโจมไฟหินขี้นก ที่ดินกระโจมไฟเขาหลัก จว.พังงา
 - กระโจมไฟประภาสวชิรกานต์ (เกาะรา) จว.พังงา
 - กระโจมไฟชัชวาลวชิรโอฆ (เกาะนมสาวน้อย) จว.พังงา
   - กระโจมไฟสมุทรวชิรนัย (เกาะนก) จว.กระบี่
    - กระโจมไฟเกาะพยาม จว.ระนอง

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๙๕



๓. งานด้านบริการการเดินเรือ ดังนี้
 ๓.๑ ตรวจสอบเบื้องต้น ซ่อมทำาอุปกรณ์การเดินเรือ และเบิกจ่ายอุปกรณ์การเดินเรือ ให้กับเรือหลวงใน
พื้นที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ตามที่หน่วยเรือขอรับการสนับสนุน

 ๓.๒ จำาหน่ายแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ
  - จำาหน่ายแผนที่เดินเรือไทย จำานวน ๑๕๓ แผ่น เป็นเงิน ๖๑,๒๐๐ บาท
          - จำาหน่ายหนังสือมาตราน้ำา ปี ๖๑ จำานวน ๑๗๐ เล่ม เป็นเงิน ๒๕,๕๐๐ บาท
         - เบิก-เปลี่ยน แผนที่เดินเรือไทย จำานวน ๒๙๗ แผ่น
  - เบิกเปลี่ยน บรรณสารการเดินเรือ จำานวน ๓๔ เล่ม

 
 ๓.๓ งานตรวจสอบและดูแลระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ (ระบบ AIS) 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๙๖



รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๙๗

๔. งานด้านอาคารสถานที่
 ๔.๑ งานดูแลและปรับปรุงอาคารสถานที่

  

๕. งานด้านสมุทรศาสตร์
 ๕.๑ ให้การสนับสนุนการหยั่งน้ำาเก็บข้อมูลทางสมุทรศาสตร์  บริเวณท่าเทียบเรือ  ฐานทัพเรือพังงา 
ทัพเรือภาคที่ ๓ ให้กับกองสมุทรศาสตร์ ประจำาทุกเดือน 

๖. งานอื่น ๆ
 ๖.๑ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ตรวจเยี่ยมกำาลังพลสถานีอุทกศาสตร์พังงา ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ เพื่อเป็น
ขวัญและกำาลังใจ เมื่อ ๑๐ ม.ค.๖๑



รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๙๘

 ๖.๒ ผู้อำานวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ ตรวจเยี่ยมกำาลังพลสถานีอุทกศาสตร์พังงา เพื่อเป็นขวัญ
และกำาลังใจ เมื่อ ๘ พ.ค.๖๑

 ๖.๓ ทดสอบสมรรถภาพทางกายกำาลังพลของสถานีอุทกศาสตร์พังงา โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล
ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ควบคุมการทดสอบ

 ๖.๔ หัวหน้าสถานีอุทกศาสตร์พังงา ร่วมเดินทางตรวจพื้นที่กำาหนดค่าพิกัดพื้นที่ยิงอาวุธปล่อย บริเวณ
พื้นที่เขาหน้ายักษ์ เมื่อ ๑๘ ก.ค.๖๑



 ๖.๕ ติดตามความคืบหน้าการซ่อมทำากระโจมไฟประภาสวชิรกานต์ (เกาะรา) จว.พังงา โดยกรมช่างโยธา
ทหารเรือ ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำากัดจินดามณี วิศวกรรม ช่างได้เร่ิมเข้าพ้ืนท่ีเพ่ือดำาเนินการซ่อมทำาฯ เม่ือ ๑๐ เม.ย.๖๑ 
ดำาเนินการเสร็จเมื่อ ๑๗ ต.ค.๖๑ และเจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์พังงา ได้ดำาเนินการติดตั้งตะเกียงและติดไฟเรียบร้อย

 
 ๖.๖ หัวหน้าสถานีอุทกศาสตร์พังงาและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมตรวจสอบที่ดินพื้นที่เกาะพยาม ร่วมกับคณะทำางาน
ที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการที่กองทัพเรือขอใช้พื้นที่เกาะพยาม จว.ระนอง จำานวน ๑๒๐ ไร่ (เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาประเด็นการขอเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ)

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๙๙



ËÁÇ´àÃ×ÍÍØ·¡ÈÒÊµÃ�
(Hydrographic Flotilla)
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ผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญในรอบปี
๑. ฝึกพลทหารใหม่ในสังกัดกรมอุทกศาสตร์

             
       
            

๒. โดยพาหนะเรือหลวงศุกร์
 ออกปฏิบัติราชการสำารวจสมุทรศาสตร์บริเวณอ่าวไทย ตั้งแต่ ๕ มี.ค. – ๒๙ มิ.ย.๖๑ ราชการมีกำาหนด
ประมาณ ๔๕ วัน

     

      

      

  

     

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๑๐๐



๓. โดยพาหนะเรือหลวงสุริยะ
 ๓.๑ ออกปฏิบัติราชการตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย ตั้งแต่ ๑๓ ธ.ค.๖๐ – 
๒๑ ม.ค.๖๑ ราชการมีกำาหนด ๔๐ วัน
 ๓.๒ ออกปฏิบัติราชการตรวจซ่อมบำารุงเคร่ืองหมายทางเรือฝ่ังตะวันตกของอ่าวไทย ต้ังแต่ ๑๖ ก.ค. - ๒๙ ส.ค.๖๑ 
ราชการมีกำาหนด ๔๕ วัน

   

   

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๑๐๑



๔. โดยพาหนะเรือหลวงพฤหัสบดี
 ออกปฏิบัติราชการสำารวจแผนที่ทะเล ๒๐๖ และ ๒XX_๓ (บ้านทอน จว.นราธิวาส) ตั้งแต่ ๔ มิ.ย. –             
๒๔ ส.ค.๖๑ ราชการมีกำาหนด ๘๒ วัน)
             

    

๕. โดยพาหนะเรือหลวงจันทร
   ออกปฏิบัติราชการฝึกสำารวจและวิเคราะห์ลักษณะพื้นท้องทะเลทางยุทธวิธี  ตั้งแต่ ๓ – ๑๒ ก.ย.๖๑ ราชการ
มีกำาหนด ๑๐ วัน

     
        
                         
     

                                                                   

                          

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๑๐๒



๖. โดยพาหนะเรือ อศ.๓ (ครั้งละ ๗ วัน)
 ๖.๑ ออกปฏิบัติราชการฝึกภาคทะเลพลทหาร ผลัดที่ ๒/๖๐  ตั้งแต่ ๗ – ๑๓ ธ.ค.๖๐  
 ๖.๒ ออกปฏิบัติราชการฝึกภาคทะเลพลทหาร ผลัดที่ ๓/๖๐  ตั้งแต่ ๒๖ ก.พ. – ๔ มี.ค.๖๑  
 ๖.๓ ออกปฏิบัติราชการฝึกภาคทะเลพลทหาร ผลัดที่ ๔/๖๐  ตั้งแต่ ๒๑ – ๒๗ พ.ค.๖๑  

     

    

  

๗. การซ่อมบำารุงเรือ
 ดำาเนินการจัดเรือในสังกัดกรมอุทกศาสตร์ เข้ารับการซ่อมทำา รวมทั้งให้เรือออกทดลองในทะเล เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการทำางานของระบบต่าง ๆ ภายในเรือ ดังนี้   
  ๗.๑ เรือหลวงพฤหัสบดี นำาเรือยนต์เล็ก ๔ ลำา เข้ารับการซ่อมทำาที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า 
กรมอู่ทหารเรือ เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๑

    

                                                                  

    

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๔-๑๐๓
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คณะกรรมการอำานวยการพัฒนาขีดความสามารถสำาหรับสงคราม
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCW)

	 การดำาเนินงานด้าน	 NCW	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทกศาสตร์นั้น	 ในปี	 งป.๖๑	 คณะกรรมการฯ	
มีแผนการตรวจพื้นที่และโครงสร้างกระโจมไฟในความรับผิดชอบของกองเครื่องหมายทางเรือ	 ศูนย์สนับสนุน
การเดินเรือ	 กรมอุทกศาสตร์	 เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบตรวจการณ์	 ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่
ต้องการตามแผน	ซึ่งได้ไปตรวจพื้นที่	๓	แห่ง	จำานวน	๕	ครั้ง	และได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการปรับปรุง
พื้นที่ให้รองรับแผนงานตามโครงการ	NCW	เพื่อเสนอกองทัพเรือในเบื้องต้นแล้ว	นอกจากนั้นกองเครื่องหมายทางเรือ 
ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ	กรมอุทกศาสตร์ยังได้สนับสนุนข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของระบบ	AIS	และข้อมูล
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องหมายทางเรือให้กับคณะกรรมการอำานวยการพัฒนาขีดความสามารถสำาหรับสงคราม
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง	(NCW)			เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการติดตั้งระบบตรวจการณ์ให้
ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๕-๑



โครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพเรือ 
การสร้างตะเกียงระบบเลนส์หมุนพลังงานแสงอาทิตย์ 

เพื่อใช้กับประภาคาร-กระโจมไฟ ของ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

                                                                                             
ความเป็นมา
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำาเนินการโครงการวิจัยฯ แล้ว คณะทำางานโครงการวิจัยฯ 
(กองเครื่องหมายทางเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์)  จึงได้ดำาเนินการวิจัยมาตามลำาดับ 
จนสามารถประกอบต้นแบบตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ และทดสอบการทำางานในที่ตั้งปกติ (แผนกซ่อมบำารุง
เครื่องหมายทางเรือ กองเครื่องหมายทางเรือฯ) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นมา  โดยต้นแบบ
ตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการหมุน (Rotating) ตามรอบที่กำาหนด 
(จำานวนรอบ/นาที หรือ RPM (Round Per Minute)) และความเข้มของการส่องสว่าง (Luminous Intensity) 
ซึ่งจากการวัดความเข้มฯ ด้วยเครื่องวัดแสง (Digital Light Meter) เมื่อต้นแบบตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ 
อยู่ในลักษณะไฟนิ่ง (Fixed Intensity) แล้ว  ได้ความเข้มของการส่องสว่างประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ แรงเทียน 
(Candela : cd) สอดคล้องกับคุณสมบัติของตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ ที่ตั้งไว้ คือจะต้องมีความเข้มของการ
ส่องสว่างประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ แรงเทียน ขึ้นไป และจะทำาให้มีระยะเห็นได้ไกลของแสงไฟ (Luminous Range) 
๒๐ ไมล์ทะเล ขึ้นไป เมื่อไม่มีแสงไฟฉากหลัง (Background Light) รบกวน

 

ภาพการวัดความเข้มของการส่องสว่าง (Luminous Intensity)

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๕-๒



รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๕-๓

การทดสอบการทำางานในภูมิประเทศจริง
 เมื่อได้ต้นแบบตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ แล้ว  คณะทำางานโครงการวิจัยฯ ได้ปรับปรุงให้มีฐานรองรับ
เรือนตะเกียงฯ ให้ภายในสามารถบรรจุแบตเตอรี่ขนาด ๑๒ V ๑๐ Ah  ได้ ๒ หม้อ และภายนอกสามารถติดตู้
ควบคุมการทำางาน (Control Box) ได้  เพื่อให้ประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้งเมื่อนำาไปติดตั้งใช้งานบนประภาคาร
หรือกระโจมไฟของกรมอุทกศาสตร์ โดยตัวเรือนตะเกียงฯ มีความสูง ๑๐๕ เซนติเมตร  ส่วนฐานรองรับมี
ขนาดกว้าง - ยาว ด้านละ ๖๕ เซนติเมตร สูง ๑๐๐ เซนติเมตร  เมื่อประกอบเข้าด้วยกันจะทำาให้ต้นแบบ
ตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ มีความสูงทั้งสิ้น ๒๐๕ เซนติเมตร และใช้พื้นที่ ๖๕ x ๖๕ เซนติเมตร ในการติดตั้ง

 

ภาพต้นแบบตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ พร้อมฐานรองรับเรือนตะเกียงฯ
 ในการทดสอบการทำางานในภูมิประเทศจริงนั้น  ได้นำาต้นแบบตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ ไปติดตั้ง
ทดสอบการทำางานที่ประภาคารเกาะตะเภาน้อย จว.ภูเก็ต (ฝั่งทะเลอันดามัน) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๑ กระโจมไฟแหลมซุย  จว.สุราษฏร์ธานี (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑  ประภาคาร
แหลมสิงห์ จว.จันทบุรี (ฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย)  ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และประภาคาร
ระยอง (แหลมเจริญ) จว.ระยอง (ฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย) ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  และติดตั้งทดสอบการ
ทำางานของต้นแบบตะเกียงฯ  ที่ประภาคารระยองฯ เป็นระยะเวลานาน   ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ถึง 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งการทดสอบการทำางานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลการทดสอบการทำางาน 
ดังนี้



รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๕-๔

หมายเหตุ 
 ๑. ในการทดสอบที่ประภาคารเกาะตะเภาน้อยฯ และกระโจมไฟแหลมซุยฯ ต้นแบบตะเกียงระบบ  
เลนส์หมุนฯ ใช้รอบการหมุนที่  ๔ รอบ/นาที (4 RPM)  มีความเข้มของการส่องสว่าง  ๑๕๗,๐๐๐ แรงเทียน  
ที่ประภาคารแหลมสิงห์ฯ ใช้รอบการหมุนที่ ๑ รอบ/นาที (1 RPM) มีความเข้มของการส่องสว่าง  ๑๗๐,๐๐๐ 
แรงเทียน
 ๒. ระยะเห็นได้ไกลของแสงไฟ (Luminous Range) ได้มาจากการคำานวณโดย Luminous Diagram    
ซึ่งอาศัยข้อมูลจากความเข้มของการส่องสว่าง (Luminous Intensity) และทัศนวิสัยอุตุนิยมวิทยา (Meteorological 
Visibility) เท่ากับ ๑๐ ไมล์ทะเล ซึ่งสมมูลกับแฟกเตอร์ค่าการส่งผ่านบรรยากาศ (Atmospheric Transmissivity) 
T = 0.74  
 ๓. ระยะกำาหนดในการเห็นไฟ (Nominal  Range) หมายถึง ระยะเห็นได้ไกล (Luminous Range) 
เมื่อทัศนวิสัยอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Visibility) เท่ากับ ๑๐ ไมล์ทะเล ซึ่งสมมูลกับแฟกเตอร์ค่าการส่ง
ผ่านบรรยากาศ (Atmospheric Transmissivity) T = 0.74 ระยะนี้โดยปกติเป็นค่าทางการที่ใช้ตีพิมพ์ลงใน
บรรณสารการเดินเรือ เช่น แผนที่หรือทำาเนียบไฟ เป็นต้น  ทั้งนี้การให้ค่า ระยะกำาหนด (Nominal Range) 
ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ไฟที่ตรวจนั้นมีฉากหลังที่มืดสนิท และไม่มีแสงที่เป็นฉากหลังรบกวนเลย  
 ๔. ระยะเห็นไกลสุดของวัตถุ (Geographical Range) คือ ระยะมากที่สุดซึ่งผู้ตรวจสามารถมองเห็นไฟ
ได้ทางทฤษฎี   โดยมีข้อจำากัดเพียงความโค้งของพื้นผิวโลก การหักเหแสงในบรรยากาศ และจากสูงไฟและสูงตา
ของผู้ตรวจ โดยมีสูตรการคำานวณ คือ                                   เมื่อ Rg คือระยะเห็นไกลสุด
ของวัตถุ (Geographical Range) เป็นไมล์ทะเล  ho คือ สูงตาของผู้ตรวจ (เมตร) และ Hm คือ สูงไฟของ
เครื่องหมาย (เมตร)

 



ภาพการติดตั้งทดสอบการทำางานในภูมิประเทศจริง โดย (๑) ที่ประภาคารเกาะตะเภาน้อยฯ (๒) ที่กระโจมไฟแหลมซุยฯ  
(๓) ที่ประภาคารแหลมสิงห์  และ (๔) ที่ประภาคารระยอง (แหลมเจริญ) ฯ

 จากการนำาไปติดตั้งทดสอบการทำางานที่ประภาคารระยอง (แหลมเจริญ) ฯ เป็นระยะเวลานานประมาณ 
๓ เดือน พบว่าต้นแบบตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ สามารถทำางานได้เป็นปกติ โดยอุปกรณ์และส่วนต่าง ๆ ไม่ชำารุด
เสียหายจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (ฝน  การกัดกร่อนของไอน้ำาทะเล แสงแดด  ความชื้น ฯลฯ)  ซึ่ง
จะสอดคล้องกับมาตรฐาน IP 65 (IP : International Protection Standard หรือ มาตรฐานที่จะเป็นตัว
บอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆ มีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ และมีความสามารถที่จะป้องกัน
น้ำาจากการฉีดที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง) ของตะเกียงระบบเลนส์หมุนพลังงานแสงอาทิตย์ ตราอักษร Tideland 
รุ่น TRB – 400 ซึ่งโครงการฯ ใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาเพื่อทำาการวิจัยฯ

สรุปผลการวิจัยและพัฒนาของโครงการฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 ๑. ต้นแบบตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ 
TRB - 400 ที่กรมอุทกศาสตร์มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน   ทั้งในระยะเห็นได้ไกลของแสงไฟ (Luminous Range) 
เมื่อตะเกียงฯ ทั้ง ๒ ชนิด มีรอบการหมุนอยู่ระหว่าง ๑ - ๔ รอบ/นาที ( 1 – 4 RPM) จะมีระยะเห็นได้ไกล
ของแสงไฟอยู่ระหว่าง ๒๐.๒ - ๒๑.๔ ไมล์ทะเล ใกล้เคียงกัน และมีความทนทานของการใช้งานในภูมิประเทศ
จริงอยู่ในมาตรฐาน IP 65 เท่ากัน

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๕-๕



รายงานประจำาปี ๒๕๖๑๕-๖

 

ภาพแสดงระยะเห็นได้ไกลของแสงไฟ (Luminous Range) ระหว่างตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ TRB - 400 และต้นแบบตะเกียง
ระบบเลนส์หมุนฯ ของโครงการวิจัยฯ 

 ๒. ระยะเห็นได้ไกลของแสงไฟที่ได้จากการทดสอบการทำางานในภูมิประเทศจริง จะสอดคล้องกับปัจจัย
ต่างๆ คือ ความเข้มของการส่องสว่างเมื่อทัศนวิสัยอุตุนิยมวิทยาเท่ากับ ๑๐ ไมล์ทะเล และ T = 0.74     
ความสูงของไฟ  และความสูงตาของผู้ตรวจ  รวมถึงผลกระทบจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น  แสงไฟรบกวนจากเรือ
ประมงในขณะที่ออกทดสอบการทำางาน (ระยะเห็นได้ไกลของแสงไฟ) อันอาจกล่าวได้ว่าเป็นแสงจ้า (Glare)  
ที่เกิดขึ้นในทะเล   หรือความสว่างของดวงจันทร์ในช่วงทดสอบซึ่งอยู่ระหว่างข้างขึ้น ๔ - ๗ ค่ำา เป็นต้น
 ๓. ปัจจุบันคณะทำางานโครงการวิจัยฯ ได้ขออนุมัติกรมอุทกศาสตร์ ลงนามในบันทึกเสนอสถาบันวิจัย
และพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เพื่อขออนุมัติปิดโครงการวิจัยฯ การสร้างตะเกียงระบบเลนส์หมุน
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้กับประภาคาร/กระโจมไฟของกรมอุทกศาสตร์  พร้อมด้วยร่างเอกสารสรุปผลการวิจัยฯ 
ฉบับสมบูรณ์ จำานวน ๑๐ เล่ม และทะเบียนคุมทรัพย์สินจำานวน ๗ รายการ แล้ว ขณะนี้กำาลังรอการนัดหมาย
จากสำานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ในการแถลงปิดโครงการฯ
 ๔. หลังจากแถลงปิดโครงการฯ แล้ว สำานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จะส่งมอบ
ต้นแบบตะเกียงระบบเลนส์หมุนฯ ให้กรมอุทกศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยผู้ใช้งาน นำาไปทดสอบการใช้งานเป็นระยะ
เวลาประมาณ ๑ ปี ขึ้นไป เพื่อให้กรมอุทกศาสตร์ประเมินประสิทธิภาพในการทำางาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค
ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต้นแบบตะเกียงฯ ให้คณะทำางานโครงการวิจัยฯ ได้ทราบ เพื่อปรับปรุง
ต้นแบบตะเกียงฯ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 ๕. เมื่อผ่านการทดสอบการใช้งานจริงจากกรมอุทกศาสตร์ พร้อมได้ข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค
ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ และทำาการปรับปรุงต้นแบบตะเกียงฯ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นจนเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้งานแล้ว จะต้องนำาเสนอ กองทัพเรือ โดยผ่านคณะกรรมการมาตรฐานยุทโธปกรณ์กองทัพเรือ (กมย.ทร.) 
เพื่อนำาไปสู่การจัดทำาต้นแบบผลงานวิจัยที่เป็นแบบ Military Type และนำาไปสู่สายการผลิตเพื่อใช้งานกับ
ประภาคารและกระโจมไฟของกรมอุทกศาสตร์ ต่อไป



การดำาเนินการด้านที่ดินของกองทัพเรือ ในความรับผิดชอบของกรมอุทกศาสตร์
 
 กรมอุทกศาสตร์เป็นหน่วยใช้ประโยชน์ที่ดินของกองทัพเรือ ภายใต้การดูแลของหน่วยปกครองที่ดิน ๔ 
หน่วยงาน ได้แก่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ฐานทัพเรือสัตหีบ ทัพเรือภาคที่ ๒ และทัพเรือภาคที่ ๓ โดยดำาเนินการ
ตรวจตราดูแลที่ดินของกองทัพเรือ ในความรับผิดชอบตามวงรอบเช่น ทุกเดือน ทุก ๒ เดือน ทุก ๓ เดือน และ
ปีละครั้ง และจัดทำารายงานสรุปผลการตรวจตราดูแลที่ดิน ทุกๆ ๓ เดือน และรายงานสรุปผลการตรวจตรา
ดูแลที่ดินที่อยู่ห่างไกลการคมนาคมไปมาไม่สะดวก ปีละ ๑ ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้
 ๑. รายงานผลการตรวจตราดูแลที่ดิน วงรอบ ๓ เดือน ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. และรายงานผลการตรวจตรา
ดูแลที่ดินที่อยู่ห่างไกลการคมนาคมไปมาไม่สะดวก ปีละ ๑ ครั้ง (ภายในวันที่ ๕ ม.ค.) ถึงหน่วยปกครองที่ดิน 
 ๒. ผลการตรวจตราดูแลที่ดินในความรับผิดชอบของกรมอุทกศาสตร์ งป.๖๑ ดังนี้
  ๒.๑ ฐานทัพเรือกรุงเทพ หน่วยปกครองที่ดินของกองทัพเรือ ที่กรมอุทกศาสตร์ใช้ประโยชน์
ที่ดิน จำานวนทั้งสิ้น ๑๔ แห่ง โดยมีรายละเอียดตามรายงานผลการตรวจตราดูแลที่ดิน มีการดำาเนินการคงค้าง 
๑ แห่ง ในส่วนที่ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ เป็นหน่วยผู้ใช้ประโยชน์ ได้แก่  กระโจมไฟคลองด่าน 
จว.สมุทรปราการ ซึ่งกรมอุทกศาสตร์ ได้เสนอฐานทัพเรือกรุงเทพส่งคืนที่ดินที่ตั้งกระโจมไฟฯ เมื่อ ๒ มิ.ย.๕๒ 
เนื่องจากกระโจมไฟโค่นล้มและหมดความจำาเป็นในการใช้งาน จากการตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ ๖ มิ.ย.๕๕ ที่ดินได้
ถูกน้ำาทะเลกัดเซาะไปกับกระแสน้ำาหมดแล้ว การรื้อถอนกระโจมไฟได้ดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาจ้าง 
ของกรมช่างโยธาทหารเรือ เลขที่ ๑๑๕/งป.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ ก.ย.๕๙ สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างการส่งคืนที่ดิน
  ๒.๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยปกครองที่ดินของกองทัพเรือ ที่กรมอุทกศาสตร์ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จำานวนทั้งสิ้น ๒๘ แห่ง โดยมีรายละเอียดตามรายงานผลการตรวจตราดูแลที่ดิน ที่ดินที่มีการบุกรุก จำานวน 
๑ แห่ง ในส่วนทีศู่นย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ เป็นผู้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ กระโจมไฟเกาะจิก
นอก จว.จันทบุรี ได้แจ้งให้หน่วยปกครอง ฐานทัพเรือสัตหีบ ทราบแล้ว ธนารักษ์และที่ดินจังหวัด กำาลังดำาเนิน
การตรวจสอบ เมื่อ ๕ ส.ค.๖๑ ได้ดำาเนินการประสานกับธนารักษ์ แล้ว ทราบว่ากำาลังดำาเนินการแต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบ และจากผลการตรวจ ไม่มีการบุกรุกเพิ่มเติม
  ๒.๓ ทัพเรือภาคที่ ๒ หน่วยปกครองที่ดินของกองทัพเรือ ที่กรมอุทกศาสตร์ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จำานวน ๑๖ แห่ง โดยมีรายละเอียดตามรายงานผลการตรวจตราดูแลที่ดินที่มีการบุกรุก จำานวน ๑ แห่ง ในส่วน
ที่ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ เป็นผู้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ กระโจมไฟแหลมซุย จว.สุราษฎร์ธานี 
เนื่องจากได้มีการตัดรั้วลวดหนามผ่านเข้า-ออก ไปยังบริเวณจุดบุกรุกปลายแหลม และได้รายงายให้หน่วย
ปกครองทราบแล้ว และได้ประชุมร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๒ ธนารักษ์จังหวัด เทศบาลตำาบลพุมเรียง และชาวบ้าน
ที่อาศัยอยู่ปลายแหลมประมาณ ๑๕ คน เพื่อหาทางออกมีการเสนอให้ทางเทศบาลตัดถนนเรียบข้างทางด้านทิศ
ตะวันตก ซึ่งอยู่นอกเขตที่ดินของกองทัพเรือ ในขณะนี้ยังหาข้อตกลงไม่ได้  เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๐ พลเรือเอก พลเดช  
เจริญผล รองผู้บัญชาการทหารเรือ และประธานกรรมการที่ดินของกองทัพเรือ (ยศและตำาแหน่งในขณะนั้น) 
พร้อมด้วยคณะ ได้สั่งการให้ดำาเนินการขอขึ้นทะเบียนในส่วนที่งอกปลายแหลมของกระโจมไฟแหลมซุย เป็นที่
ราชพัสดุ จากผลการตรวจ ไม่มีการบุกรุกเพิ่มเติม สถานภาพปัจจุบัน กองทัพเรือมอบอำานาจให้ทัพเรือภาคที่ ๒ 
เป็นผู้ดำาเนินการขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเพิ่มเติม
  ๒.๔ ทัพเรือภาคที่ ๓ หน่วยปกครองที่ดินของกองทัพเรือ ที่กรมอุทกศาสตร์ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จำานวน ๑๓ แห่ง โดยมีรายละเอียดตามรายงานผลการตรวจตราดูแลที่ดิน ที่มีการบุกรุก จำานวน ๑ แห่ง   ในส่วนที่
ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ เป็นผู้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ กระโจมไฟเกาะพยาม จว.ระนอง อยู่ระหว่าง
ดำาเนินการยื่นหนังสือขอใช้ประโยชน์ที่ดิน จำานวน ๑๒๐ ไร่ จากสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จว.ระนอง จากการตรวจ ไม่มีการบุกรุกเพิ่มเติม   
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 ๓. ผลการตรวจตราดูแลที่ดินที่อยู่ห่างไกลการคมนาคมไปมาไม่สะดวก ปีละ ๑ ครั้ง 
  ๓.๑ ฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยปกครองที่ดินของกองทัพเรือ ที่กรมอุทกศาสตร์รับผิดชอบ สรุปผล
การตรวจตราที่ดินได้ดังนี้
   - กระโจมไฟเกาะหวาย จว.ตราด กรมอุทกศาสตร์ ได้ดำาเนินการยกเลิกการใช้ประโยชน์
ที่ดินและส่งคืนที่ดินให้กับฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อ ๔ ก.ค.๕๖ ตามบันทึกกรมอุทกศาสตร์ ที่ กห ๐๕๓๑/๗๙๗ 
ลงวันที่ ๔ ก.ค.๕๖ เรื่อง ขอยกเลิกการใช้ประโยชน์และส่งคืนที่ดินกระโจมไฟเกาะหวาย จว.ตราด ขณะนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาเสนอข้อพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินเกาะหวาย ให้กับกรมส่งกำาลังบำารุงทหารเรือ
  ๓.๒ ทัพเรือภาคที่ ๒ และทัพเรือภาคที่ ๓ ผลการตรวจ ไม่มีการบุกรุกที่ดิน 
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