
วิธทีางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

๑. เกริ่นน า
    วิธีการด าเนินงานในอดีต
        กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ มีภารกิจหลักคือการผลิตแผนที่เดินเรือ โดยองค์ความรู้ที่ก าลังพลใช้ในการสร้างแผนที่เดินเรือจะได้มาจาก
การปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่ที่ได้จัดท ามานานแล้ว และเน้ือหาไม่ทันสมัยต่อเทคโนโลยีและมาตรฐานการสร้างแผนที่เดินเรือ S – 4 ของ
องค์การอุทกศาสตร์สากล   ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกองสร้างแผนที่ก็ได้ท าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการจัดอบรมเพิ่มเติมให้ก าลังพลตามช่วงเวลา 
แต่ยังไม่ได้จัดท าเป็นคู่มือปฏิบัติงาน ท าให้การสร้างแผนที่เดินเรือมีความล่าช้าเนื่องจากการตรวจพบข้อผิดพลาดในขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพขั้น ๑ 
ขั้น ๒ ขั้น ๓ และขั้นตอนก่อนพิมพ์ จึงต้องส่งกลับให้เจ้าหน้าที่สร้างแผนที่เดินเรือด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย ท าให้ใช้ระยะเวลาในการสร้างแผนที่ 
๑ ระวางประมาณ ๙๐ วันท าการ 
    ลักษณะส าคัญของวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
       ปรับปรุงขั้นตอนการสร้างแผนที่เดินเรือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีของโปรแกรม CARIS GIS และมาตรฐานการสร้างแผนที่เดินเรือ S – 4 ของ
องค์การอุทกศาสตร์สากล ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การปรับขั้นตอนกระบวนการสร้างแผนที่เดินเรือให้รองรับข้อมูลไฟล์ระวางแผนที่ส ารวจ แล้วน ามา
จัดท าคู่มือการสร้างแผนที่ที่เป็นตามมาตรฐานการสร้างแผนที่เดินเรือ S – 4 ขององค์การอุทกศาสตร์สากล
    วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
        ๑. เพื่อให้แผนที่เดินเรือมีความถูกต้องตามมาตรฐานขององการอุทกศาสตร์สากล
        ๒. เพื่อให้สามารถสร้างแผนที่เดินเรือได้รวดเร็วขึ้น
    เป้าหมาย
        ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
         -แผนที่เดินเรือมีความถูกต้องร้อยละ ๑๐๐ ตามมาตรฐานสากล (ความปลอดภัยในการเดินเรือ)
         ตัวชี้วัดเชิงเวลา
          -ระยะเวลาการสร้างต้นฉบับแผนที่โดยลดเวลาการสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรือให้ไม่เกิน ๗๕ วันท าการ 
          ต่อการสร้างต้นฉบับแผนที่ ๑ ระวาง

๒. ล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทาง 
    ปฏิบัติที่เป็นเลิศ

    ขั้นที่ ๑ การเตรียมการก่อนประมวลผล  
ด าเนินการรวบรวมข้อมูล แบ่งประเภทข้อมูล วิเคราะห์ประเมินค่าข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล ก่อนที่จะสร้างแผนที่ โดยประกอบไปด้วยการ
ตรวจสอบแบบบันทึกข้อมูลการสร้างแผนที่ (Planning Note) รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อภูมิศาสตร์ รวบรวมข้อมูลในการสร้างแผนที่ แบ่ง
ประเภทข้อมูล วิเคราะห์ประเมินค่าข้อมูล ตรวจสอบการก าหนดรูปแบบของแผนที่ (planning sheet) เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องที่จะใช้สร้างเป็น
แผนที่เดินเรือที่มีความปลอดภัยในการเดินเรือและได้มาตรฐานการสร้างแผนที่เดินเรือ S–57 ตามที่องค์การอุทกศาสตร์-สากลก าหนด
    ขั้นที่ ๒ การสร้างไฟล์แผนที่ใหม่และใส่ขอบระวางแผนที่
ด าเนินการสร้างไฟล์แผนที่ใหม่รองรับการใส่ข้อมูลต่าง ๆ ในแผนที่ เช่น เส้นขอบฝั่ง เลขน้ า ลักษณะพื้นท้องทะเล เป็นต้น โดยโปรแกรม CARIS GIS 
จะจัดเก็บข้อมูลแผนที่ดิจิทัลในไฟล์ CARIS ซึ่งจะประกอบไปด้วยชุดของไฟล์ที่มีช่ือเดียวกันแต่มีนามสกุลของไฟล์ที่ต่างกันและใส่ขอบระวางแผนที่
ตามมาตรฐาน IHO-INT2
    ขั้นที่ ๓ การสร้างเส้นความลึกเท่า
ด าเนินการน าขอ้มูลเลขน้ าจากการส ารวจที่มีความหนาแน่นของข้อมูลมากมาสร้างเป็นแบบจ าลองสามมติิ โดยใช้โปรแกรม Caris GIS แล้วสั่งให้สร้าง
เส้นความลึกเท่าจะช่วยให้ผู้สร้างแผนที่สามารถพิจารณาเลือกเลขน้ า การลากเส้นความลึกเท่า ในการแสดงความลึกพื้นท้องทะเลลงไว้ในแผนที่ใหมี้
ความปลอดภัยในการเดินเรือ
   ขั้นที่ ๔ การ Transform ข้อมูล

ด าเนินการแปลง (transform) โครงสร้างแผนที่ของไฟล์ระวางแผนที่ส ารวจซึ่งเป็นแบบทรานส์เวอร์ส-เมอเคเตอร์สากลให้เป็นแบบเมอเคเตอร์ แปลง
มาตราส่วนแผนที่ และแปลงแผนที่ (Transform a Map) ให้แผนที่เดินเรือที่ได้มีระบบพิกัดทางราบแบบ CHMR
ขั้นที่ ๕ การรวมไฟล์ระวางแผนที่ส ารวจกับไฟล์ขอบระวางแผนที่  
รวมไฟล์ข้อมูลในระวางแผนที่ส ารวจที่ได้แปลงข้อมูลต่าง ๆ มาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการแปลงโครงสร้างแผนที่ การแปลงมาตราส่วน และแปลงแผนที่ 
เข้ากับไฟล์ขอบระวางแผนที่ที่ได้สร้างไว้ ซึ่งไฟล์ที่ได้จากการรวมข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไฟล์ส าหรับสร้างเป็นไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือ โดยจะมีชื่อ
ไฟล์ขึ้นต้นด้วยอักษร NC ตามด้วยหมายเลขแผนที่และอักษร FINAL เช่น NC156FINAL
ขั้นที่ ๖ การคัดเลือกเลขน้ า   
ด าเนินการคัดเลือกเลขน้ าในไฟล์ระวางแผนที่ส ารวจให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดในการแสดงไว้ในแผนที่เดินเรือ ซึ่งจะยึด
หลักแสดงเลขน้ าให้มีความปลอดภัยในการเดินเรือตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเลขน้ า
ขั้นที่ ๗ การประกอบระวางแผนที่   
ด าเนินการใส่รายละเอียดต่าง ๆ ในแผนที่เดินเรือ ตามประเภทข้อมูลต่าง ๆ ในโปรแกรม Caris GIS ดังนี้
๑) เส้น (Line) เส้นความลึกเท่า แม่น้ า เส้นชั้นความสูง เส้นถนน
๒) ข้อความ (Name ) 
๓) สัญลักษณ์ (symbol) เป็นจุดสัญลักษณ์
๔) จุดความสูง (Spot Height)
๕) เลขน้ า (Sounding)
รวมทั้งข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในแผนที่เดินเรือ เช่น ตรากรมอุทกศาสตร์ วงเข็มทิศ 
ขั้นที่ ๘ การสร้าง Network Topology   
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจุด (node) และ เส้น (arc) โดยขั้นตอนการสร้าง Network Topology 
จุดที่เส้นตัดกันจะถูกตัดให้มีจุด (node) รองรับ 
ขั้นที่ ๙ การสร้าง Polygon Topology
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ โดยแต่ละพื้นที่จะก ากับด้วยฉลากชื่อ (label) ซึ่งหลังจากสร้าง Polygon Topology เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะสามารถ
ก าหนดสีให้กับพื้นที่ต่าง ๆ ในแผนที่เดินเรือได้ เช่น พื้นที่บก ที่ก ากับด้วยฉลากชื่อ LNDARE จะปรากฏเป็นสีเหลืองในแผนที่เดินเรือ

ล าดับขั้นตอนกระบวนการสร้างแผนที่เดินเรือ

๓. ผลการด าเนินการ
      เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิตแผนที่เดินเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานการสร้างแผนที่เดินเรือ S – 4 ขององค์การอุทกศาสตร์สากลแล้ว จะท า
ให้การผลิตแผนที่เดินเรือมีความถูกต้องร้อยละร้อย และเวลาในการผลิตแผนที่เดินเรือลดจาก ๙๐ วันท าการเหลือ ๗๕ วันท าการ 
      เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แล้ว ส่งผลต่อหน่วยงาน อย่างไร
           มีแผนที่เดินเรือที่ได้มาตรฐานการสร้างแผนที่เดินเรือ S – 4 ขององค์การอุทกศาสตร์สากล ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของ    
      กองทัพเรือและประชาชนอย่างเพียงพอและทันตามความต้องการ 
      เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แล้ว ส่งผลต่อ ทร. อย่างไร
            มีแผนที่เดินเรือที่ได้มาตรฐานการสร้างแผนที่เดินเรือ S – 4 ขององค์การอุทกศาสตร์สากล ใช้ในการปฏิบัติการทางทหารอย่างเพียงพอ 
      และทันตาม ความต้องการ
 
๔. บทเรียนที่ได้รับ 
     การขาดการจัดท าคู่มือขั้นตอนกระบวนการสร้างแผนที่เดินเรือให้รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและไม่ได้ปรับปรุงองค์ความรู้ตามมาตรฐานของ
องค์การอุทกศาสตร์สากล ท าให้ระยะเวลาในการเจ้าหน้าทีส่ร้างแผนที่เดินเรือล่าช้าและท าให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ

๕. ปัจจัยความส าเรจ็
     ปัจจัยความส าเร็จคือเจ้าหน้าที่สร้างแผนที่เดินเรือมีความสนใจและให้ความร่วมมือในการถ่ายทอด ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องที่ผ่านมา และเปิด
ใจรับองค์ความรู้ใหม่ น ามาสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมคือ การจัดท าคูม่ือที่ใช้ในการปฏิบัติงานสร้างแผนที่เดินเรือได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

 ๖. การเผยแพร่
      ๖.๑ กรผ.อศ. จะเปิดหลักสูตรการอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่สร้างแผนที่ เพื่อให้เข้าใจงานการสร้างแผนที่ ใน ก.ค.๕๙
      ๖.๒ การเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์

ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)  

    การผลิตแผนที่เดินเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานการสร้างแผนที่เดินเรือ S – 4 ขององค์การอุทกศาสตร์สากล
ค าส าคัญ 

   แผนที่เดินเรือ โปรแกรม CARIS GIS  มาตรฐานการสร้างแผนที่เดินเรือ S – 4 ขององค์การอุทกศาสตร์สากล



แผนที่เดนิเรือมีลักษณะพเิศษ ๔ ประการ ดังนี ้
๑. ความเป็นสากลของแผนท่ีเดินเรือ (Internationality of Nautical 
Charts) หมายถึงใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลกตามมาตรฐานของ
องค์การอทุกศาสตร์สากล (IHO)
๒. ความแตกต่างของมาตราส่วนแผนท่ีเดินเรือ (Various Scales ) มี
มาตราสว่นให้เลือกใช้งานตามจดุประสงค์ในการเดินเรือ
๓. การเหลื่อมทบัเพ่ือความต่อเน่ืองของแผนท่ีเดินเรือ (Overlapping 
of Various Charts)
๔. การปรับปรุงแก้ไขแผนท่ีเดินเรือ (Updating of Nautical Charts) 

แผนที่เดนิเรือคืออะไร? แผนที่เดินเรือ คือแผนท่ีท่ีมีจุดประสงค์พิเศษ ออกแบบมาใช้เพ่ือการ
เดินเรือให้มีความปลอดภัย แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ ความลึก 
ลกัษณะพืน้ท้องทะเล ความสงูต ่าภมูิประเทศ รูปร่างลกัษณะเส้นขอบฝ่ัง 
สิ่งอนัตราย และเคร่ืองหมายช่วยการเดินเรือ

แผนที่เดนิเรือมีลักษณะพเิศษอะไรบ้าง?

NC หมายถงึอะไร ? NC ยอ่มาจาก Nautical Chart หมายถงึแผนท่ีเดินเรือ

S-4 คืออะไร ?
S-4 เป็นมาตรฐานสากลท่ีก าหนดคณุลกัษณะของแผนท่ีเดินเรือ ท่ี
ก า ห น ด โ ด ย อ ง ค์ ก า ร อุ ท ก ศ า ส ต ร์ ส า ก ล (IHO) มี ช่ื อ ว่ า  S-4  
REGULATIONS OF THE IHO FOR INTERNATIONAL (INT) 
CHARTS AND CHART SPECIFICATIONS OF THE IHO 



ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแผนที่แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
๑. ข้อมูลหลัก เป็นข้อมลูท่ี อศ.จดัท าขึน้มาเอง ได้แก่
ระวางแผนท่ีส ารวจ ,รายงานการส ารวจ ,ประกาศชาวเรือ ,ค่าต าบลท่ี
ภมูิศาสตร์,ท าเนียบไฟและทุน่ ,ข้อมลูสมทุรศาสตร์ 
๒. ข้อมูลรอง เป็นข้อมลูจากหน่วยงานอ่ืน ๆ นอก อศ. ได้แก่
แผนท่ีบก ,แผนท่ีเดินเรือต่างประเทศ ,หลักฐานการคมนาคม ,มติ
องค์การอทุกศาสตร์สากล

เน่ืองจากโปรแกรม Caris GIS เป็นโปรแกรมท่ีจดัเตรียมสญัลกัษณ์
ต่างๆ ท่ีแสดงในแผนท่ีเดินเรือตามมาตรฐานขององค์การอทุกศาสตร์
สากล (IHO) ไว้รองรับการสร้างแผนที่เดินเรือ นอกจากนีบ้ริษัท Caris
ได้รับความเช่ือถือจากนานาประเทศท่ีเป็นสมาชิกขององค์การ       
อทุกศาสตร์สากลมากกว่า ๔๐ ประเทศทัว่โลกในการใช้โปรแกรมจาก
บริษัท Caris ในการสร้างแผนท่ีเดินเรือ

      มาตรฐาน IHO-INT2 คืออะไร?

มาตรฐาน IHO-INT2 เป็นมาตรฐานขององค์การอทุกศาสตร์สากล 
(IHO) ท่ีก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบั ขอบระวางแผนที่ การแบ่งย่อยขอบ
ระวาง เส้นกริด และมาตราส่วน (Borders, Graduation Grid and 
Linear Scales)

ท าไมแผนที่เดนิเรือไทยต้องใช้โครงสร้างแผนที่
แบบเมอเคเตอร์?

ท าไมต้องใช้โปรแกรม Caris GIS 
ในการสร้างแผนที่เดนิเรือ ?

เน่ืองจากโครงสร้างเมอเคเตอร์มีคณุสมบตัิในการรักษาทิศทางและ
ระยะทาง ซึง่ตรงตามความต้องการของนกัเดินเรือในการเดินเรือทัว่โลก

ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแผนที่เดนิเรือได้มาจากที่
ใดบ้าง?



Network Topology เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่ง
จดุ (node) และ เส้น (arc) โดยบริเวณท่ีเส้นตดักนัจะถกู
ตดัให้มีจดุ (node) รองรับ

Polygon Topology เป็นการสร้างความสมัพนัธ์
ระหวา่งพืน้ท่ีโดยพิจารณาถงึพืน้ท่ีปิด (polygon) และ

ฉลากช่ือ (label)

เน่ืองจากข้อมลูท่ีจดัเก็บในโปรแกรม Caris GIS นัน้มี
ด้วยกนัหลายประเภท จงึต้องจดัเก็บข้อมลูเป็นหมวดหมู่
เพ่ือให้สะดวกตอ่การบริหารจดัการข้อมลูและการน า
ข้อมลูไปสร้างผลิตภณัฑ์อ่ืนนอกเหนือจากการสร้างเป็น
แผนท่ีเดินเรือกระดาษ เช่น แผนท่ีเดินเรืออิเลก็ทรอนิกส์ 
(ENC)

ดูได้จากเวบ็ไซต์ www.hydro.navy.mi.th

Network Topology คือ?

   ท าไมต้องมีการแบ่งชัน้ข้อมูล ?

สามารถดูรายละเอียดของการผลิตแผนที่เดนิเรือ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสร้างแผนที่เดนิเรือ 

ทางอนิเตอร์เน็ตได้จากที่ไหน ?

Polygon Topology คือ?


