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วาระครบรอบ ๙๗ ปีขององค์การอุทกศาสตร์สากล IHO 
   วันอุทกศาสตร์โลก ในวันที่ ๒๑ มิ.ย. นี  นับเป็นการฉลองครบรอบ ๙๗ ปี เหล่าประเทศสมาชิกยังคงยืนยันต่อ

พันธสัญญาที่จะเพิ่มความตระหนักรู้ถึงความส้าคัญของงานอุทกศาสตร์ และความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในกิจกรรม
ของประเทศสมาชิก ผ่านการปรับปรุงและประชาสัมพันธม์าตรฐานสากลทีเ่กี่ยวข้อง การเสริมสร้างขีดสมรรถนะ
องค์กรและการช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ให้บริการงานอุทกศาสตร์ ในการพัฒนาปรับปรุง รวมทั งส่งเสริมการส้ารวจ
และค้นพบข้อมูลอุทกศาสตร์ใหม ่ ๆ ผ่านโครงการ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทะเลมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
(Crowdsourcing) และข้อมูลความลึกน ้าที่ได้จากการส้ารวจด้วยดาวเทียม (Satellite Derived Bathymetry)     
ตลอดจนการสร้างความมั่นใจได้ว่าขอ้มูลทางอุทกศาสตร์จะสามารถน้าไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง และครอบคลุมให้มาก
ที่สุด ผ่านการพฒันาโครงสร้างพื นฐานข้อมูลเชิงพื นที่ทางทะเลระดับชาติและระดับภมูิภาคต่อไป  

วัตถุประสงค์ของวันอุทกศาสตร์โลก 
     ในป ี พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การสหประชาชาต ิ (UN) ได้ให้การรับรองมติว่าดว้ยมหาสมุทรและกฎหมายทะเล    

ก้าหนดให้ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันอุทกศาสตร์โลก” ตามที่องค์การอุทกศาสตร์สากล (IHO) เสนอ 
ด้วยเป้าหมายที่จะเผยแพร่ความส้าคัญของงานด้านอุทกศาสตร์ในทุกระดับ และเพิ่มความครอบคลุมของข้อมูลทาง
อุทกศาสตร์ทุกพื นที่ทั่วโลก โดยที่ข้อมติดังกล่าวยังผลักดันให้ทุกประเทศให้ความร่วมมือกับองค์กรอุทกศาสตร์สากล     
เพื่อส่งเสริมการเดินเรืออย่างปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื นที่น่านน ้าสากล ท่าเรือ และพื นที่เสี่ยงต่ออันตราย 
หรือพื นที่คุ้มครองทางทะเล ดังนั น การเฉลิมฉลองและจัดกิจกรรมเนื่องในวันอุทกศาสตร์โลก จะเป็นโอกาสที่จะเพิ่ม
การรับรู้ และตระหนักถงึบทบาทของงานดา้นอุทกศาสตร์ที่มบีทบาทต่อชีวิตของทุกคน  



           งานส้ารวจทางอุทกศาสตร์ในน่านน ้าไทย 
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  ขอบเขตในการส้ารวจ
และการสร้างแผนที่เดินเรือ
ของไทย 

 ลักษณะภูมิศาสตร์ทาง
ทะเลของประเทศไทย ซึ่งเป็น
รัฐชายฝั่ง (Coastal State)
อยู่ในคาบสมุทรอินโดจนี 
ชายฝั่งทะเลแยกเป็น ๒ ด้าน
คือ ด้านตะวันออก ได้แก่  
อ่าวไทย ส่วนด้านตะวันตก 
ได้แก่ ทะเลอันดามัน และ 
ช่องแคบมะละกา   

   งานส้ารวจทางอุทกศาสตร์ของ
กรมอุทกศาสตร์ในปัจจุบัน 

 ๑. งานส้ารวจทางอุทกศาสตร์ 
(HYDROGRAPHIC SURVEY) เป็นการ
ส้ารวจที่มีความมุ่งหมายหลักที่จะหา
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องน ้าทะเล ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูลความลึกน ้า ลักษณะ
ของขอบฝั่ง ลักษณะของพื นท้องน ้า 
ทิศทางและความเร็วของกระแสน ้า 
ความสูงและเวลาของระดับน ้า และ
ต้าบลที่ของสิ่งอันตรายใต้น ้าและที่หมาย
เครื่องช่วยการน้าเรือ  

 
 ๒. เทคโนโลยีด้านการส้ารวจทาง

อุทกศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ได้มีการ
จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ส้ารวจทาง
อุทกศาสตร์ที่มีความทันสมัยก้าวไป
พร้อมกับวิทยาการด้านการส้ารวจแผนที่
ทะเล  

   ๒.๑ การส้ารวจหาค่าพิกัดบนบก
และการหาต้าบลที่เรือหยั่งน ้า  

   ๒.๒ การส้ารวจหยั่งน ้า ได้มีการ 
จัดหาระบบหยั่งน ้าชนิดหลายล้าคลื่น 
(Multibeam Echosounder)  มาใช้
ในการส้ารวจหยั่งน ้า 

   ๒.๓ พาหนะในการส้ารวจหยั่งน ้า 
ได้มีการจัดหา ร.ล.พฤหัสบดี  

 
 ๓. มาตรฐานงานส้ารวจอุทกศาสตร์ 

ด้าเนินการตามมาตรฐานส้าหรับงาน
ส้ารวจอุทกศาสตร์ขององค์การอทุก-
ศาสตร์สากล (IHO Standards for 
Hydrographic Surveys ; S - 44 , 
5th Edition, February 2008)  

สถานภาพ การส้ารวจทางอุทกศาสตร์ในน่านน ้าไทย 

HYDROGRAPHY 



เทคโนโลยีส้ารวจด้วยระบบหยั่งน ้าหลายล้าคลื่น  

Multibeam Echo  
Sounders 

ระบบหยั่งน ้าชนิดหลายล้าคลื่น 
เป็นเทคโนโลยีการหาค่าความลึกน ้า
ด้วยเสียงสะท้อน เป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีทั งการส่งและ    
การรับสัญญาณเสียง ตัวระบบจะ
ท้างานโดยการส่งพัลส์ของเสยีง 
(pulse) หรือที่เรียกว่าปิง (ping)    
ที่ความถี่หน่ึง ๆ  ออกมาทางอุปกรณ์
ส่งสัญญาณ (transmitter)  จากนั น
ระบบจะรับเอาพัลส์ของเสียงเดียวกัน
นี ผ่านเข้ามาทางอุปกรณ์รับสัญญาณ 
(receiver) ซึ่งทั งตัวส่งและรับ
สัญญาณนี จะติดตั งอยู่ในบริเวณ
เดียวกันและเรียกรวมกันว่า
ทรานสดิวเซอร์ (Transducer) 
อุปกรณ์ส่งสัญญาณจะแปลง
สัญญาณไฟฟ้าออกไปเป็น
สัญญาณเสียง ส่วนอุปกรณ์รับ
สัญญาณก็จะแปลงสัญญาณเสียง    
ที่ได้รับกลับมาเป็นสัญญาณไฟฟ้า 
ระบบคอมพิวเตอร์จะเป็นส่วนท่ีคอย
ค้านวณว่าระบบใช้เวลาไปเท่าใด
ก่อนที่จะได้รับสัญญาณเสียงที่สะท้อน
กลับมา เมื่อทรานสดิวเซอร์ถูกติดตั ง
บนเรือโดยมีทิศทางการส่งสัญญาณ
ลงไปหาพื นท้องทะเล ข้อมูลที่ได้รับ
สามารถแปลงค่าออกมาได้เป็น 
“ความลึก” 

     การเลือกใช้งานความถี่ ความถี่ของคลื่นเสียงที่เลือกใช้ขึ นอยู่กับระยะทาง
ที่เสียงเดินทางไปได้ที่ความถี่นั น ๆ คลื่นเสียงความถี่ต่้า จะสามารถเดินทาง 
ผ่านตัวกลาง เช่น น ้า ได้ไกลกว่า ท้าให้สามารถทะลุทะลวงไปได้ไกล โดยที่มี
การอ่อนแรงของสัญญาณน้อย จึงใช้ในการส้ารวจทะเลลึกขณะที่ในความถี่สูง
จึงใช้ในการส้ารวจพื นท้องทะเลใกล้ฝั่งที่ไม่ลึกและต้องการรายละเอียดสูง 

  ระบบหยั่งน ้าชนิดหลายล้าคลื่น สามารถช่วยให้นักส้ารวจได้ข้อมูล ที่มี
ความแม่นย้าและความถูกต้องสูง สามารถจะน้าข้อมูลทั งหมดนี มาสร้างเป็น
ภาพสามมิติของพื นท้องทะเลที่มีรายละเอียดสูงมาก ๆ ได้ต่อไป 
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การวิเคราะห์ลักษณะตะกอนพื นท้องทะเลจาก 
ระบบหยั่งน ้าแบบหลายล้าคลื่น 
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Seafloor 

Classification 

“Sounding once uses it 
many times”  

    แนวทางการใช้ข้อมูลที่ได้จาก
การส้ารวจอุทกศาสตร์ด้วยระบบ  
หยั่งน ้าชนิดหลายล้าคลื่น 
(Multibeam Echo sounder)  
หนึ่งข้อมูลที่ได้คือข้อมูลความแรงของ
คลื่นเสียงที่สะท้อนกลับมา 
(Acoustic Intensity หรือ 
Backscatter) 

โดย Backscatter จะแปรผันตาม
ชนิดและขนาดของตะกอน ซึ่งปกติ
แล้ว วัตถุที่มีความหนาแน่นมาก เช่น 
พื นท้องทะเลที่เป็นลักษณะหินจะมีค่า
สะท้อนกว่าวัตถุที่มีความหนาแน่นต่้า
เช่น โคลน  เราจึงสามารถน้าข้อมูล
ดังกล่าวมาประมวลเป็นลักษณะ   
พื นท้องทะเลได ้

จากข้อมูลพื นที่ส้ารวจมีตะกอน
อยู่ ๓ ชนิด จึงแบ่งข้อมูลลักษณะ
พื นท้องทะเลเป็น   ๓ ประเภท เพื่อ
ความน่าเชื่อถือสูงสุดจึงท้าการเก็บ
ตัวอย่างพื นท้องทะเล เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิง (Ground Truth) 
จากการค้านวณความน่าเชื่อถือ
ทางสถิติ Accuracy Assessment 
พบว่าความน่าเชื่อถืออยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ ๗๕ 

ภาพซ้ายแสดงความลึกน ้าตามเฉดสี ซ่ึงมีลักษณะขอบฝั่ง   
บริเวณอ้าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ลกัษณะตะกอนเป็น
ทราย ทรายบนโคลน และโคลนบนทราย 

ภาพขวา เป็นข้อมูล Backscatter แสดงความแรงของคลื่นเสียง  
โดยวัตถุท่ีมีคุณลักษณะการสะท้อนสูงจะแสดงสขีาวสว่าง และพื นที่มี 
การสะท้อนของสัญญาณคลื่นเสียงต่้าเป็นพื นที่เฉดสดี้า ซึ่งสามารถน้ามา
วิเคราะห์เพื่อจ้าแนกลักษณะตะกอนจากข้อมูลพื นฐานในพื นที่ส้ารวจ 

ข้อมูลลักษณะพื นท้องทะเลเป็นข้อมูลที่ส้าคัญ 
และใช้กันอย่างแพร่หลาย ในงานสนับสนุน
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (วางท่อส่งน ้ามัน 
และก๊าซ ) การประมง และ ปฏิบัติการทางทหาร 
โดยเฉพาะพื นที่เปลี่ยนของลักษณะตะกอนซึ่งมี
ผลต่อการท้างานของ Sonar  อย่างมาก รวมถึง
เป็นข้อมูลลักษณะพื นท้องทะเลเพื่อการทหาร 
เป็นส่วนส้าคัญในรูปแบบของ AML 
(Additional Military Layer) อีกด้วย 



การประชุมร่วมกับคณะกรรมการอุทกศาสตร์ภูมิภาค  
และความร่วมมือในงานด้านอุทกศาสตร์ระหว่างประเทศ 
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             เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม – ๓ มิถนุายน ๒๕๖๑ พลเรือโทวินัย มณีพฤกษ ์
เจ้ากรมอุทกศาสตร์ และนาวาเอกฉัตรชัย  เหลืองทองค า หัวหน้ากองเครือ่งหมายทางเรือ 
ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ เข้าร่วมการประชุมสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๙  
ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี (International Association of Marine Aids to   
Navigation and Lighthouse Authorities; 19th IALA Conference 2018) 

          เมื่อวันที่ ๙ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ พลเรือตรี ไชยวฒุิ นาวิกาญจนะ 
รองเจ้ากรมอทุกศาสตร์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกองทัพเรือ  รวมจ านวน ๔ นาย 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ 
(NIOHC)  ครั้งที่ ๑๘ ณ เมืองกัว สาธารณรัฐอินเดีย 
 

            เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  พลเรือตรีไชยวุฒิ  นาวิกาญจนะ 
รองเจ้ากรมอทุกศาสตร์ รับการเยี่ยมค านับจากคณะผู้แทนกรมอุทกศาสตร ์
กองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมดูงานด้านอุทกศาสตร์ 
ณ กองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ เขตบางนา  
 

            เมื่อวันที่ ๔ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ พลเรือตรี ปรีชา  สมสุขเจริญ ผู้อ านวยการ
ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ และคณะ รวมทั้งสิ้น ๔ นาย เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการศูนย์การฝึก ศึกษา วิจัย และพัฒนาครั้งที่ ๘  และการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๕ 
(5th EAHC Steering Committee (SC)) ณ เมืองเซี่ยเหมิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ พลเรือตรีปรีชา สมสุขเจริญ ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์พร้อมคณะ ให้การต้อนรับนายโนบุยูกิ โคบายาชิ และ    
นายมาโกโตะ โตมีนากะ จากสถานฑูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย เพื่อประชมุหารือในเรื่อง Marime Safety Information ณ ห้องประชุม อศ.๑ บก.อศ. เขตบางนา กรุงเทพฯ 


