
 
 
 

รายงานผลดําเนินการจัดการความรู 
กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
คณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรูของกรมอุทกศาสตร 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

 

 



๑ 
รายงานผลการดําเนินงานและเกณฑการประเมินการจัดการความรูของกองทัพเรือ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 
ชื่อหนวย    กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ         
 
ชื่อผูประสานงาน    นาวาเอก วันชัย  จันทรละเอียด    ตําแหนง   รองผูอํานวยการกองวิทยาการ  
 
กองวิทยาการ กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ เบอรโทรศัพท ๐ ๒๔๗๕ ๗๐๐๔ 
 
เบอรโทรศัพทมือถือ ๐๙๘ ๘๓๔ ๗๐๖๗ เบอรโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๒๒๔๙ 
 
e – Mail  wanchaic25@hotmail.com 
 

 รายงานประเมินตนเองดานการจัดการความรู 
 

 แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดี 
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๒ 
รายงานผลการจัดการความรูของ กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 ๑. ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน (ลักษณะสําคัญองคกร)   
  ๑.๑ ชื่อหนวยงาน “กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ” 
  ๑.๒ วิสัยทัศน  พันธกิจ หรือหนาที่หลักตามกฎหมาย   
วิสัยทัศน  “กรมอุทกศาสตรจะเปนหนวยงานอุทกศาสตร ที่พรอมสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารทุกมิติ 

  ของกองทัพเรือ ดวยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายในป พ.ศ.๒๕๖๔” 

พันธกิจ  ๑) สนับสนุนขอมูลทางอุทกศาสตรเพื่อการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ 

 ๒) พัฒนาการสงกําลังบํารุงสายงานอุทกศาสตรใหกับกองทัพเรืออยางมีประสิทธิภาพ 

 และครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ 

 ๓) ใหบริการขอมูลเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือที่มีความถูกตองและแมนยํา 

ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 

 ๔) เสริมสรางสมรรถนะกําลังพลใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล 

 ๕) เปนศูนยกลางเครือขายขอมูลเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ของกองทัพเรือ 

 ๖) พัฒนาระบบงานอุทกศาสตรใหอยูในระดับมาตรฐานสากล (เสริมสรางประสานความรวมมือ 

 กับองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับงานอุทกศาสตรและพัฒนาบุคลากร) 
 

หนาที่ตามกฎหมาย  : กรมอุทกศาสตร มีหนาที ่อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการ ดําเนินการ 

ใหการสนับสนุน และใหบริการดานอุทกศาสตร สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา วิศวกรรมชายฝง เครื่องหมายทางเรือ 

การเดินเรือ เวลามาตรฐานประเทศไทย และงานเขตแดนระหวางประเทศ รวมทั้งการสงกําลังพัสดุสายอุทกศาสตร 

สมุทรศาสตร และอุตุนิยมวิทยา ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิจัยพัฒนาวิชาการอุทกศาสตร สมุทรศาสตร 

อุตุนิยมวิทยา และวิชาการอื่น  ๆตามที่ไดรับมอบหมายมเีจากรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

                         ๑.๓ สมรรถนะหลักของหนวย กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ ไดกําหนดสมรรถนะหลักของ

หนวย โดยคํานึงถึงความตองการของหนวย เพื่อที่จะนํากรมอุทกศาสตรกองทัพเรือใหบรรลุวิสัยทัศนที่ตั้งไว 

โดยมี ๕ สมรรถนะหลัก ดังนี้ 

   ๑.๓.๑ การทํางานเปนทีม (Teamwork) 

   ๑.๓.๒ การมีคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Morality) 

   ๑.๓.๓ ความรอบรูเรียนรูอยางตอเนื่อง (Active Lifelong and Knowledge ability) 

   ๑.๓.๔ ความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creative and Initiative Thinking) 

   ๑.๓.๕ ความมุงมั่นใหเกิดผลสัมฤทธิ์ (Holistic Efficiency and Commitment to 

Goal Achievement) 

 

  ๑.๔ เปาประสงคตามแผนที่ยุทธศาสตร/ประเด็นยุทธศาสตรของหนวย (ถามี) 



๓ 
   กรมอุทกศาสตร มีเปาประสงคในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร จํานวน ๒๖ 

เปาประสงค โดยแบงเปน ๔ มิติการทํางาน ดังนี ้

 

 
รูปที่ ๑ แสดงเปาประสงคตามแผนที่ยุทธศาสตรจํานวน ๒๖ เปาประสงค โดยแบงเปน ๔ มิติการทํางาน 

 

                         ๑.๕ การจัดความรูของ อศ. มุงเนนเพื่อใหกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเปนสําคัญ 

(หมวด ๓) โดยสามารถจัดกลุมผูเกี่ยวของไดดังนี้ 

   ๑.๕.๑ ผูรับบริการที่สําคัญไดแก เรือในกองทัพเรือ ทัพเรือภาคที่ ๑ ทัพเรือภาคที่ ๒  

ทัพเรือภาคที่ ๓ กองการฝกกองเรือยุทธการ หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง หนวยบัญชาการ

นาวิกโยธิน ศูนยปฏิบัติการกองทัพเรือ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ กองบัญชาการปองกันชายแดน

จันทบุรีและตราด หนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลําแมน้ําโขง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โรงเรียนนายเรือ  

   ๑.๕.๒ ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ ไดแก กองทัพเรือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ การปโตรเลียม

แหงประเทศไทย การทาเรือแหงประเทศไทย บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สํารวจและผลิต จํากัด กรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย กรมเจาทา กรมชลประทาน ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ประชาชนผูอาศัยในบริเวณชายฝง 

นักเดินเรือ เรือของทางราชการ (เวนเรือในกองทัพเรือ) ตํารวจน้ํา กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

ผูประกอบการตลาดหลักทรัพย ธนาคาร สถาบันการเงิน 



๔ 
  ๑.๖ กิจทีห่นวยงานไดรับมอบหมายเปนพิเศษจาก ทร. และกิจการกับตางประเทศ ดังนี้ 

   ๑.๖.๑ ทําหนาทีเ่ปนศูนยสนับสนุนขอมูลตางๆ เพื่อแจงเตือนภัย ศูนยบรรเทาสาธารณภัย

กองทัพเรือ โดยการเฝาตรวจติดตามสถานการณภัยพิบัติตางๆ และใหคําแนะนําในสั่งการของ ศูนยบรรเทาสา

ธารณภัยกองทัพเรือ 

   ๑.๖.๒ ทําหนาที่ผูแทนประเทศไทยเปนสมาชิกองคการอุทกศาสตรสากล ทําหนาที่

ในการดําเนินการดานอุทกศาสตร การเขารวมประชุมหารือทางวิชาการ และการใหความรวมมือกับประเทศ

สมาชิกในองคการอุทกศาสตรสากล 

    ๑.๖.๓ ทําหนาที่ผูแทนประเทศไทยเปนสมาชิกสมาคมประภาคารและทุน ทําหนาที่

ในการดําเนินการดานเครื่องหมายทางเรือในนานน้ําไทยเพื่อสนับสนุนการเดินเรือในประเทศใหมีความ

ปลอดภัย การเขารวมประชุมหารือทางวิชาการ และการใหความรวมมือกับประเทศสมาชิกในสมาคม

ประภาคารและทุน 

 ๒. ปจจัยที่สนับสนุนการจัดการความรู 

  ๒.๑ ผูนํา/ผูบริหารดานจัดการความรูของหนวย (หมวด ๑) 

   กรมอุทกศาสตร ไดดําเนินการจัดการความรูตามกรอบการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 

ที่เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ที่กําหนดให 

สวนราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรู

ขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลขอมูลความรูในดานตางๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ ไดอยางถูกตอง 

รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคคลที่มีประสิทธิ์ภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการ

ใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

   เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปตาม พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี กรมอุทกศาสตร จึงไดนําการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการบริหารองคกร เพื่อยกระดับความพรอมใน

การปฏิบัติงาน มุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู และนวัตกรรม โดยมีเปาหมายใหหนวยขึ้นตรงของกรมอุทกศาสตร  

เกิดวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของแตละหนวยงาน ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตรของ กองทัพเรือ และนโยบายผูบัญชาการทหารเรือ

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในเรื่ององคความรู เพื่อใหกรมอุทกศาสตรเปนองคกร 

ที่สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเสริมสรางขีดสมรรถนะหลักของกรมอุทก

ศาสตร พรอมทั้งกําหนดแนวทางการจัดการความรูใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการความรูของกองทัพเรือในป ๒๕๖๑ นี้ 

   ผูบริหารระดับสูงของหนวย ประกอบดวย เจากรมอุทกศาสตร รองเจากรมอุทกศาสตร รวมถึง 

หัวหนาหนวยขึ้นตรง กรมอุทกศาสตร ใหความสําคัญตอการจัดการความรูของหนวย โดย กรมอุทกศาสตร ไดมอบหมายให 

รองเจากรมอุทกศาสตร (๒) เปนประธานคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรูของกรมอุทกศาสตร  

โดยทําหนาที่เปนหัวหนาคณะทํางานและผูนําการจัดการความรูของกรมอุทกศาสตร (Chief Knowledge Officer : CKO)  

เพื่อบริหารจัดการความรู และมอบนโยบายในการดําเนินการจัดการความรู ใหคําแนะนํา และเปนที่ปรึกษาเมื่อคณะทํางานฯ 

ตองการคําแนะนําวิธีในการดําเนินการในขั้นตอนตาง  ๆอยางใกลชิด 

 



๕ 
  ๒.๒ หนวยมีการดําเนินการที่เกื้อหนุนตอการจัดการความรู  

   ผูบริหารจัดการความรูของ กรมอุทกศาสตร/รองเจากรมอุทกศาสตร จะเปนกํากับ

การดําเนินการจัดการความรูของ กรมอุทกศาสตร และของหนวยขึ้นตรง กรมอุทกศาสตร ดวยตนเอง ทําให

คณะทํางานการจัดการความรูของ กรมอุทกศาสตร สามารถการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรูใหเปนไป

ตามแนวทางการจัดการความรูของ ทร. โดยการประชุมและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินตามหวงเวลาที่เหมาะสม 

 

รูปที่ ๒ การประชุมเพื่อชี้แจงทราบแนวทางการจัดการความรูของ ทร.ประจําป งป.๖๑  

และกําหนดกรอบดําเนินการจัดการความรูของของหนวยใหสอดคลองตามที่ ทร.กําหนด เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๖๐ 

 

รูปที่ ๓ การประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาผลการดําเนินการจัดการวามรูของหนวย เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๑ 

 

  ๒.๓ ผูสงเสริมการจัดการความรู (KM Fa) มีทักษะความสามารถในการดําเนินการอยางไร

เพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรูของหนวย  

       ผูอํานวยการกองวิทยาการ กรมอุทกศาสตร เปนนายทหารประสานงานการจัดการ
ความรูของ กรมอุทกศาสตร (KM Coordinator)  และ รองผูอํานวยการกองวิทยาการ กรมอุทกศาสตร เปนผู
สงเสริมการจัดการความรู (KM Fa) ทั้ง ๒ นาย เปนผูสงเสริมการจัดการความรูของกรมอุทกศาสตร ขั้นตอน
และกระบวนการจัดการความรูที่เกี่ยวของกํากับการจัดทําแผนการจัดการความรูของหนวย เพื่อตอบสนองตาม
แนวทางการจัดการความรูของกองทัพเรือที่กําหนด 
 



๖ 
  ๒.๔ หนวยดําเนินการอยางไรในเรื่องระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการความรู 
   ๒.๔.๑ กรมอุทกศาสตร ไดมอบหมายใหแผนกกรรมวิธีขอมูล กองวิทยาการ กรม
อุทกศาสตร รับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู
ของหนวย และเพื่อใหเปนอีกชองทางที่จะกระจายความรูไปอยางกวางขวางตอไป 
   ๒.๔.๒ จัดการอบรมนายทหารจัดการความรูของหนวยขึ้นตรง กรมอุทกศาสตร เพื่อ
สรางนักจัดการความรูของหนวยขึ้นตรง กรมอุทกศาสตร โดยมีหัวขอการอบรมความรูเกี่ยวกับการใชระบบ
สารสนเทศมาผลิตสื่อสําหรับเผยแพรองคความรูของหนวย 
 

 

รูปที่ ๔ เว็บไซต http://www.hydro.navy.mi.th/km.php เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร 
ผลการดําเนินการความรูของ อศ.และเปนอีกชองทางกระจายความรูไปอยางกวางขวาง 

 
  ๒.๕ หนวยดําเนินการอยางไรเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสรางวัฒนธรรมองคกรใหเกิด

การแบงปน แลกเปลี่ยน เรียนรู (การจัดการการเปลี่ยนแปลง/Change Management Process) 

  กรมอุทกศาสตรสงเสริมใหเกิดการแบงปน แลกเปลี่ยน เรียนรู ทั้งภายในและภายนอกของ

องคกร เชน จัดใหมีการบรรยายความรูทางวิชาการกับขาราชการดวยกันเอง และกับหนวยภายนอกอยาง

ตอเนื่อง อาทิเชน การจัดสงขาราชการไปประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งภายในและตางประเทศแลว จัดบรรยายเพื่อ

แบงปนความรูในเรื่องโครงสรางพื้นฐาน ขอมูลเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Data Infrastructure 

Symposium) การปรับปรุงชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศของหนวยงาน และเรื่อง Marine Safety Information 

เปนตน สวนการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนกับหนวยงานสรางแผนที่ เชน กรมแผนที่ทหาร กรมอุทกศาสตร 

กองทัพเรอือินเดีย เปนตน 

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


๗ 

รูปที่ ๕ บรรยายทางวิชาการเพื่อแบงปนความรูผานการภายในกรมอุทกศาสตร เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๐ และ ๒๒ ม.ค.๖๑ 
 

รูปที่ ๖ การจัดการประชุมหารือ/แลกเปลี่ยนเรียนรูการสรางแผนที่กับกรมแผนที่ทหาร 
 

  
รูปที่ ๗ การประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู และแสวงหาความรวมมือในงานดานสมุทรศาสตร 

และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล กับกรมอุทกศาสตร กองทัพเรืออินเดีย 
 

 

 

 

 

 



๘ 
 ๓. การวางแผนเชิงกลยุทธ (หมวด ๒) ในวิธีการและการดําเนินการจัดการ 

  ๓.๑ นโยบายและแผนการจัดการความรูมีดังนี ้ 

   นโยบายและแผนการจัดการความรูของกรมอุทกศาสตร ใชแนวทางเชนเดียวกันกับ

ของกองทัพเรือ โดยเนนการจัดการความรูในประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจหลักตอบสนองตอยุทธศาสตรเปน

อันดับแรก  เพื่อสนับสนุนการนําองคกรไปสูวิสัยทัศนภายในป พ.ศ.๒๕๖๔ โดยภายในแผนการจัดการความรู

ประจําป ๖๑ ของกรมอุทกศาสตร มีประเด็นยุทธศาสตรที่มุงเนน ๓ ประเด็น ดังนี้  

      ยุทธศาสตร ที่ ๑. สรางกําลังพลใหมีความเชี่ยวชาญในการจัดการความรู 

           กลยุทธ : การสรางตนแบบนักจัดการความรูของกรมอุทกศาสตร 

      ยุทธศาสตร ที่ ๒. สรางกระบวนการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 

           กลยุทธ : การสรางตนแบบและกระบวนการปฏิบัติงาน ที่เปนเลิศ ของกรมอุทกศาสตร  

                (ถอดรหัสกระบวนการทํางานตามกระบวนการจัดการความรู ๗ ขั้นตอน) 

      ยุทธศาสตร ที่ ๓. สรางศูนยความรูของ อศ. ผานระบบสารสนเทศ 

            กลยุทธ : ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพรองคความรู 

  ๓.๒ แผนการจัดการความรูและกระบวนการการจัดการความรูของหนวย 

   แผนการจัดการความรูของกรมอุทกศาสตร ประกอบดวย ๓ กลยุทธหลัก ไดแก  

   ๓.๒.๑ การสรางตนแบบนักจัดการความรูของกรมอุทกศาสตร โดยมุงเนนในการ

สรางนักจัดการความรูใหกับ หนวยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร เพื่อนําความรูที่ไดไปใชในการดําเนินการจัดการ

ความรูของหนวย 

   ๓.๒.๒ การสรางกระบวนการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ ยุทธศาสตรนี้ มุงเนนใหนายทหาร

จัดการความรูของหนวยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร มีความเขาใจในกระบวนการทํางานหลักของหนวย  

สามารถนําไปวิเคราะหกระบวนการเพื่อพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพในการทํางานยิ่งขึ้น 

ตอบสนองตอ วิสัยทัศน พันธกิจ และ ภารกิจของหนวย 

   ๓.๒.๓ การอบรมความรูเกี่ยวกับการนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการความรู

และเตรียมการในระบบสารสนเทศของหนวยเพื่อสนับสนุนการจัดการความรูของกรมอุทกศาสตร 

 
   กระบวนการจัดการความรูของกรมอุทกศาสตร (Knowledge Management 

Process) ไดดําเนินการตามแผนการจัดการความรูประจําป งป.๖๑ ประกอบดวยยุทธศาสตรที่ ๑ – ๓ ตามขอ 

๓.๑ และการดําเนินการตามกลยุทธตามขอ ๓.๒ ซึ่งในกลยุทธที่ ๒ ไดกําหนดตามคูมือการจัดการความรูของ

กองทัพเรือ ๗ ขั้นตอน คือ ๑) การบงชี้ความรู การสรางและแสวงหาความรู ๒) การสรางและแสวงหาความรู ๓) 

การจัดการความรูใหเปนระบบ และ การประมวล/กลั่นกรองความรู  ๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู ๕) 

การเขาถึงความรู หรือการทําใหผูใชเขาถึงความรู ๖) การแบงบันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ ๗) การเรียนรู

และการประยุกตใช รายละเอียดตามตารางแผนการจัดการความรูของ อศ.ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๙ 
ตารางแผนการจัดการความรูของ อศ. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตรการจัดการความรู 1 : สรางกําลังพลที่มีความเช่ียวชาญในการจัดการความรู

กลยุทธ : สรางตนแบบนักจัดการความรู

 1. การเตรียมความพรอมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการส่ือสาร 

1.1 ประชาสัมพันธการดําเนินงานและการจัดการความรู  อศ.ท่ีผานมา ชองทางการสื่อสาร  2 ชองทาง

1.2 จัดประชุมคณะทํางานโครงการฯ ช้ีแจงแนวทางการจัดการ

ความรู อศ. งป.61 และกําหนด KM Facilitator ของนขต.อศ.

นขต.อศ. มี KM FA   

อยางนอยหนวยละ 1 นาย

หนวยละ  

 1 นาย

1.3 จัดบรรยายความรู ข้ันตอนการจัดการความรู  7 ข้ันตอน และ

แนวทางการตอบคําถามใหสอดคลองกับ PMQA

จํานวน KM FA ท่ีผาน 

การรับฟงการบรรยาย

10 นาย

2. กระบวนการและเครื่องมือ

2.1 การบรรยายความรูในการในการจัดการความรูใหกับ KM FA 

ของ นขต.อศ. วิทยากรใน อศ.

จํานวน KM FA ท่ีผาน 

การรับฟงการบรรยาย

10 นาย

2.2 การบรรยายเร่ืองกระบวนการทํางานของ อศ. ใหกับ KM FA 

ของ นขต.อศ. วิทยากรใน อศ.

จํานวน KM FA ท่ีผาน 

การรับฟงการบรรยาย

10 นาย

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4
ยุทธศาสตรการจัดการความรู/กลยุทธ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย ตัวช้ีวัด เปาหมาย

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

3.การฝกอบรมและการเรียนรู

3.1 ประชุมระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรูระหวาง KM FA ของ

 นขต.อศ.

จํานวน KM FA เขาใจ

ข้ันตอนการทํา KM

10 นาย

4.การวัดและประเมินผลการจัดการความรู

4.1 ติดตามความกาวหนาในการดําเนินการใหเปนไปตามแผน

4.2 จัดประชุมติดตามความกาวหนาอยางนอย 2 คร้ัง

4.3 การประเมินความกาวหนาของ นขต.อศ.

4.4 รายงานประเมินตนเอง ทันตามท่ี ทร.กําหนด ม.ีค./ก.ย.

5.การแบงปนแลกเปล่ียนเรียนรู การเรียนรู  การยกยองชมเชย การใหรางวัล

5.1 การจัดงานวัน KM อศ.

ยุทธศาสตรการจัดการความรู 2 : สรางกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ

กลยุทธ : การสรางตนแบบและกระบวนการปฏิบัติงาน ของ.อศ. ท่ีเปนเลิศจํานวนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 1 เร่ือง

1. การบงช้ีความรู การสรางและแสวงหาความรู

1.1 ประชุมช้ีแจงแนวทางการบงช้ีความรูท่ีจําเปนของหนวย

1.2 การจัดทําแผนการจัดการความรู  ของ อศ. งป.62

2. การสรางและแสวงหาความรู

2.1 จัดหมวดหมูองคความรู

2.2 ติดตามและรายงานความกาวหนาการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ และ การประมวล/กล่ันกรองความรู

3.1 จัดทําโครงสรางองคความรู ตามลําดับข้ันตอน จัดเรียงหัวขอความรูความกาวหนาในการดําเนินการมีโครงสราง

องคความรู 

ของ นขต.

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู

4.1 จัดทํารายละเอียดเน้ือหาเอกสาร คําอธิบาย ใหเขาใจงาย ความกาวหนาในการดําเนินงาน มีเน้ือหาครบ

5. การเขาถึงความรู หรือการทําใหผูใชเขาถึงความรู

5.1 การจัดงานวัน KM อศ. พ.ค.-ม.ิย.61

5.2 รวมงานวัน KM ทร. ม.ิย.61

5.2 จัดระบบสารสนเทศใหเอื้อตอการเผยแพรองคความรู ก.พ.61

6. การแบงบันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู

5.2 เขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานความรูของหนวยกับหนวยงานอื่นๆ 16 ม.ค.61

7. การเรียนรูและการประยุกตใช

7.1 ขออนุมัติใชองคความรูและเผยแพรในรูปแบบเอกสารและไฟลอิเล็กทรอนิกส ก.ย.61

4. ติดตาม/รายงานผลการดําเนินการ BP ป ๕๙

ยุทธศาสตรการจัดการความรู 3     : สรางศูนยความรูของ อศ.ผานระบบสารสนเทศ

กลยุทธ : ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู

1.การเขาถึงความรู

1.1 ทบทวนการดําเนินงานสารสนเทศการจัดการความรู ก.พ.61

1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรู  อศ. ม.ีค.61

1.3 บันทึกความรูลงในระบบสารสนเทศ เพ่ือการจัดการความรู อศ. จํานวนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ

ท่ีบันทึกลงในระบบ

เม.ย.61



๑๐ 
 การวัด วิเคราะหและการจัดการความรู (หมวด ๔) อศ.ดําเนินการบงชี้องคความรูเริ่มจาก
พิจารณากระบวนงานของกรมอุทกศาสตรประกอบดวย กระบวนการหลัก เชน กระบวนการสนับสนุนพัสดุสายอุทก
ศาสตร กระบวนการซอมบํารุงพัสดุสายอุทกศาสตร กระบวนการบริการดานแผนที่ กระบวนการบริการดานสมุทร
ศาสตร กระบวนการบริการดานอุตุนิยมวิทยา กระบวนการใหบริการขอมูลขาวสารในการเดินเรือ กระบวนการบริการ
เครื่องหมายทางเรือ กระบวนการดานเวลามาตรฐานประเทศไทย และ กระบวนการพัฒนากําลังพล สวนกระบวนการ
สนับสนุน เชน กระบวนการจัดการดานการสํารวจความตองการ และความพึงพอใจของลูกคา/ผูรับบริการ กระบวนการ
จัดการดานการบริหารงานภายในองคกร การธุรการและการสารบรรณ กระบวนการจัดการดานงบประมาณ 
กระบวนการจัดการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กระบวนการจัดการดานการติดตามและประเมินผล กระบวนการ
จัดเตรียมความพรอมเรือใชงานอุทกศาสตรและเครื่องหมายทางเรือ กระบวนการจัดการดานสารสนเทศและฐานขอมูล
ทางอุทกศาสตร กระบวนการประสานความรวมมือและสรางเครือขายกับหนวยงานภายในประเทศ และองคการระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของกับกรมอุทกศาสตร เปนตน เพื่อแจกแจงองคความรูออกมาใหไดอยางครบถวน 

 

 
รูปที่ ๗ การเผยแพรองคความรูการใชงานระบบใหบริการแผนที่ Web Map Service ใหกับหนวยในกองทัพเรือ 
  
 การดําเนินการจัดการความรูที่ผานมาของ อศ. ไดดําเนินการจัดการความรูไปตามกระบวนงานท่ี
กลาวมาไมนอยกวา ๕๐ หัวขอเรื่อง อาทิเชน เรื่องการเปนหนวยกลางในการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (ระบบ 
e-GP) ของกรมบัญชีกลางใหเปนตามระเบียบ การเปนเจาภาพการประชุมระหวางประเทศควบคูกับการปฏิบัติ
หนาที่ประธานและเลขานุการในการประชุมของ อศ. ตนฉบับมาตราน้ําในนานน้ําไทย การขนยายเรือสํารวจ 
(โลมา) การพัฒนาระบบฐานขอมูลภาพแผนที่เพื่อสนับสนุนการวางแผนทางทหารและการฝก การพยากรณ
คลื่นลมในทะเล การวางแผนซอมบํารุงใหเปนไปตามแผนการใชเรือ อศ. เปดหลักสูตรมาตรฐานนักสํารวจอุทก
ศาสตรชั้นสัญญาบัตร กระบวนการสํารวจแผนที่ทะเล กระบวนการการสรางแผนที่เดินเรือ การตั้งสถานีวัด
ระดับน้ําที่ เกี่ยวกับการสํารวจแผนที่  กระบวนการติดตั้งและซอมบํารุงเครื่องหมายชวยการเดินเรือ 
กระบวนการออกประกาศชาวเรือและประกาศคําเตือนเพื่อการเดินเรือ การใหบริการแผนที่ผาน Web Map Service 
การประมวลผลขอมูลจากเครื่องหยั่งน้ําแบบมัลติบีม การหาคารายการน้ํา การวิเคราะหและพยากรณอากาศ การติดตั้ง
เสาอากาศ VHF และการเตรียมความพรอมของเรือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ เหลานี้เปนตน โดยไดจัดทํา
เปนคูมือการปฏิบัติงานในสาขาตางๆ เพื่อใหองคความรูถายทอดไปยังกําลังพลที่เขามาบรรจุใหม หรือการยาย
หมุนเวียนสับเปลี่ยน เพิ่มขีดสมรรถนะที่จะปฏิบัติงานดานอุทกศาสตรทดแทนกันไดอยางตอเนื่อง 

 



๑๑ 

  

รูปที่ ๘ การจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานในสาขาตางๆ และความสอดคลองการจัดการความรูของ อศ.ที่ผานมา 

 การมุงเนนบุคลากรดานจัดการความรู (หมวด ๕) ของ อศ. โดยการสราง การแสวงหาความรู 

และการจัดการความรูใหเปนระบบผาน รร.อศ. โดยจะทําการเปดฝกอบรมวิชาชีพของทหารเหลาอุทกศาสตร และ

การเสริมสรางสมรรถนะกําลังพล โดยจัดทําหลักสูตรเฉพาะดาน เพื่อขีดความสามารถของกําลังใหมีความพรอมในการ

ปฏิบัติงานและเปนไปตามมาตรฐานสากล อาทิเชน การเปดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนชั้นจาเอกและพันจา

เอก การอบรมหลักสูตรเทคนิคทางอุทกศาสตรในการกําหนดเขตแดนทางทะเล และหลักสูตรการสรางแผนที่เดินเรือ

สําหรับเจาหนาที่สรางแผนที่ ในป งป.๒๕๖๑ นี้  และหลักสูตรทางสมุทรศาสตรและอุตุนิยมวิทยาทางทะเล 

กําลังดําเนินการเปดการฝกอบรมตอไป 

รูปที่ ๙ การเปดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนชั้นจาเอกและพันจาเอก ประจําป งป.๒๕๖๑  
ของขาราชการสายวิทยาการ อศ.ณ โรงเรียนอุทกศาสตร 



๑๒ 

รูปที่ ๑๐ การเปดการอบรมหลักสูตรเทคนิคทางอุทกศาสตรในการกําหนดเขตแดนทางทะเลประจําป งป.๖๑  

โดยมีขาราชการจากหนวยใน ทร. จํานวน ๒๐ นาย เขารับการอบรม ณ โรงเรียนอุทกศาสตร 

 

  



๑๓ 

รูปที่ ๑๑ การเปดการอบรมหลักสูตรการสรางแผนที่เดินเรือสําหรับเจาหนาที่สรางแผนที่ประจําป งป.๒๕๖๑  

จํานวน ๑๒ นาย เขารับการอบรม ณ โรงเรียนอุทกศาสตร 

 สําหรับการจัดนิทรรศการในงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู ทร. ประจําป งป.๖๑ ภายใตหัวของาน "โชว 

แชร ช็อป ใช" ใน ๑๖ ม.ค.๖๑ ณ หอประชุมกองทัพเรือ อศ. ไดเขารวมการจัดนิทรรศการในแนวคิดเรื่อง "ศาสตร อุทกศาสตร

เพื่อการเดินเรือ" ประกอบดวยหัวขอเรื่อง คือ ระบบใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศดานแผนท่ีผานระบบเครือขาย  

(Web Map Service) การใหบริการขอมูลระดับน้ํา การใหบริการขอมูลเวลาดวงอาทิตยขึ้น-ตก เวลามาตรฐานประเทศไทย 

และการใหบริการพยากรณอากาศ 

 
  

รูปที่ ๑๒ อศ. เขารวมจัดนิทรรศการในงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู ทร. ประจําป งป.๖๑ ภายใตหัวของาน "โชว แชร ช็อป ใช" 

ใน ๑๖ ม.ค.๖๑ ณ หอประชุมกองทัพเรือ 

 ๔. การมุงเนนการจัดการความรูในกระบวนการปฏิบัติงาน (หมวด ๖) เพื่อใหเกิดผลผลิตใน

การจัดการความรูและไดแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ มีรายละเอียดดังนี้ 

     ผลผลิตการดําเนินการจัดการความรูของ อศ. ในป ๒๕๖๑ ไดประยุกตใชกระบวนงาน 
การสํารวจและผลิตแผนที่เดินเรืออยางเรงดวนเปนแนวทางปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practice) และใหสอดคลองตาม
กรอบแนวทางการจัดการความรูของ ทร. ในกระบวนการชวยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยของ ทร. หัวขอเรื่อง  
“การสํารวจเพื่อจัดทําแผนที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 
(HA/DR) ของ ทร.”  ซึ่งแนวความคิดเนื่องจากการปฏิบัติงานเพื่อบรรเทาและชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติใน



๑๔ 
พื้นที่รับผิดชอบของ ทร. หรือพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อเขาชวยเหลือประชาชนใหมีความปลอดภัยจากภัยพิบัต ิ
โดยในสภาวะปกติ อศ.จะเฝาระวังติดตามและประเมินภัยพิบัติแลว แจงขอมูลเพื่อการเตือนภัยใหหนวยตางๆ 
อยางตอเนื่องอยูแลว สําหรับการบรรเทาสาธารณภัยของหนวยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ อาทิ
เชน ภัยพิบัติที่เกิดจากพายุไตฝุนขนาดใหญ ซึ่งทําใหเกิดอุทกภัยหรือคลื่นซัดชายฝงขนาดใหญ (Storm Surge) 
และภัยจากเกิดคลื่นยักษสึนาม ิหลังจากเกิดภัยธรรมชาติเหลานี้ พื้นที่ประสบภัยเกิดความเสียหายเปนบริเวณกวาง 
สําหรับพื้นที่ชายฝงทะเลมีการเปลี่ยนแปลง ชายฝงถูกกัดเซาะพังทลาย และรองน้ําตื้นเขิน ดังนั้น การเขา
ชวยเหลือในพื้นที่ดังกลาวจึงมีขอจํากัดเนื่องจากไมสามารถสงกําลังพลและยุทโธปกรณขึ้นสูฝงไดงาย ทําให
ภารกิจในการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ของกองทัพเรือ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเขาชวยเหลือผูประสบภัยที่อาศัยอยูในชุมชนตามแนวชายฝง มีความจําเปนตองนําเรือเขาไปในพื้นที่ชายฝงหรือ
เพื่อใหเรือสามารถเกยหาดได แตยังขาดขอมูลทางอุทกศาสตรชายฝงทะเลที่สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปแลว 
กอใหเกิดอันตรายตอการเดินเรือ และภารกิจเขาชวยเหลืออยางเรงดวน ไมสามารถดําเนินการไดทันทวงท ี
  แนวความคิดในการปฏิบัติการลักษณะ From The Sea ที่การสงผานความชวยเหลือ 
ดานมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยจากทะเลสูพื้นที่เกิดภัยพิบัตบินบก โดยการจัดชุดสํารวจอุทกศาสตรเรงดวน 
(Rapid Hydrographic Survey Teams) เพื่อสนับสนุนขอมูลทางอุทกศาสตรใหกับหมูเรือเฉพาะกิจของ ทร. 
ในการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) จะดําเนินการสนับสนุนการพยากรณอากาศ
ในทะเล ตามเสนทางเดินเรือ และในพื้นท่ีประสบภัยพิบัติ  การสํารวจอุทกศาสตรในบริเวณหนาหาด เพื่อคนหา
และหมายพิกัดสิ่งกีดขวางหนาหาด สนับสนุนการทําลายสิ่งกีดขวางหรือเก็บกูหรือการสํารวจชองทางเดินรองน้ํา
เดินเรือ สนับสนุนการสงความชวยเหลือจากทะเลใหสามารถกระทําไดรวดเร็ว และเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใหกับ 
ผูบังคับหนวยในพื้นที่ใชวิเคราะหและประเมินสถานการณในการเขาชวยเหลือในพื้นที่ประสบภัยไดทันตอ
สถานการณดังกลาว 
  วัตถุประสงคของการจัดการความรูเพื่อใหไดแนวทางปฏิบัติสําหรับจัดทําแผนที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ใหกับหนวยเรือของ ทร. ในเวลาที่จํากัด 
โดยสามารถนําแผนที่และขอมูลทางอุทกศาสตรไปใชประกอบการตัดสินใจเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ 
สงผลใหกองทัพเรือหรือหนวยเรือสามารถวางแผนและดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ทันตอสถานการณในการชวยเหลือ
พื้นที่ประสบภัยตอไป รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติตามแบบรายงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ผนวก ก และผนวก ข 
 

 ๕. ผลลัพธขององคที่เกิดจากการสนับสนุนการจัดการความรู (หมวด ๗)  

  ผลดําเนินการจัดการความรูของ อศ. อยางเปนระบบ ตามกระบวนงานหลักและกระบวนการ

สนับสนุน ทําใหเกิดการพัฒนาการจัดการความรูของหนวยอยางตอเนื่อง และในป ๖๑ นี้ ผลงานแนวทางปฏิบัติงานที่

เปนเลิศ (Best Practice) ในเรื่อง การสํารวจเพื่อจัดทําแผนที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการชวยเหลือดานมนุษยธรรม

และการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ทําให ทร. และหนวยเรือสามารถวางแผนและดําเนินการชวยเหลือดานมนุษยธรรม

และการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันตอสถานการณ ซึ่งเปนประยุกตใชกระบวนการ

ทํางานสํารวจและผลิตแผนตามปกติ มาจัดชุดสํารวจอุทกศาสตรขนาดเล็กที่มีทักษะและความคลองตัว พรอมเครื่องมือ

และอุปกรณที่เหมาะสมกับภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี 
 

 ๖. สวนเพิ่มเติม รายละเอียดบันทึกลงแผนซีดี เชน แผนการจัดการความรูประจําปของหนวย 

รองรอย หลักฐาน/ภาพถายการดําเนินการจัดการความรู และรายงานผลดําเนินการพรอมแบบรายงานวิธี

ปฏิบัติที่เปนเลิศ (ผนวก ก) และผังกระบวนการปรับปรุงในแตละขั้นตอน ผนวก ข 
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ผนวก ก 
แบบรายงาน วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ 

ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practice)  การสํารวจเพื่อจัดทําแผนที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ของกองทัพเรือ       .  
คําสําคัญ  ขอมูลขาวกรองทางอุทกศาสตรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ      
 
๑. สภาพการปฏิบัติงานเดิมกอนที่จะเริ่มการปรับปรุง/พัฒนา 
   สภาพแวดลอมและอุณหภูมิโลกที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะโลกรอน สงผลใหโอกาสการเกิดพิบัต ิ
บริเวณประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติในการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยของ
กองทัพเรือมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐   
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๘  แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๘  
แผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย  รวมทั้ง แผนแมบทบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ  จึงทําใหกองทัพเรือ
มอบภารกิจใหศูนยสนับสนุนขอมูลการแจงเตือนภัย ศบภ.ทร.หรือกรมอุทกศาสตร (อศ.) ทําหนาที่ในการเฝาระวัง
และประเมินภัยพิบัตอิยางใกลชิดและตอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนและแลกเปลี่ยนขอมูลสถานการณภัยธรรมชาติ
และภัยพิบัติทางทะเลที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดข้ึนในทุกระดับของการจัดการสาธารณภัย 

   การบรรเทาและชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของ ทร. หรือพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย 
เขาชวยเหลือประชาชนใหมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ซึ่งในสภาวะปกติกรมอุทกศาสตรจะเฝาระวังติดตามและ
ประเมินภัยพิบัติแลวแจงขอมูลเพื่อเตือนภัยใหมีความตอเนื่อง ถูกตอง และเพียงพอสําหรับการบรรเทาสา
ธารณภัยของหนวยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ อาทิเชน ภัยพิบัติที่เกิดจากพายุไตฝุนขนาดใหญ 
ซึ่งทําใหเกิดอุทกภัยหรือคลื่นซัดชายฝงขนาดใหญ (Storm Surge) และภัยจากเกิดคลื่นยักษสึนาม ิหลังจากเกิด
ภัยธรรมชาติเหลานี้ พื้นที่ประสบภัยเกิดความเสียหายเปนบริเวณกวาง สําหรับพื้นที่ชายฝงทะเลมีการเปลี่ยนแปลง 
ชายฝงถูกกัดเซาะพังทลาย และรองน้ําตื้นเขิน ดังนั้น การเขาชวยเหลือในพื้นที่ดังกลาวจึงมีขอจํากัดเนื่องจาก
ไมสามารถสงกําลังพลและยุทโธปกรณขึ้นสูฝงไดงาย ทําใหภารกิจในการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและ 
การบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ของกองทัพเรือ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาชวยเหลือผูประสบภัยที่อาศัยอยูใน
ชุมชนตามแนวชายฝง มีความจําเปนตองนําเรือเขาไปในพื้นท่ีชายฝงหรือเพ่ือใหเรือสามารถเกยหาดได แตยังขาด
ขอมูลทางอุทกศาสตรชายฝงทะเลที่สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปแลว กอใหเกิดอันตรายตอการเดินเรือ และ
ภารกิจเขาชวยเหลืออยางเรงดวน ไมสามารถดําเนินการไดทันทวงท ี

  แนวความคิดในการปฏิบัติการลักษณะ From The Sea ที่การสงผานความชวยเหลือดานมนุษยธรรม
และบรรเทาสาธารณภัยจากทะเลสูพื้นที่เกิดภัยพิบัติบนบก โดยการจัดชุดสํารวจอุทกศาสตรเรงดวน (Rapid 
Hydrographic Survey Teams) เพื่อสนับสนุนขอมูลทางอุทกศาสตรใหกับหมูเรือเฉพาะกิจของ ทร. ในการ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) จะดําเนินการสนับสนุนการพยากรณอากาศใน
ทะเล ตามเสนทางเดินเรือ และในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ  การสํารวจอุทกศาสตรในบริเวณหนาหาด เพื่อคนหาและ
หมายพิกัดสิ่งกีดขวางหนาหาด สนับสนุนการทําลายสิ่งกีดขวางหรือเก็บกูหรือการสํารวจชองทางเดินรองน้ําเดินเรือ 
สนับสนุนการสงความชวยเหลือจากทะเลใหสามารถกระทําไดรวดเร็ว และเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใหผูบังคับหนวย
ในพื้นทีใ่ชวิเคราะหและประเมินสถานการณในการเขาชวยเหลือในพื้นที่ประสบภัยตอไป  
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วัตถุประสงคของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ 
 ๑. เพื่อจัดทําแผนที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 
(HA/DR) ใหกับหนวยเรือของ ทร. ในเวลาที่จํากัด  

๒. เพื่อใหเรือของ ทร. สามารถนําแผนที่และขอมูลทางอุทกศาสตรไปใชประกอบการตัดสินใจเพื่อให
เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ  
 ๓. เพื่อให ทร. สามารถนําขอมูลอุทกศาสตรที่สํารวจไดใชประกอบการวางแผนการเขาชวยเหลือ
ผูประสบภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
เปาหมาย 
 แผนที่และขอมูลอุทกศาสตรที่จัดทําโดย ชุดสํารวจอุทกศาสตรเรงดวน (Rapid Hydrographic 
Survey Teams) สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 
(HA/DR) ใหกับเรือของ ทร. เกิดความปลอดภัยในการนําเรือและทันตามความตองการ  
 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 รองละของความสําเร็จในการจัดทําแผนที่และขอมูลอุทกศาสตรสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ใหกับเรือของ ทร. ไดทันตามความตองการ 
 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 แผนที่และขอมูลอุทกศาสตรที่สํารวจโดยชุดสํารวจอุทกศาสตรเรงดวน (Rapid Hydrographic 
Survey Teams) มีความถูกตองผานเกณฑงานสํารวจตามมาตรฐาน (IHO S-44)  
 
๒. ขั้นตอนสําคัญในการพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของ วิธหีรือแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ 
  ขั้นที่ ๑ บงชี้ความรูและทบทวนแนวทางในการปฏิบัติงานสํารวจหยั่งน้ําที่สามารถดําเนินการไดภายใต
ระยะเวลาจํากัด 
  ขั้นที่ ๒ ตรวจสอบ คัดเลือกแนวทาง และปรับปรุงการปฏิบัติในการรวบรวมขอมูลทางอุทกศาสตรและ
เพื่อสนับสนุนภารกิจของ ทร. อยางเปนรูปธรรม 
  ขั้นที่ ๓ จัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานใหเขาใจไดงาย 
  ขั้นที่ ๔ เขียนรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพิ่มเติมในสวนที่จําเปน 
  ขั้นที่ ๕ อธิบายถึงขอจํากัดของขอมูลที่ อศ. สามารถสนับสนุนที่ผูใชจําเปนตองทราบ 
  ขั้นที่ ๖ จัดทําหลักปฏิบัติในการสํารวจหยั่งน้ําเพื่อสนับสนุนขอมูลทางอุทกศาสตรในภารกิจบรรเทาสา
ธารณภัยของ ทร. 
  ขั้นที่ ๗ ดําเนินการประชาสัมพันธ 
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ขั้นตอนการสํารวจเพื่อจัดทําแผนที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการ
บรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ของกองทัพเรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ ๑  Work Flow ขั้นตอนการสํารวจเพื่อจัดทําแผนที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการชวยเหลือ 

ดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ของกองทัพเรือ 
 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของชุดสํารวจอุทกศาสตรเรงดวน (Rapid Hydrographic Survey Teams) 
เพื่อสนับสนุนขอมูลทางอุทกศาสตรแกเรือของ ทร. นั้นเปนการนําเอาขั้นตอนในการทํางานสํารวจหยั่งน้ํา
ตามปกติของ อศ. มาประยุกตใช โดยประกอบไปดวย ๔ ขั้นตอนหลัก ไดแก 

 

 

 

 

เริ่มตน 

วางแผนสํารวจ/ตรวจสอบเครื่องมือ ขั้นเตรียมการ 

ตรวจสอบการทํางานของเครื่องมือ/
บันทึกขอมูล 

ขั้นเก็บรวบรวม
ขอมูล 

ปรับแตง/กําหนดคา/เลือกขอมูล/
จัดเก็บ 

ขั้นการประมวลผล
ขอมูล 

ผลิตภัณฑ/การแสดงผล 

ประกอบระวาง/จัดพิมพ ขั้นการผลิตแผนที่ 
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  ๑. ขั้นการเตรียมการ (Preparation) 

  

รูปที่ ๒  ขั้นการวางแผนการสํารวจ 

   ประกอบดวยขั้นตอนยอย 2 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) และ การตรวจสอบ

เครื่องมือสํารวจ (Calibration) 

   ๑.๑ การวางแผน (Planning) มีจุดประสงคเพื่อตรวจสอบและนําขอมูลจากฐานขอมูลมาใชใน

งานสํารวจและประกอบการวางแผนการสํารวจ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติ ไดแก  

    ๑.๑.๑ ทําความเขาใจแผนงานการสํารวจ เพื่อใหไดมาซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับงาน

ทั้งหมด ขอบเขตพ้ืนที่สํารวจ ระยะเวลาการสํารวจ พาหนะในการสํารวจ เปนตน โดยในภารกิจเรงดวนที่มีเวลา

จํากัดเชนนี้ ชุดสํารวจจะใชระบบหยั่งน้ําแบบลําคลื่นเดียวในการสํารวจ โดยกําหนดระยะหางระหวางแนวหยั่ง

น้ําไวที่ ๒๕ เมตร 

    ๑.๑.๒  คัดแยกขอมูลที่เกี่ยวของจากฐานขอมูล อาทิเชน รายงานการสํารวจ ระวาง

แผนที่สํารวจ/แผนที่เดินเรือ/แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ ภาพถายทางอากาศ/ภาพถายดาวเทียม 

หมุดบังคับทางราบ/ทางดิ่ง ในพื้นที่/ใกลเคียง  สถานีวัดระดับน้ําในพื้นที/ใกลเคียง โดยดําเนินการรวมกับการ

ตรวจสอบพื้นที่สํารวจเบื้องตน 

    ๑.๑.๓   วางแผนการสํารวจ เพื่อออกแบบแนวหยั่งน้ําที่เหมาะสม โดยปกติจะ

ออกแบบใหแนวหยั่งน้ําตั้งฉากกับแนวขอบฝงหรือตั้งฉากกับเสนความลึกเทา วางแผนการวางโครงขายทางราบ 

การตั้งสถานีวัดระดับน้ําชั่วคราว เปนตน 

    ๑.๒ การตรวจสอบเครื่องมือ (Calibration) มีจุดประสงคเพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อน

ของเครื่องมือที่ใชสําหรับการสํารวจวาอยูในเกณฑที่สามารถใชในการสํารวจครั้งนี้หรือไม 
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๒.  ขั้นการเก็บรวบรวมขอมูล (Data Gathering) 

  

รูปที่ ๓  ขั้นการเก็บรวบรวมขอมูล 

    ประกอบดวยขั้นตอนยอย 3 ขั้นตอน คือ การตรวจสอบการทํางานของเครื่องมือสํารวจ 

(Verification) การสังเกตุและตรวจสอบการเก็บขอมูล (Observation) การบันทึกขอมูล  (Data Logging) 

   ๒.๑  การตรวจสอบการทํางานของเครื่องมือสํารวจ (Verification) มีจุดประสงคเพื่อมั่นใจวา

เครื่องมือที่ใชในการสํารวจสามารถเก็บขอมูลได โดยดําเนินการกอนออกปฏิบัติงานในแตละวัน 

   ๒.๒  การสังเกตุและตรวจสอบการเก็บขอมูล (Observation) มีจุดประสงคเพื่อสังเกตุการณ

และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํารวจ สถาะของเครื่องมือสํารวจ ในระหวางการสํารวจในสนาม

   ๒.๓  การบันทึกขอมูล (Data Logging) มีจุดประสงคเพื่อบันทึกขอมูลและถายโอนขอมูลจาก

การจัดเก็บในพื้นที่สํารวจไปยังสวนประมวลผล  

 ๓. ขั้นการประมวลผลขอมูล (Data Processing)  

   ประกอบดวยขั้นตอนยอย ๆ ๔ ขั้นตอน คือ การปรับแตงขอมูล (Editing) การคํานวณและ

กําหนดคาใหกับขอมูล (Calculation) การเลือกขอมูล (Selection) การจัดเก็บขอมูล (Data Storage) 

   ๓.๑  การปรับแตงขอมูล (Editing) มีจุดประสงคเพื่อขจัดขอมูลที่ไมตองการออกจากขอมูลที่

ตองการ อาทิเชน ขอมูลที่เกิดจากความไมตอเนื่องของสัญญาณ GNSS หรือขอมูล เปนตน  

   ๓.๒  การคํานวณและกําหนดคาใหกับขอมูล (Calculation) มีจุดประสงคเพื่อคํานวณหรือ

กําหนดคาใหกับขอมูลที่ตองการภายหลังจากขจัดขอมูลที่ไมตองการออกจากขอมูลที่ตองการ  

   ๓.๓  การเลือกขอมูล (Selection) มีจุดประสงคเพื่อเลือกคาจากขอมูลที่ตองการสําหรับการ

ประมวลผลและการนําไปใชในรูปแบบอื่น ๆ เนื่องจากขอมูลที่ไดจากการคํานวณและกําหนดคามีปริมาณ

มากกวาที่จะนําไปใช จึงตองมีการเลือกขอมูลตามมาตราสวนที่ตองการตามแผนงานการสํารวจ 

   ๓.๔ การจัดเก็บขอมูล (Data Storage) มีจุดประสงคเพื่อจัดเก็บขอมูลที่ผานการคํานวณและ

ถูกเลือกแลวในรูปแบบอนาล็อกและดิจิตอล 
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  ๔. ขั้นการประกอบระวางแผนที่ (Chart Compilation) 
   เมื่อชุดสํารวจดําเนินการจนครบทั้ง ๓ ขั้นตอนแลว รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ เชน ตนฉบับ
แผนที่สํารวจในพื้นที่ดังกลาว  ภาพถายทางอากาศหรือภาพถายดาวเทียม  และขอมูลหยั่งน้ําที่ชุดสํารวจ
ดําเนินการ ตลอดจนขอมูลที่จําเปนอื่น ๆ ที่อยูในรูปแบบขอมูลเชิงเลข นํามาประกอบระวางโดยใชโปรแกรม 
Caris GIS เปนแผนที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) 
และจัดพิมพออกมาเปนแผนที่กระดาษเพื่อนําไปใชสนับสนุนภารกิจของ ทร. ตอไป 
 

 
 

รูปที่ ๔  ตัวอยางแผนที่เฉพาะกิจที่จัดพิมพออกมาดวยกระดาษ A4 เพื่อสนับสนุนการฝกชวยเหลือทาง
มนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย บน ร.ล.อางทอง เมื่อ ๑๔ เม.ย. - ๖ พ.ค.๖๑ ที่ผานมา 

 
๓.  ปญหา อุปสรรครวมทั้งวิธีการบริหารจัดการ 
             การสํารวจหยั่งน้ําใหมีขีดความสามารถในการตรวจสอบวัตถุใตน้ํา โดยที่ อศ. ยังขาดแคลนอุปกรณ
สําหรับใชในการตรวจสอบวัตถุใตพื้นทองทะเล เชน โซนารแบบกวาดดานหนา (Forward Looking Sonar)  
ซึ่งระบบโซนารสามารถแสดงภาพลักษณะพื้นทองทะเลไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น หากนํามาใชประกอบจะชวยให
ปฏิบัติงานสํารวจหยั่งน้ําเพื่อสนับสนุนขอมูลทางอุทกศาสตร จะมีความรวดเร็วและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ขอเสนอแนะ พาหนะเรือสํารวจในครั้งนี้ ใชเรือยางมีขนาดไมเหมาะสมในพื้นที่ โดยเฉพาะในหวงเวลา
สํารวจมีสภาวะคลื่นลม จึงควรใชเรือสํารวจแบบมีหลังคาเพื่อวางเครื่องมือและอุปกรณไดเหมาะสมกวา สวน
วิธีการสํารวจครั้งนี้ ใชเครื่องมือสํารวจแบบลําคลื่นเดียว ทําใหขอมูลไมครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ควรใชเครื่องมือ
สํารวจหยั่งน้ําแบบระบบกวาด (Full swath system) เพื่อใหสามารถตรวจจับวัตถุใตน้ํา เชน เรืออับปาง ซาก
ปรักหักพังใตน้ํา หรือสันทราย ชองทางหรือแนวรองน้ํา ไดครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้นในเวลาที่จํากัด 
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๔.  ประโยชนที่ไดรับ  

 กองทัพเรือหรือหนวยเรือสามารถวางแผนและดําเนินภารกิจการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและ 
การบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ไดอยางรวดเร็วทันตอสถานการณ และการนําเรือเขาสูฝงไดอยางปลอดภัย โดย
อาศัยแผนที่และขอมูลอุทกศาสตรที่ทันสมัยจากชุดสํารวจอุทกศาสตรเรงดวน 
 การประยุกตใชกระบวนการสํารวจและผลิตสรางแผนที่ตามขั้นตอนปกติ มาชุดสํารวจขนาดเล็กและ
เครื่องมือที่ใชในการสํารวจและสรางแผนที่ในเวลาจํากัดไดทันตอความตองการ สงผลใหภารกิจของหนวย
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 
๕. บทเรียนที่ไดรับ  
 การสํารวจแผนที่ชองทางขึ้นสูหาดในเวลาจํากัด เพื่อสนับสนุนภารกิจการชวยเหลือดานมนุษยธรรม
และการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ของ ทร ทําใหไดแผนที่และขอมูลทางอุทกศาสตรไดอยางรวดเร็วและ 
ทันตอสถานการณ สงผลใหการนําเรือเขาเกยหาด และหนวยเขาชวยเหลือผูประสบภัย/ยุทโธปกรณขึ้นสูฝงได
อยางรวดเร็ว 
 
๖. ปจจัยความสําเร็จ 
  การเสริมสรางขีดความสามารถของชุดสํารวจขนาดเล็กพรอมเครื่องมือสํารวจติดตั้งและเคลื่อนที่ไดงาย
จะทําใหการสํารวจอยางเรงดวนประสบผลสําเร็จ การสนับสนุนและความเอาใจใสของผูบังคับบัญชาของ อศ. 
ไดติดตามและใหคําแนะนําในการปฏิบัติอยางใกลชิด รวมทั้งผูบังคับบัญชาระดับสูงใน ทร. ใหความสําคัญ 
การเสริมสรางขีดสมรรถนะของกําลังพลในสวนของเจาหนาที่อุทกศาสตรในการสํารวจชองทางของเรือขึ้นสูหาด ทํา
ใหการปฏิบัติภารกิจการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ประสบผลสําเร็จดวยดี 
 
๗.  การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ  และรางวัลที่ไดรับ 
 ๗.๑ การเผยแพรและประชาสัมพันธภารกิจการสํารวจแผนที่เพื่อสนับสนุนขอมูลทางอุทกศาสตรและ
ขอมูลอุตุนิยมวิทยาในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยทางชองทางขาวประชาสัมพันธในเวบไซตของ อศ. 
 ๗.๒ การไดรับการยอมรับ – ผลจากการจัดชุดสํารวจอุทกศาสตรเรงดวน (Rapid Hydrographic 
Survey Teams) เพื่อสนับสนุนขอมูลทางอุทกศาสตรใหกับเรือของ ทร. ที่เขารวมการฝกการชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR)  บน ร.ล.อางทอง เมื่อ ๑๔ เม.ย. - ๖ พ.ค.๖๑ ที่ผานมา โดย 
ทร. พบวา การดําเนินการของ อศ. เปนประโยชนอยางมากตอภารกิจของ ทร. และมีความพึงพอใจในระดับสูง 
อีกทั้ง      มีขอเสนอแนะให อศ. สงชุดสํารวจฯ เขารวมในภารกิจอื่น ๆ ของ ทร. ในอนาคต 
 
๘.  ภาคผนวก (รองรอย หลักฐาน ภาพถาย ชิ้นงาน อื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการเสนอผลงาน ฯลฯ แสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่เปนเลิศ) 
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รูปที่ ๕ การเตรียมการวางแผนสํารวจบนเรือหลวงอางทอง และการปฏิบัติในการสํารวจหยั่งน้ําชองทางของ

หนวยเรือขึ้นสูหาดและการวางทุนกํากับรองน้ํา ในการฝก ทร.๖๑ 
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รูปที่ ๖ ตัวอยางแผนที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ของกองทัพเรือในการฝก ทร.๖๑ 
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ผนวก ข 
กระบวนงานสํารวจและสรางแผนที่ของ อศ 
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