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ความเชื่อมโยงระหวางการจัดการความรู KM และ 
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA



ความเชื่อมโยงระหวางการจัดการความรู KM และ 
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA



ความเชื่อมโยงระหวางการจัดการความรู KM และ 
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA



ภารกิจกรมอุทกศาสตร

        อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการ ดําเนินการ ใหการสนับสนุน และใหบริการดานอุทกศาสตร 
สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา วิศวกรรมชายฝง เครื่องหมายทางเรือ บริการการเดินเรือ เวลามาตรฐาน
ประเทศไทย และงานเขตแดนระหวางประเทศ รวมทั้ง การสงกําลังบํารุงพัสดุสายอุทกศาสตร สมุทรศาสตร
                                               และอุตุนิยมวิทยา  ตลอดจนใหการฝก และศึกษาวิจัยพัฒนาวิชาการ
                                               อุทกศาสตร สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา และวิชาการอื่นๆ 
                                               ตามที่ไดรับมอบหมาย



วิสัยทัศน  กรมอุทกศาสตรจะเปนหนวยงานอุทกศาสตร ที่พรอมสนับสนุน
ปฏิบัติการทางทหารทุกมิติของกองทัพเรือ 
ดวยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายในป พ.ศ.๒๕๖๔

พันธกิจ ๑) สนับสนุนขอมูลทางอุทกศาสตรเพื่อการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ
๒) พัฒนาการสงกําลังบํารุงสายงานอุทกศาสตรใหกับกองทัพเรืออยางมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ
๓) ใหบริการขอมูลเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือที่มีความถูกตองและแมนยํา
ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
๔) เสริมสรางสมรรถนะกําลังพลใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล
๕) เปนศูนยกลางเครือขายขอมูลเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ของกองทัพเรือ
๖) พัฒนาระบบงานอุทกศาสตรใหอยูในระดับมาตรฐานสากล (เสริมสรางประสาน
ความรวมมือกับองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับงานอุทกศาสตรและพัฒนาบุคลากร)



การดําเนินกิจกรรมจัดการความรูของกรมอุทกศาสตร ใน งป.๖๑



อศ. ไดม้อบหมาย
รองเจา้กรมอทุกศาสตร ์ทําหนา้ที�

ผ ูนํ้าการจดัการความร ู้
และประธานคณะกรรมการโครงการศึกษาและจดัการความร ูข้อง อศ.

               ผ ูอํ้านวยการกองวิทยาการ                                  รองผ ูอํ้านวยการกองวิทยาการ 
                         ทําหนา้ที�                                             และประจําโรงเรียนกรมอทุกศาสตร ์
     นายทหารประสานงานการจดัการความร ู ้                เป็นฝ่ายเลขานกุารการจดัการความร ู ้อศ.

    

เพื�อเป็นส่วน อํานวยการเกี่ยวกับการจัดทําโครงการศึกษาและจัดการความรูของ อศ. ใหสําเร็จเปน
รูปธรรมตามนโยบายของกองทัพเรือ

จัดประชุมและบรรยายเชิงวิชาการการใหคําแนะนํา การติดตามประเมินผล และการรายงานผล
การดําเนินการของ อศ. และ นขต.อศ.



คณะกรรมการโครงการศึกษา
และจัดการความรู อศ.

กําหนดนโยบายและแนวทาง
ในการจัดทําโครงการศึกษาและ

จัดการความรูของ อศ.

ดําเนินการในการจัดการความรูของ อศ.
และนขต.อศ.

การทํางานของคณะทํางาน



กรอบแนวทางการจัดการความรูของ อศ. ในป งป.๖๑

กระบวนการชวยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยของ ทร. 



๑. การบงชี้ความรู ตามกระบวนการ Work Process

Core process:
CP1: กระบวนการสนับสนุนพัสดุสายอทุกศาสตร 
CP2: กระบวนการซอมบํารุงพัสดุสายอุทกศาสตร
CP3: กระบวนการบริการดานแผนที่
CP4: กระบวนการบริการดานสมุทรศาสตร
CP5: กระบวนการบริการดานอุตนุิยมวิทยา
CP6: กระบวนการใหบริการขอมูลขาวสารในการเดินเรือ
CP7: กระบวนการบริการเครื่องหมายทางเรือ
CP8: กระบวนการดานเวลามาตรฐานประเทศไทย
CP9: กระบวนการพัฒนากําลังพล

Support process:
SP1: กระบวนการจัดการดานการสํารวจความตองการ และความพึงพอใจของลูกคา/ผูรับบริการ
SP2: กระบวนการจัดการดานการบริหารงานภายในองคกร การธุรการและการสารบรรณ
SP3: กระบวนการจัดการดานงบประมาณ
SP4: กระบวนการจัดการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
SP5: กระบวนการจัดการดานการติดตามและประเมินผล
SP6: กระบวนการจัดเตรียมความพรอมเรอืใชงานอุทกศาสตรและเครื่องหมายทางเรือ
SP7: กระบวนการจัดการดานสารสนเทศและฐานขอมูลทางอุทกศาสตร
SP8: กระบวนการประสานความรวมมือและสรางเครอืขายกับหนวยงานภายในประเทศ และองคการระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของกับกรมอุทกศาสตร
SP9: กระบวนการกําลังพล
S10: กระบวนการจัดเตรียมและดูแลรักษาสถานที่

วิสัยทัศน “กรมอุทกศาสตรจะเปนหนวยงานอุทกศาสตร ที่พรอม
สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารทุกมิติของกองทัพเรือ ดวยการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ ภายในป พ.ศ.๒๕๖๔”

พันธกิจของกรมอุทกศาสตร:  
๑. สนับสนุนขอมูลทางอุทกศาสตรเพื่อการปฏิบัติการทางทหารของ
กองทัพเรือ
๒. พัฒนาการสงกําลังบํารุงสายงานอุทกศาสตรใหกับกองทัพเรือ
อยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ
๓. ใหบริการขอมูลเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือที่มีความ
ถูกตองและแมนยําที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลครอบคลมุพื้นที่
รับผิดชอบ๔. เสริมสรางสมรรถนะกําลังพลใหมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล
๕. เปนศูนยกลางเครือขายขอมูลเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ 
ของกองทัพเรือ
๖. พัฒนาระบบงานอุทกศาสตรใหอยูในระดับมาตรฐานสากล 
(เสริมสรางประสานความรวมมือกับองคการระหวางประเทศที่
เกี่ยวของกับงานอุทกศาสตร, พัฒนาบุคลากร)



องคความรูของ อศ. ที่สนับสนุน นขต.ทร.
กระบวนการชวยเหลือประชาชนทีป่ระสบสาธารณภัยของ ทร. 

KM อศ. 
ปี 61

กบด.อศ.

กรผ.อศ.

กรท.อศ.

กคม.อศ.

กอต.อศ.

กมศ.อศ.

การพิมพแผนที่ตามความ
ตองการดวยระบบ POD

วิธีและแนวทางปฏิบัติ      
ในการออกประกาศชาวเรือ

วิธีและแนวทางปฏิบัติ      
ในการออกประกาศชาวเรือ

การติดตั้งสถานีน้ําเพื่อ
การแจงเตือนภัยในนานน้ําไทย
และแมน้ําเจาพระยาตอนลาง

การออกคําเตือนเมื่อ
เกิดภัยพิบัติ

แนวทางและวิธีปฏิบัติในการ
ติดตั้งทุนอันตรายชั่วคราว

แนวทางและวิธีปฏิบัติในการสํารวจ
และจัดทําแผนที่แบบเรงดวน



ผูนํา/ผูบริหารดานจัดการความรูของหนวย 



ผูนํา/ผูบริหารดานจัดการความรูของหนวย 



ผูนํา/ผูบริหารดานจัดการความรูของหนวย 



บันไดขั้นที่ ๑ จัดทําโครงสราง

พื้นฐานรองรับฐานขอมูลขนาด

ใหญของ อศ. ซึ่งเปนขอมูลเชิง

พื้ นที่  รวมทั้ งดํ าเนิ นการ

ตอเนื่องในการนําเขาขอมูล

ประเภทต างๆ สํ าหรั บ

ฐานขอมูล อศ. และสงเสริม

โครงการวิจัยการใหบริการ

ขอมูลแผนที่ อศ. ในรูปแบบ 

web map service เพื่อบริการ

ใหกับ นขต.ทร.

บันได ๕ ขั้น สูความสําเร็จตามวิสัยทัศน ของกรมอุทกศาสตร

บันไดขั้ นที่  ๒เปนการ

รวบรวมข อมู ลความ

ตองการของ นขต.ทร. เพื่อ

การจัดทํ า ผลิตภัณฑ

ตนแบบสําหรับสนับสนุน

ปฏิบัติการทางทหารใหได

อย างน อย ๒สาขา

ปฏิบัติการ(สงครามใตน้ํา 

และสงครามทุนระเบิด) และ

ดําเนินการดานโครงสราง

พื้นฐานรองรับฐานขอมูล

บันไดขั้นที่  ๓ นําเสนอ
ผลิตภัณฑซึ่งไดจัดทํา
ใหม ให นขต.ทร. ทดสอบ
การใชงาน สอบถามความ
พึ งพอใจ และจั ดทํ า
ผลิตภัณฑใหมสําหรับ
ปฏิบัติการสาขาอื่นอีก
อยางนอย ๓ สาขา  และ
ทดสอบการใชงานจริงของ
ระบบการใหบริการ web 
map service

บั นไดขั้ นที่  ๔ จั ดทํ า

ผลิตภัณฑ ตามสาขาตางๆ  

ใหครอบคลุมกาปฏิบัติการ

ทางทหารในทุกมิติปรับปรุง

และพัฒนาผลิ ตภัณฑ

ตางๆ  อยางตอเนื่องเพื่อให

มีคุณภาพตามควาตองการ

ของหน วยกํ าลั งรบ

เสริ มสร างความรู ของ

บุคลากร โดยดําเนินการ

ดานศึกษา อบรมตามแผน

ศึกษา ๕ ปที่ไดกําหนดการ

เปดหลักสูตรตางไวแลว

บันไดขั้นที่ ๕ อศ. จะเปน

หนวยงานอุทกศาสตรที่

พร อมสนั บสนุ นการ

ปฏิบัติการของกองทัพเรือ

ในทุกมิติ ดวยการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ



ยุทธศาสตรการจัดการความรูประจําป ๖๑ ของ อศ.

ประกอบดวย ๓  ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร ที่ ๑. สรางกําลังพลใหมีความเชี่ยวชาญในการจัดการความรู
        กลยุทธ : การสรางตนแบบนักจัดการความรูของ อศ.
ยุทธศาสตร ที่ ๒. สรางกระบวนการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ
        กลยุทธ :การสรางตนแบบและกระบวนการปฏิบัติงานของ อศ. ที่เปนเลิศ 
   (ถอดรหัสกระบวนการทํางานตามกระบวนการจัดการความรู ๗ ขั้นตอน)
ยุทธศาสตร ที่ ๓. สรางศูนยความรูของ อศ.ผานระบบสารสนเทศ
        กลยุทธ : ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการเผยแพรองคความรู



การดําเนินการตามแผนการจัดการความรูของ อศ.

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 : สรางกําลังพลท่ีมีความเช่ียวชาญในการจัดการความรู

กลยุทธ : สรางตนแบบนักจัดการความรู

 1. การเตรียมความพรอมและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และการส่ือสาร 

1.1 ประชาสัมพันธการดําเนินงานและการจัดการความรู อศ.ท่ีผานมา ชองทางการส่ือสาร  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. กระบวนการและเคร่ืองมือ

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

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

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2



การดําเนินการตามแผนการจัดการความรูของ อศ.

3.การฝกอบรมและการเรียนรู

3.1 ประชุมระดมความคิดเห็นแลกเปล่ียนความรูระหวาง 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 มี.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 ประชุมช้ีแจงแนวทางการบงช้ีความรู ท่ีจําเปนของหนวย

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.



การดําเนินการตามแผนการจัดการความรูของ อศ.
4. การประมวลและกล่ันกรองความรู

4.1 จัดทํารายละเอียดเน้ือหาเอกสาร คําอธิบาย ใหเขาใจงาย ความกาวหนาในการดําเนินงาน มีเน้ือหาครบ

5. การเขาถึงความรู หรือการทําใหผูใชเขาถึงความรู

5.1 การจัดงานวัน KM อศ. พ.ค.-มิ.ย.61

5.2 รวมงานวัน KM ทร. มิ.ย.61

5.2 จัดระบบสารสนเทศใหเอื้อตอการเผยแพรองคความรู ก.พ.61

6. การแบงบันและการแลกเปล่ียนเรียนรู

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. มี.ค.61

1.3 บันทึกความรูลงในระบบสารสนเทศ เพ่ือการจัดการความรู อศ. จํานวนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ

ท่ีบันทึกลงในระบบ

เม.ย.61



๒. การสรางและแสวงหาความรู



๒. การสรางและแสวงหาความรู

เมื่อ ๑๑ พ.ค.๖๑ กรมอุทกศาสตรจัดใหมีการบรรยาย
ความรูเรื่องการปฏิบัติการของเรือดําน้ํากับงานอุทกศาสตร 
โดยเชิญวิทยากรจากกองเรือดําน้ํา กองเรือยุทธการ และ
อดีต ผบ.เรือดําน้ําของ ทร.เยอรมัน เพื่อเสริมสรางองค
ความรูเกี่ยวกับการเตรียมการจัดทําแผนที่เรือดําน้ํา ขอมูล
สมุทรศาสตรและอุตุนิยมวิทยาทางทะเลในการสนับสนุน
การปฏิบัติการเรือดําน้ํา ของ ทร.ในอนาคตตอไป



การดําเนินการจัดการความรูที่ผานมาของ อศ. ตามกระบวนงานที่กลาวมา เชน เรื่อง
การพัฒนาระบบฐานขอมูลภาพแผนที่เพื่อสนับสนุนการวางแผนทางทหารและการฝก การพยากรณคลื่นลม
ในทะเล การวางแผนซอมบํารุงใหเปนไปตามแผนการใชเรือ อศ. เปดหลักสูตรมาตรฐานนักสํารวจอุทก
ศาสตรชั้นสัญญาบัตร กระบวนการสํารวจแผนที่ทะเล กระบวนการการสรางแผนที่เดินเรือ การตั้งสถานีวัด
ระดับน้ําที่เกี่ยวกับการสํารวจแผนที่ กระบวนการติดตั้งและซอมบํารุงเครื่องหมายชวยการเดินเรือ 
กระบวนการออกประกาศชาวเรือและประกาศคําเตือนเพื่อการเดินเรือ การใหบริการแผนที่ผาน Web Map 
Service การประมวลผลขอมูลจากเครื่องหยั่งน้ําแบบมัลตบิีม การวิเคราะหและพยากรณอากาศ การเตรียม
ความพรอมของเรือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ เปนตน โดยไดจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานในสาขา
ตางๆ เพื่อใหองคความรูถายทอดไปยังกําลังพลที่เขามาบรรจุใหม หรือการยายหมุนเวียนสับเปลี่ยน 
เพิ่มขีดสมรรถนะที่จะปฏิบัติงานดานอุทกศาสตรทดแทนกันไดอยางตอเนื่อง



การวัด วิเคราะหและการจัดการความรู (หมวด ๔) 

การจัดการความรูของหนวยไดพิจารณาจากกระบวนการหลักและกระบวนการ
สํารอง รวมทั้งสํารวจความตองการ และความพึงพอใจของลูกคา/ผูรับบริการ 
และทําการวิเคราะหแลวเสริมสรางการจัดความความรูใหครบถวน เพื่อ
ตอบสนอง ทร. และผูใชบริการใหเกิดความพึงพอใจ



๓.การจัดความรูใหเปนระบบ และ ๔.การประมวลผล/
กลั่นกรองความรูของ อศ.



๓.การจัดความรูใหเปนระบบ และ ๔.การประมวลผล/
กลั่นกรองความรูของ อศ.



ผลดําเนินการจัดการความรู อศ. ไดบทเรียนหนึ่งประเด็น (OPL)



ผลดําเนินการจัดการความรู อศ. ไดแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ



การมุ่งเน้นบุคลากรด้านจัดการความรู้ (หมวด ๕) ของ อศ. 



การมุ่งเน้นบุคลากรด้านจัดการความรู้ (หมวด ๕) ของ อศ. 



การมุ่งเน้นบุคลากรด้านจัดการความรู้ (หมวด ๕) ของ อศ. 



๕.การขาถึงและการเผยแพรองคความรู        



๖.การแบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู

การแบงปนกับหนวยใน ทร. เพื่อรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะ



๖.การแบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู

การจัดการอบรม หลักสูตรการสรางแผนที่เดินเรือเบื้องตนสําหรับเจาหนาที่สรางแผนที่



การมุงเนนการจัดการความรูในกระบวนการปฏิบัติงาน 
(หมวด ๖) 

• เพื่อใหเกิดผลผลิตในการจัดการความรูและไดแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ ของ 
อศ. โดยในป ๒๕๖๑ ไดประยุกตใชกระบวนงานการสํารวจและผลิตแผนที่เดินเรือ
อยางเรงดวนเปนแนวทางปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practice) และใหสอดคลอง
ตามกรอบแนวทางการจัดการความรูของ ทร. ในกระบวนการชวยเหลือ
ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยของ ทร. หัวขอเรื่อง  “การสํารวจเพื่อจัดทํา
แผนที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการ
บรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ของ ทร.”



การมุงเนนการจัดการความรูในกระบวนการปฏิบัติงาน 
(หมวด ๖) 

• แนวความคิดในการปฏิบัติการลักษณะ From The Sea ที่การสงผานความชวยเหลือ
ดานมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยจากทะเลสูพื้นที่ เกิดภัยพิบัติบนบก 
โดยการจัดชุดสํารวจอุทกศาสตรเรงดวน (Rapid Hydrographic Survey Teams) 
เพื่อสนับสนุนขอมูลทางอุทกศาสตรใหกับหมูเรือเฉพาะกิจของ ทร. ในการชวยเหลือ
ดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) จะดําเนินการสนับสนุนการ
พยากรณอากาศในทะเล ตามเสนทางเดินเรือ และในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ  การสํารวจ
อุทกศาสตรในบริเวณหนาหาด เพื่อคนหาและหมายพิกัดสิ่งกีดขวางหนาหาด สนับสนุน
การทําลายสิ่งกีดขวางหรือเก็บกูหรือการสํารวจชองทางเดินรองน้ําเดินเรือ สนับสนุน
การสงความชวยเหลือจากทะเลใหสามารถกระทําไดรวดเร็ว และเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจใหกับผูบังคับหนวยในพื้นที่ใชวิเคราะหและประเมินสถานการณในการเขา
ชวยเหลือในพื้นที่ประสบภัยไดทันตอสถานการณดังกลาว



ผลลัพธขององคที่เกิดจากการสนับสนุนการจัดการความรู 
(หมวด ๗) 

• ผลดําเนินการจัดการความรูของ อศ. อยางเปนระบบ ตามกระบวนงานหลักและ
กระบวนการสนับสนุน ทําใหเกิดการพัฒนาการจัดการความรูของหนวยอยางตอเนื่อง 

• ในป ๖๑ ผลงานแนวทางปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practice) ในเรื่อง การสํารวจเพื่อ
จัดทําแผนที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทา
ภัยพิบัติ (HA/DR) ทําให ทร. และหนวยเรือสามารถวางแผนและดําเนินการ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วทันตอสถานการณ ซึ่งเปนประยุกตใชกระบวนการทํางานสํารวจ
และผลิตแผนตามปกติ มาจัดชุดสํารวจอุทกศาสตรขนาดเล็กที่มีทักษะและความ
คลองตัว พรอมเครื่องมือและอุปกรณที่เหมาะสมกับภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดเปน
อยางดี



ผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practice)
  

การสํารวจเพื่อจัดทําแผนที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการชวยเหลือ
ดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ของกองทัพเรือ

    . 
คําสําคัญ  ขอมูลขาวกรองทางอุทกศาสตรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ 



๑. สภาพการปฏิบัติงานเดิมกอนที่จะเริ่มการปรับปรุง/พัฒนา

• สภาพแวดลอมและอุณหภูมิโลกที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะโลกรอน สงผลใหโอกาสการเกิดพิบัติบริเวณ
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

• การบรรเทาและชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในพ้ืนที่รับผิดชอบของ ทร. หรือพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย 
เขาชวยเหลือประชาชนใหมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ซึ่งในสภาวะปกติกรมอุทกศาสตรจะเฝาระวัง
ติดตามและประเมินภัยพิบัติแลวแจงขอมูลเพื่อเตือนภัยใหมีความตอเนื่อง ถูกตอง และเพียงพอสําหรับ
การบรรเทาสาธารณภัยของหนวยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ อาทิเชน ภัยพิบัติที่เกิดจาก
พายุไตฝุนขนาดใหญ ซึ่งทําใหเกิดอุทกภัยหรือคลื่นซัดชายฝงขนาดใหญ (Storm Surge) และภัยจาก
เกิดคลื่นยักษสึนามิ หลังจากเกิดภัยธรรมชาติเหลานี้ พื้นที่ประสบภัยเกิดความเสียหายเปนบริเวณกวาง 
สําหรับพื้นที่ชายฝงทะเลมีการเปลี่ยนแปลง ชายฝงถูกกัดเซาะพังทลาย และรองน้ําต้ืนเขิน 

• การเขาชวยเหลือในพื้นที่ดังกลาวจึงมีขอจํากัดเนื่องจากไมสามารถสงกําลังพลและยุทโธปกรณขึ้นสูฝง
ไดงาย ทําใหภารกิจในการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ของกองทัพเรือ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาชวยเหลือผูประสบภัยที่อาศัยอยูในชุมชนตามแนวชายฝง มีความจําเปนตอง
นําเรือเขาไปในพื้นที่ชายฝงหรือเพื่อใหเรือสามารถเกยหาดได แตยังขาดขอมูลทางอุทกศาสตรชายฝง
ทะเลที่สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปแลว กอใหเกิดอันตรายตอการเดินเรือ และภารกิจเขาชวยเหลือ
อยางเรงดวน ไมสามารถดําเนินการไดทันทวงที 



วัตถุประสงค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/คุณภาพ

• วัตถุประสงค

• ๑. เพื่อจัดทําแผนที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัย
พิบัติ (HA/DR) ใหกับหนวยเรือของ ทร. ในเวลาที่จํากัด 

• ๒. เพื่อใหเรือของ ทร. สามารถนําแผนที่และขอมูลทางอุทกศาสตรไปใชประกอบการตัดสินใจ
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ 

• ๓. เพื่อให ทร. สามารถนําขอมูลอุทกศาสตรที่สํารวจไดใชประกอบการวางแผนการเขาชวยเหลือ
ผูประสบภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

• ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

• รอยละของความสําเร็จในการจัดทําแผนที่และขอมูลอุทกศาสตรสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ใหกับเรือของ ทร. ไดทันตามความตองการ

• ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

• แผนที่และขอมูลอุทกศาสตรที่สํารวจโดยชุดสํารวจอุทกศาสตรเรงดวน (Rapid Hydrographic 
Survey Teams) มีความถูกตองผานเกณฑงานสํารวจตามมาตรฐาน (IHO S-44) 



กระบวนการสํารวจและสรางแผนที่ อศ.

ขั้นตอนดําเนินการในกระบวนการสํารวจและสรางแผนที่ อศ.
ใช 14 ขั้นตอน และระยะเวลาดําเนินการเพื่อใหไดแผนที่เดินเรือมาใชงาน



ขั้นตอนการสํารวจเพื่อจัดทําแผนที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจชวยเหลือ
ดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพเรือ





ปญหา อุปสรรครวมทั้งวิธีการบริหารจัดการ

• การสํารวจหยั่งน้ําใหมีขีดความสามารถในการตรวจสอบวัตถุใตน้ํา โดยที่ อศ. ยังขาดแคลนอุปกรณ
สําหรับใชในการตรวจสอบวัตถุใตพื้นทองทะเล เชน โซนารแบบกวาดดานหนา (Forward Looking 
Sonar) ซึ่งระบบโซนารสามารถแสดงภาพลักษณะพื้นทองทะเลไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น หากนํามาใช
ประกอบจะชวยใหปฏิบัติงานสํารวจหยั่งน้ําเพื่อสนับสนุนขอมูลทางอุทกศาสตร จะมีความรวดเร็วและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

• ขอเสนอแนะ พาหนะเรือสํารวจในครั้งนี้ ใชเรือยางมีขนาดไมเหมาะสมในพ้ืนที่ โดยเฉพาะในหวงเวลา
สํารวจมีสภาวะคลื่นลม จึงควรใชเรือสํารวจแบบมีหลังคาเพื่อวางเครื่องมือและอุปกรณไดเหมาะสม
กวา สวนวิธีการสํารวจครั้งนี้ ใชเครื่องมือสํารวจแบบลําคลื่นเดียว ทําใหขอมูลไมครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมด ควรใชเครื่องมือสํารวจหยั่งน้ําแบบระบบกวาด (Full swath system) เพื่อใหสามารถ
ตรวจจับวัตถุใตน้ํา เชน เรืออับปาง ซากปรักหักพังใตน้ํา หรือสันทราย ชองทางหรือแนวรองน้ํา 
ไดครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้นในเวลาที่จํากัด



ประโยชนที่ไดรับ

• กองทัพเรือหรือหนวยเรือสามารถวางแผนและดําเนินภารกิจการชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ไดอยางรวดเร็วทันตอสถานการณ 
และการนําเรือเขาสูฝงไดอยางปลอดภัย โดยอาศัยแผนที่และขอมูลอุทกศาสตร
ที่ทันสมัยจากชุดสํารวจอุทกศาสตรเรงดวน

• การประยุกตใชกระบวนการสํารวจและผลิตสรางแผนที่ตามขั้นตอนปกติ มาชุด
สํารวจขนาดเล็กและเครื่องมือที่ใชในการสํารวจและสรางแผนที่ในเวลาจํากัด
ไดทันตอความตองการ สงผลใหภารกิจของหนวยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี



บทเรียนที่ไดรับ 
การสํารวจแผนที่ชองทางขึ้นสูหาดในเวลาจํากัด เพื่อสนับสนุนภารกิจการชวยเหลือ

ดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ของ ทร ทําใหไดแผนที่และขอมูลทางอุทก
ศาสตรไดอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณ สงผลใหการนําเรือเขาเกยหาด และหนวยเขา
ชวยเหลือผูประสบภัย/ยุทโธปกรณขึ้นสูฝงไดอยางรวดเร็ว

ปจจัยความสําเร็จ
 การเสริมสรางขีดความสามารถของชุดสํารวจขนาดเล็กพรอมเครื่องมือสํารวจติดตั้ง
และเคลื่อนที่ไดงาย จะทําใหการสํารวจอยางเรงดวนประสบผลสําเร็จ รวมทั้งการสนับสนุน
และความเอาใจใสของผูบังคับบัญชาของ อศ. ไดติดตามและใหคําแนะนําในการปฏิบัติ
อยางใกลชิด รวมทั้งผูบังคับบัญชาระดับสูงใน ทร. ใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว

บทเรียนที่ไดรับ/ ปจจัยความสําเร็จ



การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ และรางวัลที่ไดรับ

• การเผยแพรและประชาสัมพันธภารกิจการสํารวจแผนที่เพ่ือสนับสนุนขอมูลทางอุทก
ศาสตรและขอมูลอุตุนิยมวิทยาในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยทางชองทางขาว
ประชาสัมพันธในเวบไซตของ อศ.

• การไดรับการยอมรับ – ผลจากการจัดชุดสํารวจอุทกศาสตรเรงดวน (Rapid 
Hydrographic Survey Teams) เพื่อสนับสนุนขอมูลทางอุทกศาสตรใหกับเรือของ 
ทร. ที่เขารวมการฝกการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 
(HA/DR)  บน ร.ล.อางทอง เมื่อ ๑๔ เม.ย. - ๖ พ.ค.๖๑ ที่ผานมา โดย ทร. พบวา 
การดําเนินการของ อศ. เปนประโยชนอยางมากตอภารกิจของ ทร. และมีความ
พึงพอใจในระดับสูง อีกทั้ง มีขอเสนอแนะให อศ. สงชุดสํารวจฯ เขารวมใน
ภารกิจอื่น ๆ ของ ทร. ในอนาคต



ภาพรวมความสําเร็จของภารกิจการสาํรวจชองทางใหเรือเขาเกยหาด
เพื่อสงกําลังพลและยุทโรปกรณเขาชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย



จบการนําเสนอและตอบขอซกัถาม

แผนที่สํารวจชองทางใหเรือเขาเกยหาด




