ผลการจัดการความรู้
เรื่อง เทคนิคการตัดคลื่นแผ่นดินไหวเป็นรายเหตุการณ์
ขั้นตอนที่ 1. การบ่งชี้ความรู้
สำนักเฝ้ำระวังแผ่นดินไหว ได้ดำเนินกำรประชุมเพื่อ บ่งชี้ควำมรู้และคัดเลือกหัวข้อเรื่องที่จะ
ทำกำรจัดทำ กำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำน ในเบื้องต้นคณะทำงำนฯ ได้ดำเนินกำรรวบรวมข้อมูล
เอกสำร และจำกกำรสอบถำม ข้ำรำชกำรภำยในสำนักฯ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้สำนักฯ ร่วมกันพิจำรณำเพื่อกำหนดกรอบในกำรดำเนินกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ของสำนัก ซึ่งใน
ปี พ.ศ. 2560 ได้คัดเลือกองค์ควำมรู้เพื่อดำเนินกำร จำนวน 3 เรื่องคือ
1. กำรซ่อมบำรุงรักษำและกำร Config Data Logger
ผู้รับผิดชอบ ผอ.ตผ.
2.วิธีกำรวิเครำะห์คลื่นแผ่นดินไหวเพื่ออ่ำนค่ำPGA (Peak Ground Acceleration)
ผู้รับผิดชอบ ผอ.วพ.
3.เทคนิคกำรตัดคลื่นแผ่นดินไหวเป็นรำยเหตุกำรณ์
ผู้รับผิดชอบ ผอ.ปผ.
โดยมอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่องดำเนินงำนตำมขั้นตอนของกำรจัดกำร
ควำมรู้ (7 ขั้นตอน) ในส่วนของกลุ่มย่อย
ขั้นตอนที่ 2. การสร้างและแสวงหาความรู้
ในส่วนของหัวข้อเรื่อง “กำรตัดข้อมูลแผ่นดินไหวชนิดดิจิทัลในช่วงเกิดเหตุกำรณ์” ได้รับ
ควำมร่วมมือจำกข้ำรำชกำรในส่วนเฝ้ำระวังและติดตำมแผ่นดินไหวและสึนำมิ ส่วนวิจัยและพัฒนำ
แผ่นดินไหวและสึนำมิ และส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว เข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันจำนวน 3 ครั้งคือ
1. วันที่ 23 ธันวำคม 2559 เวลำ 13.30 น.
2. วันที่ 27 มีนำคม 2560 เวลำ 13.00 น.
3. วันที่ 14 กรกฎำคม 2560 เวลำ 13.30 น.
โดยมีกำรแนะ อภิปรำย และแลกเปลี่ยนควำมรู้โปรแกรม กำรตัดข้อมูลแผ่นดินไหว
ชนิดดิจิทัล ซึ่งในที่ประชุมได้มีกำรอภิปรำย ระดมควำมรู้และประสบกำรณ์ของบุคลำกรเพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้ที่เหมำะสมต่อกำรนำควำมรู้ด้ำน กำรตัดข้อมูลแผ่นดินไหวชนิดดิจิทัล ในกำรพัฒนำงำนใน
ภำระกิจของสำนักเฝ้ำระวังแผ่นดินไหวต่อไป

ขั้นตอนที่ 3. การจัดการให้เป็นระบบ
สำนักเฝ้ำระวังแผ่นดินไหว โดยคณะทำงำนกลุ่มย่อย ได้ดำเนินกำรรวบรวมควำมรู้จำก
เอกสำร คูมือกำรใช้งำนโปรแกรม เอกสำรวิชำกำรและจำกกำรประชุมกลุ่มย่อยของข้ำรำชกำรภำยใน

สำนักฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน นำมำจัดเป็นหมวดหมู่และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเอกสำรเก็บ
รวบรวมไว้ที่สำนักฯ สำหรับกำรใช้งำนและสืบค้นได้สะดวก
ขั้นตอนที่ 4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
สำนักเฝ้ำระวังแผ่นดินไหว โดยคณะทำงำนกลุ่มย่อย ได้ทำกำรประชุม หำรือ อภิปรำยอย่ำง
กว้ำงขวำง ทำกำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ที่ได้จำกเอกสำร และกำรอภิปรำย ที่ได้จัดเป็น
หมวดหมู่ นำมำจัดทำเป็นชุดองค์ควำมรู้ เรื่อง “กำรตัดข้อมูลแผ่นดินไหวชนิดดิจิทัลในช่วงเกิด
เหตุกำรณ์” ปรำกฏผลดังนี้
1. กระบวนการ (Work Flow)
จุดเริ่มต้น
คัดลอกข้อมูลดิบ
No
คัดแยกข้อมูล ขนำด >3
Yes
ตัดข้อมูลด้วยโปรแกรม
ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ฐำนข้อมูล
จุดสิ้นสุด

2. ขั้นตอนการปฎิบัติงาน
2.1 คัดลอกข้อมูลแผ่นดินไหว
- เข้ำฐำนข้อมูลสำนักเฝ้ำระวังแผ่นดินไหว
- เลือกเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและพื้นที่ไกล้เคียง
- เลือกปีที่ต้องกำร
2.2 จัดรูปแบบข้อมูล
- เปิด SEISCOM เปิดไฟล์ที่ต้องกำร
- จัดรูปแบบข้อมูลใหม่
- เป,ลี่ยนเวลำเป็นเวลำประเทศไทย
2.3 ลงโปรแกรม GMT (The Generic Mapping Tools)
1. ลงโปรแกรม GMT บน window (double click set up file)
-

install GMT_basic_install.exe
install GMT_GSHHS_highfull_install.exe
gs86w32.exe
gsv49w32.exe

2. ไปแก้ path ที่ My computer/Property/advance/
environment variable
โดยช่องบนแก้ path C:\programs\GMT\bin

2.4 วิธีกำรลงโปรแกรม Notepad++
ลงโปรแกรม Notepad++ บน window (double click set up file)

วิธีการเตรียมข้อมูลสาหรับใช้กับโปรแกรม GMT (The Generic Mapping Tools)
1. download เหตุกำรณ์แผ่นดินไหวที่ตรวจวัดได้โดยระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวกรม
อุตุนิยมวิทยำจำกเว็ปไซต์ของสำนักเฝ้ำระวังแผ่นดินไหว
http://www.seismology.tmd.go.th/inside-search.html
โดยระบุขอบเขตพื้นที่ ละติจูด 2 - 25 องศำเหนือ ลองจิจูด 92 – 110 องศำตะวันออก
และมีขนำด (Magnitude) ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป

2. คลิ๊กตรงปุ่ม Search ได้ผลลัพธ์ดังนี้

เลือก download ข้อมูลในรูปแบบ Excel File ซึ่งจะมีเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวทั้งหมด
778 เหตุกำรณ์
2.5 ตัดข้อมูลด้วยโปรแกรมตัดข้อมูล
- ดับเบิลคลิ๊ก ที่ โปรแกรมตัดข้อมูล
- ใส่ชื่อ Input file
- ใส่วันที่ และ เวลำ เริ่มต้นข้อมูที่ต้องกำรตัด
- ใส่วันที่ และ เวลำ สิ้นสุดข้อมูที่ต้องกำรตัด
- ใส่ชื่อ Output file
- กด OK
2.6 ตรวจสอบและจัดเก็บในฐำนข้อมูล
- ตรวจสอบไฟล์ข้อมูบ
- copy ไฟล์ไปเก็บไว้ในฐำนข้อมูล พร้อมจัดหมวดหมู่

ที่มำข้อมูล :
1. นำยสันฑวัฒณ์ สุขรังษี
2. ทีมงำน KM เรื่อง กำรตัดข้อมูลแผ่นดินไหวชนิดดิจิทัลในช่วงเกิดเหตุกำรณ์
3. ข้ำรำชกำรสำนักเฝ้ำระวังแผ่นดินไหว
ขั้นตอนที่ 5. การเข้าถึงความรู้
คณะทำงำนได้จัดพิมพ์เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ “กำรตัดข้อมูลแผ่นดินไหวชนิดดิจิทัลในช่วง
เกิดเหตุกำรณ์” เก็บไว้ในตู้หนังสือกลำงของสำนักเฝ้ำระวังแผ่นดินไหว พร้อมประชำสัมพันธ์ในกำร
ประชุมปะจำเดือนของสำนัก และนำเอกสำรดังกล่ำวไปใส่ไว้ในเว็บไซด์ของสำนักเฝ้ำระวังแผ่นดินไหว
(http://www.earthquake.tmd.go.th/)
ขั้นตอนที่ 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะทำงำนได้เชิญชวนผู้สนใจจำกสำนักเฝ้ำระวังแผ่นดินไหวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
“กำรตัดข้อมูลแผ่นดินไหวชนิดดิจิทัลในช่วงเกิดเหตุกำรณ์” และมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเทคนิค
กำรใช้โปรแกรมกำรตัดข้อมูลแผ่นดินไหวชนิดดิจิทัล ในภำพรวมในกำรสัมมนำสำนัก เมื่อวันที่ 15-17

กันยำยน 2560 ส่วนเนื้อหำในรำยละเอียดที่เป็นองค์ควำมรู้เฉพำะด้ำนมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็น
กรณี ๆ ไป อย่ำงไม่เป็นทำงกำร
ขั้นตอนที่ 7. การเรียนรู้
คณะทำงำนได้เชิญชวนผู้สนใจจำกข้ำรำชกำรกรมอุตุนิยมวิทยำ เพื่อรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้
เรื่อง “กำรตัดข้อมูลแผ่นดินไหวชนิดดิจิทัลในช่วงเกิดเหตุกำรณ์” ผ่ำนทำงเว็บไซด์ สำนักเฝ้ำระวัง
แผ่นดินไหวและ เว็บไซด์ กำรจัดกำรควำมรู้ของกรมอุตุนิยมวิทยำ
******************************

