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สำรบัญ 

                หน้า 
 ค ำน ำ   ก 

 สำรบัญ   ข 

 บทที่ ๑ บทน ำ  
 ๑.๑  ความเป็นมา ๑-๑ 
 ๑.๒  เหตุผลความจําเป็น ๑-๒ 
 ๑.๓  วัตถุประสงค์ ๑-๓ 
 ๑.๔  ขอบเขต ๑-๓ 
 ๑.๕  นิยามศัพท์ ๑-๔ 

 บทที่ ๒  บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 ๒.๑  โครงสร้างการบริหารจัดการ ๒-๑ 
 ๒.๒  การแบ่งส่วนราชการและบทบาทหน้าท่ี ๒-๒ 
 ๒.๓  กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ๒-๓ 

 บทที่ ๓ หลักกำรและควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๑  กล่าวโดยท่ัวไป ๓-๑ 
  - ลักษณะพิเศษของแผนท่ีเดินเรือ ๓-๑ 
  - ประเภทของแผนท่ีเดินเรือ ๓-๒ 
  - องค์การระหว่างประเทศและสมาคมท่ีเกี่ยวข้อง 
                  กับการสร้างแผนที่เดินเรือ ๓-๕ 
 ๓.๒  การวางแผนและการออกแบบ ๓-๖ 
 ๓.๓  การฉายภาพแผนท่ี ระบบพิกัด และกริด ๓-๑๓ 
  - การฉายภาพแผนท่ี (Map Projection) ๓-๑๓ 
  - รูปร่างของโลก ๓-๑๔ 
  - การจําแนกประเภทโครงสร้างแผนที่ ๓-๑๗ 
  - โครงสร้างเมอเคเตอร์ ๓-๑๙ 
  - มูลฐานหรือพื้นหลักฐาน (Datum) ๓-๒๑ 
  - ระบบพิกัด (Coordinate System) ๓-๒๔ 
  - กริด (Grid) ๓-๒๕ 
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 ๓.๔  การสร้างขอบแผนท่ี การแบ่งย่อยขอบระวาง  
                 และมาตราส่วน ๓-๓๐ 
  - กระดาษพิมพ์แผนที ่ ๓-๓๐ 
  - ขอบแผนท่ี ๓-๓๑ 
  - ส่วนขยายของแผนที่และส่วนต่อของแผนท่ี ๓-๓๒ 
  - การแบ่งขอบแผนท่ี ๓-๓๔ 
  - การแสดงตัวเลขตามค่าระยะ ๓-๓๕ 
  - เส้นโครงแผนท่ี ๓-๓๖ 
  - เส้นกริด ๓-๓๗ 
  - การแสดงมาตราส่วน ๓-๓๘ 
  - การแสดงเส้นขีดท่ีขอบในแผนท่ี ๓-๓๙ 
  - การแสดงค่าภูมิศาสตร์ระหว่างขอบนอก 
     และขอบในแผนท่ี ๓-๔๐ 
 ๓.๕  สารบัญแผนท่ีและข้อมูลประกอบอื่นๆ ๓-๔๒ 
  - สารบัญแผนท่ี ๓-๔๒ 
  - ข้อมูลประกอบอื่น ๆ ๓-๔๘ 
 ๓.๖ หมายเลขแผนท่ี โฆษณาบันทึก บรรณาธิกรบันทึก ๓-๕๓ 
  - หมายเลขแผนท่ี ๓-๕๓ 
  - โฆษณาบันทึกและการคุ้มครองด้านลิขสิทธิ ์ ๓-๕๔ 
  - บรรณาธิกรบันทึก ๓-๕๕ 
 ๓.๗ การเขียนชื่อภูมิศาสตร ์ ๓-๕๘ 
  - การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน ๓-๕๙ 
  - หลักการใส่ชื่อภูมิศาสตร์ คําอธิบาย อักษรย่อ 
    ในแผนที่เดินเรือ ๓-๖๐ 

 บทที่ ๔. มำตรฐำนงำนสร้ำงต้นฉบับแผนที่เดินเรือ  
 ๔.๑  คุณลักษณะเฉพาะของแผนที่เดินเรือตามข้อกําหนด 
  ขององค์การอุทกศาสตร์สากล ๔-๑ 
  - ความเป็นมาและหลักการ ๔-๑ 
  - ศัพท์และข้อตกลงท่ีใช้ในคุณลักษณะเฉพาะของ 
    แผนท่ีเดินเรือ ๔-๔ 
 ๔.๒  เค้าโครงของแผนท่ี (รูปแบบ, ตําแหน่ง,  
                วงเข็มทิศ, แหล่งที่มาของข้อมูล) ๔-๑๔ 
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  - อีลิปซอยด์ของพื้นเกณฑ์อ้างอิงทางราบ ๔-๑๔ 
  - การแสดงข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างพื้นเกณฑ์ 
                  อ้างอิงทางราบสากลและพื้นเกณฑ์อ้างอิงทางราบ 
    อื่นๆบนแผนที ่ ๔-๑๔ 
  - วงเข็มทิศ ๔-๒๕ 
  - ข้อมูลสนามแม่เหล็ก ๔-๒๗ 
  -ดัชนีแผนที่ แสดงท่ีมาของแหล่งข้อมูล ๔-๓๐ 
 ๔.๓  ลักษณะภูมิประเทศ ๔-๓๓ 
  - สีของพื้นดิน ๔-๓๔ 
  - ระนาบอ้างอิงสําหรับความสูง ๔-๓๕ 
  - รูปลักษณ์ธรรมชาติขอบฝั่ง ๔-๓๘ 
  - สิ่งก่อสร้างป้องกันชายฝั่ง ๔-๔๐ 
  - ท่าเรือ ๔-๔๒ 
  - สิ่งก่อสร้างท่ีไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อการเทียบเรือทางข้าง ๔-๔๔ 
  - สิ่งก่อสร้างและโครงสร้างอู่เรือ ๔-๔๙ 
  - พ้ืนท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและในโครงการ ๔-๕๐ 
  - ท่ีหมายบนบก วัตถุที่เห็นได้ชัดเจน ท่ัวไป ๔-๕๑ 
  - วัตถุรูปลักษณ์ทางธรรมชาติ ท่ัวไป ๔-๕๒ 
  - ความสูง เส้นชั้นความสูง ๔-๕๓ 
  - ทางน้ําในพื้นดิน แม่น้ํา ทะเลสาบ  ๔-๕๖ 
  - พืชพรรณ ๔-๕๗ 
  - เส้นทางคมนาคมขนส่ง ๔-๕๘ 
  - อาคารและพื้นท่ีพักอาศัย ๔-๖๒ 
  - สถานท่ีบูชาและวัตถุรูปลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ๔-๖๔ 
  - ปล่องไฟ หอคอย โรงสี กังหันลม เสาธง ๔-๖๖ 
  - เสาและหอโทรคมนาคม ๔-๖๗ 
  - สิ่งกีดขวางและระยะห่างเหนือศีรษะ สะพาน  
                   สายเคเบิล ท่อทาง ๔-๗๐ 
  - การแสดงภาพสัญลักษณ์ ๔-๗๘ 
 ๔.๔  ลักษณะทางอุทกศาสตร์ และเคร่ืองหมาย 
                 ช่วยการเดินเรือ ๔-๗๙ 
  - ระดับความละเอียดของข้อมูลท่ีนํามาสร้างแผนที ่ ๔-๗๙ 
  - การลดทอนความละเอียด (Generalization) ๔-๘๐ 
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  - เส้นเกณฑ์แผนที่หรือมูลฐานแผนท่ี ๔-๘๒ 
  - ระดับน้ําและกระแสน้ํา ๔-๘๓ 
  - การแสดงความลึกในแผนท่ีโดยท่ัวไป ๔-๘๕ 
  - พื้นท่ีอันตรายท่ัวไป และเส้นอันตราย ๔-๙๔ 
  - ลักษณะพื้นท้องทะเล ๔-๑๐๓ 
  - ท่าเรือ ข้อบังคับและข้อจํากัด ๔-๑๐๖ 
  - สิ่งก่อสร้างห่างฝั่งในทะเล ๔-๑๑๘ 
  - เคร่ืองหมายช่วยการเดินเรือ ๔-๑๒๒  
 ๔.๕  ข้อความ: ภาษา, ตัวเลข, ชื่อ, รูปแบบการเขียน ๔-๑๔๘ 

 บทที่ ๕. ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 ๕.๑  แผนผังการดําเนินงาน (Flowchart) ๕-๑ 
 ๕.๒  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๕-๓ 
 ๕.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงานสร้างต้นฉบับแผนท่ี 
                 เดินเรือด้วยโปรแกรม Caris GIS ๕-๗ 
 ๕.๓  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ๕-๒๗ 
 ๕.๔  แบบฟอร์มท่ีใช้สําหรับงานสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรือ ๕-๓๑ 

 บรรณำนุกรม  ฉ 
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บทที่ ๑ 
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๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 แผนที่เป็นอุปกรณ์ที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่ง ที่มนุษย์ใช้ช่วยในกำรด ำเนินกิจกำรงำนต่ำงๆ 
ตลอดจน กำรศึกษำหำควำมรู้ในด้ำนวิชำกำร และในด้ำนกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน ตั้งแต่สมัยโบรำณ
จนถึงสมัยปัจจุบัน ควำมหมำยของแผนที่ ตำมพจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน 
ให้ควำมหมำยของแผนที่ไว้ว่ำ “แผนที่ คือ สิ่งที่แสดงลักษณะของพ้ืนผิวโลกทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
และที่ปรุงแต่งขึ้น โดยแสดงลงในพ้ืน  แบนราบ ด้วยการย่อให้เล็กลงตามขนาดที่ต้องการและอาศัย
เครื่องหมายกับสัญลักษณ์ที่ก าหนดขึ้น”แผนที่ หมำยถึง กำรน ำเอำรูปภำพสิ่งต่ำงๆ บนพ้ืนผิวโลก 
(Earth’ surface) มำย่อส่วนให้เล็กลง แล้วน ำมำเขียนลงกระดำษแผ่นรำบ สิ่งต่ำงๆบนพ้ืนโลก
ประกอบไปด้วยสิ่งที่ เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ(natural)และสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น (manmade)       
สิ่งเหล่ำนี้แสดงบนแผนที่โดยใช้สี เส้นหรือรูปร่ำงต่ำงๆที่เป็นสัญลักษณ์แทนแผนที่มีควำมส ำคัญ คือ
เป็นเครื่องช่วยในกำรด ำเนินงำน หรือประกอบกิจกำรต่ำงๆมนุษย์รู้จักใช้แผนที่มำตั้งแต่โบรำณ 
ประโยชน์ของแผนที่ในสมัยนั้นคือใช้เป็นเครื่องแสดงเส้นทำงเดิน ถิ่นที่อยู่อำศัย แหล่งอำหำรในทำง
ภูมิศำสตร์ถือว่ำแผนที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ มีควำมส ำคัญต่อกำรศึกษำข้อมูลเพ่ือ
ประโยชน์ทั้งทำงเศรษฐกิจ ทำงสังคม และทำงกำรเมือง จำกควำมเจริญก้ำวหน้ำในด้ำนเทคโนโลยี
จำกกำรที่จ ำนวนประชำกรเพ่ิมจ ำนวนขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ควำมจ ำเป็นในกำรวำงผังเมืองให้เหมำะสมกับ
กำรขยำยตัวของชุมชนและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำติจึงเพ่ิมมำกตำม แผนที่จึงมีควำมส ำคัญ
ต่อ กำรน ำข้อมูลไปคิดวิเครำะห์เพ่ือหำศักยภำพภูมิประเทศ ภูมิอำกำศตลอดจนทรัพยำกรที่มีอยู่เพื่อ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ประโยชน์ของแผนที่มีมำกมำย ส ำหรับแผนที่เดินเรือเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมำเพ่ือช่วยใน
กำรอ ำนวยควำมสะดวก และควำมปลอดภัยในกำรเดินเรือ เป็นแบบย่อภูมิประเทศให้เห็นถึงลักษณะ
ขอบฝั่ง ท่ำเรือ สิ่งอันตรำยต่อกำรเดินเรือ ควำมลึกของน้ ำ และลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรเดินเรือ  

 ส ำหรับประเทศไทยนั้น เป็นเวลำกว่ำ ๑๐๐ ปี มำแล้ว นับตั้งแต่ที่ชุดส ำรวจแผนที่ทะเล   
ที่ประกอบด้วยนำยทหำรเรือไทยทั้งหมด ได้ออกส ำรวจแผนที่บริเวณสันดอนปำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 
ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของควำมส ำเร็จแรกของกำรส ำรวจแผนที่ทะเลของกรมอุทกศำสตร์ กองทัพเรือ 
โดยเมื่อส ำรวจแผนที่ทะเลเสร็จแล้ว จึงได้ส่งต้นฉบับแผนที่และหลักฐำนกำรส ำรวจ เพื่อไปเขียน
ต้นฉบับแผนที่เดินเรือและพิมพ์แผนที่ ณ ประเทศเดนมำร์ค และออกใช้เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๖ นับเป็นแผน
ที่เดินเรือของรำชนำวีไทยแผ่นแรก แต่กำรเขียนแผนที่และกำรพิมพ์ยังไม่สำมำรถกระท ำได้เอง     
กำรเขียนต้นฉบับแผนที่ส ำหรับพิมพ์ใช้ในกำรเดินเรือนั้นไม่เหมือนกับกำรเขียนต้นฉบับแผนที่ส ำรวจ 
ดังนั้น ในปี พ.ศ.๒๔๕๘ กองทัพเรือได้เริ่มจัดส่งข้ำรำชกำรไปศึกษำวิชำค ำนวณ กำรสร้ำง กำรเขียน 
และกำรพิมพ์แผนที่ทะเล เพ่ือใช้ในกำรเดินเรือ ณ ประเทศเดนมำร์ค ต่อมำ ในปี พ.ศ.๒๔๖๒ ประเทศ
ต่ำง ๆ ได้มีกำรประชุมหน่วยงำนทำงอุทกศำสตร์ และได้มีกำรจัดตั้งสภำสำกลอุทกนิยม หรือ 
องค์กำรอุทกศำสตร์สำกลในปัจจุบัน (International Hydrographic Organization;IHO) ซึ่งตัวแทนของ
ประเทศไทยได้แก่ กรมอุทกศำสตร์ ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกและจ ำเป็นต้องปฏิบัติตำมข้อตกลงในเรื่อง
กำรส ำรวจแผนที่ทะเล กำรสร้ำงแผนที่เดินเรือ และงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทำงอุทกศำสตร์และในปี 
พ.ศ.๒๔๖๔ ผลจำกกำรฝึกหัดศึกษำที่ได้รับกำรถ่ำยทอดมำ จึงท ำให้ผลงำนกำรเขียนแผนที่ เดินเรือ
แผ่นแรกซึ่งเขียนโดยฝีมือนำยทหำรเรือไทย ใช้เวลำหลังจำกที่แผนที่เดินเรือแผ่นแรกออกถึง ๘ ปี ได้แก่ 
แผนทีอ่่ำวสงขลำ ซึ่งถือได้ว่ำเป็นจุดเริ่มต้นของงำนสร้ำงแผนที่เดินเรือของไทย 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ 

๑-๒ 

 

๑.๒  เหตุผลและควำมจ ำเป็น 

 ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ รัฐบำลได้ด ำเนินกำรปฏิรูประบบรำชกำร ซึ่งผลจำกกำรปฏิรูปดังกล่ำว 
ท ำให้ภำครัฐมีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย (พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) โดย
เป้ำหมำยส ำคัญของแผนยุทธศำสตร์ฉบับนี้ คือ กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public 
Sector Management QualityAward : PMQA) ซ่ึงแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ 

๑. ลักษณะส ำคัญขององค์กร 

๒. เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ซึ่งประกอบด้วย ๗ หมวด คือ 

หมวด ๑ กำรน ำองค์กร 

หมวด ๒ กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ 

หมวด ๓ กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมวด ๔ กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 

หมวด ๕ กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล 

หมวด ๖ กำรจัดกำรกระบวนกำร 

หมวด ๗ ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 

 โดยกรมอุทกศำสตร์ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำองค์กร และได้ร่วมด ำเนินกำร
พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ส ำหรับกำรจัดท ำ PMQA ในหมวด ๖ กำรจัดกำร
กระบวนกำร กรมอุทกศำสตร์ จึงได้วิเครำะห์กระบวนกำรที่ส ำคัญของกรมฯ และแยกเป็น ๒ 
กระบวนกำร คือ  

 ๑.  กระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ ๓ กระบวนกำรได้แก่ 
     ๑.๑  กระบวนกำรจัดกำรด้ำนวิศวกรรมแผนที่ แบ่งเป็น กระบวนกำรจัดกำรด้ำน
กำรสร้ำงแผนที่ และ กระบวนกำรจัดกำรด้ำนกำรส ำรวจ 
     ๑.๒  กระบวนกำรจัดกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ทำงทะเลและอุตุนิยมวิทยำทำงทะเล 
     ๑.๓  กระบวนกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรเดินเรือ 
 ๒.  กระบวนกำรสนับสนุน ๙ กระบวนกำร ได้แก่ 
      ๒.๑  กระบวนกำรจัดกำรด้ำนก ำลังพล 
      ๒.๒  กระบวนกำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ 
      ๒.๓  กระบวนกำรจัดกำรด้ำนกำรส ำรวจควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของ
ลูกค้ำ/ผู้รับบริกำร 
      ๒.๔  กระบวนกำรจัดกำรด้ำนกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร 
      ๒.๕  กระบวนกำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
      ๒.๖  กระบวนกำรจัดกำรด้ำนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ๒.๗  กระบวนกำรจัดกำรด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
อุทกศำสตร์    
  ๒.๘  กระบวนกำรจัดกำรด้ำนกำรเตรียมเรือส ำหรับส ำรวจและใช้งำนอุทกศำสตร์ 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ 

๑-๓ 

 

 กรมอุทกศำสตร์ โดยกองสร้ำงแผนที่ ซึ่งมีภำรกิจในกำรอ ำนวยกำร ประสำนงำน และ
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสร้ำงต้นฉบับและผลิตแผนที่เดินเรือ แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนที่
พิเศษเพ่ือกำรทหำร แผนผังต่ำง ๆ ตลอดจนจัดพิมพ์เอกสำร บรรณสำรกำรเดินเรือทุกชนิด และ
จัดท ำส่วนแก้ไขประกำศชำวเรืออิเล็กทรอนิกส์ในน่ำนน้ ำเป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนกำรจัดกำรสร้ำง
แผนที่เดินเรือดังกล่ำว จึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน “กระบวนกำรจัดกำรสร้ำงแผนที่เดินเรือ” ขึ้น 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรท ำงำน กำรตรวจสอบ และกำรควบคุมให้เป็นไป
ตำมขั้นตอน อีกทั้งยังช่วยให้บุคลำกรอื่นสำมำรถท ำงำนทดแทนได้ ในเวลำที่ผู้ รับผิดชอบไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ หรือในกรณีที่มีกำรปรับย้ำยต ำแหน่งหน้ำที่ตำมวิถีทำงของกำรรับรำชกำร ก็สำมำรถ
ท ำงำนต่อเนื่องได้โดยไม่ขำดช่วง เพรำะมี “คู่มือ” บอกให้ทรำบว่ำต้องท ำสิ่งใดก่อน สิ่งใดหลัง และ
ต้องท ำอย่ำงไร 

๑.๓  วัตถุประสงค์ 

 กองสร้ำงแผนที่ กรมอุทกศำสตร์ ได้จัดท ำ“คู่มือกำรปฏิบัติงำนของกระบวนกำรจัดกำร
สร้ำงแผนที่เดินเรือ” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

๑.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำน ผู้เกี่ยวข้อง ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถปฏิบัติตำมขั้นตอน
ของกระบวนกำรสร้ำงแผนที่เดินเรือได้อย่ำงชัดเจนและมีประสิทธิภำพ บรรลุตำมเป้ำหมำยต่อไป 

๒.  เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับกำรมอบหมำยให้มำรับผิดชอบต่อจำกเจ้ำหน้ำที่คน
เดิมได้โดยมีคู่มือให้ศึกษำถึงขั้นตอนกำรท ำงำน 

๓.  เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรทบทวนกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ เพ่ือน ำมำปรับปรุงกระบวนกำรฯ 
ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ 

๔.  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำของกองสร้ำงแผนที่ กรมอุทกศำสตร์  สำมำรถติดตำมและ
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรจัดกำรสร้ำงแผนที่เดินเรือได้ทุกขั้นตอนตำมล ำดับ 

๕.  เพ่ือเป็นหนังสืออ้ำงอิงส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนและผู้ที่สนใจ ควำมรู้ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำง
แผนที่เดินเรือ 

๑.๔ ขอบเขต 

คู่มือปฏิบัติกำรสร้ำงแผนที่เดินเรือ ของ กองสร้ำงแผนที่ กรมอุทกศำสตร์ จัดท ำขึ้นโดย
รวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องของกระบวนกำรสร้ำงแผนที่ เดินเรือ ในส่วนของควำมเป็นมำและ
ควำมส ำคัญของแผนที่เดินเรือ บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่ส่วนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงกำรด ำเนินกำร หลักกำรและองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่กำรวำงแผนและ
ออกแบบ จนถึงกำรปรับปรุงแก้ไขแผนที่ เดินเรือ ตลอดจนส่วนของกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลกำรปฏิบัติ ตำมแผนผังกำรด ำเนินงำน โดยมีมำตรฐำนกำรสร้ำงแผนที่เดินเรือของ
องค์กำรอุทกศำสตร์สำกลเป็นกรอบในกำรปฏิบัติ 
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๑-๔ 

 

๑.๕  นิยำมศัพท์เฉพำะ/ค ำจ ำกัดควำม 

beacon กระโจม : อุปกรณ์ช่วยในกำรเดินเรือ ในกำรบอกต ำแหน่งของเรือ หรืออำกำศยำน อำจเป็น
สัญญำณไฟ เรดำร์ วิทยุ ก ำหนดที่หมำยทำงวิทยุ วัดระยะด้วยวิทยุ หลักน ำคู่ (two-marker) หรือ
แสงอินฟรำเรด 

bearing ทิศทำง เข็ม แบริ่ง : ทิศทำงของวัตถุที่หมำยจำกผู้ตรวจ โดนก ำหนดเป็นตัวเลข ๓ ตัว 
จำกทิศเหนือ ๐๐๐ ตำมเข็มนำฬิกำไปจนครบ ๓๖๐ องศำ ทิศทำงจริง(เข็มจริง)วักจำกทิศเหนือจริง
ทำงภูมิศำสตร์ ทิศทำงแม่เหล็กวัดจำกทิศเหนือแม่เหล็กซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยใช้ ยกเว้นภำยในเรือเล็ก
หรือภำยในอำกำศยำนที่ติดตั้งเฉพำะเข็มทิศแม่เหล็กเท่ำนั้น ทิศทำงสัมพัทธ์วัดจำกหัวเรื อหรือหัว
อำกำศยำน 

contour; contour line เส้นชั้นควำมสูง : เส้นสมมุติที่ลำกผ่ำนจุดบนพ้ืนดินซึ่งมีควำมสูงจำก
ระดับมูลฐำนเท่ำๆกัน แต่ละเส้นย่อมแสดงลักษณะและรูปร่ำงของพ้ืนดิน ณ ระดับควำมสูงระดับ
หนึ่ง โดยมีตัวเลขก ำกับอยู่ด้วย จึงต้องวนมำบรรจบกันเป็นวงปิดเสมอ ตำมปรกติเส้นชั้นที่แสดง
ควำมสูงของผิวโลกเหนือระดับมูลฐำนนั้นมีอยู่ ๕ ชนิด คือ เส้นชั้นควำมสูงหลัก (index contour) 
เส้นชั้นควำมสูงรอง (intermediate contour) เส้นชั้นควำมสูงแทรก (supplementary contour) 
เส้นชั้นควำมสูงประมำณ (approximate contour) และเส้นชั้นควำมสูงแอ่ง (depression contour) 

datum มูลฐำน : พ้ืนฐำนซึ่งประกอบด้วยจ ำนวน ๕ อย่ำง คือ ละติจูดและลองจิจูดของจุดแรกออก 
มุมแอซิมัท และตัวคงที่ที่จ ำเป็นอีก ๒ ตัวของสเฟียรอยด์ที่อ้ำงถึง มูลฐำนนี้ใช้เป็นหลักค ำนวณค่ำ
หมุดหลักฐำนทำงแนวระดับ โดยน ำเอำควำมโค้งของผิวโลกมำพิจำรณำประกอบด้วย 

ellipsoid; spheroid ทรงรี : พ้ืนผิวที่เมื่อน ำระนำบมำตัดผ่ำนท ำให้เกิดภำพตัดขวำงเป็นรูปวงรี
หรือเป็นรูปทรงตันซึ่งหุ้มผิวที่ว่ำนั้น 

Mercator projection เส้นโครงแผนที่แบบเมอร์เคเตอร์ : เส้นโครงแผนที่คงรูปชนิดหนึ่งซึ่ง
จัดเป็นประเภทโครงสร้ำงแผนที่แบบทรงกระบอก เรียกชื่อตำมนำมสกุลของ เกอ์ฮำร์ด เมอร์เคเตอร์ 
(Gerhard Mercator) ชำวเฟลมิช ผู้คิดโครงสร้ำงแผนที่แบบนี้ ถึงแม้จะจัดเป็นประเภททรงกระบอก 
แต่ก็มดได้สร้ำงโดยหลักกำรฉำยลงบนทรงกระบอก หรือวิธีกำรสร้ำงรูปทำงเรขำคณิตโดยตรง แต่
เป็นกำรดัดแปลงด้วยกำรวิเครำะห์ทำงคณิตศำสตร์ เส้นอิเควเตอร์แสดงด้วยเส้นตรงที่ยำวถูกต้องตรง
ตำมมำตรำส่วน  เส้นเมอริเดียนทุกเส้นแสดงด้วยเส้นตรงที่ขนำนกันซึ่งตั้งฉำกกับเส้นอิเควเตอร์ ส่วน
เส้นขนำนละติจูดแสดงด้วยเส้นตรงที่ขนำนกับเส้นอิเควเตอร์โดยมีช่วงห่ำงระหว่ำงเส้นขนำนละติจูด
ต่ำงๆเพ่ิมข้ึนเมื่อในช่วงนั้นๆอยู่ห่ำงจำกเส้นอิเควเตอร์ออกไป 

variation วำริเอชั่น อัตรำผิดเข็มทิศแม่เหล็ก : อัตรำผิดเข็มทิศแม่เหล็กเนื่องจำกควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงทิศเหนือจริงกับทิศเหนือแม่เหล็ก อ่ำนค่ำเป็นองศำตะวันออกหรือตะวันตก นักภูมิศำสตร์
เรียกว่ำอัตรำเบี่ยงเบนเข็มทิศแม่เหล็ก (magnetic declination) 
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บทที่ ๒ 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

๒.๑  โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 กองสร้างแผนที่ มีหน้าที่อ านวยการ ประสานงาน และด าเนินการเกี่ยวกับการสร้าง
ต้นฉบับและผลิตแผนที่เดินเรือ แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนที่พิเศษทางทหาร แผนผังต่าง ๆ 
ตลอดจนจัดพิมพ์เอกสาร บรรณสารการเดินเรือทุชนิด และจัดท าส่วนแก้ไขประกาศชาวเรือ
อิเล็กทรอนิกส์ในน่านน  าไทย 

 วิสัยทัศน์  

 “ จะผลิตแผนที่ทางทะเลที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว 
ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล ด้วยคุณภาพขององค์บุคคล  
องค์ความรู้ มาตรฐาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้
ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ” 

 พันธกิจ 

 ๑.  ด าเนินการเกี่ยวกับงานสร้างต้นฉบับและผลิตแผนที่ เดินเรือ แผนที่ เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารและบรรณสารการเดินเรือ ตลอดจนประกาศชาวเรืออิเล็กทรอนิกส์ในน่านน  า
ไทย เพื่อสนับสนุนกองทัพเรือและนักเดินเรือในน่านน  าไทย ในงานด้านความมั่นคงทางทะเลและการ
พัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.  ด าเนินการเกี่ยวกับงานสร้างและผลิตแผนที่พิเศษเพ่ือการทหาร และ แผนที่ยุทธการ
ทางเรืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารและการฝึกของกองทัพเรือ ในการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 ๓.  พัฒนาระบบจัดการความรู้ ให้ก าลังพลมีขีดสมรรถนะตามที่กองสร้างแผนที่ต้องการ 
ต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล 
 ๔.  พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานตามแนวทางการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนที่ทางทะเล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างและผลิตแผนที่
ทางทะเล สนับสนุนการพัฒนาประเทศในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานภูมิสารสนเทศทางทะเล 
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       ผังการจัดองค์กร 

 
๒.๒  การแบ่งส่วนราชการและบทบาทหน้าที่ 

 แผนกแผนที่เดินเรือ 

 มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างและแก้ไขต้นฉบับแผนที่เดินเรือในน่านน  าไทย และ
จัดท าฐานข้อมูลแผนที่ที่ประกอบระวางแล้ว รวมทั งการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 แผนกแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 

 มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการสร้าง ผลิต และแก้ไขแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ทดสอบ
แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ในส านักงานและในทะเล รวมทั งจัดท าแฟ้มข้อมูลส าหรับปรับปรุงแก้ไข
แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 

 แผนกแผนที่ยุทธการ 

 มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสร้างแผนที่ยุทธการ แผนที่เพ่ือการปฏิบัติการทางทหาร 
ตลอดจนแผนที่เฉพาะเรื่อง รวมทั งการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 แผนกควบคุมคุณภาพ 

 มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการสร้างและผลิตแผนที่ทุกประเภท    
การจัดเก็บ ลงทะเบียนควบคุมเอกสารและต้นฉบับแผนที่ ตลอดจนแก้ไขต้นฉบับแผนที่เดินเรือตาม
ประกาศชาวเรือให้ถูกต้อง รวมทั งรวบรวม จัดท า ฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการสร้างแผนที่ประเภทต่าง ๆ 

 แผนกพิมพ์แผนที่และบรรณสาร 

 มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการออกแบบต้นฉบับ และจัดพิมพ์แผนที่  เอกสาร บรรณสาร
การเดินเรือ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนจัดเก็บ และบ ารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์การพิมพ์ 

 

 

กองสร้างแผนที่ 

แผนกแผนที่เดินเรือ
แผนแผนที่เดินเรือ

อิเล็กทรอนิกส์
แผนกแผนที่

ยทุธการ

แผนกควบคมุ
คณุภาพ

แผนกพิมพ์แผนที่
และลรรณสาร
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๒.๓  กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อกระบวนการสร้างการสร้างแผนที่เดินเรือ 

 ๑.  พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพเรือ 
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒(ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๓๐ มี.ค.๕๒ 
เล่มที่ ๑๒๖ ตอนที่ ๑๙ ก หน้าที่ ๓๓) ดังนี  

มาตรา ๓๔ “กรมอุทกศาสตร์ มีหน้าที่อ านวยการ ประสานงาน 
แนะน า ก ากับการ ด าเนินการ ให้การสนับสนุน และให้บริการ
ด้านอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา วิศวกรรมชายฝั่ง 
เครื่องหมายทางเรือ การเดินเรือ เวลามาตรฐานประเทศไทย   
และงานเขตแดนระหว่างประเทศ รวมทั้ง การส่งก าลังพัสดุสาย
อุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา ตลอดจนให้การฝึก
และศึกษาวิจัย พัฒนาวิชาการอุทกศาสตร์  สมุทรศาสตร์ 
อุตุนิยมวิทยา และวิชาการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้ากรม
อุทกศาสตร์เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ”  

 ๒. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล   ค.ศ.1974 
(International Convention on the Safety of Life at Sea ; SOLAS)บทที่ ๕ ระบุไว้ว่าการบริการทาง
อุทกศาสตร์ ซึ่งให้บริการโดยรัฐบาลที่ลงนามเห็นชอบ โดยข้อเท็จจริงแล้ว การสนับสนุนบริการทาง
อุทกศาสตร์เป็นข้อบังคับท่ีต้องท าของรัฐบาลที่ลงนามภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศ มีดังนี  

      ๒.๑.   รัฐบาล ฯ รับผิดชอบที่จะต้องเตรียมให้มีการรวบรวม และผลิตข้อมูลอุทก
ศาสตร์ รวมทั้งบรรณสาร ตลอดจนการแจกจ่าย และปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเดินเรือเพ่ือความ
ปลอดภัยในการเดินเรือContracting Governments undertake toarrange for the collection and 
compilation of hydrographic data and the publication, dissemination and keeping up to date of 
all nautical information necessary for safe navigation. 

      ๒.๒  รัฐบาล ฯ รับผิดชอบในการร่วมมือในการท าให้เกิดการบริการตามข้อ ๑ 
เท่าที่เป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการด้านการเดินเรือและอุทกศาสตร์ ในลักษณะที่เป็นไป
โดยเหมาะสมที่ สุดส าหรับวัตถุประสงค์ เพ่ือการช่วยการเดิน เรือ  In particular, Contracting 
Governments undertake to co-operate incarrying out, as far as possible, the following nautical 
and hydrographic services, in the manner most suitable for the purpose of aiding navigation: 

   ๒.๒.๑ เพ่ือให้แน่ใจว่าการส ารวจอุทกศาสตร์ได้ด าเนินการเพียงพอต่อความ
ต้องการส าหรับความปลอดภัยในการเดินเรือ to ensure thathydrographic surveyingis carried out, 
as far as possible, adequate to the requirements of safe navigation; 

   ๒.๒.๒ เพ่ือเตรียม และแจกจ่ายแผนที่เดินเรือ , บรรณสารแนะน าการ
เดินเรือตามเส้นทาง, ท าเนียบไฟ, มาตราน้ า และบรรณสารการเดินเรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการ
สนองตอบต่อความต้องการของความปลอดภัยในการเดินเรือto prepare and issuenautical charts, 
sailing directions, lists of lights, tide tables and other nautical publications,where applicable, 
satisfying the needs of safe navigation; 
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๒-๔ 

 

   ๒.๒.๓ เพ่ือกระจายประกาศชาวเรือเพ่ือที่จะให้แผนที่เดินเรือ และบรรสาร
ต่าง ๆ นั้นมีความทันสมัยอยู่เสมอเท่าท่ีเป็นได้ให้มากท่ีสุด และ to promulgatenotices to marinersin 
order that nautical charts and publications are kept, as far as possible, up to date; and 

   ๒.๒.๔ เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อจะสนับสนุนการบริการต่าง ๆ 
เหล่านั้นto provide data management arrangements to support these services. 

     ๒.๓  รัฐบาล ฯ รับผิดชอบในการด าเนินการให้แน่ใจว่าแผนที่และบรรณสารมี
ข้อมูลเดียวกัน และพึงด าเนินการให้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นตามข้อก าหนด และค าแนะน าระหว่าง
ประเทศContracting Governments undertaketo ensure the greatest possible uniformity in charts 
and nautical publications and to take into account, whenever possible, relevant international 
resolutions and recommendations.* 

     ๒.๔  รัฐบาล ฯ รับผิดชอบในการด าเนินการในการบริหารจัดการกิจกรรมดังกล่าว
ข้างต้น ให้เป็นไปได้มากที่สุด เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลอุทกศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการเดนเรือจะมี
ให้บริการทั่วโลกได้อย่างทันเวลา, เชื่อถือได้ และปราศจากความก ากวมของข้อมูลเท่าที่เป็นไปได้ให้
ม า ก ที่ สุ ด Contracting Governments undertake to co-ordinate their activities to the greatest 
possible degree in order to ensure that hydrographic and nautical information is made available 
on a world-wide scale as timely, reliably and unambiguously as possible.” 

 ๓.  ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ก าหนดวัตถุประสงค์
ของชาติทางทะเลไว้ ๕ ประการได้แก่  

  ๓.๑  เพ่ือปกป้องและรักษาอ านาจอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและสิทธิ
อธิปไตยทางทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

  ๓.๒  เพ่ือคุ้มครองและรักษาชีวิตสิทธิและทรัพย์สินของประชาชนที่ด า เนิน
กิจกรรมหรือมีความเก่ียวข้องกับทะเลทั งในและนอกน่านน  า 

  ๓.๓  เพ่ือจัดการและควบคุมการใช้ทะเลให้มีความสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
เอื อต่อการด าเนินกิจกรรมของทุกฝ่ายร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนตลอดจนส่งเสริมศักยภาพในการ
แสวงหาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือปกป้องรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมทาง
ทะเล 

  ๓.๔  เพ่ือสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์ความรู้ความตระหนักรู้ความส าคัญ
ของทะเล และปลูกจิตสานึกในการรักษาทรัพยากรตลอดจนส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของ       
ทุกภาคส่วน 

  ๓.๕  เพ่ือจัดท าและพัฒนากฎหมายรวมทั งการบริหารจัดการทางทะเลขององค์กร
ภาครัฐ 

 ซึ่งทั ง ๕ ประการดังกล่าว จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากการส ารวจอุทกศาสตร์และแผนที่
เดินเรือ เป็นพื นฐานส าคัญในการด าเนินกิจกรรมทางทะเลเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว
ทั งสิ น 
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๓-๑ 

 

บทที่ ๓ 

หลักการและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

๓.๑ กล่าวโดยท่ัวไป (INTRODUCTION) 

 การเดินเรือจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งให้ปลอดภัย  นักเดินเรือจะต้องทราบถึงความลึกน ้า
ช่องทางเดินเรือ   ที่ตื นที่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือและที่หมายชายฝั่งเพ่ือให้หาต้าบลที่เรือส้าหรับ
การเดินเรือในเขตชายฝั่งที่มองเห็นแผ่นดินและเดินเรือประจ้าในเขตที่คุ้นเคยนั น  นักเดินเรือหรือ
ชาวประมงเรือเล็กในท้องถิ่นย่อมสามารถใช้ความช้านาญในพื นที่หลบเลี่ยงอันตรายจากที่ตื นและ
เดินเรือได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องใช้แผนที่เดินเรือ  แต่เมื่อใดก็ตามที่นักเดินเรือหรือชาวประมง
ท้องถิ่นเหล่านี เดินเรือออกนอกเส้นทางประจ้าย่อมเสี่ยงต่ออันตรายอย่างยิ่ง  ดังนั นการใช้แผนที่
เดินเรือจะช่วยน้าเรือไปที่ใด ๆ ก็ตามได้อย่างปลอดภัยโดยไม่จ้าเป็นต้องคุ้นเคยกับพื นท่ีมาก่อน 

 แผนที่เดินเรือ  (Nautical Chart) จัดท้าขึ นเพ่ือช่วยการเดินเรือให้ปลอดภัยโดยจะแสดง
ลักษณะภูมิศาสตร์ ความลีกน ้า ลักษณะพื นท้องทะเล ช่องทางเดินเรือ หินโสโครก ที่ตื น สิ่งกีดขวาง 
ที่หมายเด่นชัดชายฝั่ง เครื่องหมายช่วยการเดินเรือต่าง ๆ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ      
การเดินเรือ ส้าหรับพื นที่บนบกจะแสดงภูมิประเทศ เส้นชั นความสูง  สภาพภูมิมาปนะ แม่น ้า ไร่นา 
ถนนและสิ่งอ้านวยความสะดวก 

 ลักษณะพิเศษของแผนที่เดินเรือ 

  ๑.  ความเป็นสากลของแผนที่เดินเรือ  (Internationality of Nautical Charts)  
แผนที่เดินเรือจ้าเป็นต้องมีแบบแผนในการจัดท้าให้เป็นมาตรฐานสากล  เพ่ือความสะดวกแก่นั ก
เดินเรือที่ใช้แผนที่จะได้มีความเข้าใจตรงกัน  เมื่อใช้แผนที่ฉบับใดของประเทศใดก็ตาม  ทั งนี มี
องค์การอุทกศาสตร์สากล  (International Hydrographic Organization) เป็นหน่วยงานที่ท้า
หน้าที่ประสานความร่วมมือทางอุทกศาสตร์ระหว่างประเทศให้มีการสร้างแผนที่และการใช้
สัญลักษณ์ต่าง ๆไปในแนวทางเดียวกัน 

  ๒.  ความแตกต่างของมาตราส่วนแผนที่เดินเรือ  (Various Scales)  แผนที่เดินเรือ
แต่ละระวางจะมีมาตราส่วนต่าง ๆ กันไปตามจุดประสงค์ของการใช้งาน  ทั งนี ขึ นอยู่กับความส้าคัญ
ของพื นที่และความจ้าเป็นที่จะต้องแสดงสิ่งอันตรายต่าง ๆ เพ่ือความปลอดภัยแก่การเดินเรือในพื นที่
นั น ๆ ด้วย 

  ๓.  การเหลื่อมทับเพ่ือการต่อเนื่องของแผนที่เดินเรือ  (Overlapping of Various 
Charts)ขอบเขตของแผนที่เดินเรือระวางใกล้เคียงกันจะมีการเหลื่อมทับกันมากหรือน้อยตามความจ้า
เป็นในการใช้เพื่อการเดินเรือต่อเนื่องจากระวางหนึ่งไปอีกระวางหนึ่ง 

  ๔.  การแก้ไขแผนที่เดินเรือ  (Updating of Nautical Chart)  แผนที่เดินเรือ
หลังจากพิมพ์ขึ นใช้แล้ว  จะยังคงได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอการแก้ไขแผนที่จะแก้ไข
ตามประกาศชาวเรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแผนที่เดินเรือ  เช่น ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ  
เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ  ที่ตื นหรือสิ่งกีดขวางใต้น ้าที่ค้นพบใหม่  นักเดินเรือจะต้องท้าการแก้ไข
แผนที่ เตลอดเวลาที่ได้รับข่าวสารจากประกาศชาวเรือ  หากการแก้ไขแผนที่มีรายละเอียด
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เปลี่ยนแปลงมาก  ก็อาจจะแก้ไขเป็นแผ่นปะเฉพาะบริเวณ (Block for Chart) แทนการแก้ไขด้วย
การเขียนในตัวแผนที่ของทุก ๆ แผ่น 

 ประเภทของแผนที่เดินเรือ  การแบ่งประเภทแผนที่เดินเรือพิจารณาแบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ 

  -  แบ่งตามขนาดของมาตราส่วน 

  -  แบ่งตามลักษณะการใช้งาน 

  -  แบ่งตามลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ 

  ๑.  แบ่งตามขนาดของมาตราส่วน  มาตราส่วนของแผนที่จะถูกก้าหนดจาก
จุดมุ่งหมายที่จะน้าแผนที่ไปใช้, ธรรมชาติของพื นที่ที่แผนที่แผ่นนั นครอบคลุมและปริมาณของข้อมูล
ที่จะแสดง มาตราส่วนขนาดต่างๆที่ใช้ก้าหนดคุณลักษณะเฉพาะ เช่นมาตราส่วนกลาง , มาตราส่วน
ใหญ่, แผนที่ชุดชายฝั่งต่อเนื่อง เหล่านี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือระบุชนิดของแผนที่ที่มากกว่าระบุตาม
มาตราส่วนซึ่งอาจแตกต่างจากพื นที่ ไปยังพื นที่ ; มาตราส่วนของแผนที่ ไม่สามารถก้าหนด
เฉพาะเจาะจงลงไปได้ตามข้อก้าหนดที่ใช้กันอยู่ในระดับสากล ในกรณีของแผนเดินเรือกระดาษ 
โดยทั่วไปค้าว่า 'มาตราส่วนกลาง' และ 'มาตราส่วนใหญ่'เช่นเดียวกับในส่วนของ S-4 Part B จะ
ครอบคลุมประเภทแผนที่ดังต่อไปนี : 

   ๑.๑  มาตราส่วนกลาง:  

    ๑.๑.๑ แผนที่ชายฝั่งทั่วไป (General) : เดินทางผ่าน / มองเห็นแผ่นดิน  

                                    มาตราส่วน ๑ : ๒ ๐๐๐ ๐๐๐ – ๑ : ๓๕๐ ๐๐๐  

                              ๑.๑.๒  แผนที่เดินเรือใกล้ฝั่ง (Coastal) : การเดินเรือชายฝั่ง  

                                  มาตราส่วน ๑ : ๓๕๐ ๐๐๐  - ๑ : ๗๕ ๐๐๐ 

   ๑.๒ แผนที่มาตราส่วนใหญ่:  

    ๑.๒.๑ แผนที่ย่านเข้าสู่ท่าเรือ (Approach) : ทางเข้าสู่เมืองท่า / น่านน ้า  

                                                 ชายฝั่งที่ซับซ้อนหรือมีความแออัด   

      มาตราส่วน ๑ : ๗๕ ๐๐๐ - ๑ : ๓๐ ๐๐๐ 

                              ๑.๒.๒ แผนที่ท่าเรือ (Harbour) : ท่าเรือ / ที่จอดเรือ / ช่องทาง 

                                              เดนิเรือที่แคบ  

                                 มาตราส่วนใหญ่กว่า ๑ : ๓๐ ๐๐๐ 

                             ๑.๒.๓ แผนที่ท่าเทียบเรือ (Berthing) มาตราส่วนใหญ่มาก 

หมายเหตุ: แผนที่มาตราส่วนเล็กที่สร้างขึ นเป็นชุด (ซึ่งครอบคลุมใน S-4 ส่วน C) จะเรียกว่า 'แผนที่
เดินเรือไกลฝั่ง (Overview)' แผนที่มาตราส่วน ๑ : ๒ ๐๐๐ ๐๐๐ จึงอาจจะเรียกว่าแผนที่มาตราส่วน
เล็ก (เพราะมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการเดินเรือไกลฝั่งหรือดูภาพโดยรวมของเส้นทางเดินเรือ) หรือจะ
เรียกว่ามาตราส่วนกลาง (ถ้าจุดมุ่งหมายเพื่อการเดินทางผ่านหรือการมองเห็นแผ่นดิน) 
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  ๒.  แบ่งตามลักษณะการใช้งาน  ได้แก่   

       ๒.๑  แผนที่ เดินเรือทั่วไป  (General Nautical Chart)  แผนที่ที่แสดง
ลักษณะภูมิประเทศขอบฝั่ง  ที่ตื น  หิน  สิ่งอันตรายต่าง ๆ และเครื่องหมายช่วยการเดินเรือเพ่ือใช้ใน
การเดินเรือส้าหรับชาวเรือและประชาชนทั่วไป 

       ๒.๒ แผนที่ลับ   (Secret Chart) แผนที่เดินเรือมาตราส่วนใหญ่ที่แสดง
ลักษณะภูมิประเทศต่าง ๆ โดยระเอียดในบริเวณพื นที่ที่ตั งของหน่วยทหารหรือพื นที่ที่ส้าคัญ ๆ ทาง
ทหาร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อหรืออยู่ในทะเลสร้างขึ นเพ่ือใช้ในราชการเท่านั น 

       ๒.๓ แผนที่พิเศษ  (Special Chart)  แผนที่เดินเรือมาตราส่วนใหญ่ที่แสดง
ลักษณะภูมิประเทศต่าง ๆ โดยละเอียดสร้างขึ นเฉพาะพื นที่ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเพ่ิมเติมในการ
เดินเรือที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการพิเศษทางทหาร 

       ๒.๔ แผนที่เดินเรือด้าน ้า  (Submarine Chart) แผนที่ที่แสดงลักษณะภูมิ
ประเทศขอบฝั่งและพื นน ้า  โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับความลึกของน ้าและลักษณะพื นท้องทะเล
มากกว่าแผนที่เดินเรือทั่วไป เพ่ือใช้ในการเดินเรือของเรือด้าน ้า  และการปฏิบัติการใต้น ้า  สร้างขึ น
เพ่ือใช้ในราชการเท่านั น 

       ๒.๕ แผนที่ลักษณะพื นท้องทะเล  (Mine Warfare Chart) แผนที่ที่แสดง
ลักษณะพื นท้องทะเลที่เกี่ยวกับความลึกของน ้า  ชนิดของตะกอนดิน  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการ
เฉพาะกิจ  เช่น  การวางทุ่นระเบิด  เป็นต้น 

       ๒.๖ แผนที่ยุทธการ  (Combat Chart)  แผนที่ที่แสดงรายละเอียดทั งบนบก
และ ในน ้า ตามพื นที่ขอบฝั่ง ใช้ส้าหรับการวางแผนทางยุทธศาสตร์ การปฏิบัติการทางยุทธวิธี และ
การปฏิบัติการสะเทินน ้าสะเทินบก การปฏิบัติการเหล่านี รวมถึงการปฏิบัติการสนับสนุนทางอากาศด้วย 

  ๓. แบ่งตามลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ  (Miscellaneous Chart)  แผนที่อ่ืน ๆ จัดเป็น
แผนที่เดินเรือประเภทหนึ่งสร้างขึ นเพื่อใช้ประกอบการเดินเรือ  การศึกษา  และการพัฒนา  ได้แก่ 

       ๓.๑ แผนที่น้าร่อง   (Pilot Chart)  แผนที่ที่แสดงสภาพร่องน ้าบริเวณปาก
แม่น ้า  ที่ตื นอันเกิดจากการทับถมของตะกอนปากแม่น ้า  กระแสน ้า  ทิศทางและความเร็วของลม  
สร้างขึ นเพื่อประโยชน์ในการน้าเรือผ่าน เข้า – ออก  บริเวณปากแม่น ้า 

       ๓.๒ แผนที่กระแสน ้า   (Current Chart)  แผนที่ที่แสดงทิศทางและ
ความเร็วของกระแสน ้า  ลักษณะการไหลเวียนของกระแสน ้าในบริเวณท่าเรือ อ่าว และทะเลเปิด  
สร้างขึ นเพื่อประโยชน์ในการเดินเรือ  และการน้าเรือเข้าเทียบ 

       ๓.๓ แผนที่ สายน ้ าขึ นลง  (Chart of Tidal Stream)  แผนที่ที่ แสดง
กระแสน ้ารายชั่วโมงบริเวณช่องแคบและอ่าว  ที่มีกระแสน ้าไหลเชี่ยว  สร้างขึ นเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การเดินเรือผ่านช่องแคบหรืออ่าว 

       ๓.๔ แผนที่แสดงแหล่งท้าการประมง (Chart Showing Set Net Fisheries) 
แผนที่ที่แสดงบริเวณวางอวนของชาวประมง  และเขตเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลบริเวณชายฝั่ง  สร้างขึ น
เพ่ือประโยชน์ในการเดินเรือทอดสมอ 
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       ๓.๕ แผนที่แสดงชั นความลึกน ้า   (Bathymetric Chart) แผนที่ที่แสดง
ลักษณะภูมิประเทศใต้น ้าด้วยค่าความลึก  และเส้นชั นความลึกของน ้า  ความลึกของน ้าจะแสดงโดย
การใช้ความต่างของความเข้มของสี  มีประโยชน์ในการวางแผนการก่อสร้างในทะเลและสนับสนุน
การพัฒนาพื นที่การประมง 

       ๓.๖ แผนที่โครงสร้างใต้ท้องทะเล  (Submarine Structural Chart)  แผนที่  
ที่แสดงลักษณะพื นท้องทะเลและชั นหินใต้พื นท้องทะเล  มีประโยชน์ในการวางแผน  การค้นหา
แหล่งน ้ามันหรือก๊าซธรรมชาติใต้พื นท้องทะเล  รวมถึงการวางท่อและสายเคเบิลใต้น ้า 

       ๓.๗ แผนที่แสดงความเข้มของสนามแม่เหล็ก  (Total Magnetic  Intensity 
Chart)  แผนที่ที่แสดงความเข้มในการแพร่กระจายของแม่เหล็กโลก  มีประโยชน์ในการจ้าแนก
คุณลักษณะของหินใต้ท้องทะเล 

       ๓.๘ แผนที่เรือเล็กท่องเที่ยว  (Yachting Chart) แผนที่ที่ผลิตขึ นมาส้าหรับ
ใช้ในเรือเล็ก  มีขนาดเล็กกว่าแผนที่เดินเรือ ๑/๔ เท่า  ให้ความสะดวกในการเดินเรือส้าหรับใช้ใน
พื นที่แคบ ๆ  

       ๓.๙ แผ่นพล็อตต้าบลที่   (Position Plotting Sheet) แผ่นพล็อตต้าบลที่  
คือ  แผ่นโครงร่างแผนที่ที่มีเส้น  Graticule (ละติจูด,ลองจิจูด)  และวงเข็มทิศ  สร้างขึ นเพื่อใช้พล็อต
ต้าบลที่เรือ  ขณะน้าเรือจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 

 ในปัจจุบันนี   เครื่องมือที่ช่วยในการน้าเรือที่จะแสดงต้าบลที่เรือ  นอกจากแผนที่เดินเรือ
แล้วก็มีเรดาร์  ซึ่งสามารถที่จะแสดงขอบฝั่งและข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้น้าเรือเห็นบนจอภาพ  แต่ภาพที่
เห็นในจอเรดาร์เป็นภาพที่เกิดจากการสะท้อนของคลื่นเรดาร์เท่านั น  จึงท้าให้เกิดแนวความคิดที่จะ
น้าข้อมูลทุกชนิดมาแสดงลงบนจอภาพ  ไม่ว่าจะเป็นความลึกน ้า  เส้นความลึกเท่า  สิ่งที่เป็นอันตราย
ต่อการเดินเรือ  องค์การอุทกศาสตร์สากลและองค์การกิจการทางทะเลระหว่างประเทศ    จึงร่วมมือ
กันศึกษาและพัฒนาระบบแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Navigational Chart ENC) ซึ่ง
การน้าข้อมูลต่าง ๆ มาแสดงรวมกันในจอภาพนั น เรียกรวมกันว่า ระบบการแสดงข้อมูลและแผนที่
เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Display and Information System – ECDIS) 

 
รูปแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Navigational Chart ENC) 
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 องค์การระหว่างประเทศและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนที่เดินเรือ 

  - องค์การอุทกศาสตร์สากล  (International Hydrographic Organization – 
IHO)  เดิมเรียกว่าสภาสากลอุทกนิยม (International Hydrographic Bureau) ก่อตั งขึ นในปี ค.ศ.
๑๙๗๐ ปัจจุบันมีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิก ๕๗ ประเทศ มีส้านักงานใหญ่ตั งอยู่ที่ มอนติ 
คาโล ประเทศโมนาโค  วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหน่วยงานทางวิชาการในการก้าหนดการสร้างแผนที่
และก้าหนดข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือ เผยแพร่
ความก้าวหน้าของวิทยาการสมัยใหม่ในด้านการสร้างแผนที่เป็นต้น  

  -  องค์การกิจการทางทะเลระหว่ างประ เทศ   (International  Maritime 
Organization – IMO)  ก่อตั งขึ นในปี ค.ศ.๑๙๕๙ ปัจจุบันมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิก ๑๓๓ 
ประเทศ มีส้านักงานใหญ่อยู่ที่  กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลในด้านเทคโนโลยีการเดินเรือระหว่างประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการเดินเรือในทะเล 

  -  ส ม าคมประภ าคา ร ร ะหว่ า งป ร ะ เทศ   (International Association of 
Lighthouse Authorities - IALA) ก่อตั งขึ นในปี  ค.ศ.๑๙๕๗ ปัจจุบันมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมเป็น
สมาชิก ๗๙ ประเทศ  มีส้านักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส วัตถุประสงค์เพ่ือให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือในการปรับปรุงเครื่องช่วยการเดินเรือ โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมเพ่ือให้การ
เดินเรือเป็นไปได้โดยปลอดภัย 

  -  สมาคมการท้ าแผนที่ ร ะหว่ า งประ เทศ    (International Cartographic 
Association – ICA)  ก่อตั งขึ นในปี ค.ศ.๑๙๕๙ ปัจจุบันมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิก ๗๐ 
ประเทศ มีส้านักงานใหญ่อยู่ที่  กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการศึกษาในการ
ท้าแผนที่ วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้  การประกอบแผนที่ การออกแบบแผนที่ การเขียนขูด เทคนิคใน
การพิมพ์แผนที่และวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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๓.๒  การวางแผนและการออกแบบ (NAUTICAL CHART PREPARATION) 

 การวางแผนและการออกแบบมีความจะเป็นและเป็นประโยชน์ส้าหรับการสร้างแผนที่
เดินเรือ เนื่องจากแผนที่ที่ใช้ส้าหรับการเดินเรือนั นจะต้องแสดงข้อมูลที่ถูกต้องและมีรายละเอียดมาก
เพียงพอเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในการเดินเรือ การวางแผน
จะช่วยให้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ อีกทั งช่วยให้การพิจารณาเลือกข้อมูลจากแผ่น
ระวางส้ารวจและข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาลงในแผนที่ต้นฉบับได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ น และยัง
จะท้าให้ผู้สร้างแผนที่สามารถทราบล่วงหน้าว่าจะมีแผนที่ฉบับใดที่จะสร้างขึ นตามล้าดับก่อนหลัง  
ในการออกแบบจะต้องสร้างให้มีรูปแบบเป็นมาตรฐานสากล เช่น การตีขอบระวางแผนที่แต่ละ
ประเภท รูปแบบของแผนที่จะต้องสวยงามเรียบร้อยสะอาดตา การจัดวางรายการต่างๆ เช่น สารบัญ
แผนที่ วงเข็มทิศ ฯลฯ เป็นต้น ให้เหมาะสมกับแผนที่แต่ละแผ่นจึงเป็นสิ่งส้าคัญ 

 การวางแผนและการออกแบบนี  แบ่งได้เป็น ๓ ขั นตอน ได้แก่ การจัดล้าดับในการสร้าง 
การก้าหนดขอบเขต หมายเลขและชื่อ การก้าหนดรูปแบบและการรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี  

 ๑. การจัดล าดับในการสร้าง เพ่ือให้งานสร้างแผนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ     
ง่ายต่อการจัดล้าดับในการสร้างแผนที่ ก่อน – หลัง จึงมีหลักพิจารณาการสร้างตามล้าดับ คือ 

     ๑.๑  ตามนโยบายของกองทับเรือ หรือ ตามส้าดับความเร่งด่วนของหน่วยที่
ต้องการ 

     ๑.๒  ตามความต้องการของผู้ใช้แผนที่เดินเรือ โดยทั่วไปได้ข้อมูลจากกองอุปกรณ์
การเดินเรือ ซึ่งเป็นหน่วยที่ที่ควบคุม ก้ากับดูแล การจ้าหน่ายจ่ายแจกแผนที่ 

     ๑.๓  ตามความพร้อมและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จะใช้ในการสร้างแผนที่ 

     ๑.๔  ตามมาตราส่วน โดยเริ่มจากมาตราส่วนใหญ่ไปหามาตราส่วนเล็ก 

     ๑.๕  ตามล้าดับของแผ่นระวางส้ารวจที่ที่ได้รับจาก กองส้ารวจแผนที่ 

     ๑.๖ ตามลักษณะของการพิมพ์โฆษณา โดยเรียงตามล้าดับคือ 

   ๑.๖.๑  แผนที่ออกใหม่ (New Chart) 

   ๑.๖.๒  แผนที่บรรณาธิกรใหม่ (New Edition) 

   ๑.๖.๓  แผนที่พิมพ์เพ่ิมเติม (Reprint) 

 ๒. การก าหนดขอบเขต หมายเลขและช่ือ 

     ๒.๑  การก้าหนดขอบเขตในการสร้างแผนที่เดินเรือของกรมอุทกศาสตร์นั น 
ก้าหนดจากนโยบายของ ทร. และตามความต้องการของผู้ใช้ 

     ๒.๒  การก้าหนดหมายเลขแผนที่เดินเรือไทย ก้าหนดด้วยตัวเลข ๓ ตัว ซึ่งมี
ความหมายดังนี  
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   ๒.๒.๑  ตัวเลขตัวแรกแสดงถึงฝั่งทะเลของแผนที่แผ่นนั นๆ คือฝั่งตะวันออก
ของอ่าวไทยใช้เลข ๑ น้าหน้า ฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยใช้เลข ๒ น้าหน้า ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย 
ใช้เลข ๓ น้าหน้า แต่ท่ามีอาณาเขตคลุมทั ง ๒ ฝั่งหรือ ๓ ฝั่ง รวมทั งแผนที่ในน่านน ้าต่างประเทศนอก
อ่าวไทย ใช้เลข ๐ น้าหน้า 

   ๒.๒.๒  ตัวเลข ๒ ตัวหลังเป็นหมายเลขของแผนที่ตามล้าดับการสร้าง 

     ๒.๓  การก้าหนดชื่อแผนที่เดินเรือ ปกติจะตั งชื่อตามบริเวณที่เป็นพื นที่ส่วนใหญ่
ของต้าบลที่ในแผนที่ที่รู้จักเป็นที่แพร่หลาย และตั งชื่อตามขอบเขตของแผนที่แผ่นนั นๆ จากต้าบลที่
หนึ่งไปยังอีกต้าบลที่หนึ่ง ตามแนวละติจูด หรือลองจิจูด 

 ๓. การก าหนดรูปแบบและการรวบรวมข้อมูล  แบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ  

  - การก้าหนดรูปแบบของแผนที่ (Planning Sheet)  

  - การรวบรวมรายชื่อภูมิศาสตร์ (Note of Geographical Name)  

  - การรวบรวมในแผ่นบันทึกข้อมูลการสร้างแผนที่ (Planning Note)  

  ๓.๑ การก้าหนดรูปแบบของแผนที่ (Planning Sheet) เป็นการก้าหนดรูปแบบ 
ขอบเขต และรายละเอียดของแผนที่ที่จะท้าการสร้างโดยคร่าวๆในแผ่นกระดาษบางใสที่มีขนาด
เท่ากับหรือใกล้เคียงกับแผนที่ เพ่ือง่ายและสะดวกในการเขียนรายละเอียดจากแผ่นระวางหรือแผนที่
ที่จะใช้ประกอบในการสร้าง นอกจากนั นยังสามารถใช้ประกอบเป็นแนวทางในการวางรูปแบบของ
ข้อมูลลงในแผนที่เดินเรือได้อีกด้วย ซึ่งมีหัวข้อแสดงรายการดังต่อไปนี  

   - ขอบของแผนที่ที่จะสร้าง (ละติจูด, ลองจิจูด) 

   - ขนาดของแผนที่ที่จะสร้าง 

   - ลักษณะของขอบแผนที่ 

   - หมายเลขแผนที่ 

   - บริเวณของระวางส้ารวจหรือแผนที่ที่จะใช้ประกอบในการสร้าง 

   - มาตราส่วนธรรมดา ละติจูดและลองจิจูด 

   - สารบัญแผนที่ 

   - วงเข็มทิศ 

   - เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ 

   - ลักษณะภูมิประเทศที่ส้าคัญ 

   - ชื่อที่ส้าคัญทางภูมิศาสตร์ 

   - สิ่งที่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ 

   - โฆษณาบันทึก บรรณาธิกรบันทึก แก้ไขเล็กน้อย 

   - ค้าเตือน 
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รูปแสดงการก้าหนดรูปแบบของแผนที่ (Planning Sheet) 

 

  ๓.๒ การรวบรวมรายชื่อภูมิศาสตร์ (Note of Geographical Name) เป็นการ
ด้าเนินการเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและการน้าเข้ารายชื่อภูมิศาสตร์ทั งหมดในแผนที่นั นๆ มาใช้ให้
เกดิประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยการรวบรวมและแจกแจงรายชื่อเหล่านี ให้เป็นหมวดหมู่ เช่น ภูเขา 
แม่น ้า จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล เป็นต้น เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบกับเอกสารที่ใช้ อ้างอิง เช่น 
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ เป็นต้น และท้าการเก็บบันทึกรวบรวมรายชื่อภูมิศาสตร์นี  ไว้ส้าหรับเป็ น
ข้อมูลในการสร้างแผนที่ต่อไปและใช้เป็นเอกสานอ้างอิงในการตรวจสอบของข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ด้วย 

  ๓.๓  การรวบรวมในแผ่นบันทึกข้อมูลการสร้างแผนที่ (Planning Note) เป็นการ
รวบรวมหัวข้อของรายละเอียดต่างๆ ที่น้ามาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแผนที่ซึ่งจะท้าให้เกิดความ
เข้าใจในการน้าข้อมูลต่างๆ มาใช้ง่ายขึ น ในการจัดท้า Planning Note นั นสามารถที่จะแจกแจง
ข้อมูลได้ตลบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ หากเกิดปัญหาข้อขัดแย้งของรายละเอียดในแผนที่นั นๆ หลังจาก
การพิมพ์โฆษณาก็สามารถที่จะค้นหาข้อมูลต่างๆ จาก Planning Note เพ่ือพิจารณาในการ
แก้ปัญหาได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 
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   หัวข้อรายการต่างๆที่แสดงใน Planning Note ได้แก่ 

    - ลักษณะการพิมพ์โฆษณา (ออกใหม่ หรือ บรรณาธิกรใหม่) 

    - หมายเลขของแผนที่ 

    - ชื่อแผนที่ 

    - มาตราส่วน 

    - ขนาดของระวางแผนที่ 

    - ลักษณะสัณฐานโลก 

    - แหล่งข้อมูลหลัก 

    - แหล่งข้อมูลรอง 

    - มาตราส่วนธรรมดา ละติจูด ลองจิจูด 

    - ต้าบลที่ของวงเข็มทิศแม่เหล็ก ที่น้ามาค้านวณหาค่าวาริเอชั่น และ
อัตราเปลี่ยนประจ้าปีของวาริเอชั่น 

    - ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ 

 ข้อมูลแผนที่เดินเรือ (Nautical Chart Data)  แผนที่เดินเรือมีคุณสมบัติแตกต่างจาก
แผนที่ทั่วๆไป ผู้สร้างแผนที่จึงต้องสร้างให้มีความถูกต้องทุกประการเพ่ือความปลอดภัยในการน้าเรือ
ให้มากที่สุด ดังนั นข้อมูลที่จะน้าลงในแผนที่จึงเป็นสิ่งที่ส้าคัญในการที่จะท้าให้แผนที่มีความถูกต้อง
สมบูรณ์พร้อมที่จะน้าไปใช้ ซึ่งขั นตอนการด้าเนินการก่อนประกอบระวางต้นฉบับแผนที่เดินเรือมี
ล้าดับขั นตอนการปฏิบัติ ดังนี  

  - การรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง (Collecting Data) 

  - การแบ่งประเภทข้อมูล (Classified Data) 

  - การวิเคราะห์ข้อมูล (Evaluated Data) 

  - การสร้างต้นฉบับ (Compilation) 

  ๑. การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Collecting Data)  เป็นการปฏิบัติเพ่ือหาข้อมูล
มาใช้ในการวางแผนและออกแบบประกอบการสร้างแผนที่ โดนรวบรวมจากเอกสารเท่าที่มีอยู่ หรือ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะหาได้ 

            ๒. การแบ่งประเภทข้อมูล (Classified Data)  ข้อมูลที่รวบรวมมาได้จะถูกน้ามาจัด
ไว้เป็นประเภทต่างๆ เช่น ประเภทของข้อมูล แหล่งที่ของข้อมูล ความส้าคัญ ความเก่าใหม่ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน โดยความมุ่งหมายของการแบ่งประเภทข้อมูลก็เพ่ือสะดวกแก่
การน้าข้อมูลไปวิเคราะห์ส้าหรับการใช้งานในล้าดับต่อไป 
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  ๓. การวิเคราะห์ข้อมูล (Evaluated Data) ก่อนที่จะน้าข้อมูลที่รวบรวมมาได้ไปใช้ 
จ้าเป็นต้องท้าการวิเคราะห์เสียก่อนว่าข้อมูลที่รวบรวมมานั นมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเพียงใด 
ความถูกต้องของข้อมูลอาจวิเคราะห์ได้จากกรรมวิธีในการส้ารวจ ความน่าเชื่ อถืออาจวิเคราะห์ได้
จากแหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่จะน้าลงในแผนที่จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องมากท่ีสุด 

  ๔. การสร้างต้นฉบับ (Compilation) เมื่อได้ข้อมูลต่างๆมาครบถ้วนแล้ว ขั นต่อไป
คือการสร้างต้นฉบับแผนที่ซึ่งมีขั นตอนการปฏิบัติดังนี  

   - ค้านวณโครงสร้างและตีขอบระวางตามมาตรฐาน INT2 โดย หน.แผนที่
เดินเรือจะเป็นผู้ตรวจความถูกต้องก่อนการด้าเนินการขั นต่อไป 

   - ลงรายละเอียดข้อมูลต่างๆตามที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วจนแล้วเสร็จเป็น
ต้นฉบับแผนที่ (Original) 

   - ด้าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแผนที่โดยคณะกรรมการ 
(QC) จ้านวน ๓ ท่าน และ หน.แผนที่เดินเรือ  

   - เมื่อได้ต้นฉบับแผนที่ที่สมบูรณ์แล้วให้พิมพ์ต้นฉบับแผนที่และต้นฉบับแยก
สีแผนที่ให้ ผอ.กรผ.อศ.หรือ รอง ผอ.กรผ.อศ. เพ่ือตรวจและอนุมัติการพิมพ์อีกครั งหนึ่ง 
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ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลการสร้างแผนที่  (Planning Note)  

 

 

หมายเลข ลักษณะการพิมพ์โฆษณา  ช่ือแผนท่ี     

ขอบเขต         มาตราส่วน   

ละติจดูกลาง   

โฆษณาบันทึก 

                    

บรรณาธิกรบันทึก 

ต้นฉบับใหม ่ บรรณาธิกรครั งท่ี 

แหล่งที่มาของข้อมูล 

ข้อมูลหลัก ข้อมูลรอง 

  

     

  

มาตราส่วน ของแผ่นระวางส้ารวจหรือแผนท่ี 

ช่ือของแผ่นระวาง 
พิกัดต้าบลที่ของจุดควบคมุ 

มาตราส่วน 
หมาย
เหต ุช่ือจุด

ควบคุม 
แลต. ลอง. 

      

      

วงเข็มทิศ 

วงที่ 
พิกัดสนามแม่เหล็กโลก 

วาริเอช่ัน 
อัตราเปลี่ยน 

วาริเอช่ัน / ปี 
หมาย
เหต ุแลต. ลอง. 

      

      

ค่ากริดทีอ่้างถึง 

ช่ือต้าบลที่ 
เลขและอักษร
ประจ้ากริดโซน 

อักษรประจ้าจตุรสั
แสนเมตร 

ค่ากริดทิศ
ตะวันออก 

ค่ากริดทิศเหนือ ค่ากริดที่
อ้างถึง 

      

ลักษณะสณัฐานโลก (DATUM) ขนาดขอบใน                
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รายการน ้า 

ต้าบลที ่
แ ล ต .
(Indian) 

ล อ ง .
(Indian) 

ระดับทะเลปาน
กลางเหนือเส้น
เกณฑ์ 

ความสูงเป็นเมตรเหนือระดับน ้าลงต่้าสุด 

MHWS MHWN MLWN MLWS 

        

        

 

ค่าพิกัดกริด (ทุก............. เมตร) 

ค่ากริดตะวันออก ค่ากริดเหนือ 

  

  

  

ระยะเวลาการสร้างแผนที่ 

 ส่งมอบ
งาน 

วางแผน
ออกแบบ 

สร้าง
ต้นฉบับ 

ตรวจ
ต้นฉบับ 

การพิมพ ์
งานแล้ว
เสร็จ 

วัน/ เดือน/ ป ี       

ผู้ด้าเนินการ       

       

       

จุดประสงค์และความเป็นมาในการสร้างแผนที่ 

 

 

 

ข้อแนะน้าท่ีเป็นประโยชน์ส้าหรับการสร้างแผนที่ในครั งต่อไป 

 

 

 

              ช่ือผู้บันทึก                                                                                                                              
.................................................. 

                                                                                                      .......... /............/......... 
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๓.๓  การฉายภาพแผนที่ ระบบพิกัด และกริด (MAP PROJECTION, COORDINATE SYSTEM 
AND GRID) 

 การฉายภาพแผนที่  (Map Projection)  การแสดงลักษณะภูมิประเทศของพื นผิวโลก 
ซึ่งเป็นผิวโค้งลงบนแผ่นกระดาษแบนราบย่อมเกิดรอย่น รอยฉีกขาด ซึ่งรอยย่นหรือรอยฉีกขาดก็คือ
ความคลาดเคลื่อนที่เกินหรือขาดไปของผิวทรงกลม จะเห็นว่าในการท้าแผนที่เราไม่อาจที่จะท้า    
แผนที่จากผิวพื นทรงกลมแล้วถ่ายทอดลงมายังแผ่นกระดาษที่แบนราบได้ถูกต้องทุกๆ ส่วน หรือมี
ลักษณะเหมือนจริงตามธรรมชาติได้อย่างถูกต้องทั งหมด 

  อย่างไรก็ตาม มีพื นของรูปทรงบางอย่างที่สามารถแผ่ลงบนพื นราบได้แนบสนิทโดยไม่มี
รอยย่นหรือรอยฉีกขาด พื นดังกล่าวได้แก่พื นของรูปทรงกรวย (Cone) กับพื นของรูปทรงกระบอก 
(Cylinder) ถ้าสามารถปรับพื นผิวโลกให้เป็นรูปทรงทั งสองอย่างดังกล่าวได้ ความคลาดเคลื่อนในการ
ท้าแผนที่ก็จะหมดไป 

  การฉายภาพแผนที่ (Map Projection) คือ ระบบการน้าเอาเส้นเมอริเดียนและเส้น       
วงขนานละติจูดบนพื นผิวโลกมาแสดงแทนด้วยเส้นบนแผ่นกระดาษแบนราบโดยมีความคลาดเคลื่อน
น้อยที่สุด เส้นโครงแผนที่นี จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในการท้าแผนที่ แม้ว่าการท้าแผนที่ส่วนใด      
ส่วนหนึ่งของพื นผิวโลกให้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกอย่างไม่ได้ดังกล่าวแล้ว แต่โครงสร้างแผนที่   
จะช่วยรักษาคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ ๒ ใน ๓ อย่างนี ได้เสมอ คือ 

   ๑. รักษาพื นที่ (Equivalent) คือ ให้แผนที่มีพื นที่เป็นส่วนสัมพันธ์กับพื นที่จริงบน
พื นผิวโลก 

   ๒. รักษาระยะ (Equidistant) คือ ให้แผนที่มีระยะได้ส่วนสัมพันธ์กับระยะจริงบน
พื นผิวโลก 

  ๓. รักษารูปร่างหรือทิศทาง (Conformal or Orthomorphic) คือ ให้แผนที่มี
ทิศทางได้ส่วนสัมพันธ์กับทิศทางบนพื นผิวโลก 

 
รูปแสดงการฉายแผนที่ 
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 รูปร่างของโลก (Shape of the Earth)  สัณฐานของโลกมีลักษณะค่อนข้างกลม
พื นผิวโลกมีลักษณะเป็นพื นที่ต่้าบ้างสูงบ้าง ในการสร้างแผนที่ จึงสมมุติโลกเป็นพื นราบเรียบโดยรอบ 
มีลักษณะคล้ายกับพื นระดับทะเลปานกลาง ซึ่งเรียกว่า พื นผิวยีออยด์ (Geoid) แต่พื นผิวยีออยด์ก็ยัง
มีส่วนนูนส่วนยุบ ท้าให้เกิดความยากที่จะเขียนสูตรทางคณิตศาสตร์แทนรูปร่างของโลก (พื นผิวยี
ออยด์) ได้ เราจึงใช้รูปอีลิปซอยด์ (Elipsoid) ซึ่งเป็นรูปทรงรีมีผิวเรียบสามารถเขียนเป็นสูตร
คณิตศาสตร์ได้น้ามาใช้แทนรูปร่างของพื นผิวยีออยด์ 

 ขนาดของโลกที่ได้จากการส้ารวจโดยการรังวัดนั น ผลการวัดจะได้ค่าไม่เท่ากันในแต่ละ
ภูมิภาคของโลกเนื่องจากส่วนนูนส่วนยุบของพื นผิวยีออยด์ในแต่ละภูมิภาคมีรูปร่างไม่เหมือนกันและ
ขึ นอยู่กับผู้ท้าการส้ารวจด้วย 

 
รูปแสดงพื นผิวชนิดต่างๆ 

 

 
รูปแสดงภาพตัดขวางของพื นผิวชนิดต่างๆ 
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รูปแสดงแบบจ้าลองยีออยด์ของโลก 

 

ตารางแสดงขนาดของอิลิปซอยด์ 

ชื่ออีลิปซอยด์ ปีที่ท้าการส้ารวจ กึ่งแกนหลัก กึ่งแกนรอง ความแป้ว 

Everest 

Bessel 

Clarke 

Clarke 

Hayford 

(International) 

Krasovsky 

WGS 84 

1830 

1841 

1866 

1880 

1909 

 

1940 

1984 

6,377,276 m 

6,377,397 

6,378,206 

6,378,249 

6,378,388 

 

6,378,245 

6,378,137 

6,356,075 m 

6,356,079 

6,356,583 

6,356,514 

6,356,911 

 

6,356,863 

6,356,752 

1/300.80 

1/299.15 

1/294.98 

1/293.46 

1/297.0 

 

1/298.3 

1/298.25 

  

ถ้าเราหมุนวงรีรอบแกนสั น จะเกิดรูปอีลิปซอยด์เป็นรูปทรงผิวเรียบใช้แทนรูปร่างของโลก แกนสั นจะ
ขนานกับแกนหมุนของโลก (คือแนวขั วโลกเหนือ ขั วโลกใต้) 
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a = กึ่งแกนยาวของวงรี                                b = กึ่งแกนสั นของวงรี 

f = อัตราการยุบตัว (Flattening) 

 

e = ค่าการเยื องศูนย์ (Eccentricity) 

 (f = 1 - √1 − 𝑒2  ;   𝑒2  = 2f − f 2) 

สมาคมยีออเดซีสากล (International Association Geodesy – IAG) ร่วมกับองค์การอุกทศาสตร์
สากล ( International Hydrographic Organize –IHO) ได้ประชุมร่วมกันก้าหนดให้ขนาดของ      
อิลิปซอยด์ Hayford (1909) เป็นอิลิปซอยด์สากล (International Elipsoid) 

 ประเทศต่างๆ จะใช้ค่าคงท่ีขนาดของโลกแต่ละภูมิภาคดังนี้ 

 United Kingdom  Clarke (1966) 

 United States of America Clarke (1996) 

 Germany   Bessel (1841) 

 France   Clarke Z1880) or International Ellipsoid (1909) 

  Italy     International Ellipsoid (1909) 

 Netherlands  Bessel (1841) or International Ellipsoid (1909) 

  Norway   Bessel (1841) 

 Indonesia   national Ellipsoid (1909) 

 Spain    Everest (1830) 

  India    Everest (1830) 

  Myanmar   Everest (1830) 

 Thailand   Everest (1830) 

f =   
a−𝑏

𝑎
  

𝑒 =
√𝑎2−𝑏2

𝑎
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๓-๑๗ 

 

 การจ าแนกประเภทของโครงสร้างแผนที่  (Classification of Map Projection)    
การจ้าแนกประเภทของเส้นโครงแผนที่อย่างสมบูรณ์ต้องบอกด้วยข้อมูล ๕ ประการ คือ 

  ๑. พื นผิวที่ใช้ในการแสดงเส้นโครงแผนที่ 

      ๑.๑ พื นแบนราบ (Zenithal Projection) 

      ๑.๒ พื นรูปทรงกระบอก (Cylindrical Projection) 

      ๑.๓ พื นรูปกรวย (Conic Projection) 

 
รูปแสดงพื นผิวที่ใช้ในการแสดงเส้นโครงแผนที่ 

 

  ๒. ลักษณะการสัมผัสกันของพื นผิวโค้งที่ทราบค่าพิกัดกับพื นผิวที่ใช้ในการแสดง
เส้นโครงแผนที่ 

      ๒.๑ สัมผัส (Tangent) 

      ๒.๒ ตัดผ่าน (Secant) 

      ๒.๓ ใช้พื นผิวที่ใช้ในการแสดงเส้นโครงแผนที่ชนิดเดียวกันหลายอัน (Poly-
Superficial) 

 
รูปแสดงลักษณะการสัมผัสกันของพื นที่ใช้แสดงเส้นโครงแผนที่ 
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๓-๑๘ 

 

  ๓. ความสัมพันธ์ของพื นผิวโค้งที่ทราบค่าพิกัดกับพื นผิวที่ใช้ในการแสดงเส้นโครง
แผนที่ 

      ๓.๑ แบบธรรมดา (Normal) 

      ๓.๒ แบบขวาง (Transverse) 

     ๓.๓ แบบเฉียง (Oblique) 

 
รูปแสดงความสัมพันธ์ของพื นผิวที่ใช้แสดงเส้นโครงแผนที่ 

 

  ๔. คุณสมบัติทางการสร้างแผนที่ 

      ๔.๑ รักษาระยะทาง (Equidistance) ระยะได้สัดส่วนสัมพันธ์กับระยะจริง
บนผิวโลก รักษาระยะตามเส้นเมอริเดียนหรือเส้นขนานบางเส้น ระยะระหว่างรายละเอียดสามารถ
เปรียบเทียบกับบนผิวโลกได้ 

      ๔.๒ รักษาพื นที่ (Equivalent) มีสัดส่วนสัมพันธ์กับพื นที่จริงบนผิวโลก โดย
รักษาอัตราส่วนระหว่างพื นที่แต่ละแห่งทั งในแผนที่กับผิวโลก โดยอยู่ในลักษณะคงที่เท่าๆกันทั่ว    
ทั งแผ่น 

      ๔.๓ รักษารูปร่าง (Conformal) รักษารูปร่างให้เหมือนกับที่เป็นจริงบน    
ผิวโลก โดยทางทฤษฎีใช้กับจุดเท่านั น 

      ๔.๔ อ่ืนๆ (General)  

  ๕. หลักการคิดค้านวณหาค่าพิกัดบนพื นผิวที่ใช้ในการแสดงเส้นโครงแผนที่ 

      ๕.๑ ใช้หลักทางเรขาคณิต (Geometrical) 

      ๕.๒ ใช้หลักทางพีชคณิต (Mathematical) 

      ๕.๓ ใช้หลักกึ่งเรขาคณิต (Semi-Geometric) 
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๓-๑๙ 

 

 โครงสร้างเมอเคเตอร์ เป็นโครงสร้างที่นิยมใช้ในการสร้างแผนที่เดินเรือเพราะสามารถที่
จะรักษาระยะและทิศทางได้ถูกต้องเหมาะสมกับจุดประสงค์ของการใช้แผนที่เดินเรือและเป็นที่
ยอมรับของทั่วโลกและขององค์การอุทกศาสตร์สากล ผู้คิดค้นโครงสร้างนี คือ นายเกอ์ฮาร์ด เมอเคเตอร์ 
(Gerhard Mercator) ซึ่งคิดค้นขึ นในปี ค.ศ.๑๕๖๙ 

 
รูปนายเจอฮาร์ด เมอเคเตอร์ 

  หลักการโดยทั่วไป 

  โครงสร้างเมอเคเตอร์เป็นโครงสร้างที่ถ่ายทอดภาพพื นผิวโลกลงบนผิวทรงกระบอก
ที่ครอบ โดยใช้แกนของรูปทรงกระบอกทับกับแกนของโลก และรูปทรงกระบอกสัมผัสกับผิวโลกที่
วงอิเควเตอร์ตาม Conformal Projection ผลที่ได้ก็คือ เส้นอิเควเตอร์เป็นเส้นตรงมีมาตราส่วน
เท่ากับความยาวจริงและเส้นเมอริเดียนทุกเส้นตรงตั งฉากกับอิเควเตอร์ มีระยะห่างเท่ากันบนเส้นอิ
เควเตอร์ส้าหรับวงขนานละติจูดก็จะเป็นเส้นตรงขนานกันและตั งฉากกับเส้นเมอริเดียน 

  คุณสมบัติของโครงสร้างเมอเคเตอร์ 

   ๑.  เส้นขนานเมริเดียนทุกเส้นจะขนานกันและมีระยะห่างเท่ากัน เส้นวง
ขนานละติจูด เป็นเส้นตรงขนานกัน และตัดกับเส้นเมอริเดียนทุกเส้นเป็นมุมฉาก 

   ๒.  เส้นเกลียว (Rhumb Line) ของโลกถูกก้าหนดให้เป็นเส้นตรงในระวาง
แผนที่ 

   ๓.  มุมระหว่างเส้นเกลียวกับเส้นเมอริเดียน เป็นค่าที่ถูกต้องเมื่อใช้ในแผนที่ 
ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อเส้นเกลียวตัดกับเส้นเมริเดียนเป็นมุม ๑๕ องศา มุมที่แสดงในแผ่นระวางแผนที่
ก็จะเป็นมุม ๑๕ องศาด้วย 

   ๔.  เนื่องจากมาตราส่วนเปลี่ยนแปลงไปตามละติจูด มาตราส่วนของระยะ
เท่า ที่แตกต่างกันในแต่ละ ละติจูด ดังนั นการเปรียบเทียบเพ่ือหาพื นที่จึงไม่สามารถท้าได้ ทั งนี  



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๓-๒๐ 

 

เนื่องจากอัตราส่วนจะผันแปรไปตามสัดส่วนของ secant ของละติจูด ยกตัวอย่างเช่นเมื่อ
เปรียบเทียบ พื นที่ในบริเวณละติจูดที่ ๐ องศา กับพื นที่ในบริเวณละติจูดที่ ๖๐ องศา ในระวางแผน
ที่เดียวกัน ระยะที่ ๖๐ องศา จะเป็นสองเท่าของระยะที่ ๐ องศา ความแตกต่างนี เพ่ิมทวีมากขึ นตาม
ละติจูดที่สูงขึ น และระยะที่ขั วโลกเป็นอนันต์ เพราะฉะนั นโครงสร้างนี ไม่เหมาะสมส้าหรับการสร้าง
แผนที่บริเวณละติจูดสูงๆ แม้ว่าโครงสร้างเมเคอเตอร์ดีที่สุดส้าหรับนักเดินเรือ แต่ไม่มีการค้านวณหา
พื นที่ในบริเวณละติจูดที่สูงขึ นเกิน ๖๐ องศา 

หมายเหตุ  เส้นเกลียว (Rhumb line) เส้นบนพื นผิวโลกซึ่งท้ามุมทแยงกับเส้นเมอริเดียนเป็นมุมคงที่ 
เส้นนี จะทแยงไปยังขั วโลกในลักษณะที่เป็นมุมคงที่ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งคือ Loxodrome หรือ 
Constant bearing 

 
 

เส้นเกลียวบนพื นโลกเปรียบเทียบกับเส้นเกลียวบนโครงสร้างเมอเคเตอร์ 

  คุณประโยชน์ของแผนที่โครงสร้างเมเคเตอร์ 

    ๑. ความต้องการของผู้ใช้ที่ส้าคัญก็คือ ต้องการให้ทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก
และตะวันตกทั งสี่ทิศนี ขนานกับขอบแผนที่ทั งสี่ด้าน และระบบของการอ้างถึงต้าบลที่ ซึ่งหมายถึง
ละติจูด และลองจิจูดนั น แผนที่โครงสร้างเมอเคเตอร์ได้จัดสร้างขึ นให้สมความมุ่งหมายเป็นไปอย่างดี
ทุกประการ 

    ๒. เส้นเมริเดียนหรือเส้นเหนือใต้ต่างๆ เป็นเส้นตรงชี ไปในทางเดียวกันเป็น
ประจ้า และขนานกับขอบทางตะวันออกและตะวันตกของแผนที่ 

    ๓. สามารถขีดเข็มแนวทางเดินเรือจากจุดใดจุดหนึ่งลงในแผนที่ตามต้องการ 
โดยใช้วัดทิศทางที่เส้นเมริเดียนใดๆ ก็ได้ และมาตราส่วนที่ขอบของแผนที่ได้แบ่งไว้เป็นหน่วยย่อย
ตามความประสงค์ของผู้ใช้ นอกจากนั นอาจสร้างมาตราส่วนให้อ่านได้ละเอียดมากๆ เช่นมาตราส่วน
ทแยงหรือมาตราส่วนเส้นโค้งนอก แผนที่ได้ 

    ๔. การลงต้าบลที่หรือการหาต้าบลที่ด้วยละติจูด และลองจิจูด ในแผนที่นั น
จะท้าได้โดยรวดเร็วด้วยการใช้ไม้บรรทัดขนานขีดจากมาตราส่วนที่แบ่งไว้ที่ขอบของแผนที่โดยตรง 
เพราะได้แก้ความผิดไว้แล้ว 
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๓-๒๑ 

 

    ๕. ทิศและเข็มต่างๆ อาจใช้ไม้บรรทัดขนานวัดจากวงเข็มทิศแล้วเลื่อนไปยัง
ที่ต่างๆ ในแผนที่ได้โดยปราศจากอัตราผิด และระยะทางที่นับเป็นไมล์ระหว่างต้าบลที่สองต้าบล
สามารถที่จะวัดได้จากมาตราส่วนที่ขอบของแผนที่ทางตะวันออกหรือทางตะวันตกทั งสองข้างได้
โดยสะดวก 

    ๖. ตามธรรมดาของโครงสร้างแผนที่ที่ได้สร้างขึ นนั นได้แก้ความโค้งของโลก
ตามละติจูดต่างๆ  ไว้แล้วตามมาตราส่วน ดังนั นแผนที่โครงสร้างเมเคอเตอร์ทุกแผ่นที่ได้สร้างขึ นด้วย
การค้านวณอย่างเดียวกันและใช้มาตราส่วนบนละติจูดเดียวกันแล้วจะมีความเหมาะสมสัมพันธ์กัน
เป็นอย่างดีและแผนที่ข้างเคียงกันจะน้ามาต่อเป็นแผ่นเดียวกันได้สนิท 

   ๗. แผนที่ชนิดนี ที่มีมาตราส่วนต่างๆ กัน อาจจะน้ามาต่อกันได้สะดวกโดย
แก้ไขมาตราส่วนของแผนที่ต่างๆ นั นให้เป็นมาตราส่วนเดียวกัน 

    ๘. สามารถสร้างแผนที่โครงสร้างเมอเคเตอร์เป็นแผ่นย่อยๆ ติดต่อกันทั งโลก
ได้ในมาตราส่วนเล็ก โดยใช้เส้นอิเควเตอร์เป็นมาตรฐาน 

 
รูปแสดงโครงสร้างเมอเคเตอร์ 

 มูลฐานหรือพื้นหลักฐาน (Datum)  เมื่อใช้รูปทรงรีเป็นแบบจ้าลองของโลก มูลฐานจะ
บอกให้ทราบว่ารูปทรงรีที่ใช้อ้างอิงในการท้าแผนที่พื นผิวโลกมีต้าแหน่งอยู่ที่ใดในเชิงสัมพันธ์กับ
ศูนย์กลางของโลก ดังนั น ณ จุดเดิมบนผิวโลก จะมีค่าของพิกัดประจ้าต้าแหน่งเปลี่ยนไปถ้ามูลฐาน
เปลี่ยนไป แต่ละประเทศหรือภูมิภาคของโลกจะเลือกใช้มูลฐานประจ้าถิ่นที่แตกต่างกัน  โดยจะ
เลือกใช้รูปทรงรีที่มีต้าแหน่งอ้างอิงที่ท้าให้พื นผิวของรูปทรงรีที่เลือกเข้ากันได้ดีกับพื นผิวของโลกใน
แต่ละประเทศหรือของภูมิภาคนั นๆ ดังนั นจุดศูนย์กลางของรูปทรงรีกับของโลกจึงไม่ใช่จุดเดียวกัน  
 ส้าหรับมูลฐานหนึ่งจะมีจุดที่แน่นอนบนผิวของรูปทรงรีที่ยึดอยู่กับต้าแหน่งที่ก้าหนดพิกัด
แน่นอนบนผิว Geoid และจุดอ่ืนๆจะได้รับการค้านวณค่าพิกัดโดยใช้จุดดังกล่าวเป็นต้าแหน่งอ้างอิง 
อาจกล่าวได้ว่ามูลฐานเป็นตัวก้าหนดจุดตั งต้นส้าหรับกรอบค่าพิกัด x, y หรือการก้าหนดค่าละติจูด
และลองติจูดในการจัดท้าแผนที่พื นผิวโลก แต่เดิมประเทศไทยจะใช้มูลฐาน (local datum) เป็น 
Indian 1975 เพราะมูลฐานดังกล่าวมีรูปทรงรีที่มีบางส่วนของพื นผิวเข้ากันได้กับพื นผิวโลกบริเวณที่
ประเทศไทยตั งอยู่ โดยก้าหนดให้ผิว Ellipsoid สัมผัสกับผิว Geoid ที่หมุดหลักฐานแผนที่เขาสะแกกรัง 
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๓-๒๒ 

 

จังหวัดอุทัยธานี ดังนั น หลายๆประเทศและภูมิภาคในโลกจึงใช้ระบบพิกัดที่มีมูลฐานแตกต่างกัน 
ปัญหาที่ตามมาคือแผนที่ที่มีมูลฐานแตกต่างกันไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้สนิท ในปัจจุบันในการจัดท้า
แผนที่ของประเทศต่างๆในโลกจึงมีแนวโน้มที่จะใช้ระบบพิกัดที่มีมูลฐานร่วมกัน (global datum)   
ซึ่งได้แก่ WGS84 ที่ใช้รูปทรงรีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์กลางมวลของโลก  (earth’s center of 
mass) และใช้จุดดังกล่าวเป็นจุดก้าเนิด (origin) ของระบบพิกัด 

 
รูปแสดงความแตกต่างของรูปทรงรี Indian1975 และWGS84 เมื่อเปรียบเทียบกับพื นผิวโลก  

(ESRI, 2000, p. 12) 

  พื นหลักฐานทางราบ (Horizontal Datum)  ในการระบุหรือบ่งบอกค่าพิกัดทาง
ราบของจุดใดๆ เราจ้าเป็นต้องอ้างอิงกับพื นหลักฐาน โดยพื นหลักฐานทางราบที่ใช้ในการสร้างแผนที่
เดินเรือมีอยู่ ๒ แบบ คือ 

   ๑. พื นหลักฐาน Indian1975 (Indian Datum 2518)  ปี พ.ศ.๒๕๑๘ องค์การ
แผนที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (Defense Mapping Agency Hydrographic /Topographic 
Center : DMAHTC) ได้ท้าการปรับแก้และย้ายศูนย์ก้าเนิดของพื นหลักฐานจากเขากะเลียนเปอร์  
ประเทศอินเดีย มาเป็นที่เขาสะแกกรัง จ.อุทัยธานี การปรับแก้ครั งนี ใช้เทคนิคการรังวัดจาก
ดาวเทียมดอปเปลอร์จ้านวน ๙ สถานี ซึ่งต้าแหน่งสัมพัทธ์ที่ได้จากการรังวัดดาวเทียมดอปเปลอร์ มี
ความถูกต้องสูงกว่าที่ได้จากงานโครงข่ายสามเหลี่ยม  เป็นจุดควบคุมโครงข่ายสามเหลี่ยมซึ่ง
ประกอบด้วย จ้านวนหมุดสามเหลี่ยมทั งสิ น ๔๒๖ สถานี เรียกผลลัพธ์จากการปรับแก้โครงข่าย
สามเหลี่ยมในครั งนี ว่า พื นหลักฐาน Indian1975 และที่ส้าคัญพื นหลักฐานนี ยังใช้เป็นพื นหลักฐาน
อ้างอิงทางราบในแผนที่มูลฐาน L7017 อีกด้วย 

   ๒. พื นหลักฐาน WGS 84 (World Geodetic System 1984)  พื นหลักฐาน
นี อาจเรียกได้ว่าเป็นระบบพื นหลักฐานสากล เนื่องจากเป็นพื นหลักฐานที่อ้างอิงทั งโลกซึ่งพัฒนาโดย
กระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยอาศัยข้อมูลทางกราวิตี ครอบคลุมทั่วโลกประกอบ
กับข้อมูลจากการรังวัดดาวเทียมดอปเปลอร์ที่มีสถานีครอบคลุมทั่วโลก ประโยชน์ของพื นหลักฐานนี  
เพ่ือใช้ในการพัฒนากิจการด้านอวกาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการก้าหนดต้าแหน่งด้วยดาวเทียม 
พื นหลักฐานนี ใช้จุดศูนย์กลางของโลกเป็นจุดศูนย์ก้า เนิดคล้ายกับระบบ  GRS (Geocentric 
Reference System) และพื นหลักฐาน  WGS84นี ยั งมีลักษณะทางกายภาพเหมือนกับ  ITRS 
(International Terrestrial Reference System) และที่ส้าคัญจุดศูนย์กลางของโลก และ จุดศูนย์
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๓-๒๓ 

 

ก้าเนิดของพื นหลักฐาน ยังเป็นจุดศูนย์กลางของวงโคจรดาวเทียม  GPS อีกด้วย พื นหลักฐานนี 
ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นพื นหลักฐานที่มีความความละเอียดถูกต้อง  และความน่าเชื่อถือสูง 
(ความคลาเคลื่อนของต้าแหน่งจุดศูนย์กลางของโลกประมาณ ±1 เมตร) และประเทศไทย ได้จัดท้า
แผนที่ชุดใหม่โดยใช้พื นหลักฐานนี อ้างอิงทางราบ คือ L7018 

 
รปูแสดงโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบแห่งชาติ 

  พื นหลักฐานทางดิ่ง (Vertical datum) พื นหลักฐานทางดิ่งถือเป็นจุดอ้างอิงให้กับ
จุดต่างๆมาวัดเทียบค่าระดับ หากไม่มีการก้าหนดพื นหลักฐานทางดิ่งขึ นจะส่งผลให้การหาค่าระดับ
ของจุดใดๆ มีได้หลายค่า ซึ่งแล้วแต่ว่าจะอ้างอิงกับจุดใด ส้าหรับการระบุค่าพิกัดทางดิ่งนั นใน
ประเทศไทยใช้การก้าหนดค่าพิกัดทางดิ่งอ้างอิงกับ  ค่าเฉลี่ยของระดับทะเลปานกลางซึ่งถูกวัดที่
สถานีวัดน ้าที่เกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ความดูแลของกรมอุทกศาสตร์ จากนั นจึงได้
ใช้วิธีการถ่ายค่าระดับด้วยกล้องระดับ (Differential leveling) ไปยังหมุดระดับที่กระจายตัวอยู่ทั่ว
ประเทศ  

 
รูปแสดงโครงข่ายหมุดหลักฐานทางดิ่งแห่งชาติ 
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 ระบบพิกัด(Coordinate System)  ระบบพิกัด (Coordinate System) เป็นระบบที่
สร้างขึ นสาหรับใช้อ้างอิงในการก้าหนดต้าแหน่ง หรือบอกต้าแหน่งพื นโลกจากแผนที่มีลักษณะเป็น
ตารางโครงข่ายที่เกิดจากตัดกันของเส้นตรงสองชุดที่ถูกก้าหนดให้วางตัวในแนวเหนือ -ใต้และแนว
ตะวันออก- ตะวันตก ตามแนวของจุดศูนย์ก้าเนิด (Origin) ที่ก้าหนดขึ น ค่าพิกัดที่ใช้อ้างอิงในการ
บอกต้าแหน่งต่าง ๆ จะใช้ค่าของหน่วยที่นับออกจากจุดศูนย์ก้าเนิดเป็นระยะเชิงมุม (Degree) หรือ
เป็นระยะทาง (Distance) ไปทางเหนือหรือใต้และตะวันออกหรือตะวันตก ตามต้าแหน่งของต้าบลที่
ต้องการหาค่าพิกัดที่ก้าหนดต้าแหน่งต่างๆ จะถูกเรียกอ้างอิงเป็นตัวเลขในแนวตั งและแนวนอนตาม
หน่วยวัดระยะใช้วัดสาหรับระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิงก้าหนดต้าแหน่งบนแผนที่  ที่นิยมใช้กับแผนที่ใน
ปัจจุบัน มีอยู่ด้วยกัน ๒ ระบบ คือ  

  ๑. ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinate System)  

  ๒. ระบบพิกัดกริดแบบ UTM (Universal Transverse Mercator co-ordinate 
System)  

  ๑. ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinate System) เป็นระบบพิกัด
ที่ก้าหนดต้าแหน่งต่างๆบนพื นโลก ด้วยวิธีการอ้างอิงบอกต้าแหน่งเป็นค่าระยะเชิงมุมของละติจูด 
(Latitude) และ ลองจิจูด (Longitude) 

 
รูปแสดงการบอกต้าแหน่งเป็นค่าระยะเชิงมุมของละติจูด (Latitude) และ ลองจิจูด (Longitudes) 

 

 
รูปแสดงเส้นอิเควเตอร์ เส้นเมอริเดียนแรก และโครงข่ายของเส้นโครง 

 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๓-๒๕ 

 

  ๒ .  ร ะบบพิ กั ด ก ริ ด แ บบ  UTM (Universal Transverse Mercator co-
ordinate System) พิกัดกริด UTM (Universal Transverse Marcator) เป็นระบบตารางกริดที่
ใช้ช่วยในการก้าหนดต้าแหน่งและใช้อ้างอิงในการบอกต้าแหน่ง ที่นิยมใช้กับแผนที่ในกิจการทหาร
ของประเทศ ต่าง ๆ เกือบทั่วโลกในปัจจุบัน เพราะเป็นระบบตารางกริดที่มีขนาดรูปร่างเท่ากันทุก
ตารางและมีวิธีการก้าหนดบอกค่าพิกัดที่ง่ายและถูกต้องเป็นระบบกริดที่น้าเอาเส้นโครงแผนที่แบบ  
Universal Transverse Mercator Projection ของ Gauss -Krueger มาใช้ดัดแปลงการถ่ายทอด
รายละเอียดของพื นผิวโลกให้รูปทรงกระบอก Mercator Projectionอยู่ในต้าแหน่ง Mercator 
Projection (แกนของรูปทรงกระบอกจะทับกับแนวเส้นอิเควเตอร์ และตั งฉากกับแนวแกนของขั ว
โลก) ประเทศไทยเราได้นาเอาเส้นโครงแผนที่แบบ UTM นี มาใช้กับการท้าแผนที่ เป็นชุด L 7017 ที่
ใช้แผนที่ระบบพิกัดกริด ที่ใช้เส้นโครงแผนที่แบบ UTM เป็นระบบเส้นโครงชนิดหนึ่งที่ใช้ผิวรูป
ทรงกระบอกเป็นผิวแสดงเส้นเมริเดียน (หรือเส้นลองติจูด)และเส้นละติจูดของโลก  

 
รูปแสดงการใช้ทรงกระบอกครอบโลกในทิศทางต่างๆ 

 กริด (GRID) ค่ากริด คือ ค่าพิกัดฉาก ที่แตกต่างไปจากค่าพิกัดภูมิศาสตร์ โดยการใช้พื น
ราบเป็นระบบที่อ้างถึง ซึ่งค่าของต้าบลที่ต่างๆ คิดจากระยะทางจากแกนที่ตัดกันเป็นมุมฉากซึ่งกัน
และกัน ระยะฉากจากแกนทั งสองมายังจุดใดจุดหนึ่งด้วย มีหน่วยวัดเดียวกัน ค่ากริดที่แสดงไว้ใน
แผนที่เดินเรือ เพ่ือวัตถุประสงค์ใช้ในกิจการทหาร โดยทั่วๆ ไปค่ากริดในทางปฏิบัติไม่เป็นที่สนใจของ
นักเดินเรือเท่าใดนักและถ้าแผนที่มีมาตราส่วนเล็กกว่า ๑ : ๘๐,๐๐๐ ก็ไม่ต้องแสดงค่ากริดไว้ในแผนที่ 

  ตารางกริด คือตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สร้างขึ นให้มีเนื อที่ ๑๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
ตารางเมตร ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือ ๑๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร โดยใช้มาตราส่วนตามต้องการ ถ้า
ใช้ร่วมกับแผนที่ ก็ใช้ตามมาตราส่วนของแผนที่นั นๆ ตารางกริดนี จะใช้ครอบไปบนแผนที่ใดๆ ก็ได้ 
ทั งนี เพ่ือประโยชน์ในการบอกต้าบลที่ของจุดใดจุดหนึ่งในแผนที่ด้วยค่าพิกัดฉากแทนค่าพิกัด
ภูมิศาสตร์ 

  กริดทรานสเวอร์สเมอเคเตอร์สากล (Universal Transverse Mercator UTM Grid) 
เป็นกริดที่ใช้ร่วมกับแผนที่ ที่สร้างขึ นจากโครงสร้างแผนที่ แบบทรานสเวอร์สเมอเคเตอร์สากลโดย
แบ่งพื นผิวโลกออกเป็นโซนๆ ละ ๖ องศาละติจูด และครอบคลุมพื นที่ระหว่างละติจูด ๘๐ องศาใต้ 
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ถึงละติจูด ๘๔ องศาเหนือ ซึ่งมีโซนที่ ๑ อยู่ระหว่างลองจิจูด ๑๘๐ องศาตะวันตก กับลองจิจูด ๑๗๔ 
องศาตะวันตก นับต่อเนื่องไปทางตะวันออกรอบผิวโลกรวม ๖๐ โซน และโซนที่ ๖๐ จะอยู่ระหว่าง
ลองจิจูด ๑๗๔ องศาตะวันออกกับลองจิจูด ๑๘๐ องศาตะวันออก 

  การแบ่งโซนกริด ระหว่างละติจูด ๘๐ องศาใต้กับละติจูด ๘๔ องศาเหนือแบ่ง
ออกเป็น ๒๐ ส่วนๆ ละ ๘ องศาเฉพาะส่วนบนสุดเท่านั นที่มีขนาด ๑๒ องศา  แต่ละส่วนใช้ตัวอักษร
ก้ากับเริ่มจากอักษร C ที่เป็นส่วนใต้สุด (ระหว่างละติจูด ๘๐-๗๒ องศาใต้) ขึ นไปตามล้าดับถึงอักษร 
X ยกเว้น อักษร I กับ O ระหว่างลองจิจูด ๑๘๐ องศาตะวันตกนับปางตะวันออกถึงลองจิจูด ๑๘๐ 
องศาตะวันออกแบ่งออกเป็น ๖๐ โซนๆ ละ ๖ องศา แต่ละโซนใช้ตัวเลขก้ากับเป็นหมายเลขประจ้า
โซนการแบ่งตามวิธีนี จะได้ค่าประจ้าแต่ละโซนเป็นตัวเลขน้าหน้าอักษรเช่น 47P เป็นต้น 

  การแบ่งตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสนเมตร เริ่มจากลองจิจูด ๑๘๐ องศาตะวันตกไป
ทางตะวันออกตามเส้นอิเควเตอร์ทุกๆ ระยะ ๑๐๐,๐๐๐ เมตร ให้อักษรก้ากับเริ่มจากอักษร A ถึง Z 
ยกเว้นอักษร I กับ O จะมีชุดตัวอักษรซ ้ากันทุกๆ ๑๘ องศาหรือ ๓ โซน 
ซีกโลกเหนือ ตามแนวเหนือ-ใต้ เริ่มจากเส้นอิเควเตอร์ขึ นไปทุกๆ ระยะ ๑๐๐,๐๐๐ เมตร โซนหมายเลขคี่ 
ให้อักษรก้ากับเริ่มจากอักษร A ถึง V ยกเว้นอักษร I กับ O ส่วนโซนหมายเลขคู่ให้อักษรก้ากับเริ่ม
จากอักษร F ถึง V (ต่อไปเริ่ม A-V) ยกเว้นอักษร I กับ O 
ซีกโลกใต้ ก็ให้ตั งต้นจากทางใต้ (ละติจูด ๘๐ องศาใต้) ขึ นไปทางเหนือ ไม่ใช่นับจากอิเควเตอร์ลงไป
ทางใต้ โซนหมายเลขค่ีเริ่มจากอักษร M และโซนหมายเลขคู่เริ่มจากอักษร S 

  การเขียนค่าพิกัดกริด  ใช้วิธีเขียนเรียงต่อเนื่องกันไปตามล้าดับ เริ่มตั งแต่ชื่อโซน 
ชื่อตารางจัตุรัสแสนเมตร และค่าตัวเลขของ E และ N ดังตัวอย่าง 47PQQ139861 หมายถึง 

 47P   ก้าหนดอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมขนาด ๖ x ๘ เมตร 

 47PQQ   ก้าหนดอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมขนาด ๑๐๐,๐๐๐ เมตร 

  47PQQ18   ก้าหนดอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมขนาด ๑๐,๐๐๐ เมตร 

  47PQQ1386  ก้าหนดอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมขนาด ๑,๐๐๐ เมตร 

  47PQQ139861 ก้าหนดอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมขนาด ๑๐๐ เมตร 

  การสร้างเส้นกริดบนแผนที่  แผนที่ที่สร้างขึ นนั นแต่ละแผ่นสร้างขึ นเฉพาะโซน โดย
มีลองจิจูดเปลี่ยนทุก ๖ องศา และมีละติจูดเปลี่ยนทุกๆ ๘ องศา ใช้มาตราส่วนตามความเหมาะสม 
แล้วให้เส้น Grid North และ Grid South ทับกับเส้นเมริเดียนกลางทุกโซนและเส้น Grid East และ 
Grid West ทับกับเส้นอิเควเตอร์ จากจุดตัดนี ไปทางเหนือ-ใต้ ตะวันออก และตะวันตกให้วัดระยะ
ทุก ๑๐๐,๐๐๐ เมตร แล้วจึงตีตารางกริดลงไป ส้าหรับการนับระยะทางแต่ละโซนให้ก้าหนดเส้นกริด
ที่ทับกับเส้นเมริเดียนกลางเป็น ๕๐๐,๐๐๐ เมตรแล้วเพ่ิมขึ นทุกๆแสนเมตรไปทางขวาและลดลงทุกๆ
แสนเมตรไปทางซ้ายจนหมดโซน ตัวเลขเหล่านี เรียกว่าค่าตะวันออกเท็จหรือตะวันออกสมมุติ (False 
Easting)  ในซีกโลกเหนือให้ก้าหนดเส้นกริดที่ทับกับเส้นอิเควเตอร์นั นเป็น ๐ เมตร แล้วเพ่ิมขึ นทุกๆ         
แสนเมตรไปทางเหนือ และในซีกโลกใต้ให้ก้าหนดเส้นกริดที่ทับกับเส้นอิเควเตอร์นั นเป็น ๑๐๐,๐๐๐ 
เมตร แล้วลดลงทุกๆ แสนเมตรไปทางใต้ ตัวเลขเหล่านี เรียกว่าค่าเหนือเท็จหรือเหนือสมมุติ (False 
Northing) 
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๓-๒๗ 

 

 การเขียนแสดงค าอธิบายกริด  ค้าอธิบายกริดจะเขียนรวมเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบว่า
แผนที่เดินเรือแผ่นนั นอยู่บริเวณกริดโซนใดตามระบบกริดทรานสเวอร์สเมอเคเตอร์สากล การเขียน
ค้าอธิบายกริด ให้เขียนตัวเลขอักษรประจ้ากริดโซน อักษรประจ้าจัตุรัส ๑๐๐,๐๐๐ เมตร ตัวเลข
แสดงค่ากริดของต้าบลที่ให้เขียนติดกัน โดยไม่ต้องเว้นวรรคเช่น กระโจมไฟเกาะไผ่ ๔๗PPQ
๘๑๒๓๐๒ การเขียนให้เขียนอักษรไทย ตัวเลขไทยและอักษรโรมัน แบบตัวตรงเส้นหนาบาง ส้าหรับ
ตัวเลขอารบิคและอักษรประจ้ากริดโซน แบบตัวตรงเส้นเท่าบาง วิธีการอ่านกริด แบบตัวเอนเส้นเท่า
บางค้าอธิบายกริดจะวางไว้ต่อท้ายสารบัญแผนที่และแสดงด้วยสีม่วง (Magenta) ในกรณีที่มีความ
จ้าเป็นอาจวางไว้ที่อ่ืนก็ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงการเขียนค้าอธิบายกริด 

 
รูปแสดงระบบกริดทรานสเวอร์สเมอเคเตอร์สากล 
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๓-๒๘ 

 

 
รูปแสดงการแบ่งโซนกริด 
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๓-๒๙ 

 

 
รูปแสดงกริดโซนของประเทศไทย 
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๓-๓๐ 

 

๓.๔  การสร้างขอบแผนที่ การแบ่งย่อยขอบระวาง และมาตราส่วน(Borders, Graduation 
and Linear Scales) 

 กระดาษพิมพ์แผนที่  (Chart Paper)  องค์การอุทกศาสตร์สากล ต้องการที่จะให้
กระดาษพิมพ์แผนที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานโดยก้าหนดคุณลักษณะไว้หลายประการดังนี  

  ๑.  การยืด หด ของกระดาษจะต้องมีน้อยที่สุดเพ่ือความถูกต้องแน่นอนของแผนที่
เดินเรือ 

   ๒.  จะต้องมีความทนทานต่อสภาวะอากาศในทะเล ซึ่งมีความชื นและอุณหภูมิที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

   ๓.  ผิวของกระดาษจะต้องไม่เป็นขุย แม้ว่าจะเขียนแล้วลบหลายครั งก็ตาม 

  ๔.  หมึกจะต้องไม่ซึม เมื่อเขียนรายการที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามประกาศชาวเรือ 

  ๕.  กระดาษพิมพ์แผนที่ จะต้องมีผิวเรียบสามารถจ้าลองภาพได้อย่างสมบูรณ์ใน
การพิมพ์ 

  ๖.  สีของกระดาษจะต้องไม่เปลี่ยนเมื่อน้ามาใช้เป็นเวลานาน 

 ขนาดของแผนที่และขนาดกระดาษ (CHART FORMAT) องค์การอุทกศาสตร์สากล
ก้าหนดให้ขนาดของกระดาษส้าหรับแผนที่ เดินเรือมีขนาดใหญ่สุดคือขนาด A0 ซึ่งมีขนาด        
๑๑๘๙X๘๔๑ มิลลิเมตร โดยที่ขนาดของกระดาษที่ อศ. ใช้อยู่ ในปัจจุบันมีเพียงขนาดเดียว คือ 
๑๔๐๐X๙๖๐ มิลลิเมตร เพ่ือให้สอดคล้องกับเครื่องพิมพ์แผนที่ระบบออฟเซท็ทีใ่ช้อยู่ ส่วนขนาดของ
แผนที่หมายถึงขนาดของขอบในแผนที่ ซึ่งสามารถแบ่งตามขนาดของขอบในแผนที่ออกได้เป็น       
๓ ขนาด คือ 

ขนาดของขอบในแผนที่ 

 

 ในการพิมพ์แผนที่ขยายในแผนที่มาตราส่วนใหญ่ ทุกครั งพยายามที่จะจัดพิมพ์แผนที่ให้ได้
ขนาดใกล้เคียงกับขนาด Full Size มากที่สุด เพ่ือให้แผนที่มีขนาดใกล้เคียงกันและเป็นมาตรฐาน
เช่นเดียวกับแผนที่ของอังกฤษและอเมริกา โดยการขยายขอบเขตและปรับลดมาตราส่วนหากจ้าเป็น  

 อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และสะดวกในการสร้างขอบในและขอบนอกของ
แผนที่อนุโลมให้ผู้สร้างสามารถที่จะก้าหนดขนาดของขอบในได้เองโดยพยายามให้ใกล้เคียงกับ
มาตรฐานที่ก้าหนดขึ นให้มากที่สุดเท่าที่จะท้าได้ และในกรณีที่จ้าเป็นต้องน้าสารบัญแผนที่มาไว้
ด้านบนขอบนอกก็ให้เพิ่มขนาดกระดาษได้ตามความเหมาะสม 

ชื่อขนาด ขนาดของขอบในแผนที่ (mm.) 

ขนาดใหญ่   Full  Size 

ขนาดกลาง  Half  Size 

ขนาดเล็ก    Small Size 

1100  x  750 

980  x  1100 

630  x  650 
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๓-๓๑ 

 

 ขอบแผนที่   เส้นขอบแผนที่แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ขอบในและขอบนอก ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี  

  ๑. ขอบใน (Neat Line)  หมายถึงเส้นขอบด้านกว้างและด้านยาวของแผนที่ซึ่งได้
จากการค้านวณเส้นโครงแผนที่ด้วยโปรแกรม Caris GIS บนเส้นโครงแผนที่แบบเมอเคเตอร์ 
(Mercator Projection) ตามมาตราส่วนและละติจูดกลางที่ก้าหนดขึ น ซึ่งขอบของแผนที่จะมี
ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม คือเส้นขอบลองจิจูดด้านซ้ายและด้านขวาจะขนานกัน เส้นขอบละติจูด
ด้านล่างและด้านบนจะขนานกัน และตัดกับเส้นลองจิจูดเป็นมุมฉาก ซึ่งเส้นขอบในแผนที่นี แบ่ง
ออกเป็น ๒ ชนิด คือ 

      ๑.๑  ขอบในแบบเส้นเดี่ยว  ใช้กับการสร้างแผนที่ที่มีมาตราส่วนใหญ่กว่า   
๑:๓๐,๐๐๐ เส้นเดี่ยวนี จะแสดงระยะมาตราส่วนละติจูดและระยะมาตราส่วนลองจิจูดไว้ที่ด้านนอก
ของเส้นขอบใน ซึ่งเรียกว่าเส้นขีด (Tick Marks) 

 

                          

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงขอบในแบบเส้นเดี่ยว 

      ๑.๒ ขอบในแบบ ๓ เส้น ใช้กับการสร้างแผนที่ที่มีมาตราส่วน ๑:๓๐,๐๐๐ 
และเล็กกว่า มีลักษณะเป็นเส้นตรง ๓ เส้น แต่ละเส้นมีระยะห่างกันดังรูป เส้นขอบใบแบบ ๓ เส้นนี ก็
จะต้องแสดงระยะมาตราส่วนละติจูดและมาตราส่วนลองจิจูด ซึ่งเรียกว่าเส้นขีด (Tick Marks) ไว้ด้วย 

 
รูปแสดงขอบในแบบสามเส้น 
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๓-๓๒ 

 

  ๒. ขอบนอก (Picture Frame) ขอบนอกของแผนที่เดินเรือจะแสดงเป็นเส้นหนาทึบ 
ซึ่งมีขนาดความหนาของเส้น ๑ มิลลิเมตร และอยู่ห่างจากขอบในของแผนที่ ๑๑.๕ มิลลิเมตร ดังรูป 

 
รูปแสดงขอบนอกของแผนที่ 

 ส่วนขยายของแผนที่ (Plan) และส่วนต่อของแผนที่ (Inset)  ส่วนขยายของแผนที่ 
(Plan) เป็นแผนที่ในกรอบเล็กๆ ที่บรรจุอยู่ภายในแผนที่ โดยจัดให้อยู่ตรงส่วนที่ไม่บดบังรายละเอียด
ที่ส้าคัญของแผนที่หลัก ปกติจะเป็นมาตราส่วนใหญ่กว่าแผนที่หลักเพ่ือให้เห็นรายละเอียดเพ่ิมเติม  
ดังรูป 
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๓-๓๓ 

 

 
 

 ส่วนต่อของแผนที่  (Inset) เป็นส่วนของแผนที่ซึ่งอยู่นอกขอบระวาง แต่มีความ
จ้าเป็นต้องน้ามาแสดงไว้ เพ่ือให้แผนที่บริเวณนั นมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนต่อของแผนที่อาจจะ
ใช้มาตราส่วนเดียวกันกับแผนที่หรือมาตราส่วนใหญ่กว่าหรือมาตราส่วนเล็กกว่าแผนที่เดิมเล็กน้อยก็
ได้ เพื่อให้เหมาะสมกับพื นที่ซึ่งจ้ากัด ดังรูป 
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๓-๓๔ 

 

 การแบ่งขอบแผนที่  การแบ่งขอบแผนที่ (Graduation of Charts)  คือการแบ่งและการ
แบ่งย่อยของเส้นละติจูดและเส้นลองจิจูดที่แสดงอยู่ที่ด้านนอกของเส้นขอบในของขอบแผนที่    แผน
ที่ทั งหมดจะต้องมีการแบ่งขอบแผนที่ ส่วนขยายของแผนที่ (plan) ก็ต้องมีการแบ่งขอบแผนที่, แต่
จะแบ่งขอบแผนที่ ๒ ด้านเท่านั น ข้อยกเว้นอาจจะไม่ต้องท้าการการแบ่งขอบแผนที่ก็ได้ ถ้าส่วน
ขยายของแผนที่มีขนาดเล็กมากหรือถ้าการแสดงตัวเลขที่ขอบแผนที่ไม่สามารถท้าได้เช่นถ้า half-
minute ticks ไม่แสดงได้อย่างต่อเนื่องภายในขอบเขตที่ก้าหนด รูปแบบของขอบแผนที่ที่สร้างด้วย
โครงสร้างแบบเมอเคเตอร์แตกต่างกันไปตามมาตราส่วนดังตาราง 

 
  ข้อก้าหนดของการแบ่งขอบแผนที่ 

   ๑. ช่วงห่างระหว่างองศา (Degree Interval)  คือช่วงห่างระหว่างเส้นเชื่อม
ขอบในและขอบนอกแผนที่ (Graduation Line) ช่วงห่างระหว่างเส้นเชื่อมนี จะแตกต่างกันไปตาม
มาตราส่วน โดยแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๓๐ ๐๐๐ หรือเล็กกว่า ช่วงห่างจะมีขนาดช่วงละ ๑ องศา แต่
ส้าหรับแผนที่มาตราส่วนใหญ่กว่า ๑ : ๓๐ ๐๐๐ ช่วงห่างจะมีขนาดช่วงละ ๑ องศา (แผนที่มาตราส่วน 
๑ : ๑๐ ๐๐๐ ๐๐๐ ช่วงห่างจะมีขนาดช่วงละ ๕ องศา) 

   ๒. ช่วงห่างระหว่างขีดยื่น (Intermediate Interval)  คือช่วงห่างระหว่างขีด
ยื่น (Extended Ticks; เส้นที่ลากออกจากขอบในไปทางด้านขอบนอกแผนที่ แต่สั นกว่าเส้นเชื่อม
ระหว่างขอบในและขอบนอกแผนที่ (Graduation Line)) ช่วงห่างระหว่างเส้นนี จะแตกต่างกันไป
ตามมาตราส่วน 

   ๓. ช่วงห่างระหว่างขีดเต็ม (Minute Interval)  คือช่วงห่างระหว่างขีดเต็ม 
(Full Ticks; เส้นที่ลากออกจากขอบในไปทางด้านขอบนอกแผนที่ แต่สั นกว่าเส้นขีดยื่น (Extended 
Ticks)) ช่วงห่างระหว่างเส้นนี จะแตกต่างกันไปตามมาตราส่วน 

   ๔. ช่วงห่างระหว่างขีดย่อย (Minor Subdivision)  คือช่วงห่างระหว่างขีด
ย่อย (Half Ticks; เส้นที่ลากออกจากขอบในไปทางด้านขอบนอกแผนที่ แต่สั นกว่าเส้นขีดเต็ม (Full 
Ticks)) ช่วงห่างระหว่างเส้นนี จะแตกต่างกันไปตามมาตราส่วน 

   ๕. ช่วงห่างของส่วนแบ่งย่อย (Dicing Length)  คือช่วงห่างของส่วนแบ่งย่อย 
(Subdivision) ช่วงห่างระหว่างเส้นนี จะแตกต่างกันไปตามมาตราส่วน แต่ส้าหรับแผนที่มาตราส่วน
ใหญ่กว่า 1 : ๓๐ ๐๐๐ ไม่มี Dicing Length 

(Dicing คือการท้าให้เห็นเด่นชัดโดยการท้าเป็นเส้นขีดสีด้าสลับกับช่องว่างจะกันสลับช่องเว้นช่อง)  
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๓-๓๕ 

 

 
 ช่วงระยะห่างที่เท่ากันของการแบ่งระยะ การเขียนตัวเลข และเส้นขีดเชื่อมแนวนอน 
(Dicing) โดยปกติใช้ส้าหรับเส้นละติจูด และลองจิจูด เส้นเมอริเดียนทุกเส้น และเส้นวงขนานควร
จะแสดงตัวเลขของเส้นนั นๆระยะห่างของช่วงการแสดงตัวเลขจากการแบ่งเส้นละติจูด และลองจิจูด
ตัวเลขที่จะถูกแสดงเหล่านี  ควรถูกแสดงห่างกันภายในระยะ ๒๓ ซ.ม.และต้องไม่น้องกว่า ๑๐ ซ.ม.
ช่วงระยะห่างที่จะแสดค่าตัวเลขตามการแบ่งระยะ ให้ใช้เป็นล้าดับ เช่น 00,5’ -01’ -02’ -05’ -10’ 
-30’ -   - ซึ่งควรจะแสดงห่างกันมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๒๐ ซ.ม.  
การแบ่งส่วนห่างระหว่างขีดย่อยของการแบ่งระยะขอบเขตระวางแผนที่ อาจแสดงเมื่อมีความ
เหมาะสมบนมาตราส่วน ในระดับจ้ากนวนส่วนสิบของลิปดา ถ้าพิจาณาแล้ว่ามีประโยชน์ ก็อาจแสดง
จ้านวนส่วนร้อยของลิปดาได้ ที่ซึ่งแสดงส่วนเล็กของขีดย่อย ค่าเหล่านี ให้พิจาณาใช้กับเส้น      เม
อริเดียน หรือวงขนาน ดังนี  
  ในเขตละติจูดเหนือ ให้แสดงเหนือเส้นวงขนาน และแสดงไว้ทางใต้ของเส้นส้าหรับ
ละติจูดได้ แสดงใต้เส้นวงขนาน 
  ในเขตลองจิจูดตะวันออกให้แสดงทางด้านซ้ายของเส้นเมอริเดียน แต่แสดงทางขวา
ส้าหรับที่อยู่ในเขตลองจิจูดตะวันออก 
  บนแผ่นขยาย หรือส่วนต่อแผนที่ซึ่งไม่มีเส้นเมอริเดียน (หรือวงขนาน) เส้นจ้านวน
หนึ่งในสิบของการแบ่งลิปดาควรจะถูกแบ่งค่าละเอียดลงไปถึงจ้านวนหนึ่งในร้อยของลิปดา เป็นที่
นิยมกว่าเมื่อวางไว้ใกล้กับกึ่งกลางของการแบ่งขอบระวางแผนที่  

 การแสดงตัวเลขตามค่าระยะ ที่แบ่งไว้แล้ว 

  ก. ค่าขององศาของแผนที่ที่มีมาตราส่วนใหญ่กว่า ๑ : ๕๐๐ ๐๐๐ ควรแสดงด้วย
ตัวเลข 5 แทนที่จะแสดง  ตัวอย่าง ค่าเพ่ิมเติมของจ้านวนองศาควรถูกแทรกไว้ (ปกติแสดง
เพ่ือเป็นการสนองความต้องการต่าง ดังนั น ค่าองศาควรแสดงไว้ตอนกลางในแต่ละครึ่งของแผนที่ 
เมื่อมีการพับบนแผนที่ที่สามารถแสดงค่าองศาค่าเดียวภายในขอบเขตที่ก้าหนด ขีด และตัวเลข
เพ่ิมเติมที่แสดงค่าองศาต่อไปที่ต่้ากว่า ควรจะแสดงเพ่ิมเติม เช่นเดียวกับค่าลิปดา ที่ซึ่งค่าจ้านวนเต็ม
องศาที่แสดงใกล้ครึ่งหนึ่งของแผนที่เมื่อท้าการพับ โดยค่อนไปทางมุมของแผนที่ ค่าขององศาควรถูก
แสดงซ ้าอีกครั งโดยควบคู่กับค่าลิปดาที่ประกอบ 

  ข. ลิปดา : เพ่ือสะดวกต่อการรายงานค่าต้าบลที่อย่างถูกต้อง ค่าลิปดาที่ต่้ากว่า 10’ 
ควรแสดงในแบบ  01’ 02 และ  03’ และถ้าที่ว่างมีจ้ากัด ตัวเลข 0 อาจจะไม่ต้องแสดงร่วมด้วย 

  ค. ค่าหนึ่งในสิบของลิปดา ที่ซึ่งช่วงของสองลิปดาที่มีการแบ่งระยะไม่อยู่ในขอบเขต
ที่ก้าหนด เช่น บนแผนที่แผ่นเล็ก หรือแผ่นขยายแผนที่ ขีดของค่าหนึ่งในสิบลิปดาควรถูกแสดงด้วย
ค่าตัวเลข ดังนี  
  กรณีที่ทั งช่วงขององศา และขีดของลิปดาไม่อยู่ภายในขอบเขตที่ก้าหนด  ค่าองศา
ควรถูกเพ่ิมเข้าไปที่ขีดของครึ่งลิปดา หรือที่ขีดจ้านวนหนึ่งในสิบของลิปดา ใกล้กึ่งกลางของการแบ่ง
ระยะบนขอบเขตแผนที่ 
  ขีดของจ้านวนหนึ่งในสิบของลิปดาควรแสดงในแบบค่าของลิปดา และจุดทศนิยม 
ค่าทศนิยมต้องแสดงค่าลิปดาร่วมด้วยบนแนวเดียวกัน เช่น 02,4’ เป็นต้น ค่าของลิปดาทั งช่วงใน
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๓-๓๖ 

 

ขอบเขตการแบ่งระยะประกอบด้วย ค่าหนึ่งในสิบของลิปดา ในแบบ 02,0’ ไม่ใช้ในแบบ  02’ จุด
ทศนิยมอาจใช้ตัวจุลภาค (,) แทนได้ 

 อักษรระบุซีกโลก  เส้นลองจิจูดควรอ้างถึงเส้นเมอริเดียนที่ผ่านกรีนิช การแสดงค่าอ้างอิง
ซีกโลกอาจแสดงในบริเวณด้านล่างของขอบระวางแผนที่ ด้วยอักษร E หรือ W หรือข้อความเต็ม เช่น 
Longitude East/West from Greenwich (โดยทั่วไปจะแสดงไว้ที่เส้นที่แบ่งระยะตามแนวเส้นค่า
เดียว ซึ่งควรแสดงไว้ที่เส้นเมอริเดียน ใกล้กึ่งกลางขอบเขตการแบ่งระยะ แผนที่ที่ประกอบด้วย    
แผ่นขยาย หรือแผ่นส่วนต่อ ตัวอักษรแสดงค่าซีกโลกเพียงหนึ่งตัว แสดงที่บนแผ่นนั นๆ ที่ซึ่งก้าหนด
ขอบเขตต่้าที่สุดของแผนที่ก็เพียงพอ (ไม่เช่นนั น อาจก่อให้เกิดความสับสนกับแผนที่ที่ที่ครอบคลุม  
ซีกโลกตะวันออก และตกทั งสองซึก) 

ละติจูดของแผนที่ต้องอ้างอิงถึงเส้นอิเควเตอร์ ซึกโลกเหนือระบุดัวยตัวอักษร N ตัวอักษร S ส้าหรับ
ซึกโลกใต้ และอาจแสดงไว้ในเขอบเขตก็ได้ 

 เส้นโครงแผนที่ (Graticule)  เส้นโครงแผนที่เป็นโครงสร้างของเส้นที่ใช้แสดงเส้นเม
อริเดียน และเส้นวงขนานบนแผนที่เส้นเมอริเดียน และเส้นวงขนานต้องถูกแสดงในระยะห่างกันไม่
เกิน ๒๓๐ มม. แต่ไม่ใกล้เกินกว่า ๑๐๐ มม. ช่วงระยะห่างควรเป็นเท่ากันไป เช่น 24’, 28’, 32’ 
ไม่ใช่ 25’, 29’, 33’ ถ้าเส้นทั งสองอยู่ใกล้เส้นขอบระวางแผนที่ด้านในในระยะภายใน ๑๕๐ มม. 
อาจจะไม่ต้องลงก้ากับไว้ แต่การท้าเช่นนี ไม่แนะน้า เพราะอาจเกิดสับสนในการพล๊อต 
เส้นเมอริเดียน และเส้นวงขนาน ต้องไม่ถูกตัดออกบางส่วน การวางชื่อสัญลักษณ์ หมายเหตุ ต้องวาง
ให้ห่างออกมา ถ้าเลี่ยงไม่ได้เส้นทั งสองอาจถูกตัดออกบางส่วน เพ่ือลงข้อมูล สารบัญแผนที่ ชื่อ 
สัญลักษณ์ปะการังเล็กๆ วงเข็มทิศ หมายเหตุ ดัชนีแผนที่ และตารางต่างๆ ในส่วนต่อขยายของแผน
ที่ที่มีการแบ่งย่อยขอบระวาง อย่างน้อยต้องแสดงเส้นเมอริเดียน และเส้นขนานอย่างละหนึ่งเส้น 
บนแผนที่ที่เส้นโครงแผนที่ไม่เป็นเส้นตรง หรือ ไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เส้นขอบแผนที่ด้านในควร
ตามทิศทางของเส้นโครงแผนที่ อย่างไรก็ตามเมื่อเส้นขอบระวางแผนที่ด้านในเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เส้น
เมอริเดียน และเส้นวงขนานเพ่ิมเติมอาจวางไว้ใกล้ๆ ขอบแผนที่เพ่ือแสดงให้เห็นความโค้งของเส้น
โครงแผนที่อย่างเด่นชัด เส้นเมอริเดียนย่านกลางต้องถูกวางไว้ตั งฉากกับของแผนที่ในแนว N, S ให้
มากที่สุด หรือใกล้เคียง 

 ค่าพิกัดมุมของแผนที่   พิกัดภูมิศาสตร์ของมุมแผนที่ควรวางไว้ด้านในขอบระวางแผนที่
ด้านใน ถ้าท้าได้ วางที่มุมล่างซ้าย และมุมบน โดยปกติเป็นค่าโดยประมาณ 0,01’ แต่อาจเป็น 0.001’ 
เมื่อแผนที่มีมาตราส่วนใหญ่กว่า ๑ : ๑๐ ๐๐๐ หรือ 0,1’ เมื่อแผนที่มีมาตราส่วนเล็กว่า ๑ : ๕๐๐ ๐๐๐ 
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๓-๓๗ 

 

 เส้นกริด  กริดที่แสดงในแผนที่เดินเรือมี ๒ แบบ คือ 

  ๑. กริดหลัก (The Primary Grid) เป็นตารางที่เกี่ยวข้องกับเส้นโครงที่ใช้; มันอาจ
เป็นสนับสนุนกรอบโครงสร้างของแผนที่ โครงสร้างแผนที่แบบเมเคเตอร์ไม่ต้องการตารางกริด 
เนื่องจากเส้นโครงสร้างของแผนที่แบบเมเคเตอร์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและเป็นเส้นตรง 
กริดหลักจะต้องแสดงด้วยเครื่องหมายขีดสั นสีด้าที่ขอบแผนที่ (ดู INT 2) เครื่องหมายขีดจะมี
ระยะห่างกันปประมาณ ๑๐๐ มม. แยกออกจากแผนที่ และที่แต่ละมุมที่ใกล้กับขอบแผนที่ให้แสดง
ค่าก้ากับขีดทั งสอง 

  ๒. กริดรอง (The Second Grid) เป็นตารางกริดที่เสริมบนแผนที่ส้าหรับเป็นหลัก
อ้างอิงเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ เช่น ทางทหาร ในทางปฏิบัติส้าหรับการเดินเรือค่ากริดมักจะไม่ เป็นที่
สนใจมากนักและค้าอธิบายเกี่ยวกับกริดต้องมีความชัดเจนเพียงพอ 
กริดรอง (เช่น UTM กริดหรือ national mapping grid) จะแสดงด้วยเครื่องหมายขีดยาวสีม่วงแดง 
และให้แสดงค่าก้ากับทั งหมด โดยที่ระยะห่างจะแสดงทุก ๑,๐๐๐ เมตรหรือทวีคูณที่เหมาะสมกับ
มาตราส่วนของแผนที่ ค้าอธิบายกริดและแผนภาพแสดงตัวเลขอักษรประจ้ากริดโซนแสดงด้วยสีม่วง
แดง แผนภาพแสดงตัวเลขอักษรประจ้ากริดโซนนี สามารถใช้ร่วมกับแหล่งที่มาของข้อมูลได้  
   ขีดกริดรองและค้าอธิบายกริดอาจจะแสดงด้วยสีด้า โดยเฉพาะเมื่อไม่มีขีด 
กริดหลักบนแผนที่ ถ้ามีกริดรองสองแบบแสดงบนแผนที่ระวางเดียวกัน เช่น เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงในโซน 
   ค่าก้ากับของกริดรองต้องแสดงให้แตกต่างกันเช่น ใช้ตัวเอียงหรือใช้สีให้
แตกต่างกัน เช่นค่าก้ากับของกริดรองแรกแสดงด้วยสีด้าและค่าก้ากับของกริดรองอีกอันแสดงด้วย   
สีม่วงแดง 

    ๑.  ให้สร้างเส้นกริดทรานสเวอร์สเมอเคเตอร์สากลในแผนที่เดินเรือที่มี
มาตราส่วน ๑ : ๘๐ ๐๐๐ และใหญ่กว่า 

    ๒.  เส้นกริดที่สร้างนั นให้เขียนเป็นขีดชิดกับขอบนอกด้านใน ความยาว      
๔ มิลลิเมตร และก้ากับด้วยตัวเลขค่าของเส้นกริดนั นๆ ตามตัวอย่าง 

    ๓.  ระยะห่างของเส้นกริด ให้สร้างห่างกันประมาณเท่ากับระยะห่างของเส้น
วงขนานละติจูดหรือเส้นคู่ขนานเมริเดียนในแผนที่นั นๆ ซึ่งค่าของเส้นกริดจะต้องแสดงในหน่วยของ 
๑,๐๐๐ หรือทวีคูณท่ีเหมาะสมกับมาตราส่วนของแผนที่ 

   ๔. เส้นกริด ค่าของเส้นกริด ให้แสดงด้วย สีม่วง (Magenta) 
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๓-๓๘ 

 

 

 
รูปแสดงการลงค่ากริด 

 การแสดงมาตราส่วนเส้น (Linear (Graphical) Scale)  

  - แผนที่มาตราส่วนเล็กกว่า ๑ : ๘๐ ๐๐๐ ไม่ต้องแสดงมาตราส่วนเส้น 

  - แผนที่มาตราส่วน ๑ : ๘๐ ๐๐๐ และใหญ่กว่า ต้องแสดงมาตราส่วนเส้นที่ขอบ
ของแผนที่ 

  - ส่วนต่อของแผนที่ต้องแสดงมาตราส่วนเส้น 

 
 รูปแบบของ Linear (Graphical) Scales 
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๓-๓๙ 

 

 มาตราส่วนขอบระวาง (Border Scale)  มีความยาว ๒๐๐ – ๔๕๐ มิลลิเมตร ซึ่งจะไม่ใช้
ในส่วนต่อของแผนที่ (Inset Plans) และส่วนขยายของแผนที่ (Sheet of Plans) ความยาวมาตราส่วน
ขอบระวางค้านวณได้จากละติจูดกลางของแผนที่ โดยมาตราส่วนขอบระวางจะแสดงอยู่ที่ขอบระวาง
ด้านข้างของแผนที่ทั งสองด้าน ซึ่งท้าให้มีข้อได้เปรียบคือไม่บดบังรายละเอียดในแผนที่ และมีความ
สะดวกในการใช้งานเมื่อมีการพับแผนที่ ถ้าต้องการสามารถแสดงมาตราส่วนเพ่ิมเติมได้ เส้น Dicing 
ของมาตราส่วนเส้นตรงต้องใช้หน่วยเดียวกับเส้นโครง เช่นไมล์ทะเล เพ่ือหลีกเลี่ยงความสับสนที่อาจ
เกิดขึ น 

 การแสดงเส้นขีดที่ขอบในแผนที่ (Tick Marks)  เส้นขีดที่ขอบในแผนที่เป็นเส้นที่แสดง
ระยะมาตราส่วนละติจูดและมาตราส่วนลองจิจูด เพ่ือใช้ในการค่าพิกัดภูมิศาสตร์ของแผนที่ มี ๔ 
ประเภทคือ 

  ๑. เส้นเชื่อมระหว่างขอบในแผนที่และขอบนอกแผนที่ (Graduation Line)  เส้น
เชื่อมดังกล่าวจะเป็นเส้นขีดเต็มที่ลากเชื่อมระหว่างขอบในแผนที่และขอบนอกแผนที่ ซึ่งใช้เป็นเส้น
แบ่งช่วงองศาหรือทศนิยมขององศา ช่วงห่างของเส้นเชื่อมนี จะแตกต่างกันไปตามมาตราส่วน 

  ๒. เส้นขีดยื่น (Extended Ticks)  เส้นที่ลากออกจากขอบในไปทางด้านขอบนอก
แผนที่ แต่สั นกว่าเส้นเชื่อมระหว่างขอบในแผนที่และขอบนอกแผนที่ (Graduation Line)  

  ๓. เส้นขีดเต็ม (Full Ticks)  เส้นที่ลากออกจากขอบในไปทางด้านขอบนอกแผนที่ 
แต่สั นกว่าเส้นขีดยื่น (Extended Ticks) ซึ่งเป็นเส้นขีดแบ่งย่อยของช่วงเส้นขีดยื่นอีกทีหนึ่ง 

  ๔. เส้นย่อย (Half Ticks)  เส้นที่ลากออกจากขอบในไปทางด้านขอบนอกแผนที่ แต่
สั นกว่าเส้นขีดเต็ม (Full Ticks) ซึ่งเป็นเส้นขีดแบ่งย่อยของช่วงเส้นขีดเต็มอีกทีหนึ่ง 

              
รูปแสดงเส้นขีดที่ขอบในแผนที่ 
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 การแสดงค่าพิกัดภูมิศาสตร์ระหว่างขอบนอกและขอบในแผนที่ 

  ๑. การแสดงตัวเลขก้ากับเส้นโครงแผนที่ด้านขอบละติจูด (ขอบตั ง)  ตัวเลขแสดง
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่เป็นค่าองศาให้เขียนไว้เหนือเส้นเชื่อมระหว่างขอบในแผนที่และขอบนอกแผนที่ 
(Degree Interval Ticks or Picture Frame Ticks) ส่วนตัวเลขแสดงค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่เป็นค่า
ลิปดาที่แสดงพร้อมกับค่าองศาให้เขียนไว้ใต้เส้นเชื่อมระหว่างขอบในแผนที่และขอบนอกแผนที่   
ส่วนตัวเลขแสดงค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ เป็นค่าลิปดาอ่ืน ๆ ให้เขียนไว้ที่กึ่งกลางของเส้นขีดยื่น 
(Extended Ticks)  

 

 
 

รูปแสดงตัวเลขก้ากับเส้นโครงแผนที่ด้านขอบละติจูด (ขอบตั ง) 
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  ๒. การแสดงตัวเลขก้ากับเส้นโครงแผนที่ด้านขอบลองจิจูด (ขอบนอน)  ตัวเลข
แสดงค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่เป็นค่าองศาให้เขียนไว้กึ่งกลางระหว่างเส้นเชื่อมระหว่างขอบในแผนที่และ
ขอบนอกแผนที่  (Degree Interval Ticks or Picture Frame Ticks) ส่วนตัวเลขแสดงค่าพิกัด
ภูมิศาสตร์ที่เป็นค่าลิปดาให้เขียนไว้ที่กึ่งกลางของเส้นขีดยื่น (Extended Ticks) โดยให้ตัวเลของศา
และลิปดาอยู่ก่ึงกลางของเส้นดังที่กล่าวมาแล้วตามรูป 

 
รูปแสดงตัวเลขก้ากับเส้นโครงแผนที่ด้านขอบลองจิจูด (ขอบนอน) 

 
 การแสดงลองจิจูดที่เส้นขอบแผนที่  ตัวเลขท่ีแสดงก้ากับเป็น องศา ลิปดา และพิลิปดาที่
ก้ากับอยู่กับเส้นคู่ขนานเมริเดียนซึ่งเป็นค่าของลองจิจูดนั น จะต้องแสดงไว้ด้วยว่าแผนที่แผ่นนั นๆ มี
ลองจิจูดอยู่ทางตะวันตกหรือตะวันออกของกรีนิชไว้ด้วย การเขียนให้อักษรไทยและอักษรโรมัน แบบ
ตัวตรงเส้นหนาบาง เช่น ลองจิจูดตะวันออกจากกรีนิช Longitude East from Greenwich แสดงไว้
กึ่งกลางระหว่างเส้นขอบในกับเส้นขอบนอก ที่ขอบล่าง โดยให้เขียนอักษรโรมันไว้ทางขวาห่างจาก
เส้นมุมขอบในเท่าๆ กัน ๑๐ ซม. โดยพิจารณาอย่าทับกับตัวเลขอ่ืนที่แสดงไว้ 
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๓.๕ สารบัญแผนที่และข้อมูลประกอบอ่ืนๆ (CHART TITLE and ORTHER MARGINAL 
INFORMATION)   

 สารบัญแผนที่จะแสดงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับที่ตั งของแผนที่ ชื่อของแผนที่ มาตราส่วน 
หน่วยที่ใช้วัดความลึก หน่วยที่ใช้วัดความสูง  ตลอดจนสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่นั นๆ รวมทั ง
หมายเหตุที่เกี่ยวข้อง ด้วย อักษรไทย และอักษรโรมัน เพ่ือให้ผู้ใช้ทราบความเป็นไปและเข้าใจข้อมูล
ในแผนที่ได้ง่ายขึ น 

 ต าแหน่งของสารบัญแผนที่ 

  - ควรจะวางในพื นที่ว่างที่เป็นพื นที่บก และไม่ปิดทับที่หมายที่เด่นชัดส้าหรับใช้ใน
การเดินเรือ 

  - ควรจะวางในพื นที่ว่างด้านบนของแผนที่ 

  - ถ้าไม่มีพื นที่ว่างเพียงพอในแผนที่ ก็ให้วางไว้ด้านบนนอกขอบแผนที่ 

  - เมื่อสร้างแผนที่สองระวางลงบนแผ่นเดียวกัน ให้แสดงสารบัญแผนที่ไว้ในแต่ละ
ระวางของแผนที่ 

  - ถ้ามีข้อมูลเพ่ิมเติมที่ส้าคัญซึ่งไม่สามารถแสดงอยู่ด้านหน้าของแผนที่ได้ก็ให้พิมพ์
ไว้ที่ด้านหลังของแผนที่ 

 สารบัญแผนที่มักจะเขียนรวมกันเป็นกลุ่มประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ ตั งแต่ตอนบนสุด
จนถึงตอนล่างสุด ดังนี  

 ๑. ตราประจ ากรมอุทกศาสตร์  ตรากรมอุทกศาสตร์มีอยู่ ๒ ขนาด ให้เลือกใช้ตามความ
เหมาะสมกับขนาดของแผนที่ 

ขนาดความสูง  ๕.๐๕  ซม.  และกว้าง  ๓  ซม. 

ขนาดความสูง  ๓.๔    ซม.  และกว้าง  ๒.๐๕  ซม. 

 
รูปตรากรมอุทกศาสตร์ 
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๓-๔๓ 

 

 
 ๒. ชื่อส าหรับแผนที่ มี ๒ แบบ คือ ชื่อภูมิศาสตร์ และชื่อแผนที่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี  

      ๒.๑ ชื่อภูมิศาสตร์  ได้แก่   

   ๒.๑.๑ ชื่อประเทศและที่ตั งของแผนที่ ชื่อประเทศในแผนที่มาตราส่วนเล็ก
ซึ่งมีเขตครอบคลุมติดต่อกันมากกว่าสองประเทศไม่ต้องแสดงชื่อประเทศเหล่านั น ส้าหรับแผนที่
มาตราส่วนใหญ่ เมื่อแผนที่มีอาณาเขตอยู่ในประเทศใดก็ให้เขียนชื่อประเทศนั นแสดงไว้ เช่น 
“ประเทศไทย” ถ้าแผนที่มีอาณาเขตครอบคลุมติดต่อระหว่างสองประเทศ ก็ให้แสดงชื่อทั งสอง
ประเทศนั นด้วย เช่น “ประเทศไทย – ประเทศกัมพูชา” 

   ๒.๑.๒ ชื่อมหาสมุทร ทะเลใหญ่ ทะเล อ่าว และช่องแคบชื่อมหาสมุทรและ
ทะเลใหญ่ในแผนที่มาตราส่วนเล็ก ที่มีเขตครอบคลุมน่านน ้าต่างๆ ทะเลต่าง ๆ หรืออ่าวต่างๆ หลาย
แห่งรวมกันอยู่ในมหาสมุทร หรือทะเลใหญ่แห่งเดี่ยวกันให้แสดงชื่อมหาสมุทรหรือทะเลใหญ่นั นลงไว้ 
เช่น “มหาสมุทรอินเดีย” “ทะเลจีน” “มหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดีย กับส่วนหนึ่ง
ของฝั่งตะวันตกมหาสมุทรแปซิฟิก” เป็นต้น 
   ถ้าแผนที่แผ่นนั นเป็นแผนที่มาตราส่วนใหญ่ มีอาณาเขตอยู่ภายในเขต
มหาสมุทร หรือทะเลใหญ่ก็ให้เขียนชื่อฝั่งทะเลลงต่อจากชื่อมหาสมุทรหรือทะเลใหญ่นั น ๆ ไว้อีกด้วย 
เช่น “ทะเลจีนใต้ – แหลมมลายู - ฝั่งตะวันออก” เป็นต้น 
   ชื่อทะเล อ่าว และช่องแคบ ในแผนที่มาตราส่วนใหญ่ เมื่อแผนที่แผ่นนั นมี
อาณาเขตอยู่ภายในเขตของทะเล อ่าวหรือช่องแคบใด ก็ให้เขียนชื่อ ทะเล อ่าวหรือช่องแคบเหล่านั น
ลงไว้และถ้าทะเลอ่าวหรือช่องแคบเหล่านั นมีหลายฝั่งก็ให้เขียนชื่อฝั่งทะเลที่แผนที่นั นตั งอยู่ลงต่อ
จากชื่อทะเลอ่าวหรือช่องแคบนั นไว้อีกด้วย  เช่น  “อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก” เป็นต้น ส่วนชื่อมหาสมุทร
หรือทะเลใหญ่ให้งดเสีย 

   ส้าหรับประเทศไทยได้แบ่งเขตทะเล และอ่าวไว้ดังนี  

 อ่าวไทย คือบริเวณพื นที่ทางเหนือของเส้นตรงที่ต่อระหว่างปลายแหลมด้านตะวันตกของ
แหลมกาเมา (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) กับจุดที่อยู่ปลายแหลมด้านเหนือฝั่งตะวันออกของ
ปากน ้า กลันตัน (Kelantan River) อ่าวไทยแบ่งออกเป็น ๒ ฝั่ง ดังนี  

  อ่าวไทยฝั่งตะวันตก คือ ตั งแต่บริเวณกึ่งกลางปากน ้าเจ้าพระยา ไปทางตะวันตก 
จนถึงสุดเขตอ่าวไทยที่ปากน ้ากลันตัน 

  อ่าวไทยฝั่งตะวันออก คือ ตั งแต่บริเวณก่ึงกลางปากน ้าเจ้าพระยา ไปทางตะวันออก 
จนถึงสุดเขตอ่าวไทยที่แหลมกาเมา 
  ส่วนบริเวณปากน ้าแม่กลอง ท่าจีน เจ้าพระยาและบางปะกง เรียกว่า “อ่าวไทย” 

  ในกรณีแผนที่ที่มีบริเวณครอบคลุมฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก การแสดงชื่อฝั่งให้
พิจารณาถึงพื นที่ที่ครอบคลุมบริเวณส่วนใหญ่เป็นหลัก 
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 ทะเลอันดามัน คือพื นที่ระหว่างฝั่งตะวัดตกของประเทศไทยและฝั่งด้านใต้ของประเทศ
สหภาพพม่า 
  ด้านใต้ นับจากเส้นที่ลากจากแหลมพระเจ้า จังหวัดภูเก็ ต ตรงไปยังแหลม 
Pedropunt ทางเหนือของเกาะสุมาตรา  
  ด้านตะวันตก จากปลายแหลม Pedropunt  ลากผ่านหมู่เกาะ Nicobar แหลม 
Sandy Point ที่  Little Andaman ผ่านหมู่ เกะใหญ่ของหมู่ เกาะ Andaman ตรงไปยังแหลม 
Negrais บนฝั่งในประเทศสหภาพพม่า 
  ด้านเหนือ  ครอบคลุมชายฝั่งตอนใต้ของประเทศสหภาพพม่า 
  ด้านตะวันออก ครอบคลุมชายฝั่งทางใต้และตะวันออกขงประเทศสหภาพพม่า
ชายฝั่งด้านตะวันตกของประเทศไทยบริเวณแหลมพระเจ้า จังหวัดภูเก็ต 

 ช่องมะละกา  คือ  พื นที่ที่อยู่ระหว่างฝั่งตะวันตกของแหลมมลายู และฝั่งตะวันตกของ
ประเทศไทยกับฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา 
  ด้านใต้  นับจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือแหลม Kedabu ไปตามชายฝั่งเกาะสุมาตรา
จนถึง Pedropunt 
  ด้านตะวันตก นับจากเส้นตรงที่ลากจาก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ Pedropunt    
ไปจนถึง บริเวณแหลมพระเจ้า จังหวัดภูเก็ต 
  ด้านเหนือ  จากแหลมพระเจ้า จังหวัดภูเก็ต ไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว
ชายฝั่งของประเทศไทยไปตลอดแนวชายฝั่งตะวันตกของแหลมมลายู จนถึงแหลม Piai  
  ด้านตะวันออก  นับจากเส้นตรงที่ลากจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ แหลม Piai ไปยัง
เกาะ Iyu Kecil ลากต่อไปยังด้านเหนือของเกาะ Karimun Kecil ลากต่อไปยังด้านทิศใต้จนถึงแหลม 
Kedabu 

 
รูป LIMIT OF THE SEA 

GULF OF THAILAND AND SOUTH CHINA SEA 
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๓-๔๕ 

 

 
รูป LIMIT OF THE SEA 

ANDAMAN SEA AND MALACCA STRAIT 

      ๒.๒ ชื่อแผนที่  การก้าหนดชื่อแสดงลงในแผนที่เดินเรือไทย  แบ่งอออกได้เป็น ๓ 
ลักษณะดังนี  

           ๒.๒.๑ ชื่อเฉพาะ  ให้ตั งชื่อตามต้าบลที่ส้าคัญและชาวเรือทั งหลายรู้จักกัน
โดยทั่วไปจะใช้กับแผนที่มาตราส่วนใหญ่ที่ครอบคลุมบริเวณไม่กว้างนัก เช่น “ท่าเรือพาณิชย์แหลม
ฉบัง”  “ทางเข้าแม่น้ าเจ้าพระยา”  “อ่าวสัตหีบและบริเวณใกล้เคียง” เป็นต้น 

           ๒.๒.๒ ชื่อเฉพาะและชื่อเขต ในกรณีที่แสดงชื่อเฉพาะแล้ว แต่บริเวณของ
แผนที่ระวางนั นครอบคลุมพื นที่กว่างมากเกินกว่าจะใช้ชื่อเฉพาะ ก็ให้ก้าหนดชื่อเขตลงไปด้วย เช่น 

 

ทางเข้ากระบ่ี 

ตั้งแต่แหลมหางนาค ถึง เกาะปู 

 

            ๒.๒.๓ อีกกรณีหนึ่ง  คือ  เมื่อใช้ชื่อเฉพาะแล้วแผนที่แผ่นนั นมีบริเวณแคบ  
เป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งของชื่อเฉพาะก็ให้ก้าหนดชื่อเขตลงไปด้วย เช่น 

 

แม่น้ าเจ้าพระยา 

ตั้งแต่สมุทรปราการ ถึง สะพานพระราม ๖ 
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๓-๔๖ 

 

            การเขียนชื่อเขตนั นให้เรียกชื่อของต้าบลที่ที่มีความส้าคัญจากขอบแผนที่
ด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งโดยถือหลักดังนี  

    ก. เมื่อแผนที่ระวางนั นมีขอบลองจิจูดยาวกว่าขอบละติจูด (แผนที่
ตามแนวนอน) ให้แสดงชื่อต้าบลที่ที่อยู่ใกล้ขอบแผนที่ทางด้านตะวันตกไปยังต้าบลที่ที่ใกล้ขอบแผนที่
ทางด้านตะวันออก (ซ้ายไปขวา)  เช่น แผนที่หมายเลข ๓๐๘ (ภูเก็ต ถึง กันตัง) เป็นต้น 

    ข. เมื่อแผนที่ระวางนั นมีขอบละติจูดยาวกว่าขอบลองจิจูด (แผนที่
ตามแนวตั ง) ให้แสดงชื่อต้าบลที่ที่อยู่ใกล้ขอบแผนที่ด้านใต้ไปยังต้าบลที่ที่อยู่ใกล้ขอบแผนที่ด้าน
เหนือ (ล่างไปบน) เช่น แผนที่หมายเลข ๒๐๔ (สงขลา ถึง แหลมคอกวาง) เป็นต้น 

   ชื่อเขต เมื่อแผนที่ระวางนั นครอบคลุมบริเวณกว่างมากไม่สามารถตั งชื่อ
เฉพาะได้ก็ให้แสดงชื่อเขตแต่อย่างเดียวโดยใช้หักเกณฑ์ดังที่กล่าวมาแล้ว  ถ้าจ้าเป็นก็อาจก้าหนดชื่อ
เขต จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก หรือจากทิศเหนือมาทางทิศใต้ก็ได้ เพ่ือความเหมาะสม 
เช่น แผนที่หลายเลข ๐๔๕ (กรุงเทพฯ ถึง สิงคโปร์) เป็นต้น 

 ๓. มาตราส่วน  มาตราส่วน  ให้เขียนมาตราส่วนธรรมดาลงไว้ เพ่ือให้ผู้ใช้แผนที่ทราบว่า
แผนที่ระวางนั นใช้มาตราส่วนเท่าใดและใช้ละติจูดใดเป็นมาตรฐานในการสร้าง เช่น 

   มาตราส่วน ๑ : ๒๐ ๐๐๐  ที่ แลต. ๑๓๐ ๑๐, 

 ๔. หน่วยที่ใช้วัดความลึกในแผนที่  แสดงหน่วยที่ใช้นับความลึกของน ้าเป็นเมตร เป็นวา 
หรือเป็นฟุต ส้าหรับแผนที่เดินเรือไทยใช้ “หยั่งน้ าเป็นเมตร” ทั งนี เพ่ือให้ผู้ใช้แผนที่ได้ทราบว่า 
ตัวเลขความลึกของน ้าที่แสดงนั นมีหน่วยนับเป็นหน่วยอะไร 
 ๕. พื้นเกณฑ์หักน้ า ให้เขียนข้อความแสดงให้ทราบว่า ระดับน ้าอะไรเป็นพื นเกณฑ์ในการ
นับความลึกของน ้า เช่น ถ้าใช้ระดับน ้าลงต่้าที่สุดเป็นพื นเกณฑ์ก็ให้เขียนว่า “หักลงหาระดับน้ าลงต่ า
ที่สุด” ถ้าใช้ระดับน ้าลงหน้าน ้าเกิดธรรมดาเป็นพื นเกณฑ์ก็ให้เขียนว่า “หักลงหาระดับน้ าลงหน้าน้ า
เกิดธรรมดา” ส้าหรับแผนที่เดินเรือไทย ใช้พื นเกณฑ์หักลงหาระดับน ้าลงต่้าที่สุด 

 ๖. หน่วยที่ใช้วัดความสูงในแผนที่  ความสูงให้เขียนข้อความอธิบายว่า ตัวเลขความสูงที่
มีอยู่ตามที่ต่าง ๆ ในแผนที่นั นใช้หน่วยอะไรเป็นหน่วยนับและนับจากระดับใดส้าหรับแผนที่เดินเรือ
ไทยใช้ “ความสูงนับเป็นเมตรจากระดับทะเลปานกลาง” 

 ๗. ชื่อ(และวัน)ของมูลฐานทางราบ  ในสารบัญแผนที่เดินเรือนั นให้แสดงพื นหลักฐาน
ทางราบด้วย  เพ่ือผู้ใช้จะได้ทราบว่าแผนที่ระวางนั นสร้างขึ นโดยใช้พื นหลักฐานทางราบอะไร ใน
ปัจจุบันแผนที่เดินเรือไทยใช้พื นหลักฐานทางราบ ๒ แบบ คือ 

อินเดียน ดาตั้ม ๒๕๑๘ 

หรือ 

พื้นหลักฐาน WGS 84 

 ๘. ระบบทุ่นเครื่องหมายที่ใช้  ให้เขียนระบบทุ่นที่ใช้ในแผนที่เดินเรือ ส้าหรับแผนที่
เดินเรือไทยใช้ ระบบทุ่นของสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ ภูมิภาค A (สีแดงอยู่ทางซ้าย) 
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๓-๔๗ 

 

 ๙. ชื่อของแบบการฉายแผนที่   โครงสร้างแผนที่ ให้เขียนชื่อโครงสร้างที่ใช้สร้างแผนที่
นั นลงไว้ ส้าหรับแผนที่เดินเรือทั่วไปโดยปกติองค์การอุทกศาสตร์สากลก้าหนดให้ใช้ “โครงสร้างเมอ
เคเตอร์” ยกเว้นแผนที่เดินเรือที่อยู่บริเวณละติจูดสูงๆ 

 ๑๐. การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  รายการส้ารวจทางทะเล ให้เขียนชื่อหน่วยงาน 
เดือน และปี ที่ท้าการส้ารวจแผนที่นั น ถ้าเป็นแผนที่ที่รวบรวมมาจากการส้ารวจหลายปี ก็ให้เขียนว่า 
ส้ารวจจากปีใดถึงปีใด และถ้าเป็นแผนที่ที่รวบรวมมาจากหน่วยงานหลายหน่วย หรือจากแผนที่
ต่างประเทศที่เชื่อถือได้ก็ให้เขียนลงไปด้วยว่าได้หลักฐานการส้ารวจของใคร ประเทศใดและแผนที่
หลายเลขใดไว้ด้วย  เช่น 

ส ารวจโดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ มกราคม ๒๕๓๖ – มีนาคม ๒๕๓๖ 

หรือ 

ส ารวจโดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๑๔ – พ.ศ.๒๕๑๕ 

หรือ 

ส ารวจโดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๓๕ – พ.ศ.๒๕๓๖ 

เลขความลึกน้ าตัวตรงน ามาจากแผนที่อังกฤษ หมายเลข ๒๕๔๒ และ ๓๙๖๑ 

  รายการบนบก ถ้าเห็นว่ามีความจ้าเป็นก็ให้เขียนชี แจงลงไปว่า รายการบนบกได้
รวบรวมมาจากหน่วยงานใด ส้ารวจเมื่อใดและจากแผนที่บกหมายเลขใด 

  การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล อาจอ้างที่หมายเหตุในสารบัญหรือหมายเหตุอ้างอิง
ที่แยกออกจากแผนภาพแหล่งที่มาของข้อมูล  

 ๑๑. สารบัญของส่วนต่อแผนที่  สารบัญของส่วนต่อแผนที่ ให้ข้อมูลที่จ้ากัดซึ่งไม่อยู่ใน
หรอืแตกต่างจากสารบัญแผนที่หลัก 

 ๑๒. หมายเหตุค าเตือนและหมายเหตุค าอธิบายเพิ่มเติม 

  หมายเหตุค้าเตือน  (CAUTIONARY NOTES) ถ้าผู้สร้างเห็นว่ามีสิ่งใดที่ชาวเรือควร
จะทราบ เพ่ือป้องกันอันตรายต่อการเดินเรือ ซึ่งไม่สามารถเขียนแสดงไว้ในแผนที่ได้ ก็ให้เขียนเป็นค้า
เตือนลงในบริเวณใกล้เคียงกับสารบัญ เช่น เขตอันตรายต่อการเดินเรือเนื่องจากมีท่อน ้ามันใต้น ้า 
กระแสน ้าผิดปกติข้อห้ามที่ส้าคัญตามข้อบังคับการท่า ความสัมพันธ์กับแผนที่ข้างเคียง ต้าบลที่จอด
เรือ เป็นต้น 

  หมายเหตุค้าอธิบาย (EXPLANATORY NOTES) ถ้าผู้สร้างเห็นว่ามีสิ่งใดที่ชาวเรือ
ควรจะทราบเป็นพิเศษก็ให้เขียนอธิบายลงไว้เช่นเดียวกับค้าเตือน เช่นสถานีที่จะรับข่าวอากาศ 
ความคลาดเคลื่อนที่ผิดปกติของเข็มทิศ การหาดิวิเอชั่นกับที่หมายในแผนที่ เป็นต้น 

หมายเหตุ ค้าเตือนและหมายเหตุค้าอธิบายมีไว้เพ่ือช่วยเหลือนักเดินเรือให้ได้ทราบข้อมูลที่ส้าคัญ   
ถ้าพื นที่ที่เป็นบกมีขนาดเล็กเกินไปก็อาจจ้าเป็นต้องวางหมายเหตุเหล่านี ไว้ในเขตพื นที่ที่เป็นน ้าซึ่ง
ปราศจากรายละเอียดการเดินเรือที่ส้าคัญ หมายเหตุควรเป็นข้อความที่สั นและกระชับที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้โดยคงความถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย ควรหลีกเลี่ยงค้าจ้ากัดความทางด้านอุทกศาสตร์ที่เป็น
ค้าศัพท์เฉพาะ 
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๓-๔๘ 

 

หมายเหตุค้าเตือนและหมายเหตุค้าอธิบายให้เขียนอักษรไทย แบบตัวตรงเส้นหนาบาง และให้เขียน
อักษรโรมันด้วยตัวใหญ่และตัวเล็ก แบบตัวพิมพ์ตรงเส้นหนาบาง ตามปกติจะพิมพ์ในสีเดียวกันกับ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเช่น ค้าเตือนเกี่ยวกับเรืออับปาง หรือกระแสน ้า จะพิมพ์ด้วยสีด้า (Black)       
ค้าเตือนเกี่ยวกับพื นที่ฝึกยิงอาวุธ หรือ พื นที่ทอดสมอ จะพิมพ์ด้วยสีม่วงแดง (Magenta) 

 

ตัวอย่างหมายเหตุค้าเตือน 

 ข้อมูลประกอบอ่ืนๆที่แสดง 

 ๑. บรรทัดมาตราส่วน  บรรทัดมาตราส่วน ให้มีบรรทัดมาตราส่วนธรรมดาของแผนที่นั น 
ๆ มีหน่วยเป็นเมตรไว้ด้านข้างของขอบแผนที่ ตามมาตรฐานการสร้างขอบแผนที่ INT2 โดยความยาว
ของบรรทัดมาตราส่วนต้องไม่น้อยกว่าระยะห่างของเส้นวงขนานละติจูดหรือเส้นกริด ตัวเลขก้ากับ
แสดงระยะของมาตราส่วน ใช้ตัวเลขอารบิค แบบตัวตรงเส้นเท่า ค้าว่า METRES ใช้อักษรตัวพิมพ์
ใหญ่ แบบตัวตรงเส้นเท่า ในกรณีที่มีความจ้าเป็นอาจวางบรรทัดมาตราส่วนไว้ที่อ่ืนก็ได้ 

 ๒. ค าอธิบายกริด  ค้าอธิบายกริดจะเขียนรวมเป็นกลุ่ม เพ่ือให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าแผนที่
เดินเรือระวางนั นอยู่บริเวณกริดโซนใดตามระบบกริดทรานสเวอร์สเมอเคเตอร์สากล การเขียน
ค้าอธิบายกริด ให้เขียนตัวเลขอักษรประจ้ากริดโซน อักษรประจ้าจัตุรัส ๑๐๐,๐๐๐ เมตร ตัวเลข
แสดงค่ากริดของต้าบลที่ให้เขียนติดกันโดยไม่ต้องเส้นวรรค ค้าอธิบายกริดจะวางไว้ต่อท้ายสารบัญ
แผนที่และแสดงด้วยสีม่วง (Magenta) ในกรณีที่มีความจ้าเป็นอาจวางไว้ที่อ่ืนก็ได้ 

 ๓. รายการน้ า  รายการน ้า ให้เขียนข้อความอธิบายรายการน ้า ที่ปรากฏในแผนที่ระวาง
นั น ๆ ลงไว้ในกรอบต่อจากค้าอธิบายกริดบริเวณใต้สารบัญ หรือในกรณีท่ีพื นที่ไม่เพียงพออาจจะวาง
ไว้ที่อ่ืนที่เหมาะสมก็ได้ในรายการน ้าจะแสดงข้อความดังนี  คือ 

    - ชื่อสถานีน ้า 

    - ต้าบลที่ของสถานีน ้า (ละติจูด ลองจิจูด) 

    - ระดับน ้าทะเลปานกลางเหนือเส้นเกณฑ์ 

    - ความสูงนับเป็นเมตรเหนือเส้นเกณฑ์ จะประกอบไปด้วย 

    - ระดับน ้าขึ นเต็มที่ปานกลางหน้าน ้าเกิด 
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    - ระดับน ้าขึ นเต็มที่ปานกลางหน้าน ้าตาย 

    - ระดับน ้าลงเต็มที่ปานกลางหน้าน ้าตาย 

    - ระดับน ้าลงเต็มที่ปานกลางหน้าน้าเกิด 

 

 
ตัวอย่างค่ารายการน ้า 

 ๔.  ค่าแก้พิกัดภูมิศาสตร์  ปัจจุบันค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ได้จากเครื่องหาต้าบลที่เรือด้วย
ดาวเทียมได้จากการค้านวณบนสัณฐานโลกแบบ World Geodetic System (WGS84) ซึ่งแผนที่
เดินเรือไทยได้เปลี่ยนการค้านวณโครงสร้างแผนที่เป็นแบบสัณฐานโลก World Geodetic System 
(WGS84) แล้ว แต่เนื่องจากยังคงมีแผนที่บางระวางจ้าเป็นต้องใช้การค้านวณโครงสร้างแผนที่บน
สัณฐานโลกแบบ Everest Spheroid อยู่ จึงต้องเขียนแสดงค่าแก้พิกัดภูมิศาสตร์ดังกล่าวเพ่ือให้ได้
ค่าพิกัดต้าบลที่เรือถูกต้อง การเขียนให้เขียนอักษรไทย แบบตัวตรงเส้นหนาบาง และให้เขียนอักษร
โรมันด้วยตัวใหญ่และตัวเล็ก แบบตัวพิมพ์ตรงเส้นหนาบาง ค่าแก้พิกัดภูมิศาสตร์จะวางไว้ใกล้เคียง
สารบัญแผนที่ ในกรณีที่ไม่มีที่ว่างพออาจวางไว้ที่อ่ืนก็ได้ 

 
ส้าหรับแผนที่ที่ค้านวณโครงสร้างแผนที่เป็นแบบสัณฐานโลก World Geodetic System (WGS84) 

 

 

 

 

 

 

ส้าหรับแผนที่ที่ค้านวณโครงสร้างแผนที่เป็นแบบสัณฐานโลก Indian Datum 2518 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๓-๕๐ 

 

 

 ๕. ภาพวิว  ในกรณีที่ผู้สร้างพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรมีภาพวิวประกอบ เพ่ือให้ผู้น้าเรือ
เข้าใจทัศนียภาพดีขึ น เช่น ในบริเวณทางเข้าปากแม่น ้า ร่องน ้าที่ส้าคัญ ต้าบลที่จอดเรือ เป็นต้น  ก็ให้
เขียนภาพวิวแสดงด้วย  พร้อมทั งต้องแสดงทิศระยะทาง และต้าบลที่ลงไปด้วย 

 ๖. ข้อความขอความร่วมมือจากชาวเรือ  ให้แสดงข้อความขอความร่วมมือจากชาวเรือ 
ส้าหรับในกรณีที่ชาวเรือพบสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือสงสัยว่าจะเป็นอันตราย เพ่ือน้า
ข้อมูลเหล่านี มาแก้ไขให้แผนที่เดินเรือทันสมัยตลอดเวลา จึงต้องแสดงข้อความดังกล่าวทั งอักษรไทย
และอักษรโรมัน แบบตัวตรงเส้นหนาบาง และจะวางไว้นอกขอบแผนที่ มุมขวาบน ในกรณีที่ไม่มีที่
ว่างพออาจวางไว้ที่อ่ืนก็ได้ 

 
 

  ๗. สารบัญย่อ  ถ้าแผนที่แผ่นนั นมีแผนที่ขยายที่สร้างขึ นเป็นพิเศษ ส้าหรับตอน
หนึ่งตอนใดและพิมพ์ลงในแผนที่แผ่นนั นด้วยแล้วก็ให้แสดงสารบัญแต่เพียงย่อ ๆ คือ แสดงแต่เพียง
ชื่อเฉพาะ มาตราส่วนและบรรทัดมาตราส่วน เท่านั น 
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ตัวอย่างสารบัญย่อ 

 

 
  

ประเทศไทย 
อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก 

เกาะจวง ถึง เกาะกง 
มาตราส่วน ๑ : ๒๔๐ ๐๐๐ ที่ แลต. ๑๐ 

หยั่งน ้าเป็นเมตร 
หักลงหาระดับน ้าลงต่้าที่สุด 

ความสูงนับเป็นเมตรจากระดับทะเลปานกลาง 
อินเดียน ดาตั ม ๒๕๑๘ 

ระบบทุ่นของสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ (สีแดงอยู่ทางซ้าย) 
โครงสร้างเมอเคเตอร์ 

ส้ารวจโดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๑๔ – พ.ศ.๒๕๑๕ 
 

THAILAND 
GULF OF THAILAND – EAST COAST 

KO CHUANG TO KHO KONG 
SCALE 1 : 240 000 at lat 10 

SOUNDING IN METRES 
Reduced to Lowest Low Water 

HEIGHTS IN METRES ABOVE MEAN SEA LEVEL 
Indian Datum 1975 

IALA Maritime Buoyage System – Region A (Red to port) 
Mercator Projection 

Surveyed by the Hydrographic Department, Royal Thai Navy, 1971 - 1972 
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๓.๖  หมายเลขแผนที่ โฆษณาบันทึก บรรณาธิกรบันทึก (CHART NUMBER, PUBLICATION 
NOTE AND EDITION NOTE) 

 หมายเลขแผนที่ (Chart Number)   หมายเลขแผนที่ ก้าหนดขึ นมาเพ่ือจัดหมวดหมู่
ของแผนที่ให้มีระบบ จะท้าให้ง่ายต่อการค้นหา สะดวกต่อการวางแผน และยังท้าให้ผู้ใช้ทราบว่า 
แผนที่หมายเลขนั นสร้างขึ นครอบคลุมบริเวณฝั่งใด ส้าหรับแผนที่เดินเรือไทยก้าหนดหมายเลขขึ น
ตามฝั่งที่ระวางนั นครอบคลุมอยู่ โดยมีหลักเกณฑ์การก้าหนดหมายเลขแผนที่ ดังนี  

  หมายเลขแผนที่ก้าหนดให้ใช้เลขอารบิค ๓ ตัว เช่น แผนที่หมายเลข ๑๐๒ ๒๒๕ 
๓๐๗ เป็นต้น 

  ตัวเลขตัวที่ ๑ แสดงฝั่ง หมายถึง 

   - แผนที่ที่ขึ นต้นด้วยหมายเลข ๑ แสดงว่าแผนที่แผ่นนั นเป็นแผนที่ที่มี
บริเวณอยู่ทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย ตัวอย่างเช่น แผนที่เดินเรือหมายเลข ๑๐๒  (เกาะจวง ถึง 
เกาะกง) ก็คือแผนที่บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

   - แผนที่ที่ขึ นต้นด้วยหมายเลข ๒ แสดงว่าแผนที่แผ่นนั นเป็นแผนที่ที่มี
บริเวณฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย ตัวอย่างเช่น แผนที่เดินเรือหมายเลข ๒๒๕ (อ่าวชุมพร) ก็คือแผนที่
บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก 

   - แผนที่ที่ขึ นต้นด้วยหมายเลข ๓ แสดงว่าแผนที่แผ่นนั นเป็นแผนที่ที่มี
บริเวณอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยและทะเลอันดามัน ตัวอย่างเช่น แผนที่เดินเรือหมายเลข 
๓๐๗ (พังงา ถึง ระนอง) ก็คือแผนที่บริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย 

   - แผนที่ที่ขึ นต้นด้วยหมายเลข ๐ แสดงว่าแผนที่แผ่นนั นเป็นแผนที่ที่มี
บริเวณครอบคลุมทั งสองหรือสามฝั่ง ตลอดจนน่านน ้าต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น แผนที่เดินเรือ
หมายเลข ๐๔๕ (กรุงเทพฯ ถึง สิงคโปร์) ก็คือแผนที่ครอบคลุมบริเวณทั งฝั่งตะวันออก ฝั่งตะวันตก
ของอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน 

  ตัวเลขสองตัวหลัง หมายถึง ล้าดับก่อนหลังในการสร้าง เช่น แผนที่หมายเลข ๒๐๔ 
๒๐๕ ๒๐๖ เป็นต้น 
   นอกจากนั นถ้าเป็นแผนที่ขยายเฉพาะส่วน จะเขียนแสดงอักษรโรมันต่อจาก
ตัวเลข เช่น แผนที่หมายเลข ๑๑๕A (ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ) แสดงว่าแผนที่แผ่นนั นเป็นแผนที่ขยาย
จากแผนที่หมายเลข ๑๑๕ (อ่าวสัตหีบและบริเวณใกล้เคียง) 
  การก้าหนดหมายเลขแผนที่ อ่ืนๆ ที่เป็นความลับทางราชการของกองทัพเรือ         
ทีน่อกเหนือจากแผนที่เดินเรือท่ัวไปและแผนที่พิเศษ อยู่ในความควบคุมของกรมข่าวทหารเรือ 

   ๑. แผนที่ลับ ใช้ตัวอักษร ล. น้าหน้าและมีตัวอักษรไทยตามหลัง เช่น ล.๑เป็นต้น 

   ๒. แผนทีเ่รือด้าน ้า ใช้อักษร ด. น้าหน้าและมีตัวเลขไทยตามหลัง เช่น ด.๑เป็นต้น 

   ๓. แผนที่พิเศษ ใช้อักษร พ. น้าหน้าและมีตัวเลขอารบิคตามหลัง เช่น พ.๑เป็นต้น 

   ๔. แผนที่ยุทธการ ใช้อักษร ย. น้าหน้าและมีตัวเลขอารบิคตามหลัง เช่น ย.๑๐๑ 
เป็นต้น 
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   ๕. แผนที่ลักษณะพื นท้องทะเล ใช้อักษร ท. น้าหน้าและมีตัวเลขอารบิค
ตามหลัง เช่น ท.201 เป็นต้น 

   ส้าหรับแผนที่สารบัญ แผนที่แสดงเขตเวลา ใช้อักษรไทยและโรมัน เช่น ก ข 
ค A B C โดยจะเขียนแสดงอักษรไทยไว้มุมซ้ายบน และอักษรโรมันไว้มุมขวาล่าง 

 ต าแหน่งและขนาดของหมายเลขแผนที่เดินเรือ  หมายเลขหรือตัวอักษรให้แสดงไว้ ๒ แห่ง 

  - ให้แสดงไว้ที่นอกขอบมุมซ้ายบน โดยเริ่มในแนวเดียวกับขอบด้านในของเส้นขอบ
นอกแผนที่ 

  - ให้แสดงไว้ที่นอกขอบมุมขวาล่าง โดยให้หมายเลขหรือตัวอักษรสิ นสุดในแนว
เดียวกับขอบด้านในของเส้นขอบนอกแผนที่ 

  - ให้แสดง แบบตัวตรงเส้นเท่าหนา มีขนาดความสูง ๐.๘ ซม. และห่างจากขอบ
นอก ๐.๒ ซม. 

 

 
 โฆษณาบันทึก (Publication Note) และการคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์  (Copyright 
Legend)  แผนที่ทุกแผ่นต้องมีข้อความแสดงโฆษณาบันทึกและการคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ของแผนที่
แผ่นนั น เพ่ือให้ผู้ใช้ทราบว่าแผนที่แผ่นนี มีสถานที่ผลิตที่ใด วัน เดือน และปีใดที่จัดพิมพ์ขึ นเป็นครั ง
แรก หน่วยงานใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยแสดงรายละเอียดเหล่านี ไว้ที่กึ่งกลางขอบล่างของแผนที่ 
โดยมีหลักเกณฑ์การแสดงไว้ดังนี  

  - ให้แสดงสถานที่ผลิต วัน เดือน และปีที่สร้างเสร็จและการคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ลง
ไว้ที่บริเวณกึ่งกลางด้านล่างขอบนอกของแผนที่ด้วยอักษรไทยและอักษรโรมัน แบบตัวเอนเส้นหนา
บาง โดยให้อักษรโรมันอยู่บรรทัดล่าง ฐานของตัวอักษรโรมันก้าหนดให้อยู่ห่างจากขอบนอกของแผน
ที่ ๑ ซม. เท่ากันโดยตลอด 

  - เดือนที่สร้างเสร็จ ให้ใช้ค้าเต็มทั งอักษรไทยและอักษรโรมัน เช่น มีนาคม  March  
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 บรรณาธิกรบันทึก (Edition Note)  แผนที่ทุกแผ่นต้องมีข้อความแสดงบรรณาธิกร
บันทึกของแผนที่แผ่นนั น เพ่ือให้ผู้ใช้แผนที่ทราบความเป็นมาในการสร้างแผนที่ว่า แผนที่แผ่นนี ได้
จัดพิมพ์ขึ นครั งแรกแล้วต่อมามีการเปลี่ยนแปลงโดยการแก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศชาวเรือ หรือ
เปลี่ยนต้นฉบับใหม่เมื่อใด จัดพิมพ์เป็นครั งที่เท่าใด โดยต้าแหน่งที่วางคืออยู่ทางขวาของโฆษณา
บันทึก (หรือด้านมุมซ้ายล่างของแผนที่)  ส่วนของบรรณาธิกรบันทึก แบ่งได้เป็น ๔ ลักษณะ ตาม
ชนิดของการสร้างและแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี  

  ๑. แผนที่ออกใหม่ (New Chart)  แผนที่ออกใหม่ เป็นแผนที่ของแต่ละชาติที่
สร้างออกมาครั งแรกซึ่งอาจจะมีการขยายขอบเขตแผนที่เดิมและไม่ได้เป็นแผนที่ที่สร้างออกมาใช้
แทนแผนที่ตามขอบเขตหรือมาตราส่วนเดิม (ถ้าแผนที่หมายเลขเดิมถูกยกเลิกโดยแผนที่ออกใหม่ 
แผนที่หมายเลขเดิมนั นจะไม่สามารถแก้ไขให้ทันสมัยตามประกาศชาวเรือได้อีกต่อไป) แผนที่ออก
ใหม่ ใช้กับกรณีต่างๆ ดังนี  

   - เป็นแผนที่ครอบคลุมพื นที่ที่ไม่เคยสร้างเป็นแผนที่ ณ มาตราส่วนนั นมา
ก่อน (หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงมาตราส่วนเล็กน้อยหรือการแก้ไขขอบเขตของส่วนต่อของแผนที่ 
(inset plan) หรือส่วนขยายแผนที่ (plan) ไม่ถือว่าเป็นกรณีแผนที่ออกใหม่ 

   - มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของแผนที่หมายเลขเดิมอย่างมีนัยส้าคัญ  เช่น
เปลี่ยนแปลงขอบเขตแผนที่ให้ครอบคลุมพื นที่พัฒนาท่าเรือใหม่หรือมีการก้าหนดมาตรการจัด
เส้นทาง (routeing mesure) ใหม ่เปลี่ยนแปลงขอบเขตแผนที่เดิมมากกว่า ๒๕ % โดยประมาณ 

   - ปรับปรุงแผนที่ให้ทันสมัยอย่างมีนัยส้าคัญ เช่น ปรับปรุงการแสดง
สัญลักษณใ์ห้ทันสมัย การเปลี่ยนหน่วยความลึกของแผนที่หมายเลขเดิม 

   - เป็นแผนที่เดินเรือสากลหรือแผนที่ของแต่ละประเทศที่มีสร้างออกมาโดย
ประเทศอ่ืน 
แผนที่ออกใหม่นั นไม่มีความจ้าเป็นที่จะต้องลงรายละเอียดของข้อมูลใหม่และรายละเอียดต่างๆ ใน
แผนที่อาจจะน้ามาจากแผนที่หมายเลขอ่ืนๆ ที่สร้างมาก่อน 
การก้าหนดหมายเลขแผนที่และชื่อแผนที่ที่ออกใหม่ควรก้าหนดให้แตกต่างจากแผนที่หมายเลขเก่าที่
ถูกยกเลิกโดยแผนที่ออกใหม่นี  

  ข้อความบรรณาธิกรบันทึก ให้แสดงไว้ในลักษณะดังนี  

   - ให้แสดงล้าดับครั ง และเดือน ปี ที่พิมพ์แผนที่ไว้ที่ด้านล่างขอบนอกของ
แผนที่มุมขวาล่าง ห่างจากหมายเลขแผนที่ตัวแรกมาทางซ้ายมือ ๓ ซ.ม. ด้วยอักษรไทยแบบตัวตรง
เส้นหนาบาง และอักษรโรมันแบบตัวตรงเส้นเท่า โดยให้อักษรโรมันอยู่บรรทัดล่าง ฐานของตัวอักษร
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โรมันห่างจากขอบนอก ๑ ซม. เช่นเดียวกับโฆษณาบันทึก บรรณาธิกรบันทึกส่วนนี จะมีการ
เปลี่ยนแปลงล้าดับครั งที่พิมพ์และเดือนปี ใหม่ทุกครั งที่มีการพิมพ์แผนที่แผ่นนี ใหม่ 

  ๒. แผนที่บรรณาธิกรใหม่ (New Edition)  แผนที่บรรณาธิกรใหม่ เป็นแผนที่
พิมพ์ใหม่ของแผนที่หมายเลขเดิม มีการแก้ไขรายละเอียดที่ส้าคัญต่อการเดินเรือตามข้อมูลใหม่ ซึ่ง
ตามปกติจะแก้ไขตามประกาศชาวเรือ โดยที่ส่วนอื่นๆ ของแผนที่ยังคงเดิม 
แผนที่บรรณาธิกรก่อนหน้านี จะต้องถูกยกเลิกโดยปริยายและไม่สามารถแก้ไขให้ทันสมัยตาม
ประกาศชาวเรืออีกต่อไป 
หมายเลขแผนที่ยังคงเดิม แต่ถ้าแผนที่หมายเลขนั นมีการสร้างเป็นแผนที่เดินเรือสากลในบรรณาธิกร
ใหม่ จะต้องใส่หมายเลขแผนที่เดินเรือสากลไว้ด้วย 
  การเปลี่ยนแปลงขอบเขตแผนที่หรือรายละเอียดต่างๆ ในแผนที่ที่เข้าลักษณะของ
แผนที่บรรณาธิกรใหม่ 

   - การเปลี่ยนพื นเกณฑ์ทางราบหรือพื นเกณฑ์ความสูง 

   - มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตแผนที่ประมาณ ๒๕ % ของขอบเขตเดิม เช่น 
ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมรูปลักษณ์ท่ีส้าคัญต่อการเดินเรือ 

   - เปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือมาตราส่วนของส่วนต่อ ( inset plan) หรือส่วน
ขยาย (plan) ในแผนที่ 

   - มีการใส่เพิ่มหรือลบส่วนต่อ (inset plan) ในแผนที่ 

แผนที่บรรณาธิกรใหม่ควรมีการแก้ไขตามประกาศชาวเรือทั งหมดที่ส้าคัญที่ประกาศหลังจากมีการ
พิมพ์แผนที่บรรณาธิกรครั งก่อน แต่เนื่องจากเหตุผลต่างๆ ที่หลากหลาย ไม่สามารถแก้ไขตาม
ประกาศชาวเรือได้ทั งหมด ซึ่งจะออกเป็นแผนที่บรรณาธิกรใหม่แบบจ้ากัด 
ในบางสภาพแวดล้อม เช่น พื นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบริเวณชะวากทะเล (estuaries) 
เป็นปกติ (เช่น เกิดเป็นประจ้าทุกปี) อาจจะออกเป็นแผนที่บรรณาธิกรใหม่เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจต่อ
การใช้แผนที่เดินเรือของนักเดินเรือ 
  นอกจากนี การออกเป็นแผนที่บรรณาธิกรใหม่ยังใช้ในโอกาสที่มีการเปลี่ยนนโยบาย
และหลักปฏิบัติหลั งจากแผนที่บรรณาธิกรครั งหลังสุด เ พ่ือแก้ ไขแผนที่ ให้ ได้มาตรฐาน                 
โดยประกอบด้วย 

   - การลบหรือแทนที่สัญลักษณ์ที่ล้าสมัย 

   - การพิจารณาสัญลักษณ์เรืออับปางตาม INT1 K29 ให้ถูกต้องว่าสัญลักษณ์
เรืออับปางนั นพิจารณาแล้วไม่เป็นอันตรายต่อเรือผิวน ้าใดๆ ที่จะเดินเรือในพื นที่นั น 

   - การแก้ไขค้าเตือนต่างๆ  

   - การใช้สีในแผนที่ 

  ๓.  แผนที่ บร รณาธิ ก ร ให ม่แบบจ ากั ด  (Limited New Edition) แผนที่
บรรณาธิกรใหม่แบบจ้ากัด อาจใช้ในกรณีที่มีข้อมูลต้องลงไว้ในแผนที่โดยเร็ว แต่ข้อมูลนั นไม่สามารถ
ออกเป็นประกาศชาวเรือ หรือแผ่นปะตามประกาศชาวเรือ (NM block) ได้ เนื่องจากขอบเขตของ
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พื นที่หรือความซับซ้อนของข้อมูล หรือมีเหตุผลอ่ืนๆ จะออกเป็นแผนที่บรรณาธิกรใหม่ในเวลาอัน
ใกล้ ตัวอย่างเช่น 

   - ข้อมูลที่เป็นสาระส้าคัญต่อความปลอดภัยในการเดินเรือนั นมีความซับซ้อน
เกินไปหรือขอบเขตพื นที่ใหญ่เกินไปที่จะออกประกาศชาวเรือหรือแผ่นปะตามประกาศชาวเรือ (NM 
block) ตัวอย่างเช่น  มาตรการจัดเส้นทางใหม่ และมาตรการจัดเส้นทางที่ปรับปรุงใหม่   การใส่ท่อ
ทางใต้น ้า / สายเคเบิลใต้น ้าใหม่ตามเส้นทางที่ซับซ้อน   การใส่เลขน ้าใหม่ที่มีผลต่อความปลอดภัย
ในการเดินเรือ 

หมายเหตุ ในกรณีดังกล่าวข้างต้นซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในการเดินเรือและต้องด้าเนินการโดย
เร่งด่วน อาจจะออกเป็นประกาศชาวเรือ (ล่วงหน้า) เพ่ือรองรับในช่วงเวลาดังกล่าวก่อนออกเป็นแผน
ที่บรรณาธิกรใหม่แบบจ้ากัด 

   - การเปลี่ยนมูลฐานทางราบ (horizontal datum) ของแผนที่ในชุดเดียวกัน
ที่ต้องพิมพ์ในช่วงเวลาใกล้กัน 

   - การแก้ไขส่วนทับซ้อน (overlapping) หรือแก้ไขแผนที่มาตราส่วนเล็กกว่า
ให้มีความสอดคล้องกับแผนที่บรรณาธิกรใหม่หมายเลขอ่ืนๆ  

   - ใส่ข้อมูลจากการส้ารวจใหม่เต็มพื นที่ (บางส่วนของพื นที่อาจใช้ข้อมูลจาก
ประกาศชาวเรือ) 

   - แก้ไขเส้นวาริเอชั่นเท่า เมื่อมี new magnetic epoch 

  ๔. แผนที่พิมพ์เพิ่มเติม (Reprint)  แผนที่พิมพ์เพ่ิมเติม (บางครั งเรียกว่าพิมพ์
เพ่ิมเติมโดยแก้ไขให้ถูกต้อง (Revised Reprint หรือ Corrected Reprint) เป็นแผนที่บรรณาธิกร
ปัจจุบันที่น้ามาพิมพ์ใหม่โดยไม่มีการแก้ไขสิ่งที่เป็นสาระส้าคัญต่อการเดินเรืออ่ืนๆ นอกจากแก้ไข
ตามประกาศชาวเรือ นอกจากนี สามารถแก้ไขรายละเอียดอ่ืนๆ จากแหล่งข้อมูลที่ได้รับซึ่งไม่ใช่สิ่งที่
เป็นสาระส้าคัญต่อการเดินเรือ ส้าหรับแผนที่บรรณาธิกรปัจจุบันที่พิมพ์ก่อนหน้านี ยังคงมีผลใช้ใน
การเดินเรือได ้
เนื่องจากแผนที่บรรณาธิกรปัจจุบันที่พิมพ์ก่อนหน้านี ยังคงมีผลใช้ในการเดินเรือได้ จึงต้องพิจารณา
อย่างถี่ถ้วนในการลงรายละเอียดใหม่ในแผนที่ว่ารายละเอียดนั นต้องไม่มีการแก้ไขตามประกาศ
ชาวเรือ 
แผนที่พิมพ์เพ่ิมเติม ให้ลงหมายเลขประกาศชาวเรือหมายเลขล่าสุดที่ใช้แก้ไขแผนที่พิมพ์เพ่ิมเติมหรือ
ลงหมายเลขประกาศชาวเรือทั งหมดที่ออกหลังการพิมพ์แผนที่พิมพ์เพ่ิมเติมครั งก่อนหรือแผนที่
บรรณาธิกรครั งล่าสุด   โดยให้ลงไว้บริเวณมุมซ้ายล่างของขอบนอกแผนที่ 

 - ตัวเลขปี พ.ศ. ให้ใช้เลขไทยแบบตัวตรง และ ปี ค.ศ. ให้ใช้เลขอาราบิกตัวตรง 

 - ตัวเลข หมายเลข ปชร. ทั งเลขไทยและเลขอาราบิกให้ใช้ตัวเอน 

 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๓-๕๘ 

 

 ประกาศชาวเรือ (Notices to Mariners)   ในแผนที่ต้องแสดงข้อความ 'Notices to 
Mariners' หรือค้าอ่ืนค้าที่มีความหมายเดียวกัน เช่น 'small corrections' ที่มุมซ้ายล่างของขอบ
นอกแผนที่ เพ่ือให้นักเดินเรือใส่ข้อมูลของปีและหมายเลขประกาศชาวเรือตามที่ได้แก้ไขในแผนที่นั น
ตามประกาศชาวเรือ 
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๓.๗ การเขียนชื่อภูมิศาสตร์ 

 ชื่อภูมิศาสตร์  ชื่อภูมิศาสตร์เป็นสิ่งจ้าเป็นในการอ่านและการใช้แผนที่เดินเรือ อีกทั งมี
ประโยชน์ต่อการเดินเรือท้าให้ทราบชื่อที่หมายบนฝั่งและจุดหมายปลายทางตลอดเส้นทางการ
เดินเรือ 
เป็นที่ทราบกันดีว่าในการสร้างแผนที่นั น ไม่สามารถเขียนชื่อภูมิศาสตร์ลงบนแผนที่เดินเรือได้ถูกต้อง
ทั งหมดในเวลาเดียวกัน แต่ต้องอาศัยระยะเวลาต่อเนื่องเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข
โดยเฉพาะเมื่อสร้างต้นฉบับใหม่ทุกครั งจะต้องตรวจสอบแก้ไขชื่อภูมิศาสตร์ให้ถูกต้องที่สุด 

 การรวบรวมชื่อภูมิศาสตร์  บางครั งอาจจะเห็นว่าการค้นคว้า ค้นหา และรวบรวมชื่อ
ภูมิศาสตร์เป็นเรื่องที่ไม่ส้าคัญแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั น ชื่อภูมิศาสตร์เดิมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเวลาผ่านไปนานๆ จ้าเป็นต้องค้นหาและตรวจสอบชื่อที่ถูกต้องเสมอ 
องค์การอุทกศาสตร์สากลได้ให้ความส้าคัญต่อชื่อภูมิศาสตร์จากแผนที่เดินเรือและแผนที่ความ
ถูกต้องจากการประชุมหลายๆครั งที่ผ่านมา 

 การใส่ชื่อภูมิศาสตร์  ชื่อภูมิศาสตร์ก้าหนดให้ใช้ชื่อตามอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานเป็นหลักในกรณีที่ชื่อไม่ตรงกัน อาจจะวงเล็บชื่อที่ต่างกันไว้ด้วยก็ได้ แต่ การออก
เสียงจะต้องถูกต้องตามหลักภาษาไทย ส้าหรับชื่อภูมิศาสตร์ให้แสดงอักษรโรมันก้ากับด้วย โดยให้ใช้
หลักเกณฑ์ตามหลักการถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน แบบถ่ายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๒ ของ
ราชบัณฑิตยสถาน  เช่น วัด  ถอดเป็นอักษรโรมัน WAT ไม่ใช่ temple หรือ แม่น ้า ถอดเป็นอักษร
โรมัน Maenam เป็นต้น 
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๓-๕๙ 

 

 การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน ให้ใช้หลักเกณฑ์เพ่ิมเติม ดังนี  

  ๑. ค้าที่ก้าหนดไว้ในหนังสือสัญลักษณ์ อักษรย่อ ค้าศัพท์ที่ใช้ในแผนที่เดินเรือไทย 
บรรณาธิกรครั งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๓  ซึ่งถอดเสียงตามหลักการถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน แบบถ่าย
เสียง พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ใช้ตามที่ก้าหนดไว้ในหนังสือสัญลักษณ์ อักษรย่อฯ ดังนี  

     อักษรไทย     อักษรโรมัน 

   เกาะ   Ko 

   แหลม   Laem 

   หิน   Hin 

   เขา   Khao 

   บ้าน   Ban 

   โรงเรียน  Rongrian 

   ถนน   Thanon 

   สถานี   Sathani    

(หมายเหตุ ค้าว่า Sathani ใช้กับ สถานีรถไฟ ไม่ใช่สถานีต้ารวจ หรือสถานีอนามัย) 

  ๒. ค้าหลักที่ใช้ทั่วไปในแผนที่เดินเรือ ได้แก่ 

   อักษรไทย    อักษรโรมัน 

   วัด   Wat 

   อ่าว   Ao 

   แม่น ้า   Maenam 

   คลอง   Khlong 

   ควน   Khuan 

   ๓. ค้าที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หากปรากฏในหนังสือสัญลักษณ์ อักษรย่อ 
ค้าศัพท์ ที่ใช้ในแผนที่เดินเรือไทย บรรณาธิกรครั งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๓   ก็ให้ใช้ตามที่ก้าหนดไว้ใน
หนังสือหนังสือสัญลักษณ์ อักษรย่อ ฯ  เช่น 

   อักษรไทย  อักษรโรมัน 

   ศาลากลาง  Town hall 

   โรงพยาบาล Hospital 

   สถานีอนามัย Health office 

   ส้านักสงฆ ์ Monastery 

   อ่างเก็บน ้า  Reservoir  
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๓-๖๐ 

 

  ๔. ค้าอ่ืนๆ ที่ไม่ปรากฏในหนังสือสัญลักษณ์ อักษรย่อ ค้าศัพท์ ที่ใช้ในแผนที่เดินเรือ
ไทย บรรณาธิกรครั งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๓   ให้ใช้ตามค้าศัพท์ทั่วไปท่ีใช้กับค้าวิสามานยนามนั น เช่น 

   อักษรไทย  อักษรโรมัน 

          กองบัญชาการกองทัพเรือ  Royal Thai Navy Headquarters 

           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Thammasat University 

                      หมู่เกาะสุรินทร์  Surin Islands  

  ๕. ส้าหรับชื่อวิสามานยนามให้ถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันตามหลักการถอด
อักษรไทยเป็นอักษรโรมัน แบบถ่ายเสียง พ.ศ.๒๕๔๒   

ค้านามและสรรพนาม เช่น ชื่อจังหวัด อ้าเภอ เขา อ่าว แม่น ้า และอ่ืนๆ ให้แสดงไว้ทั งอักษรไทยและ
อักษรโรมัน 

   ชื่อจังหวัดและอ้าเภอ ให้แสดงอักษรไทย แบบตัวตรงเส้นหนาบาง และแสดง
อักษรโรมันด้วยอักษรใหญ่ แบบตัวพิมพ์เส้นหนาบาง ขนาดชื่อจังหวัดให้โตกว่าชื่ออ้าเภอ 

   ชื่อต้าบล หมู่บ้าน เขา เกาะ และอ่ืนๆ ให้แสดงอักษรไทย แบบตัวตรงเส้น
หนาบาง แสดงอักษรโรมันตัวใหญ่และตัวเล็ก แบบตัวพิมพ์ตรงเส้นหนาบาง และให้มีขนาดเล็กกว่า
ชื่ออ้าเภอ 

   ชื่อเขา และเกาะขนาดใหญ่ที่มีความส้าคัญ ให้แสดงอักษรไทยและอักษร
โรมัน ให้มีแบบและขนาดเดียวกับชื่อจังหวัด และอ้าเภอ 

   ชื่อมหาสมุทร ทะเล อ่าว ช่องแคบ และแม่น ้า ให้แสดงอักษรไทย แบบตัว
เอนเส้นหนาบาง แสดงอักษรโรมันด้วยตัวใหญ่ แบบตัวเอนเส้นหนาบาง 

    ให้แสดงตัวอักษรไทย แบบตัวเอนเส้นหนาบาง แสดงอักษรโรมันด้วยตัว
ใหญ่และตัวเล็ก แบบตัวเอนเส้นหนาบาง 

   ชื่อหินและที่ตื น ให้แสดงอักษรไทย แบบตัวตรงเส้นเท่าบาง แสดงอักษร
โรมันด้วยตัวใหญ่และตัวเล็ก แบบตัวพิมพ์ตรงเส้นเท่าบาง 

 หลักการใส่ชื่อภูมิศาสตร์ ค าอธิบาย อักษรย่อ ในแผนที่เดินเรือ มีหลักการดังนี  

  ๑. หลักท่ัวไป 

      ๑.๑ การพิจารณาใส่ชื่อภูมิศาสตร์ในแผนที่เดินเรือควรด้าเนินการอย่าง
รอบคอบเกี่ยวกับต้าบลที่ ประเภท รูปแบบ ระยะห่าง และการวางชื่อภูมิศาสตร์เพ่ือให้ชื่อภูมิศาสตร์
ปรากฏบนแผนที่เดินเรืออย่างชัดเจน 

      ๑.๒ ควรใส่ชื่อภูมิศาสตร์ทั งหมดที่มีความส้าคัญตามมาตราส่วนของแผนที่ 
โดยทั่วไปถ้าไม่สามารถใส่ชื่อภูมิศาสตร์ไว้ในแผนที่เดินเรือได้ทั งหมด ชื่อภูมิศาสตร์ที่ปรากฏใน
หนังสือน้าร่องน่านน ้าไทยควรลงไว้ในแผนที่เดินเรือมาตราส่วนใหญ่ในพื นที่บริเวณนั น 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๓-๖๑ 

 

      ๑.๓ ชื่อภูมิศาสตร์ที่ลงไว้ในแผนที่ จะต้องมีความส้าคัญต่อชาวเรือ ชื่อ
ภูมิศาสตร์ที่ลงไว้อาจใช้เพ่ือเน้นสัญลักษณ์ในแผนที่แต่ชื่อภูมิศาสตร์ที่ลงไว้มากเกินไปจะรบกวนการ
อ่านข้อมูลส้าคัญในแผนที่เดินเรือ 

      ๑.๔ ค้าว่าชื่อ (name) ในเนื อหาหลักการใส่ชื่อภูมิศาสตร์ ค้าอธิบาย อักษร
ย่อ ในแผนที่เดินเรือในที่นี  หมายรวมถึงค้าอธิบายและอักษรย่อด้วย  

  ๒. การใส่ชื่อตามแนวนอนหรือตามแนวเส้นโค้ง (Straight or Curved Names) 

       ๒.๑ นิยมใส่ชื่อตัวตรงไปตามแนวนอน ชื่อทั งหมดที่ไม่สามารถวางตาม
แนวนอนได้ให้วางชื่อตามแนวเส้นโค้ง ไม่ควรวางชื่อตัวตรงไปตามแนวเส้นตรงแนวเฉียง (ไม่ขนานกับ
แนวนอน) ยกเว้นชื่อที่แสดงทิศทางไปตามแนวรูปลักษณ์ในแผนที่เดินเรือ เช่น ท่อทางใต้น ้า หรือชื่อ
ที่วางไปตามพื นที่ที่แคบ หรือชื่อที่เป็นตัวย่อ เช่น FL.R ในกรณีที่วางชื่อตามแนวเส้นโค้งแล้วจะ
มองเห็นได้ไม่เด่นชัด 

       ๒.๒ ไม่ควรวางชื่อทับเส้นขอบฝั่งยกเว้นในกรณีที่ไม่มีที่ว่างพอที่จะวางไว้ที่
อ่ืนได ้

  ๓. ชื่อของจุดสัญลักษณ์และพื นที่ที่ไม่สามารถใส่ชื่อให้พอดีกับพื นที่นั นได้  

       ๓.๑ ข้อพิจารณาประการแรกคือให้วางชื่อให้ใกล้กับสัญลักษณ์นั นเพ่ือ
ป้องกันความสับสนว่าเป็นชื่อของสัญลักษณ์ไหนโดยชื่อที่วางจะต้องไม่อยู่ในต้าแหน่งที่บังสัญลักษณ์
จากการมองจากทะเล ชื่อบนบก ควรวางไว้บนบกทางด้านข้างของสัญลักษณ์ โดยเมื่อมองมาจาก
ทะเลจะต้องเห็นสัญลักษณ์นั นก่อนที่จะเห็นชื่อที่วางไว้ ดังภาพ 
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๓-๖๒ 

 

 

       ๓.๒ ข้อความที่อธิบายทุ่นก้ากับร่องน ้า เช่น ลักษณะไฟ หมายเลขทุ่น สีทุ่น 
ให้วางข้อความนั นในต้าแหน่งที่อยู่ด้านข้างของช่องทางเดินเรือ (fairway) รวมทั งให้เว้นที่ว่างส้าหรับ
ใส่หยดน ้าของทุ่นไฟให้หันไปทางด้านข้างของช่องทางเดินเรือ โดยในช่องทางเดินเรือจะต้องไม่มี
ข้อความอธิบายทุ่นก้ากับร่องน ้า ดังภาพ 

 

 
 

       ๓.๓ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อเกาะ ชื่อแหลม ให้วางไว้บนบก แต่ถ้าไม่มีที่ว่างบนบก
เพียงพอซึ่งจะต้องวางชื่อไว้ในน ้า ชื่อแหลมต้องไม่ทับเลขน ้าหรือข้อมูลส้าคัญอ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้แหลมนั น  

       ๓.๔ หากไม่ต้องพิจารณาถึงปัจจัยอ่ืนๆ (เช่น การมองมาจากทางทะเล) 
ข้อความที่อธิบายจุดสัญลักษณ์ให้วางไว้ใกล้จุดสัญลักษณ์นั น โดยให้จุดเริ่มต้นของข้อความอยู่
ทางขวาของจุดสัญลักษณ์ หรือให้จุดสิ นสุดของข้อความอยู่ ใกล้ทางซ้ายของจุดสัญลักษณ์ หากจุด
สัญลักษณ์มีขนาดเล็ก เช่น จุดความสูง อย่าวางข้อความให้แนวฐานล่างของข้อความอยู่แนวเดียวกับ
จุดสัญลักษณ์นั น เช่น อย่าวางตัวเลขจุดยอดเขาเป็น .321 ถ้าไม่มีที่ว่างที่จะวางไว้ทางขวาหรือ
ทางซ้ายของจุดสัญลักษณ์ ให้พิจารณาวางไว้ข้างบนจุดสัญลักษณ์ หรือข้างล่างจุดสัญลักษณ์นั น ดัง
ภาพ 
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๓-๖๓ 

 

 

       ๓.๕ การวางชื่อที่ยาวตั งแต่ ๒ ค้าขึ นไป ให้พิจารณาวางเป็น ๒ บรรทัดหรือ
มากกว่า หากข้อความนั นใช้อธิบายสัญลักษณ์ ข้อความที่วาง ๒ บรรทัดหรือมากกว่า เช่น ค้าอธิบาย
ของทุ่นไฟ ให้จัดข้อความให้จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ นสุดของข้อความของแต่ละบรรทัดอยู่ตรงกัน (แล้วแต่
กรณีจัดซิดช้าย หรือจัดชิดขวา) ให้อยู่ใกล้สัญลักษณ์นั น  

  ๔. ชื่อที่ใส่ตามแนวเส้นของรูปลักษณ์ (เช่น แม่น ้า คลอง ท่อทางใต้น ้า ขอบเขต) 

       ๔.๑ ชื่อที่วางตามแนวเส้นควรเว้นระยะระหว่างตัวอักษรเพ่ือแสดงถึ ง
ขอบเขตของรูปลักษณ์นั น ส้าหรับการวางชื่อของแม่น ้า ควรวางชื่อแม่น ้าไว้บริเวณที่มีความโค้งน้อย
ที่สุดและให้เลือกวางชื่อให้อยู่ในแนวนอนมากท่ีสุด 

 
       ๔.๒ วางชื่อให้อยู่ด้านบนของเส้น ชื่อและค้าอธิบายของเส้นที่แสดงถึง
ขอบเขตให้วางให้ขนานกับขอบเขตนั นและวางชื่อให้อยู่ภายในขอบเขตนั น ขอบเขตที่วางตัวในแนว
เหนือ-ใต้ ให้วางชื่อแล้วอ่านได้ง่ายจากแนวกึ่งกลาง (ซ้าย-ขวา) จากทางด้านล่างของแผนที่  

   ถ้าหากต้องวางชื่อตามแนวเส้นตรงเหนือ-ใต้  

    - ทางด้านซ้ายของแนวกึ่งกลางแผนที่ ให้วางชื่อให้อ่านจากด้านล่าง
ขึ นด้านบน 

    - ทางด้านขวาของแนวกึ่งกลางแผนที่ ให้วางชื่อให้อ่านจากด้านบนลง
ด้านล่าง 

   ถ้าหากวางชื่อตามแนวเส้นโค้ง อาจจะมีบางส่วนของชื่อที่วางกลับทิศกัน 

   ค้าอธิบายของเสี ยวไฟ ให้วางไว้ด้านบนของเส้นโค้งของเสี ยวไฟนั น 
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๓-๖๔ 

 

  ๕. ชื่อพื นที่ (ที่สามารถวางไว้ในขอบเขตของพื นที่ได้) 

       ๕.๑ ชื่อพื นที่ให้วางให้ควบคุมพื นที่ (command the space) โดยไม่ให้
กระจายมากเกินไป ซึ่งจะท้าให้ตัวอักษรของชื่อนั นไม่สัมพันธ์กัน 

 
       ๕.๒ ในกรณีที่ไม่ได้แสดงขอบเขตพื นที่ไว้ในแผนที่ ให้วางชื่อให้ขยายไปตาม
แนวแกนด้านยาวของพื นที่นั น ชื่อของเทือกเขาให้วางไปตามแนวสูงสุดของเทือกเขานั น 

 
       ๕.๓ ในกรณีที่แสดงขอบเขตพื นที่ไว้ในแผนที่ ชื่อที่วางไว้ไม่ได้แสดงถึง
ขอบเขตพื นที่ยกเว้นในกรณีที่วางชื่อยาวกว่าครึ่งหนึ่งของแกนกลางตามแนวยาว ซึ่งชื่อที่ลงไว้แน่น
เกินไปจะท้าให้รู้สึกอึด 

       ๕.๔ วางชื่อให้ผ่านจุดศูนย์ถ่วง (centre of gravity) ของพื นที่นั น ถ้าหาก
วางชื่อมากกว่า ๑ บรรทัด ชื่อของแต่ละค้าควรอยู่บรรทัดเดียวกัน ถ้าวางชื่อไว้ตังแต่ ๓ บรรทัดหรือ
มากกว่า ต้องก้าหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดให้เท่ากัน 

  ๖. ข้อพิจารณาอื่นๆ ในการวางชื่อ 

       ๖.๑ วางชื่อให้ชัดเจนว่าเป็นชื่อของสัญลักษณ์ไหน จะต้องไม่วางชื่อให้เกิด
ความคลุมเครือว่าเป็นชื่อของสัญลักษณ์ไหน การวางชื่อจะต้องวางโดยไม่ให้ห่างจากสัญลักษณ์นั น
มากเกินไป และไม่วางชื่อไว้ตรงกลางระหว่างสัญลักษณ์ ๒ สัญลักษณ์ ซึ่งจะท้าให้ขาดความชัดเจนว่า
เป็นชื่อของสัญลักษณ์ไหน 

       ๖.๒ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการวางชื่ออธิบายพื นที่หรือตามแนวยาว 
ตัวอักษรและค้า ควรวางให้มีระยะห่างเท่ากัน จะต้องไม่วางชื่อให้มีระยะห่างระหว่างตัวอักษร
มากกว่าความยาวของค้าที่ใช้ โดยทั่วไปการวางชื่อที่อยู่บรรทัดเดียวกัน ระยะห่างระหว่างค้าให้เว้น
ระยะเป็น 3 เท่าของระยะห่างระหว่างตัวอักษร 

      ๖.๓ การวางชื่อในน ้าจะต้องไม่วางให้กีดขวางช่องทางเดินเรือ ปากแม่น ้า 
ทางเข้าท่าเรือ การวางชื่อหมู่บ้าน ชื่อแหลม ให้วางไว้บนบก และการวางชื่อเกาะ ทะเลสาบ ที่ตื น   
ให้วางชื่อไว้บนพื นที่ของรูปลักษณ์นั น 
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๔-๑ 

 

บทที่ ๔ 

มาตรฐานงานสร้างแผนที่เดินเรือ 
๔.๑  คุณลักษณะเฉพาะของแผนที่เดินเรือตามข้อก าหนดขององค์การอุทกศาสตร์สากลส าหรับ
แผนที่มาตราส่วนกลาง และมาตราส่วนใหญ่  

มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของแผนที่เดินเรือที่เกิดขึ้นจากความเห็นชอบจากชาติต่างๆเพ่ือ
ใช้เป็นมาตรฐานในการสร้างแผนที่ รวมถึงการสร้างแผนที่มาตราส่วนกลาง และมาตราส่วนใหญ่เพื่อ
ความเป็นสากลของแผนที่ (INT)  

บทบาทของมาตรฐาน ประกอบด้วยสองส่วน คือ 

  ๑. ค าอธิบายของแนวความคิดทั่วไป และเหตุผลในการถ่ายทอดภาพของวัตถุต่าง ๆ 
ลงบนแผนที่เดินเรือ ซึ่งโดยมากสามารถใช้กับแผนที่เดินเรื ออิเล็กทรอนิกส์ และแผนที่เดินเรือ
กระดาษ 

  ๒. ความร่วมสมัยส าหรับคุณลักษณะของแผนที่เดินเรือ ซึ่งรวมไปถึงการใช้ตัวอักษร
และสัญลักษณ์ต่างๆในแผนที่ 

จุดมุ่งหมายประการแรกของแผนที่เดินเรือ คือ การแสดงข้อมูลที่เป็นที่ต้องการของนักเดินเรือ 
เพ่ือให้สามารถวางแผนการเดินเรือ และเดินเรือได้อย่างปลอดภัย ซึ่งในการสร้างแผนที่จ าต้องทราบ
ถึงความต้องการของนักเดินเรือ และเลือกเนื้อหาสาระของข้อมูลให้เหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และ
ข้อมูลที่ให้ต้องปราศจากความก ากวม ดังนั้นแผนที่เดินเรือจึงต้องการความถูกต้องของข้อมูล และ
ระวังไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด รวมถึงการให้ข้อมูลซึ่งไม่เกี่ยวข้องลงในแผนที่  จนเกิดการซับซ้อนของ
ข้อมูล เป็นเหตุให้เกิดความสับสนแก่ผู้ใช้แผนที่ 

 ความเป็นมาและหลักการ คุณลักษณะเฉพาะแผนที่เดินเรือมาตราส่วนกลางและมาตราส่วนใหญ่ 
เมื่อแรกเริ่มได้ถูกก าหนดโดยหน่วยงานสองหน่วยงานภายใต้องค์การอุทกศาสตร์สากล คือ 
คณะกรรมการแผนที่เดินเรือสากลแห่งทะเลเหนือ (North Sea International Chart Commission) 
(NSICC, ๑๙๗๒  – ๑๙๗๗ ) และคณะกรรมาธิการคุณลักษณะเฉพาะแผนที่ เ ดิ น เรื อ  (Chart 
Specifications Committee) (๑๙๗๗ – ๑๙๘๒) หลังจากนั้นในการประชุมอุทกศาสตร์สากล ครั้งที่ ๑๒ 
(the XIIth International Hydrographic (IH)) เ มื่ อ  เ มษายน  ๑๙๘๒  คณะกร รม า ธิ ก า ร คุณ
ลักษณะเฉพาะแผนที่เดินเรือ (Chart Specifications Committee,  CSC) ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น 
คณะกรรมาธิการมาตรฐานแผนที่เดินเรือ (Chart Standardization Committee)  ในการประชุม
อุทกศาสตร์สากล ครั้งที่ ๑๖ (the XVIth International Hydrographic (IH)) เมื่อเมษายน ๒๐๐๒ ก็มี
การเปลี่ยนชื่อเป็น คณะท างานมาตรฐาน แผนที่ เดินเรือ และแผนที่กระดาษ หรือ Chart 
Standardization and Paper Chart Working Group (CSCPWG) โดยคณะท างานี้ เป็นคณะท างาน
ของคณะกรรมาธิการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุทกศาสตร์และบริการ (Hydrographic Services and 
Standards Committee, HSSC) ซึ่งมีหน้าที่หลากหลาย หนึ่งในนั้นคือ ความรับผิดชอบในการ
ปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะของแผนที่เดินเรือที่ก าลังกล่าวถึงนี้ 
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๔-๒ 

 

 หลักการพื้นฐานในการจัดท าคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่ได้เคยก าหนดไว้โดย NSICC และ 
CSC ประกอบด้วย:  

  ๑. จุดเริ่มต้นจากรายละเอียดข้อก าหนดทางเทคนิคเดิมของแผนที่เดินเรือ (M-3 
Chapter B) ซึ่งในขณะนี้เนื้อหาเกือบทั้งหมดได้ถูกยกเลิกแล้ว อย่างไรก็ตามรายละเอียดของ
ข้อก าหนดเหล่านี้ครอบคลุมเพียงหนึ่งในสามของวัตถุต่าง ๆ ที่พบบนแผนที่เดินเรือเท่านั้น 

  ๒. การสร้างแผนที่ของชาติสมาชิก ในทางปฏิบัติที่มีความหลากหลายนั้น จะถูก
ทบทวนตรวจสอบ โดยตรวจสอบการใช้สัญลักษณ์ และค าแนะน าอักษรย่อต่าง ๆ ที่พบบนแผนที่
ล่าสุดของชาติสมาชิก 

  ๓. หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ใช้สาระส าคัญ  

   ๔. ความจ าเป็นในการจัดท าหลักการพ้ืนฐาน ก็เพ่ือท าให้แน่ใจว่าสิ่งต่าง ๆ มี
ความถูกต้องตามความเป็นจริง และต่อเนื่องกันทั้งหมด 

  ๕. สัญลักษณ์ท่ีเข้าใจได้ง่าย ถ้าเป็นไปได้ควรจะถูกรวมไว้ในค าอธิบายสัญลักษณ์ 

  ๖. สัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นใหม่ ที่ไม่ปรากฏในแผนที่เดินเรือของชาติต่าง ๆ ควรมีการ
ให้ค าแนะน าไว้เท่าท่ีจ าเป็น 

  ๗. เทคโนโลยีใหม่ในการสร้างแผนที่อัตโนมัติก็ได้รับการค านึงถึง แต่โดยมากในการ
ก าหนดคุณลักษณะของแผนที่ ฯ นั้น มักจะให้ความส าคัญกับวิธีการสร้างแผนที่ที่ชาติสมาชิกส่วน
ใหญ่ใช้อยู่ในขณะนั้น 

  ๘. โครงร่างของกลุ่มต่าง ๆ ของสัญลักษณ์ที่ก าหนดในคุณลักษณะเฉพาะ ฯ        
ถูกแสดงในสารบัญ โดยไล่เรียงจากหลักการท างานทั่วไปจนถึงรายละเอียดที่มีความจ าเพาะเจาะจง 

 จุดมุ่งหมายของคุณลักษณะเฉพาะของแผนที่เดินเรือ  คุณลักษณะเฉพาะแผนที่เดินเรือ
ขององค์การอุทกศาสตร์สากล, มีจุดมุ่งหมายให้กรอบมาตรฐานในการประกอบระวางแผนที่เดินเรือ
มาตราส่วนกลาง และใหญ่ของชาติสมาชิก ทั้งในแผนที่ของตนเอง และชุดของแผนที่ สากลของ IHO 
โดยสมาชิกต้องใช้ในการประกอบระวางแผนที่ตราบเท่าที่จะกระท าได้และอนุญาตให้กระท า ข้อบังคับที่ ๒ 
(regulation 2) ค านิยามในบทที่ ๕ (Safety of navigation ที่แก้ไขในปี 2000)   ตามข้อก าหนด
สากลว่าด้วยความปลอดภัยของชีวิตในทะเลปี ๑๙๗๔ (SOLAS 1974) ระบุว่า:  

‘Nautical chart or nautical publication is a special-purpose map or book, or  
a specially compiled database from which such a map or book is derived, 
that is issued officially by or on the authority of a government, authorized 
Hydrographic Office or other relevant government institution and is designed 
to meet the requirements of marine navigation*’ 

‘* Refer to appropriate resolution and recommendations of the 
International Hydrographic Organization concerning the authority and 
responsibility of coastal States in the provision of charting in accordance 
with regulation 9.’ 
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๔-๓ 

 

กล่าวโดยย่อนิยามข้างต้นหมายความว่า แผนที่และบรรณสารการเดินเรือ คือ แผนที่ หรือหนังสือ   
ที่ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลแผนที่ หรือหนังสือ โดยแผนที่ หรือบรรณสารการ
เดินเรือนี้ จะถูกผลิต แจกจ่าย โดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานอุทกศาสตร์ หรือหน่วยงาน หรือ
สถาบันของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เท่าเทียม และแผนที่หรือบรรณสารการเดินเรือนี้ ถูกออกแบบ     
เพ่ือความต้องการของการเดินเรือในทะเล 
อ้างถึงข้อบังคับข้างต้นนี้ องค์การอุทกศาสตร์สากลก าหนด และแนะน าให้ เป็นหน้าที่ของรัฐชายฝั่ง
โดยหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดให้มีแผนที่ หรือบรรณสารการเดินเรือตาม
ข้อบังคับท่ี ๙ 

 ขอบเขตของคุณลักษณะเฉพาะของแผนที่เดินเรือ  มาตราส่วนแผนที่เดินเรือตาม
คุณลักษณะเฉพาะนี้ ใช้ส าหรับแผนที่เดินเรือมาตราส่วนกลางและใหญ่ที่มีมาตราส่วน ตั้งแต่                   ๑ 
: ๒ ๐๐๐ ๐๐๐ และใหญ่กว่า มาตราส่วนเล็ก ตั้งแต่ ๑ : ๒ ๐๐๐ ๐๐๐  และเล็กกว่า ถูกบรรจุไว้ในคุณ
ลักษณะเฉพาะแผนที่เดินเรือขององค์การอุทกศาสตร์สากลส าหรับแผนที่สากลมาตราส่วนเล็ก (INT 
chart)  

  โปรดสังเกตว่า แผนที่มาตราส่วน ๑ : ๒ ๐๐๐ ๐๐๐ อาจจะพิจารณาว่าเป็นแผนที่
มาตราส่วนกลาง หรือเล็กก็ได้ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของแผนที่ระวางนั้น ๆ ที่ครอบคลุมพ้ืนที่เฉพาะ 
โดยแผนที่ ฯ นั้นจะถูกประกอบระวางตามคุณลักษณะเฉพาะแผนที่เดินเรือ ได้ตามความเหมาะสม 
และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

  องค์ประกอบทั่วไปของแผนที่เดินเรือ มาตรฐานของแผนที่เดินเรือเป็นสิ่งที่ต้องมี
การศึกษา เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างมาก ก่อนที่จะมีการยอมรับของความเป็นมาตรฐาน
ในเรื่องของสัญลักษณ์และอักษรย่อ ดังความต้องการที่จะให้แผนที่เดินเรือเป็นเอกสารที่มีข้อมูลของ
การเดินเรือบรรจุไว้อย่างมากมาย และยังประกอบด้วยข้อมูลส่วนอ่ืน เช่น ข้อมูลระดับน้ า และการ
บริการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินเรืออย่างพอเพียง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ชัดเจนโดยทั่วไปของแผนที่
เดินเรือ  

 แผนที่ดิจิตอล แบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ ราสเตอร์ และเวกเตอร์ โดยแผนที่
ราสเตอร์จะแสดงภาพเช่นเดียวกับแผนที่กระดาษ และไม่ต้องการกล่าวถึงเนื้อหาอีกส าหรับคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯของแผนที่ประเภทนี้ คุณลักษณะเฉพาะของแผนที่ราสเตอร์สามารถดูรายละเอียด
ได้ในเอกสาร IHO S-61 (Product Specification for Raster Navigational Charts) ค าว่าดิจิตอล
ในทีน่ี้ หมายความถึงแผนที่เวกเตอร์ ซึ่งสามารถดูค าแนะน าเฉพาะ ที่มีความส าคัญในมาตรฐาน IHO 
S-52 (Specification for Chart Content and Display Aspects of ECDIS) และมาต ร ฐ าน
ผลิตภัณฑ์แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุไว้ใน S-57 (IHO Transfer Standard for Digital 
Hydrographic Data) 
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๔-๔ 

 

 ศัพท์และข้อตกลงท่ีใช้ในคุณลักษณะเฉพาะของแผนที่เดินเรือ  การเขียนลักษณะเฉพาะ
ของแผนที่เดินเรือตามมาตรฐาน IHO ส าหรับแผนที่ประจ าชาติและแผนที่ระหว่างประเทศ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation) 

  - ใช้เครื่องหมายจุลภาคแทนจุดทศนิยม เช่น 0,1 

  - ไม่ใช้เครื่องหมายจุลภาคในการแบ่งหลักพัน เช่น 150 000 ไม่ใช้ 150,000 

  - ไม่เว้นช่องว่างระหว่างตัวเลขกับตัวย่อของหน่วยวัดระยะ เช่น 5m ไม่ใช้ 5 m 

  - ไม่ใช้เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ท้ายอักษรย่อ (จะใช้หลั งประโยค หรือหลัง
รายละเอียดของคุณลักษณะไฟ) 

  - การใช้เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (‘ ’) ยกเว้นในกรณีที่การยกขึ้นอ้างอิงนั้น 
เกิดขึ้นซ้อนกันกับการยกขึ้นอ้างอิงอ่ืน เมื่อเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ ”) ถูกใช้รอบ ๆ การยกขึ้น
อ้างอิงส่วนที่อยู่ข้างใน 

  - เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (‘ ’) ถูกใช้รอบ ๆ อักษรย่อ เมื่ออยู่ในเนื้อความ แต่
ไม่ใช้กับอักษรย่อในภาพเชิงกราฟิก 

 การบัญญัติศัพท ์

  - ค าว่าเส้นประใช้ ‘Dashed’ มากกว่าค าว่า ‘pecked’ 

  - ใช้ค าว่า ‘Sans serif’ มากกว่าค าว่า ‘Egyptian’ 

  - ใช้ค าว่า ‘Upright’ มากกว่าค าว่า ‘Roman’ 

  - ใช้ค าว่า ‘Sloping’ มากกว่าค าว่า ‘Italic’ 

  - ใช้ค าว่า ‘Continuous’ line มากกว่าค าว่า ‘firm’ หรือ ‘solid’ line 

  - ใช้ค าว่า ‘Bold’ มากกว่าค าว่า ‘heavy’ ส าหรับขนาดของเส้น 

  - ใช้ค าว่า ‘Fine’ มากกว่าค าว่า ‘light-weight’ ส าหรับขนาดของเส้น 

  - ใช้ค าว่า ‘International’ chart มากกว่าค าว่า ‘INT’ chart ยกเว้นเมื่ออ้างอิงถึง
หมายเลขเฉพาะของ INT Chart number เท่านัน้ เช่น INT 1403 เป็นต้น 

 ค าย่อสากล  ค าว่าอักษรย่อสากลถูกใช้ในการพิสูจน์ทราบอักษรย่อต่าง ๆ ที่ซึ่งได้รับ
ความเห็นพ้องในระดับสากล และถูกแนะน าส าหรับการใช้งานบนแผนที่เดินเรือ อักษรย่อบางตัวเป็น
อักษรย่อโดยทั่วไปในหลายภาษาอยู่แล้ว อีกประการหนึ่งอักษรย่อภาษาอังกฤษได้ถูกยอมรับและ
ประดิษฐ์ขึ้นตามนโยบายของ IHO และค าแนะน าของ IMO ที่เสนอให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของ 
นักเดินเรือ  
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๔-๕ 

 

  อักษรย่อสากล 
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๔-๖ 
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๔-๗ 

 

 ค าศัพท์ที่ใช้ส าหรับสี  เมื่อไม่มีการระบุสีส าหรับวัตถุบนแผนที่ ให้ใช้สีด าส าหรับวัตถุนั้น 
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการใช้สี  
  ‘Tint’ ใช้ส าหรับสีที่มีความต่อเนื่องบนแผนที่ และสีที่มีการลดความเข้มของสี หรือ
ผสมสีขาว และสีอ่ืน ๆ (screened or stippled tints) ซึ่งในบริบทควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นสีอย่างไร 
ค าว่า‘Solid’ ประกอบกับค าเรียกสีใด ๆ เช่น ‘Solid blue’ จะหมายความถึงสีน้ าเงินล้วนที่เป็น 
unscreened colour 

 การแสดงสัญลักษณ์  สัญลักษณ์ที่แสดงในข้อความของคุณลักษณะเฉพาะ มีลักษณะ
เช่นเดียวกับที่แสดงใน INT1 ด้วยหมายเลขอ้างอิงที่ตรงกัน ซึ่งตัวอ้างอิงใน  INT1 (คอลัมน์ที่ 5) มี
การอ้างอิงกับ S-4 Part B สัญลักษณ์นั้นยังคงใช้อ้างอิงในแผนที่กระดาษ ส่วนหนึ่งสัญลักษณ์ก็จะ
แยกเป็นชุด เพ่ือประโยชน์ส าหรับการแสดงผลบน ECDIS (ดู S-52 Annex A) 

 ขนาดของสัญลักษณ์ ขนาดของสัญลักษณ์ควรเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ส าหรับ
สัญลักษณ์ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นก็ให้เป็นไปตามขนาดที่ก าหนดไว้ หน่วยงานอุทกศาสตร์ควรจะเลือก
ขนาดของสัญลักษณ์ที่เหมาะสมส าหรับแต่ละสัญลักษณ์และไม่ควรลดทอนรายละเอียดของ
สัญลักษณ์เพราะจะท าให้เกิดการสับสน มันเป็นการดีกว่าที่จะรักษาความชัดเจนของข้อมูลไว้ ถ้า
จ าเป็นจริงๆ ก็ควรท าแผนที่ที่มีมาตราส่วนใหญ่ขึ้น ขนาดของตัวเลขน้ าไม่ควรมีขนาดที่ แตกต่างกัน 
เว้นเสียแต่ว่าหน่วยงานอุทกศาสตร์นั้นอาจใช้สัญลักษณ์ที่มีขนาดมากกว่าสองขนาดขึ้นไป ซึ่งผู้สร้าง
แผนที่อาจจะเลือกขนาดใดขนาดหนึ่งตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามขนาดจะต้องไม่เล็กจนยาก
ต่อมองเห็นข้อมูลนั้น ภายใต้แสงสว่างน้อยๆ และมักจะเป็นข้อสงสัยที่เกิดขึ้นบนสะพานเดินเรือ แต่ก็
มีบางกรณีที่มีการก าหนดใช้ขนาดสัญลักษณ์มากกว่าหนึ่งสัญลักษณ์ หรือขนาดที่อนุญาตให้วางตรง
กลางของพ้ืนที่ที่มีใหญ่ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับคุณลักษณะเฉพาะของแผนที่เดินเรือ 

 การแทนที่ของสัญลักษณ์ ในบางครั้งวัตถุสองลักษณะ (หรือมากกว่า) อยู่ในต าแหน่ง
เดียวกัน หรือใกล้กันซึ่งมีเนื้อที่น้อยแผนที่ เช่น เป็นอุปสรรคของแสดงลักษณะเครื่องหมายบนยอด
ของทุ่นผูกเรือ ผู้สร้างแผนที่จะต้องตัดสินใจจัดการกับเรื่องนี้ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์
กับนัยส าคัญของวัตถุนั้นต่อผู้ใช้แผนที่ โดยมีทางเลือกดังนี้: 

  - ละเว้นการลงคุณสมบัติของวัตถุที่มีความส าคัญน้อยกว่า 

  - ย้ายคุณสมบัติของวัตถุทั้งคู่จากต าบลที่เดิม ไปวางในพ้ืนที่ที่เพียงพอกับการวาง
สัญลักษณ์ท้ังคู่ในแผนที่  (ต าบลที่แน่นอนไม่มีความส าคัญต่อคุณสมบัติของวัตถุทั้งคู่) 

  - ย้ายคุณสมบัติของวัตถุเพียงเล็กน้อยจากต าบลที่เดิม (คุณสมบัติของวัตถุอันหนึ่งมี
ความส าคัญต่อต าบลที่ที่แน่นอน) ตามตัวอย่างข้างบนควรจะมีความถูกต้องในต าบลที่ ของการย้าย
ต าบลที่เพียงเล็กน้อยของทุ่นที่มีอุปสรรคในแผนที่ 

  - ยกเว้น ถ้าในต าบลที่ที่แน่นอนของวัตถุทั้งคู่มีความส าคัญ อาจวางสัญลักษณ์ของ
วัตถุขยับออกไปเล็กน้อย แล้วใช้ลูกศรสั้น ๆ ชี้ไปยังต าบลที่จริง วิธีนี้เป็นวิธีในการวางตัวเลขน้ านอก
ต าบลที่เครื่องหมายซึ่งอาจจะใช้เป็นต าบลที่ถาวรต้องไม่มีการเคลื่อนย้าย ในที่ซึ่งเลขความลึกน้ าอยู่
ในต าบลที่เดียวกับวัตถุอ่ืนอีกวัตถุหนึ่งนั้น เป็นไปได้โดยปกติที่จะเลือกความลึกน้ าตัวอ่ืน หรือวาง
ต าบลที่เลขความลึกน้ าห่างออกมาเล็กน้อยจากต าบลที่จริง และควรพิจารณาในเรื่องความเป็น
ระเบียบของความลึกน้ านอกต าบลที่ด้วย 
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๔-๘ 

 

 ค าศัพท์ส าหรับมาตราส่วนแผนที่  มาตราส่วนของแผนที่ถูกแบ่งออกเป็นประเภทของการ
เดินเรือที่เป็นไปตามความต้องการในการใช้งาน ความเป็นธรรมชาติของพ้ืนที่ที่ถูกครอบคลุมจ านวน
มากของข้อความ และปริมาณข้อความหลายๆอย่างในคุณลักษณะเฉพาะที่ถูกแสดงบนแผนที่เดินเรือ 
เช่น มาตราส่วนกลาง (medium-scale) มาตราส่วนใหญ่ (large-scale) ชุดแผนที่เดินเรือชายฝั่ง 
(continuous coastal series) มีความเจตนารมณ์ในการบ่งชี้ประเภทของแผนที่มากกว่าจะใช้ใน
การระบุมาตราส่วนที่แท้จริง ด้วยเหตุที่ว่ามาตราส่วนที่แท้จริงนั้นอาจจะแตกต่างกันพ้ืนที่ต่อพ้ืนที่ 
การระบุมาตราส่วนเฉพาะส าหรับแผนที่จึงไม่สามารถถูกก าหนดโดยกฎที่ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางที่ได้แนะน าไว้ 

 มาตราส่วนกลาง:  

  - แผนที่ทั่วไป (General): แผนที่เดินเรือผ่าน/แผนที่ขอบฝั่ง (Passage/landfall)  

   มาตราส่วน ๑ : ๒ ๐๐๐ ๐๐๐ – ๑ : ๓๕๐ ๐๐๐ 

  - แผนที่ชายฝั่ง (Coastal): แผนที่เดินเรือชายฝั่ง(Coastal navigation)                    

   มาตราส่วน ๑ : ๓๕๐ ๐๐๐  - ๑ : ๗๕ ๐๐๐ 

 มาตราส่วนใหญ:่  

  - แผนที่เข้าสู่ชายฝั่ง (Approach): แผนที่เข้าสู่ท่าเรือ (Port approach) แผนที่น่านน้ า
ชายฝั่งที่มีความซับซ้อนหรือ มีการจราจรหนาแน่น (Intricate or congested coastal waters)   

    มาตราส่วน ๑ : ๗๕ ๐๐๐ - ๑ : ๓๐ ๐๐๐ 

  - แผนที่ท่าเรือ(Harbour): แผนที่เข้าสู่ท่าเรือ/แผนที่ทอดสมอ/แผนที่ช่องทาง
เดินเรือ (Harbour/anchorage/narrow strait)  larger than ๑ : ๓๐ ๐๐๐ 

  - แผนที่เทียบเรือ (Berthing) : verylarge scale 

หมายเหตุ แผนที่ที่จัดอยู่ในชุดของแผนที่มาตราส่วนเล็ก (ท่ีรวบรวมไว้ใน S-4 Part C) เรียกว่าแผนที่ 
Overview  ดังนั้นแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๒ ๐๐๐ ๐๐๐ อาจเรียกได้ว่าเป็นแผนที่มาตราส่วนเล็ก 
(วัตถุประสงค์คือแผนที่ Overview ) หรือแผนที่มาตราส่วนกลาง (วัตถุประสงค์คือแผนที่เดินเรือผ่าน 
หรือแผนที่ขอบฝั่ง)   

 ขนาดของเส้น และเส้นประ  ยังไม่มีความพยายามในการพิจารณาก าหนดให้เป็น
มาตรฐานสากลในเรื่องขนาดของเส้น และเส้นประท่ีใช้ในการท าแผนที่ ดังนั้นการใช้งานจึงอยู่ในดุลย
พินิจของชาตินั้น ๆ ที่ใช้ขนาดของเส้นแตกต่างกัน และจ านวนของเส้นประต่อความยาวหนึ่ง
เซนติเมตร  เพ่ือให้เห็นความส าคัญของความแตกต่างของเส้นที่ใช้ในการสร้างแผนที่ และเส้น
ขอบเขตต่าง ๆ  
 ในหลายตอน โดยเฉพาะความส าคัญบางอย่างที่มีความแตกต่าง ความหมายของค าว่า   
เส้นบาง ‘fine’ หรือ เส้นหนา ‘bold’  แนะน าให้ขนาดความหนา 0,1mm ใช้ส าหรับเส้นบาง 
0,15mm ใช้ส าหรับเส้นขนาดกลาง (medium lines) และ 0,2mm ใช้ส าหรับเส้นหนา มีบางกรณีที่ 
มีการก าหนดความยาวเส้นประ เช่น ๑๐ ขีดของเส้นประต่อความยาวหนึ่งเซนติเมตร ใช้ส าหรับ
ขอบเขตของเสี้ยวไฟ 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๔-๙ 

 

 ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแผนที่  ค าศัพท์ต่อไปนี้ใช้ประกอบการแจกจ่าย เพ่ือ
ให้บริการแผนที ่

  a. New Chart (NC) 

  b. New Edition (NE) 

  c. Limited New Edition (LNE) อาจเรียกว่าบรรณาธิกรเร่งด่วน (Urgent NE, UNE) 
บรรณาธิกรใหม่ที่มีความส าคัญอันดับต้น (Priority NE, PNE) บรรณาธิกรใหม่แทรกด้วยแผ่นปะ     
(NE in lieu of NM Block, NEILOB) และค าอ่ืนที่อาจเป็นไปได้ 

  d. Reprint บางครั้งเรียกแผนที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่จัดพิมพ์ใหม่ (Revised 
Reprint)  

 หน่วยต่าง ๆ (Units)  มาตรฐานของหน่วยต่าง ๆ มีดังนี้ 

  - ความลึก และความสูง ต้องใช้หน่วยเป็นเมตร (m) และเดซิเมตร (dm) 

  - ความถูกต้องเชิงต าบลที่ ต้องใช้หน่วยเป็นเมตร (m) 

  - ระยะทางบนผิวโลก ต้องใช้หน่วยเป็นไมล์ทะเล (M), ระยะทางของสายเคเบิ้ลต้องใช้
หน่วยเป็นเมตร (m) 

  - ขนาดของความกว้าง ความยาวแผนที่ ต้องใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตร (mm)  

หน่วยของเวลา ต้องใช้ชั่วโมง (h), นาที (min หรือ m), วินาที (sec หรือ s) โดยอ้างอิงกับเวลา
มาตรฐานสากล (UTC) 

  - ความเร็วที่ ต้องใช้หน่วยเป็นนอต (kn) 

  - มาตรฐานหน่วยของต าบลที่เชิงภูมิศาสตร์ ควรเป็น องศา (°), ลิปดา (´), และจุด
ของลิปดา หรือองศา (°), ลิปดา (´), และฟิลิปดา (´´) โดยเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม 

  - หน่วยของแบริ่ง เช่น เส้นทางเดินเรือที่แนะน า, ค่าวาริเอชั่น ควรเป็นองศา  (°), 
และจุดขององศา การใช้ องศา (°) และลิปดา (´) โดยเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม 

 ต าบลที่เชิงภูมิศาสตร์  ต าบลที่เชิงภูมิศาสตร์ที่ถูกยกมาอ้างอิงบนแผนที่ มีความเกี่ยวข้อง
กับบรรณาสารการเดินเรือควรเป็นดังนี้: 

  - แสดงค่าต าบลที่ ฯ ด้วย องศา (°), ลิปดา (´), และจุดของลิปดา 

  - ใส่ช่องว่างหนึ่งเคาะระหว่างค่าพิกัด และไม่มีช่องว่างในที่อ่ืนๆอีก 

  - ไม่ใส่เครื่องหมายวรรคตอน 

  - ใช้เครื่องหมายคอมม่า (,) แทนจุดทศนิยมโดยเป็นไปตามการใช้งานของชาตินั้น ๆ 
(จุลภาค, จุดทศนิยม หรือมหัพภาค แต่ที่แนะน าควรเป็นจุลภาค ที่เป็นไปตามมาตรฐานของ ISO) 
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๔-๑๐ 

 

  - ใช้เลขศูนย์น าหน้าค่าลิปดาที่เป็นเลขตัวเดียว แต่ไม่ต้องใช้เลขศูนย์น าค่าองศาที่
เป็นเลขตัวเดียว 

  - ใช้ขีดลิปดา ตามหลังค่าของทศนิยม ดังนี้ 

ข้อยกเว้น  อาจจะใช้ องศา ลิปดา และฟิลิปดา ตามรูปแบบนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนที่ เพ่ือหลีกเลี่ยง
ไม่ให้เกิดการสับสนในการใช้แผนที่ เมื่อไรก็ตามที่ทิศทั้งสี่เป็นชื่อเต็ม แนะน าให้ใช้อักษรย่อแทนทิศ
ทั้งสี่ทิศ ดังต่อไปนี้ 

  North = N, South = S, East = E, West = W  

 แบริ่ง: ข้อก าหนด  แนวแบริ่งต้องก าหนดเป็นองศาจาก 0° เหนือ (North) ถึง 360° ในทิศทาง
ตามเข็มนาฬิกา แนวแบริ่งควรจะแสดงบนแผนที่ ด้วยข้อยกเว้นที่ใช้เลข 0°  ควรใช้เป็นเลขสามตัวเป็น
หลัก เช่น 230°, 095°, 005° ตามหลักปฏิบัติของการเดินเรือแล้ว แนวแบริ่งบนแผนที่อาจแสดงถึงค่า
หลังจุดทศนิยมหนึ่งต าแหน่งก็ได้ เช่น 096,4° เพ่ือชี้ให้เห็นแนวแบริ่งที่แท้จริงทั้งหมดบนแผนที่ 
  แนวแบริ่งจากทะเล (Bearing from seaward) แนวแบริ่งต้องถูกแสดงในทิศทางที่
มองจากทะเลเข้าหาฝั่ง 

   - ขอบเขตของเสี้ยวไฟ และส่วนโค้งของระยะการมองเห็นของไฟ 

   - เส้นแนวเล็งของไฟน า หรือวัตถุอื่น ๆ 

   - ทิศทางท่ีผ่านเข้าใกล้พ้ืนที่อันตราย 

  แนวแบริ่งจากเครื่องหมายในแผนทีเ่มือ่ลักษณะของวัตถุที่เป็นอันตราย(ที่ได้จากข้อมูล 
ประกาศชาวเรือ หรือบรรณสารการเดินเรือ) ต าแหน่งของวัตถุท่ีได้รับโดย ระยะทาง และแนวแบริ่ง
ต้องได้รับจากการก าหนดที่ดี และถ้าเป็นไปได้ให้ท าเป็นเครื่องหมายถาวรลงไว้บนแผนที่เดินเรือ และ
ต้องใส่ค าว่าแบริ่งจาก หรือเทียบเท่าลงไว้บนแผนที่  
  แบริ่ง และแบริ่งกลับ (Reciprocal Bearing) เส้นหรือแนวแบริ่งที่ปรากฏบนแผนที่ 
สังเกตุว่ามีทิศทางสองทิศทาง เช่น 030° และ 210° ซึ่งโดยมากแนวแบริ่งที่ลงไว้บนแผนที่มักจะต้องเป็น
แบริ่งที่มีทิศจากทะเลเข้าสู่ฝั่ง ดังนั้นในเกือบทุกกรณีตัวเลขแบริ่งที่ก าหนดไว้นั้นเป็นทิศทางที่นั ก
เดินเรือท าการวัดจากเรือ แล้วน ามาพล๊อตลงบนแผนที่ อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นบางประการที่ไม่
เป็นไปตามข้อก าหนดนี้ เช่นในการแก้ไขแผนที่โดยการพล๊อตจากประกาศชาวเรือ อย่างเช่น เมื่อเรือ
ออกจากท่าเรือ หัวเรือจะมุ่งออกจากฝั่งไปตามเส้นแนวน าที่เป็นแบริ่งกลับตรงข้ามกับแบริ่งที่ปรากฏ
ในแผนที่ ฯ ในบางกรณีทั้งแบริ่ง และแบริ่งกลับควรจะลงไว้บนแผนที่ เช่น 120° - 300° ในกรณี เช่น 

  - การเดินเรือในช่องทางเดินเรือตามแนวเครื่องหมายน าคู่หนึ่ง 

  - เส้นทางเดินเรือที่แนะน าที่ไม่ได้จากการก าหนดโดยเครื่องหมายที่ทราบต าบลที่
แน่นอน 

  - เข็มบนเส้นทางเดินเรือที่ได้ท าการวัดระยะทางไว้แล้ว 
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๔-๑๑ 

 

 การใช้สี  แผนที่เดินเรือควรจะถูกพิมพ์ด้วยสีอย่างน้อยสี่สี คือ ด า, ม่วง, เหลืองหรือเทา 
และฟ้า โดยสีเพ่ิมเติมก็อาจถูกน ามาใช้ได้ สีเพ่ิมเติมนั้นอาจมีประโยชน์ในแง่ของการให้ความกระจ่าง
ชัดกับการเดินเรือที่มีความซับซ้อนในท้องถิ่น เช่น แผนที่บางระวาง เสี้ยวไฟที่มีความซับซ้อนในร่อง
น้ าของการเดินเรือชายฝั่ง หรือในน่านน้ าแถบสแกนดิเนเวียน จะถูกแสดงโดยสีแดง, เขียว และ
เหลือง แผนที่ใช้สีเพ่ิมเติมบนแผนที่นั้น บ่อยครั้งเรียกว่าแผนที่หลากสี (Multicoloured charts)    
ดูรายละเอียดใน INT 1 IP41 
 การเลือกใช้สีอื่น ๆ เช่นสีแดงใช้แทนสีม่วง, และสีที่ถูกลดทอนความเข้ม มีแนวโน้มที่จะลด
ระดับความเป็นมาตรฐานที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามรูปแบบสีดังกล่าวสามารถกระท าได้ถ้าต้องการ 
ผลิตผลที่เป็นเอกลักษณ์ส่งผลต่อความเข้าใจในแผนที่นั้นมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เช่น สัญลักษณ์ที่
ไม่ได้อยู่ในมาตรฐาน 
 เป็นความส าคัญทั้งหมดของสีที่ใช้ ต้องมองเห็นได้ภายใต้ภาวะที่มีการกรองสี หรือแสงที่
น้อยบนสะพานเดินเรือ ความต้องการบางอย่างที่จะผสมสีด าลงในสีเหล่านี้ เช่น แดง และม่วง ซึ่ง
ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเห็นได้ยากในภาวะแสงดังกล่าว 

  สีด า (Black)  โดยปกติทั่วไปสีด าควรมีการใช้ดังต่อไปนี้: 

   - ใช้ส าหรับรายละเอียดที่เกี่ยวกับพ้ืนฐานของแผนที่ อาทิเช่น ขอบระวาง, 
โครงสร้างแผนที่, สารบัญแผนที่ 

   - ใช้ส าหรับวัตถุบนโลกจริง รวมทั้งข้อมูลความลึกน้ า (ดูที่เกี่ยวกับการใช้สีของ 
สายเคเบิลใต้น้ า ท่อทางใต้น้ า และเส้นความลึกเท่า) 
หมายเหตุ ในคุณลักษณะเฉพาะแผนที่เดินเรือนี้การใช้สีด าเป็นตัวเลือกมาตรฐานที่ซึ่งวัตถุนั้นไม่มีการ
ก าหนดสีเฉพาะมาให้ ก็จะแสดงสีของวัตถุนั้นด้วยสีด า 

  สีม่วง (Magenta)  สีม่วงถูกก าหนดให้ใช้งานตามคุณลักษณะของเฉพาะ โดยทั่วไป
ข้อจ ากัดของการใช้สีม่วงมีดังนี้: 

   - ใช้เน้นจุดสนใจของสัญลักษณ์ส าหรับวัตถุ ซึ่งมีนัยส าคัญที่ขยายความออกไป
โดยตรง 

   - ใช้บอกความแตกต่างของข้อมูลที่มีการลงซ้อนทับกันของวัตถุบนผิวโลก 
และไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งกีดขวางถาวรบนโลกจริง (ดูการใช้สีเขียวเพ่ือข้อมูลของสิ่งแวดล้อม)
เพื่อเน้นจุดสนใจในลักษณะของวัตถุอันใดอันหนึ่งให้มีนัยส าคัญขยายความออกไปโดยตรงนั่น
รวมไปถึงสัญลักษณ์ส าหรับ  

   - สถานีน าร่อง (และค าอธิบายที่เกี่ยวข้อง) 

   - สัญลักษณ์ของไฟต่าง ๆ และวิธีการอ่ืนๆ ที่เน้นจุดสนใจไปยังไฟนั้น (ยกเว้น
บนแผนที่หลากสี) 

   - ต าบลที่ของกระแสน้ า/การส ารวจกระแสน้ า เช่น อักษรรูปสี่เหลี่ ยมขนม
เปียกปูนที่ใช้อ้างอิง แต่ไม่รวมถึงตัวเลขท่ีแสดงในตาราง) 

   - สถานีวิทยุและสถานีเรดาร์ ที่แสดงโดยวงกลมใหญ่และตัวอักษรย่อ      
(แต่วงกลมเล็ก ๆ ที่ใช้เป็นจุดพิกัดที่แน่นอนต้องเป็นสีด า กับไฟรูปดาว) 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๔-๑๒ 

 

ความเด่นชัดของข้อความที่ทับซ้อนกันของวัตถุบนผิวโลก ประกอบด้วยสัญลักษณ์, ค าอธิบายที่
เกี่ยวข้อง, อักษรย่อและข้อความเตือน ดังนี้ 

   ๑. วัตถุท่ีแสดงสิ่งอันตรายชั่วคราว เช่น 

   - เส้นทางเรือข้ามฟาก 

   - พ้ืนที่ฝึกเรือด าน้ า และช่องทางเดินเรือผ่าน 

   - พ้ืนที่ฝึกยิงอาวุธ และพ้ืนที่อันตรายจากการฝึกยิงอาวุธ (แต่สีของ
กระโจมที่เก่ียวข้อง, ทุ่นเครื่องหมาย, และเป้าต้องเป็นสีด า) 

   - ขอบเขตของน้ าแข็งในทะเล (แต่ขอบเขตจ ากัดของน้ าแข็งบน
แผ่นดินที่แทนขอบฝั่งจะต้องเป็นสีด า) 

   - บริเวณพ้ืนที่ต่างๆ (พ้ืนที่ขุดลอก พ้ืนที่ที่มีการตกตะกอนของทราย 
และกรวด พ้ืนที่ทิ้งเถ้าจากการเผาขยะเป็นต้น) 

   ๒. วัตถุที่แสดงขอบเขตจ ากัดของการปฏิบัติงานบนพื้นท้องทะเล รวมถึงการ
ทิ้งสมอ เช่น 

    - สายเคเบิลใต้น้ า และพ้ืนที่สายเคเบิล (แต่กระโจมที่เกี่ยวข้อง และทุ่น
เครื่องหมายต้องเป็นสีด า) 

    - ท่อทางใต้น้ า และพ้ืนที่ท่อทางใต้น้ า (แต่ท่อน้ าทิ้ง และปากท่อ, และ
แนวท่อ  ซึ่งเป็นวัตถุบนผิวโลกกีดขวางการเดินเรือต้องแสดงด้วยสีด า) 

    - พ้ืนที่ทิ้งวัตถุระเบิด (แต่พ้ืนที่ทิ้งมูลดินให้แสดงด้วยสีด า) 

    - บริเวณพ้ืนที่ที่มีการห้ามทอดสมอ  และห้ามท าการประมง (พ้ืนที่
เพาะพันธ์สัตว์ทะเล, พื้นที่ที่มีโซ่ของทุ่นผูกเรือ, พื้นที่อนุรักษ์แหล่งเรือจมทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น) 
บางพ้ืนที่ที่กล่าวมานี้อาจเลือกใช้สีเขียว) 

   ๓. วัตถุท่ีใช้แสดงการควบคุม และการบังคับการเคลื่อนที่ของเรือ เช่น 

    - พ้ืนที่ห้ามเข้า และพ้ืนที่ห้ามอ่ืน ๆ  เช่น บริเวณรอบๆ เขตปลอดภัยที่
ติดตั้งนอกชายฝั่ง, พ้ืนที่ที่ควรหลีกเลี่ยง ‘Areas to be Avoided’ ของ IMO พ้ืนที่ควบคุมวัตถุระเบิด 
และพ้ืนที่ควบคุมใกล้ที่ตั้งทางทหาร  

    - ลักษณะของเส้นทาง เช่น การแบ่งช่องทางจราจรทางน้ า, เส้นทาง
เดินเรือน้ าลึกของ IMO,  เส้นทางแนะน า และขอบเขตของวงเรดาร์ และการรายงานตามจุดต่างๆ 

    - พ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นที่ทอดสมอ และที่เทียบเรือขนาดใหญ่ รวมทั้ง
หมายเลขทุ่นเทียบเรือ, ท่าเรือ และพ้ืนที่ทอดสมอ 

    - พ้ืนที่ที่ใช้เพ่ือกิจกรรมอ่ืน เช่น พ้ืนที่จอดเครื่องบินทะเล 
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๔-๑๓ 

 

   ๔. ขอบเขตของอ านาจทางกฎหมายในทะเล เช่น 

    - ขอบเขตจ ากัดในการท าประมง,ขอบเขตพ้ืนที่น่านน้ าอาณาเขตและอ่ืน ๆ 

    - ขอบเขตท่าเรือ, อู่เรือ, ขอบเขตศุลกากรในท่าเรือปลอดภาษี 

   ๕. ข้อมูลเล็ก ๆ บางอย่างที่ต้องระบุข้อแตกต่าง และต้องเน้น เช่น 

    - วงเข็มทิศ 

    - เส้นอ านาจแม่เหล็กเท่า 

    - การอ้างอิงกับแผนที่อ่ืน และขอบเขตของแผนที่ 

    - หมายเลขของแผนที่สากล 

    - ความลึกเป็นเมตร, พ้ืนหลักฐาน WGS 84 และข้อความที่ต้องการเน้น
ย้ าให้เหมาะสม  

      - ตารางกริดและค่าพิกัดกริด 

    - สัญลักษณ์ของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเรือเล็ก และตารางข้อมูล 

  สีม่วงจาง (Magenta tint) อาจน ามาใช้ในบริเวณการจราจรคับค่ังที่ ซึ่งสิ่งส าคัญคือ
การไม่ไปบดบังรายละเอียดข้อมูลที่เป็นสีด า, และสัญลักษณ์เฉพาะเช่นโซนการแบ่งการจราจร, 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหวทางทะเล และพ้ืนที่เดินเรือตามหมู่เกาะ 

  สีเหลือง หรือสีเทา (Buff (Yellow) or Grey)  ปกติสีนี้ใช้แทนสีของแผ่นดิน ถ้าใช้  
สี่สีในการพิมพ์แผนที่ ต้องระวังในการเลือกใช้สีในบริเวณที่น้ าท่วมถึง สีที่ได้เกิดจากการพิมพ์สีบก 
บนสีของพ้ืนที่น้ าตื้นที่เป็นสีฟ้าเข้ม 

  สีฟ้า (Blue)  ใช้เน้นพ้ืนที่น้ าตื้น สีของสีฟ้าที่มีความหนาแน่นเม็ดสีสองเท่าหรือ
มากกว่าใช้บ่งบอกพ้ืนที่ที่มีน้ าลึกต่างกัน สีฟ้าเข้มที่สุดแสดงน้ าตื้นที่สุด สีฟ้านี้อาจใช้ร่วมกับสีบก   
เพ่ือก่อให้เกิดสีของพ้ืนที่น้ าท่วมถึง สีฟ้ายังถูกใช้เพ่ือแสดงเส้นความลึกน้ าโดยเฉพาะในน่านน้ าที่มี
ความซับซ้อน 

  สีเขียว (Green)  เป็นสีของพ้ืนที่น้ าท่วมถึง หรืออาจใช้แทนสีม่วงส าหรับการแสดง
ข้อมูลธรรมชาติ และขอบเขตของข้อมูลนั้น  

  สีของข้อความเตือน (Cautionary notes - Colours)  โดยปกติค าเตือนมักใช้เป็น
สีเดียวกับวัตถุบนแผนที่ ซึ่งถ้าข้อความบันทึกนั้นอ้างถึงมากกว่าสองวัตถุขึ้นไปที่ ถูกน าไปสร้างแผนที่
ในสีที่ต่างกันสีของข้อความบันทึกควรเป็นสีของวัตถุที่มีนัยส าคัญต่อการเดินเรือมากที่สุด เช่น 
ขอบเขตของพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางทะเลที่ถูกสร้างบนแผนที่ด้วยสีเขียว ที่ใช้กับข้อความบันทึกที่
เป็นสีม่วง ฉะนั้นสีข้อความบันทึกท้ังหมด ควรใช้สีม่วง 

  ปัจจุบันหน่วยงานอุทกศาสตร์ เปลี่ยนจากการพิมพ์แบบจุดสีมาเป็นแบบ
กระบวนการพิมพ์ CMYK ซึ่งอัตราส่วนต่าง ๆ อาจหาได้จาหน่วยงานอุทกศาสตร์อ่ืนที่เปิดเผย และ
เผยแพร่อัตราส่วนของ CMYK หรืออาจหาจากเว็บไซต์ของ IHO 
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๔-๑๔ 

 

๔.๒  เค้าโครงของแผนที่ (รูปแบบ, ต าแหน่ง, วงเข็มทิศ, แหล่งที่มาของข้อมูล) 

 อีลิปซอยด์ (สเฟียรอยด์) ของพื้นเกณฑ์อ้างอิงทางราบ พ้ืนเกณฑ์อ้างอิงทางราบเป็น พ้ืน
เกณฑ์อ้างอิงของต าบลที่เฉพาะหนึ่ง ๆ บนพ้ืนผิวโลก   แต่ละพ้ืนเกณฑ์จะมีความเกี่ยวข้องเฉพาะ
กับสเฟียรอยด์อ้างอิงหนึ่ง ๆ ที่มีขนาด ทิศทางการวางตัว ต าบลที่สัมพันธ์จากสเฟียรอยด์ที่เกี่ยวข้อง
กับพ้ืนเกณฑ์อ้างอิงทางราบอ่ืน ๆ ดังนั้นต าบลที่ที่อ้างอิงพ้ืนเกณฑ์ที่ต่างกันสามารถมีความแตกต่าง
กันได้หลายร้อยเมตร 

  World Geodetic System 84 (WGS84) ควรจะถูกใช้เป็นระบบอ้างอิงพ้ืนฐาน  
ทั่วทั้งโลก ส าหรับการสร้างแผนที่เดินเรือจนกว่าจะมีระบบพ้ืนเกณฑ์ยีออเดติกอ้างอิงอ่ืนที่ได้       
การยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศหรือเทียบเคียง เพ่ือน ามาใช้เป็นพ้ืนเกณฑ์ยีออเดติกอ้างอิง 
เพ่ือการสร้างแผนที่ทั้งบนบก และในทะเล 

  ระบบพ้ืนเกณฑ์อ้างอิงท้องถิ่น และภูมิภาคที่เป็นที่รู้จักโดยสากล อาจน ามาใช้ใน
การแบ่งย่อยขอบระวางแผนที่ในแผนที่กระดาษ อย่างไรก็ตามควรจะมีการรวมการปรับแก้ในการ
แปลงค่าไปสู่พ้ืนเกณฑ์อ้างอิง WGS84 ไว้ด้วยในแผนที่แผ่นนั้น     

 การแสดงข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างพื้นเกณฑ์อ้างอิงทางราบสากลและพื้นเกณฑ์
อ้างอิงทางราบอื่น ๆบนแผนที่  

  แผนที่ที่มาตราส่วนใหญ่กว่า ๑ : ๕๐๐ ๐๐๐ ต้องแสดงชื่อพ้ืนเกณฑ์อ้างอิงสากลที่
ใช้  ในการสร้างเส้นโครงแผนที่นั้น ชื่อพ้ืนเกณฑ์อ้างอิงสากลที่ตามด้วยปี ค.ศ. เช่น WGS84 ต้องมี     
การแสดงไว้บนแผนที่ที่มาตราส่วนใหญ่กว่า ๑ : ๕๐ ๐๐๐ 
หมายเหตุ การแปลงค่าพ้ืนเกณฑ์ที่เหมาะสม (โดยทั่วไปมักเป็นค่าที่ได้จากเครื่องหาต าบลที่เรือด้วย
ดาวเทียม) ต้องถูกใส่ไว้ในแผนที่มาตราส่วนที่ใหญ่กว่า ๑ : ๕๐๐ ๐๐๐ แสดงด้วยหมึกด า เพื่อที่จะให้
ถูกใช้ได้โดยตรงส าหรับการแปลงค่าพิกัดโดยชาวเรือ หมายเหตุการณ์แปลงค่าเหล่านี้ควรจะถูกแสดง
ในแผนที่มาตราส่วนเล็ก ที่ความแตกต่างระหว่างพ้ืนเกณฑ์ที่ใช้กับพ้ืนเกณฑ์อ้างอิงสากล (ค่าความ
แตกต่างที่มีค่าตั้งแต่ ๐.๓มม. หรือมากกว่า) ในที่ซึ่งความแตกต่างของพ้ืนเกณฑ์อ้างอิงทางราบไม่มี
นัยส าคัญ หรือแผนที่นั้นประกอบจากแผนที่ที่มาจากพ้ืนเกณฑ์อ้างอิงทางราบหลากหลายควรลงใน
หมายเหตุการแปลงค่าไว้ด้วย หมายเหตุการณ์แปลงค่านี้อาจลงไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ    
ส่งถ่ายค่าระหว่างพ้ืนเกณฑ์อ้างอิงต่างๆ บนแผนที่ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน 

  ข้อความมาตรฐานดังนี้ จะต้องถูกแสดงด้วยอักษรสีด า เพ่ือใช้ในการแนะน าใน
หมายเหตุการณ์แปลงค่า ข้อความเดียวกันนี้อาจน าไปใช้ในการแสดงหมายเหตุการณ์แปลงค่าอ่ืน ๆ 
เช่นการแปลงค่าพ้ืนเกณฑ์แผนที่ของชาตินั้น ๆ  

   ก. ทางเลือกหนึ่งในการแสดงหมายเหตุการณ์แปลงค่าบนแผนที่ที่ใช้พ้ืน
เกณฑ์ WGS84 หรือพ้ืนเกณฑ์มีความสอดคล้องเข้ากันได้กับพ้ืนเกณฑ์ WGS84 หรือในแผนที่ที่ความ
แตกต่างระหว่างพ้ืนเกณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถท าการพล๊อตได้ 

SATELLITE-DERIVED POSITIONS 

Positions obtained from satellite navigation systems, such as GPS, are normally 
referred to WGS84 Datum. Such positions can be plotted directly on this chart. 
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   ข. ส าหรับแผนที่ที่ไม่สามารถระบุความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนเกณฑ์อ้างอิง
สากลและท้องถิ่นได้ ให้แสดงข้อความดังนี้: 

SATELLITE-DERIVED POSITIONS 

Positions obtained from satellite navigation systems, such as GPS, are normally 
referred to WGS84 Datum. The differences between satellite-derived positions and 
positions on this chart cannot be determined.  Mariners are warned that these 
differences MAY BE SIGNIFICANT TO NAVIGATION and are therefore advised to use 
alternative sources of positional information, particularly when closing the shore or 
navigating in the vicinity of dangers. 

   ค. ส าหรับแผนที่ที่ใช้พ้ืนเกณฑ์อ้างอิงภูมิภาค และท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับ
โดยสากล (รวมแผนที่ที่ใช้พ้ืนเกณฑ์อ้างอิง WGS72) ให้แสดงข้อความดังนี้: 

SATELLITE-DERIVED POSITIONS 

Positions obtained from satellite navigation systems, such as GPS, are normally 
referred to WGS8 4  Datum.  Such positions must be adjusted by 0 . XX minutes 
NORTHWARD/SOUTHWARD and 0 . XX minutes EASTWARD/WESTWARD to agree with 
this chart. 

   ง. การแสดงข้อความดังต่อไปนี้เป็นการอ านวยความสะดวกในการแปลงค่า
ระหว่างพื้นเกณฑ์อ้างอิงที่ต่างกันในพ้ืนที่เดียวกัน: 

POSITIONS 

To agree with the larger scale / smaller scale / adjoining charts which are referred to 
[name] Datum, positions read from chart [number] must be adjusted by 0,XX minutes 

NORTHWARD / SOUTHWARD, and 0,XX minutes EASTWARD / WESTWARD. 

หมายเหตุ ส าหรับข้อ ค. และ ง. ข้างต้น 

   - ตัวเลขที่ใส่ใน XX เป็นค่าเฉลี่ยทั่วทั้งแผนที่  โดยทั่วไปแสดงเป็นค่าหลังจุด
ทศนิยมสองต าแหน่งของลิปดา ในแผนที่ที่ใหญ่กว่า ๑ : ๑๕ ๐๐๐ค่าการแปลงพ้ืนเกณฑ์นี้ควรแสดง
ด้วยค่าหลังจุดทศนิยมสามต าแหน่งของลิปดา บนแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐๐ ๐๐๐และเล็กกว่า ควร
แสดงด้วยค่าหลังจุดทศนิยมหนึ่งต าแหน่งของลิปดาถ้าความแตกต่างนั้นยังสามารถท าการพล๊อตบน
แผนที่นั้น ๆ ได้ 

   - ที่ซึ่งค่าความแตกต่างเป็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเท่านั้น การอ้างอิงไป
ในทิศทางอ่ืนควรถูกละไว้ 

   - ค่าความแตกต่างของพ้ืนเกณฑ์อ้างอิงอาจระบุเป็นระยะทาง ร่วมกับการ
ระบุเป็นค่าของลิปดาของละติจูด และลองจิจูด เช่น   0.08 minutes (approximately 96 metres). 
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๔-๑๖ 

 

 ความถูกต้องของแผนที่  ในหลายส่วนของโลก แผนที่สร้างจากข้อมูลส ารวจที่ใช้วิธีการ
ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้องน้อยกว่าที่ได้จากระบบดาวเทียม GNSS ที่ใช้ในการหาต าบลที่ใน
ปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าต าบลที่ที่ได้อาจมีความถูกต้องมากกว่าข้อมูลในแผนที่ ดังนั้นในสถานการณ์
เช่นนี้ควรมีการแสดงข้อความเตือนเช่นนี้: 

CHART ACCURACY 

Owing to the age and quality of the source information, some detail on this chart may 
not be positioned accurately. Particular caution is advised when navigating in the 
vicinity of dangers, even when using an electronic positioning system such as GPS. 

 โครงสร้างแผนที่ (Projection)  โครงสร้างแผนที่โดยทั่วไปจะถูกพิจารณาส าหรับแผนที่
มาตราส่วนใหญ่ที่สร้างมาจากโครงสร้างแผนที่ส ารวจแบบอ่ืน ๆ  และเส้นกริดเป็นเส้นตรง
เช่นเดียวกับเส้นโครงแผนที่ซึ่งมีเมอริเดียนย่านกลางและวงขนานละติจูดมาตรฐาน หรือจุดศูนย์
ก าเนิดอยู่ภายในระยะเพียง 000-300กม.ของพ้ืนที่ที่ถูกน ามาสร้างแผนที่ 

  แผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐ ๐๐๐และใหญ่กว่า  ที่ได้รับการประกอบระวางบน
โครงสร้างแผนที่ที่เหมาะสม ท าให้เกิดประโยชน์จากการใช้โครงสร้างแผนที่และตารางกริดที่ถูกใช้
โดยหน่วยงานแผนที่แห่งชาติ ในกรณีท่ีอยู่ใกล้เส้นละติจูดที ่๗๕ มาตราส่วนที่ใช้ควรใหญ่กว่า               ๑ 
: ๕๐ ๐๐๐เพ่ือจ ากัดการผิดเพ้ียนที่เกิดข้ึน 

  แผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐ ๐๐๐ และเล็กกว่า โดยปกติต้องถูกสร้างโดยโครงสร้างแผน
ทีแ่บบเมอเคเตอร์ ข้อยกเว้นส าหรับกฎข้างต้น ในกรณีที่ที่โครงสร้างแผนที่เมอเคเตอร์มีความผิดเพ้ียนเชิง
ต าบลที่มาก ส าหรับพื้นที่ที่อยู่เหนือละติจูดที่ ๗๐ โครงสร้างแผนที่แบบโพลาร์เซนิธทัล     สเตอริโอ
กราฟิกที่ แสดงวงขนานละติจูดสองเส้นเป็นวงกลมย่านกลางของแผนที่  (concentric circles) และ
เส้นเมอริเดียนที่แผ่เป็นเส้นรังสีออกจากขั้วโลกในระยะห่างที่เท่า ๆ กันนั้น อาจเหมาะสมกับพ้ืนที่นี้กว่า
แบบเมอเคเตอร์  

 การสร้างแผนที่ (Chart construction)  แผนที่ที่ถูกสร้างขึ้นควรจะถูกพิมพ์ลงบน
กระดาษด้านเดียว เช่นเดียวกับแผ่นต่อส่วนขยายของแผนที่ (continuation plans) ควรจะไม่ถูก
พิมพ์ในด้านหลังของกระดาษ เนื่องจากการท าเช่นนั้นเป็นการลดความสะดวกของการใช้แผนที่        
ในแผนที่สากลส่วนขยายของแผนที่ต้องไม่ถูกพิมพ์ในด้านหลังของแผนที ่ 
หมายเหตุ: ที่ย่านละติจูดสูง บางครั้งอาจจ าเป็นต้องมีการละเมิดกฎข้อนี้ ดังคุณลักษณะที่ก าหนด 

 มาตราส่วนแผนที่  มาตราส่วนธรรมดา (natural scale) เป็นสัดส่วนระหว่างขนาดของ
เส้นตรงบนแผนที่กับขนาดของเส้นตรงที่แท้จริงที่ถูกแสดงบนแผนที่ที่น ามาจาดส่วนที่มีความสัมพันธ์
ร่วมกันแบบ intersection ระหว่างสเฟียรอยด์ และพ้ืนของโครงสร้างแผนที่ โดยปกติคือเส้นเมอริเดียน
ย่านกลาง หรือละติจูดย่านกลางของแผนที่ มาตราส่วนธรรมดาจะเป็นสัดส่วนตัวคูณของ ๑๐๐๐ 
หรือ ๒๕๐๐ เช่น ๑ : ๑๐๐ ๐๐๐; ๑ : ๑๒ ๕๐๐ ที่เป็นมาตราส่วนที่ควรน ามาใช้ส าหรับแผนที่ทุก
ระวาง ส าหรับเส้นละติจูดอ้างอิง ควรจะถูกระบุบนแผนที่ที่มีโครงสร้างแบบเมอเคเตอร์ เส้นละติจูดนี้
ควรเป็นละติจูดตรงกลางของแผนที่แผ่นนั้นให้มากที่สุด รวมทั้งชุดของแผนที่ที่มีระวางต่อเนื่องกัน 
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๔-๑๗ 

 

 การแบ่งย่อยขอบระวาง (Graduation)  เป็นการแบ่งย่อยละติจูด และลองจิจูดในส่วน
ของขอบนอกแผนที่ โดยแผนที่ทุกแผ่นต้องท าการแบ่งย่อยขอบระวาง ส าหรับแผ่นส่วนขยายของ
แผนที่ควรท าการแบ่งเพียงสองด้านเท่านั้น เว้นแต่ว่าแผ่นส่วนขยายของแผนที่นั้นมีขนาดเล็ก     หรือ
การลงตัวเลขก ากับขีดแบ่งย่อยขอบระวางแผ่นส่วนขยายของแผนที่ไม่สามารถกระท าได้ เช่น       ไม่
สามารถแสดงช่วงห่างระหว่างขีดย่อยสองค่าในแผ่น ฯ ในขอบระวางนั้นได้ 

 รูปแบบการแบ่งย่อยขอบระวาง แตกต่างกันไปตามมาตราส่วน ดู INT2 ส าหรับรูปภาพ
ของช่วงการแบ่งต่าง ๆ ความยาวของเส้นแบ่งด้านในของแผนที่ (Dicing) และการต่อกันที่มุม   

 เส้นขอบในของแผนที่ ควรจะถูกวางที่มีการแบ่งย่อยของระวาง 

 การแบ่งย่อยขอบระวางของช่วงห่างระหว่างขีดย่อย (Minor subdivision of border 
graduations) อาจแสดง ค่ามาตราส่วนที่เหมาะสม ค่าสิบส่วนของลิปดา หรือค่าร้อยส่วนของลิปดา
เมื่อจ าเป็นส่วนเล็ก ๆ ของการแบ่งช่วงห่างระหว่างขีดย่อยที่แสดงบนแผนที่ควรน ามาใช้กับ         
เส้นเมอริเดียน และเส้นวงขนานที่อยู่ประชิดกัน   

  ช่วงระยะห่าง (Equal interval) ของการแบ่งย่อย การก ากับตัวเลข และการลงเส้น
แบ่งด้านในของแผนที่ (Dicing) โดยปกติควรน ามาใช้กับเส้นละติจูด และลองจิจูด เส้นเมอริเดียนทุก
เส้น และเส้นวงขนานที่ปรากฏต้องมีการก ากับตัวเลขไว้ การก ากับตัวเลขช่วงของการแบ่งย่อยขอบ
ระวางแผนที่ต้องถูกเลือกมาใช้ โดยล าดับที่เป็นอนุกรมต่อเนื่องกัน เช่น 00,5’ – 01’ – 02’ – 05’ – 
10’ – 30’ - 1° - 5° ซึ่งตัวเลขท่ีก ากับต้องห่างกันไม่น้อยกว่า ๒๐ มม. 

  ละติจูดสูง (High latitudes) แผนที่ที่ขยายไปถึงละติจูดที่ ๗๐  อาจมีการแบ่งย่อย
ขอบระวางแผนที่ของขอบลองจิจูดให้มีระยะห่างมากกว่าทางของละติจูด ตามตัวอย่างไม่ควร
น ามาใช้เมื่อสัดส่วนของละติจูดต่อลองจิจูด มีอัตราส่วน ๕:๒ หรือมากกว่า เส้นแบ่งด้านในของแผนที่ 
(Dicing) ต้องแสดงต้องแสดงอย่าต่อเนื่องในระยะช่วงของละติจูดและลองจิจูด 

 การลงตัวเลขก ากับ  การแบ่งย่อยขอบระวาง (Graduation numbering)  

  ๑. องศา: ที่มาตราส่วนใหญ่กว่า ๑ : ๕๐ ๐๐๐ มีรูปแบบคือ 51°00’ มากกว่าที่จะ
เป็นแบบ 51° และควรลงค่าก ากับเพิ่มเติมที่เส้นเมอริเดียน และเส้นลงขนานดังนี้ 

   - ค่าองศาควรปรากฏที่แต่ละครึ่งของแผนที่ 

  - เมื่อมีองศาเดียวในช่วงของขอบแผนที่ให้ท าการลงค่าขีดแบ่งที่เหมาะสม
ของค่าองศาติดกันที่อยู่ต่ ากว่ากับค่าของลิปดาของมันประกอบด้วย 

   - เมื่อค่าองศาอยู่ใกล้กับมุม ให้แสดค่าองศากับค่าลิปดาของมันเพ่ิมอีกค่าหนึ่ง 

  ๒. ลิปดา: เพ่ือความถูกต้องในการรายงานต าบลที่ ค่าลิปดาควรมีค่าน้อยกว่า 10’ 
ในแบบของ 01’, 02’ 03’ และอ่ืนๆ ถ้าท่ีว่างไม่พออาจไม่ใส่ 0 ตัวหน้าของลิปดาได้ 

  ๓. ค่าของหนึ่งในสิบของลิปดา: เมื่อค่าของสองลิปดาไม่อยู่บนขอบระวาง         การ
ก ากับตัวเลขที่ขีดของสิบส่วนของลิปดาให้ท าดังนี ้
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๔-๑๘ 

 

   - เมื่อไม่มีช่วงองศาและช่วงของลิปดาทั้งหมดในของระวาง ให้ลงเลของศา
เพ่ิมก ากับไว้ที่ขีดครึ่งหนึ่งของลิปดา หรือลงขีดสิบส่วนของลิปดาที่กึ่งกลางของการแบ่งย่อยของ
ระวาง 

   - การก ากับตัวเลขที่สิบส่วนของลิปดาให้ลงลิปดาและจุดของลิปดา โดยค่า
หลังจุดทศนิยมจะก ากับไว้โดยปราศจากค่าลิปดาไม่ได้ และรูปแบบของตัวเลขที่ก ากับควรอยู่ในแบบ
ของ 00,0’ ไม่ใช่ 02’ การใช้จุดทศนิยมอาจใช้แทน ‘,’ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของชาตินั้นๆ 

 การก ากับอักษรประจ าซีกโลก   

  ลองจิจูด: อ้างอิงเมอริเดียนที่เมืองกรีนิช  โดยทั่วไปมักลงอักษรก ากับที่ขอบด้านล่าง 
ด้วยอักษร E หรือ W หรืออาจลงไว้ในแบบเต็ม คือ ‘Longitude East/West from Greenwich’ 
และควรถูกวางที่เส้นเมอริเดียน ใกล้ตรงกลางของขอบที่มีการแบ่งย่อยขอบระวางไว้ ในแผนที่ที่มี
ส่วนขยายของแผนที่จะลงอักษรก ากับไว้ที่ของด้านล่างของส่วนขยายของแผนที่ที่มีค่าของด้านล่างต่ า
ที่สุดก็เพียงพอ 

  ละติจูด: อ้างอิงอิเควเตอร์ ก ากับด้วยอักษร N, S ในขอบแผนที่ แผนที่โดยมากมีทิศ
การวางตัวเป็นแบบ North-up ไมว่าจะอยู่ในซีกโลกไหน เว้นแต่แผนที่ skewed chart เท่านั้น 

 การแบ่งย่อยขอบระวางภายในเพิ่มเติม  (Supplementary (subsidiary) internal 
graduation) อาจใช้กับแผนที่ที่วางตัวตามทิศใด ๆ (Skewed chart) ซึ่งอาจถูกแทรกในแผนที่ใด ๆ 
เพ่ือความสะดวกในการพล๊อตต าบลที่ ให้ท าการแบ่งย่อยที่เมอริเดียน และวงขนานละติจูด ซึ่งควรมี
ระยะห่างกันมากกว่า 450มม. แผ่นต่อขยายของแผนที่ใด ๆ ที่มีความยาวด้านมากกว่า 450มม.    ให้
ท าการแบ่งย่อยด้านในไว้ด้วย โดยใช้รูปแบบ การลงก ากับอักษร และช่วงระยะห่างตามขอบระวาง
การย่อยขอบระวางของแผนที่หลัก ปกติค่าเมอริเดียนมักวางเหนือละติจูด และละติจูดจะวางทางขวา
ของของเมอริเดียน ที่จุดตัดของเส้นทั้งสองควรลงอักษรก ากับซีกโลกไว้ด้วย ค่าละติจูดไว้ทางขวาของ
เมอริเดียน และใต้เส้นละติจูด ค่าลองจิจูดพร้อมอักษรก ากับซีกโลกวางไว้เหนือเส้นวงขนาน ทางซ้าย
ของเส้นเมอริเดียน ทั้งนี้การวางอาจต่างกันไปขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแผนที่ ที่จุดตัดของเส้นที่มี
การแบ่งย่อยกับเส้นที่ไม่มีการแบ่งย่อย เส้นที่ ไม่มีการแบ่งออกจากถูกตัดออกบางส่วน เพ่ือลงค่า
ก ากับไว้  แผนที่ที่มีการวางตัวตามทิศใด ๆ (Skewed chart) เป็นแผนที่ที่มีการวางตัวไม่อยู่ทางทิศ
เหนือ เนื่องจากสภาพของน่านน้ าที่มีการวางตัวตามทิศทางอ่ืน เช่น NW-SE เป็นต้น การแบ่งขอบ
ย่อยขอบระวาง 

 ส่วนต่อของแผนที่ (Inset) รวมถึงส่วนต่อขยายแผนที่ที่มีมาตราส่วนใหญ่ และส่วนต่อแผน
ที ่ควรวางไว้ให้มีแนวของขอบระวางมีแนวเดียวกับขอบแผนที่ด้านในของแผนที่หลัก โดยมีระยะห่าง
จากมุมเท่าๆกันทั้งสองด้าน   

 การเว้นช่วงของขอบแผนที่ (Border break) การตัดขอบบางส่วน ใช้เพ่ือลงรายละเอียด
ทีส่ าคัญที่อยู่นอกขอบเขตแผนที่ แต่ไม่ควรยื่นเกินกว่าขอบระวางแผนที่ด้านนอกที่เป็นเส้นหนา และ
ต้องไม่ยื่นไปในส่วนที่ลงข้อมูลระวางขอบระวางแผนที่ด้านนอกกับขอบของแผนที่ ขอบด้านในแผนที่
อาจตัดออกเพ่ือหน่วยในการแบ่งย่อยขอบระวาง  
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 เส้นโครงแผนที่ (Graticule)เส้นโครงแผนที่ เป็นโครงสร้างของเส้นที่ใช้แสดงเส้น          
เมอริเดียน และเส้นวงขนานบนแผนที่ 

  เส้นเมอริเดียนและเส้นวงขนาน  

   - ต้องถูกแสดงในระยะห่างกันไม่เกิน ๒๓๐มม. แต่ไม่ใกล้เกินกว่า ๑๐๐มม. 
ช่วงระยะห่างควรเป็นเท่ากันไป เช่น 24’, 28’, 32’ ไม่ใช่ 25’, 29’, 33’ ถ้าเส้นทั้งสองอยู่ใกล้เส้น
ขอบระวางแผนที่ด้านในในระยะภายใน ๑๕๐มม. อาจจะไม่ต้องลงก ากับไว้ แต่การท าเช่นนี้ไม่
แนะน า เพราะอาจเกิดสับสนในการพล๊อต 

   - ต้องไม่ถูกตัดออกบางส่วน การวางชื่อสัญลักษณ์ หมายเหตุ ต้องวางให้ห่าง
ออกมา ถ้าเลี่ยงไม่ได้เส้นทั้งสองอาจถูกตัดออกบางส่วน เพ่ือลงข้อมูล สารบัญแผนที่ ชื่อ สัญลักษณ์
ปะการังเล็กๆ วงเข็มทิศ หมายเหตุ ดัชนีแผนที่ และตารางต่างๆ 

   - ในส่วนต่อขยายของแผนที่ ที่มีการแบ่งย่อยขอบระวาง อย่างน้อยต้อง
แสดงเส้นเมอริเดียน และเส้นขนานอย่างละหนึ่งเส้น 

   - บนแผนที่ที่เส้นโครงแผนที่ไม่เป็นเส้นตรง หรือ ไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
เส้นขอบแผนที่ด้านในควรตามทิศทางของเส้นโครงแผนที่ อย่างไรก็ตามเมื่อเส้นขอบระวางแผนที่
ด้านในเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เส้นเมอริเดียน และเส้นวงขนานเพ่ิมเติมอาจวางไว้ใกล้ๆ ขอบแผนที่เพ่ือ
แสดงให้เห็นความโค้งของเส้นโครงแผนที่อย่างเด่นชัด เส้นเมอริเดียนย่านกลางต้องถูกวางไว้ตั้งฉาก
กับของแผนที่ในแนว N, S ให้มากที่สุด หรือใกล้เคียง 

  ค่าพิกัดมุมของแผนที่ พิกัดภูมิศาสตร์ของมุมแผนที่ควรวางไว้ด้านในขอบระวางแผนที่
ด้านใน ถ้าท าได้ วางที่มุมล่างซ้าย และมุมบน ดังที่แสดงใน INT2 โดยปกติเป็นค่าโดยประมาณ 0,01’ 
แต่อาจเป็น 0.001’ เมื่อแผนที่มีมาตราส่วนใหญ่กว่า ๑ : ๑๐ ๐๐๐หรือ 0,1’ เมื่อแผนที่มีมาตราส่วนเล็ก
ว่า ๑ : ๕๐๐ ๐๐๐   

 เส้นกริด มีความแตกต่างจากเส้นโครงแผนที่ทั้งระบบอ้างอิงทางราบ โดยการวัดระยะทาง
จากสองแกนที่มุมขวาของแต่ละอัน ค่าที่ได้เป็นระยะสองระยะมีหน่วยเดียวกัน เรียกว่าค่าพิกัดกริด
Rectangular grids ต่างจาก  primary grid  และ secondary grid  

  เส้นกริดปฐมภูมิ The primary grid เป็นกริดที่เกี่ยวกับโครงสร้างแผนที่ โครงสร้าง
แผนที่แบบเมอเคเตอร์ไม่ต้องใช้กริดนี้ เนื่องจากเส้นของมันเป็นเส้นตรงเช่นเดียวกันเส้นโครงแผนที่ 

  เส้นกริดทุติยภูมิ A secondary grid เป็นกริดที่ใช้วางทับในแผนที่ เพื่อวัตถุประสงค์
การใช้งานทางทหารอื่นๆ  

  ถ้ามีการแสดงเส้นกริดปฐมภูมิ ให้ใช้สีด า แบบตาม INT2 ขีดแต่ละขีดห่างกัน 
ประมาณ ๑๐๐ มม. บนแผนที่ขีดสองขีดที่อยู่ใกล้มุมแผนที่ให้ก ากับค่าไว้ด้วย     

  ถ้าเส้นกริดทุติยภูมิ เช่น กริด UTM ถ้ามีการแสดง ใช้สีม่วงกับขีดที่ยาวกว่าถ้าเป็นไปได้
ให้ลงค่าก ากับขีดทั้งหมดที่ระยะประมาณ ๑๐๐๐m หรือเป็นเท่าของระยะนี้ โดยวางให้เหมาะกับ
มาตราส่วนแผนที่ การแสดงหมายเหตุค่ากริดใช้สีม่วง และควรรวมไว้ในค าอธิบายแผนที่ ทั้งค่า
อักษรกริด และอ่ืนๆ หมายเหตุอาจถูกวางไว้ในดัชนีแผนที่ที่แสดงอักษรประจ ากริด 
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   ขีดของ secondary grid กับค าอธิบายอาจแสดงด้วยสีด า โดยเฉพาะในที่ซึ่ง
ไม่มีขีดของ primary grid ถ้ามีการแสดง secondary grid ไว้บนแผนที่สองอัน  เช่นแผนที่ที่มีการ
เปลี่ยนโซน การลงค่ากริดให้ลงให้มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะใช้ตัวเอียง หรือสีด า และม่วงที่ต่างกัน
ทั้งนี้เส้นกริดไม่ควรแสดงบนแผนที่ที่มาตราส่วนเล็กกว่า ๑ : ๑๐๐ ๐๐๐ 

 มาตราส่วนเส้นตรง และขนาดของมาตราส่วน  ควรแสดงหน่วยเป็นเมตร ดูรูปแบบใน 
INT2 ตามกฎดังนี้ 

  - แผนที่ที่มาตราส่วนเล็กว่า ๑ : ๘๐ ๐๐๐ ไม่ต้องมีมาตราส่วน 

  - แผนที่มาตราส่วยใหญ่กว่า ๑ : ๘๐ ๐๐๐ มาตราส่วนเป็นเมตรอยู่ที่ขอบแผนที่ 

  - ส่วนต่อของแผนที่ใช้มาตราส่วนเส้นตรง 
ทั้งนี้มาตราส่วนเส้นตรงควรลงให้ห่างจากรอนพับ และข้อมูลส าคัญ แผนที่ที่ถูกท าการพับควรมี
มาตราส่วนในแต่ละส่วนที่พับอย่างเหมาะสม ความยาวของมันขึ้นกับที่ว่างบนแผนที่ที่มี และการ
ก ากับค่าตัวเลขตามช่วงระยะห่างตามความยาว 

 ขอบมาตราส่วน ควรยาวระหว่าง ๒๐๐ และ ๔๕๐ มม. แต่ความยาวที่แน่นอนค านวณ
จากละติจูดย่านกลาง 

 ส่วนเพิ่มเติมของมาตราส่วน อาจถูกแสดง (เช่น ความยาวเป็นไมล์ หรือเคเบิล) เส้น dicing 
ของมาตราส่วนจะเหมาะกับการใช้งาน เมื่อเส้นโครงแผนที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับมาตราส่วน 
(เช่น ไมล์ หรือเคเบิล) เพ่ือเลี่ยงความสับสนที่อาจเกิดข้ึน 

  ในย่านละติจูดสูง ข้อยกเว้นอาจเกิดขึ้น โดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น โดยมี
ลักษณะมาตราส่วนตามภาพข้างล่าง และอาจมีหลายอัน ตามโซนของละติจูดที่ต่างกัน 

 
   ขนาดของมาตราส่วน ขนาดใหญ่ที่สุดของแผนที่เดินเรือ คือ A0 ซ่ึงมีขนาด 1189x841มม. 

 ขนาดของเส้นขอบใน ของแผนที่ มีขนาด 1100x750มม. หรือ 980x1100มม. หรือ 
630x650 มม. 

  แผนที่ที่มีสารบัญแผนที่อยู่นอกแผนที่ ขอบเขตด้านบนของแผนที่ควรมีขนาดของ
เส้นขอบในของแผนที่ด้านเหนือและใต้สั้นกว่ามาตรฐาน เพ่ือส าหรับใส่ข้อมูลสารบัญแผนที่ และเพ่ือ
ที่ว่าขนาดแผนที่ที่พิมพ์จะมีขนาด A0 พอดี 
  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้เกิดความถูกต้องในการผลิตแผนที่ ให้ลงขนาดของเส้น
ขอบด้านในแผนที่ในวงเล็บเป็นหน่วย มม.กับจุดทศนิยม 1 ต าแหน่ง ที่มุมล่างด้านขวาของแผนที่ 
ขนาดตามแนวตะวันออก/ตก ให้ท าการเขียนก ากับไว้ก่อน (649 ,7 x 980,3มม.) ซึ่งหมายถึงแผนที่
แนวตั้ง และในขณะที่ (980,3 x 649,7มม.) จะเป็นแผนที่แนวนอน 
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 เม่ือความสอบของแผนที่สามารถวัดได้ และเส้นขอบในแผนที่ที่วางตัวตามแนวเมอริเดียน 
ความยาวของขอบทั้งสองต้องถูกแสดงไว้ โดยความยาวของขอบด้านเหนืออยู่บน ด้านใต้อยู่ล่าง เช่น  

 
     สารบัญแผนที่ (Title), หมายเหตุ (Notes) 

 ส่วนของสารบัญแผนที่ (TITLE BLOCKS)  สารบัญแผนที่รวมทั้งหมายเหตุต่างๆ ควรจัด
ให้แสดงได้ภายในพ้ืนที่จ ากัด โดยวางไว้ในส่วนพ้ืนที่บกเท่าที่จะเป็นไปได้ และห่างจากข้อมูลแผนที่ที่
ส าคัญ ควรจะถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ และถ้ามีข้อมูลจ าเป็นที่ต้องแสดงเกินกว่าพ้ืนที่สารบัญให้
น าไปพิมพ์ไว้ด้านหลังของแผนที่ ซึ่งสารบัญแผนที่ควรมีส่วนประกอบต่างๆ จากบนลงล่างดังนี้ 

 ตราประทับ (ตราหน่วยงาน) จะวางไว้เหนือสารบัญแผนที่ 

  ตราของหน่วยผู้ผลิตแผนที่ และตรา IHO จะวางไว้เหนือ สารบัญแผนที่เคียงข้างกัน       
ในขนาดที่ความสูงที่เท่ากัน โดยตราของหน่วยผู้ผลิตแผนที่วางไว้ด้านซ้าย ในกรณีเป็นแผนที่มี      
การผลิตซ้ า ตราหน่วยงานที่ท าการผลิตซ้ าจะวางตรงกลางระห่างตราหน่วยงานผลิตแผนที่นั้น (ที่วาง
ด้านซ้าย) กับ ตราIHO ที่วางอยู่ทางด้านขวา     
  ในกรณีที่เป็นแผนที่ที่สร้างร่วมกันจะวางตราหน่วยผู้สร้างแผนที่ไว้ทางว้ายของตรา
หน่วยที่ท าการจัดพิมพ์ เรียงตามล าดับตัวอักษรตามมาตรฐาน ISO ซึ่งเป็นรหัสอักษรประเทศสองตัว 
ตราของหน่วยผู้สร้างแผนที่ต้องมีความสูงเท่ากัน การจัดวางให้ใช้การวางตามความสวยงามใน
มุมมองของนักสร้างแผนที่   
  ค าว่า ‘International’หรือเทียบเท่าจะวางไว้ด้านบน ตราหน่วย และ  ‘Chart 
series’หรือเทียบเท่าจะวางไว้ใต้ตราหน่วยซึ่งต้องถูกแสดงไว้บนแผนที่สากล 

 พื้นที่เชิงภูมิศาสตร์ทั่วไป (เช่น France – North Coast) และชื่อแผนที่ที่เป็นทางการเช่น 
รายละเอียดเฉพาะทางภูมิศาสตร์ของสถานที่นั้น ประเทศซึ่งไม่ใช้อักษรโรมันควรพิมพ์แผนที่โดยมี
ส่วนสารบัญแผนที่เพ่ิมเติมเป็นอักษรโรมัน 

 มาตราส่วน มาตราส่วนธรรมดาจะต้องแสดงไว้ โยใช้เครื่องหมาย ‘:’ เช่น 

 
  ส าหรับโครงสร้างแผนที่แบบเมอเคเตอร์ต้องมีการเพ่ิมละติจูดย่านกลาง หรือมาตราส่วน 
ที่เส้นวงขนาน แสดงไว้ในวงเล็บในรูปแบบ ‘at lat 21° 30’ (หมายเหตุ ไม่มีอักษรแสดงซีกโลก) 

 หน่วยที่ใช้ในการวัดความลึก แสดงด้วยข้อความเกี่ยวกับพ้ืนเกณฑ์อ้างอิงทางระดับที่ใช้งาน 

 หน่วยที่ใช้ในการวัดความสูง แสดงด้วยข้อความเกี่ยวกับพ้ืนเกณฑ์อ้างอิงทางราบควร
แสดงความต่างของความสูง drying height อย่างเหมาะสม ความสูงของ clearance height ความ
สูงของไฟ โดยทั้งหมดอ้างอิงกับพื้นเกณฑ์อ้างอิงที่แตกต่างกัน 
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 ชื่อ (วัน เดือน ปี) ของพ้ืนเกณฑ์อ้างอิงทางราบ ถูกใช้ร่วมกับข้อความที่เหมาะสม เกี่ยวกับ
การแปลงค่าของต าบลที่ภูมิศาสตร์ ไปสู่ระบบพ้ืนเกณฑ์อ้างอิงสากล และพ้ืนเกณฑ์อ้างอิงระดับ
ภูมิภาคท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล 

 ระบบทุ่นเครื่องหมาย ตามข้อก าหนดสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ ย่าน A ทุ่นแดง
อยู่ทางซ้ายของร่องน้ า ถ้าในแผนที่มีเครื่องหมายช่วยการเดินเรือไม่เป็นไปตามกฎของ IALA ให้แสดง
หมายเหตุของค าเตือนไว้ด้วย 

 ชื่อโครงสร้างแผนที่  

 หมายเหตุระบุที่มาของข้อมูล อาจแสดงหมายเหตุในสารบัญแผนที่ หรือแสดงในดัชนีแผนที่  

 ส่วนของสารบัญแผนที่ของส่วนต่อของแผนที่ ควรจ ากัดข้อมูลที่จะแสดง หรือแสดง
ข้อมูลที่ต่างจากสารบัญแผนที่ของแผนที่หลัก 

 ค าเตือนและหมายเหตุอธิบายเพิ่มเติม (CAUTIONARY AND EXPLANATORY NOTES)
เพ่ิมเติมจากที่กล่าวแล้ว ค าเตือน และค าอธิบายควรวางไว้ใกล้ส่วนของสารบัญแผนที่มีประโยชน์ต่อ
นักเดินเรือช่วยให้เห็นข้อมูลส าคัญง่ายขึ้น ถ้าพ้ืนที่บกมีที่ว่างจ ากัด อาจวางค าเหล่านี้ไว้ในพ้ืนที่ของ
น้ า แต่ต้องให้ห่างข้อมูลส าคัญต่อการเดินเรือ 

 หัวข้อหมายเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมายเหตุของค าเตือน ควรมีรายละเอียดข้อมูลของ
หัวข้อ เพ่ือการอ้างอิง ถ้าเป็นไปได้ ควรเป็นรายละเอียดที่แสดงไว้แล้วในแผนที่ เช่น พ้ืนที่จ ากัด 
เส้นทางเดินเรือทะเลลึก เป็นต้น โดยการพิจารณาข้อมูลที่เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือง่ายต่อการอ้างอิง มากกว่า
จ านวนของค าเตือน และหมายเหตุ   

  หมายเหตุข้อความเตือน ต้องถูกพิมพ์สีเดียวกับสิ่งนั้น ๆ ในแผนที่ เช่นหมายเหตุ
เกี่ยวกับความลึก และเรือจม แสดงด้วยสีด าเช่นเดียวกับสีของสัญลักษณ์ ข้อยกเว้นจะเป็นได้ในกรณี
ที่มีการแสดงความแตกต่างของพ้ืนเกณฑ์อ้างอิงทางราบ และหมายเหตุที่เกี่ยวข้องนั้นอ้างถึงวัตถุใน
แผนที่มากกว่าสองอันที่มีสีต่างกัน 

  การแปลภาษา ถ้ามีที่ว่างควรแปลหมายเหตุของค าเตือนเป็นภาษาอังกฤษอีกอันหนึ่ง 

  หมายเหตุเพ่ือการอธิบาย ต่างจากหมายเหตุของค าเตือน ดังที่กล่าวมาแล้ว และยัง
รวมถึงหมายเหตุของระยะเห็นไฟ, ปทานุกรมศัพท์ และอ่ืนๆ   

 การอ้างอิงบรรณสารอ่ืน (REFERENCE TO OTHER PUBLICATIONS) การอ้างอิง
บรรณสารอื่นอาจแสดงไว้นอกขอบของแผนที่ ที่มุมบนขวามือ ดังตัวอย่าง 
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๔-๒๓ 

 

 การก าหนดหมายเลขแผนที่ และข้อมูลที่แสดงระหว่างขอบใน และขอบนอกของแผนที่ 
(CHART NUMBERING, MARGINAL INFORMATION) 

 การก าหนดหมายเลขแผนที่ (CHART NUMBERING)  การก าหนดหมายเลขแผนที่ของ
ชาติอยู่ในดุลยพินิจของชาตินั้นๆ อย่างน้อยหมายเลขควรถูกพิมพ์ด้วยสีด า ที่มุมล่างขวาของแผนที่ 
และที่มุมตรงข้ามที่มุมบนด้านซ้ายมือ รหัสประเทศน าหน้าหมายเลขจาก ISO 3166 ซึ่งเป็นอักษร
สองตัว, (ดู Technical resolution 1/1919) อาจน ามาใช้ได้ 

  แผนที่สากล แสดงด้วยสีม่วง น าหน้าด้วยอักษร INT ตามด้วยตัวเลขอารบิก โดย
หมายเลขสากลควรถูกวางถัดจากหมายเลขแผนที่ประเทศนั้น หรือวางไว้เหนือหมายเลขแผนที่นั้น    

  การให้หมายเลขสากล ปฏิบัติตามหลักที่อธิบายใน S-4 A-204 และ S-11 (Part A)     

 วัน เดือน ปีของบรรณาธิการบันทึก และการแก้ไขเพิ่มเติม (DATES OF PUBLICATION 
AND UPDATES)  แผนที่ต้องแสดงโฆษณาบันทึก (Publication) ที่ประกอบด้วย บรรณาธิกรครั้ง
ล่าสุด ปี และหมายเลขของ ปชร. ที่ได้ถูกท าการแก้ไขในแผนที่ การพิจารณาข้อความหมายเหตุใน
ส่วนนี้เป็นดุลยพินิจของชาติที่ผลิตแผนที่ ส าหรับค านิยามที่อ้างถึงการแจกจ่ายแผนที่ 

 หมายเหตุของโฆษณาบันทึก (The publication note) (ผู้พิมพ์) ประกอบด้วยข้อมูลของ
โฆษณาบันทึก เช่นเลขบรรณาธิกร ควรวางตรงกลางด้านล่างของขอบแผนที่ ข้อความแสดงลิขสิทธิ์ 
หรือการอ้างอิงแผนที่ต้นฉบับ ในกรณีของการผลิตซ้ า ทั้งหมดนี้ควรวางไว้ใต้หมายเหตุของโฆษณา
บันทึก 

 เวลา และเลขบรรณาธิกร (Edition date and numbers) วางไว้ทางขวาของหมายเหตุ
ของโฆษณาบันทึกหรือในมุมด้านล่างซ้ายของแผนที่ พร้อมด้วยรายละเอียดการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ 

ประกาศชาวเรือ หมายเลขของ ปชร. ถูกวางไว้ทาวด้านมุมล่างซ้ายนอกขอบแผนที่ โดยให้
ชาวเรือสามารถแก้ไข ใส่เพิ่มเติมได้   

 บนแผนที่ที่มีการผลิตซ้ า หรือยอมให้ผลิตเพ่ิม ต้องมีการขยายความโฆษณาบันทึก ดังนี้  

   (I) ส าหรับแผนที่สากล: 

 
   ส าหรับแผนที่ของชาตินั้นๆ: 

 

 ข้อความแสดงลิขสิทธิ์ (COPYRIGHT LEGEND)  ให้วางไว้ใต้โฆษณาบันทึก 

 การอ้างถึงแผนที่อ่ืน (REFERENCES TO OTHER CHARTS) ควรแสดงข้อมูลการอ้างอิง
แผนที่ไปยังแผนที่มาตรส่วนที่คล้ายกันหรือมาตรส่วนที่ใหญ่กว่า ในสองลักษณะดังนี้ 

  ก. การอ้างอิงในส่วนบริเวณขอบแผนที่ไปยังแผนที่ที่ต่อระวางต่อเนื่องกัน หรือมี
มาตราส่วนเดียวกันและอ้างอิงไปยังส่วนต่อของแผนที่ 

  ข. การอ้างอิงไปยังแผนที่มาตราส่วนใหญ่กว่า หรือส่วนขยายของแผนที่ซึ่ง
ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนที่อยู่ภายในแผนที่ 
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๔-๒๔ 

 

 การอ้างอิงขอบแผนที่ แสดงด้วยสีม่วงด้วยข้อความ ดังนี้ 

 
  ขอบเขตของแผนที่มาตราส่วนใหญ่ หรือส่วนขยายของแผนที่ แสดงด้วยสีม่วงกับ

ข้อความว่า ‘see Plan’ ส่วนขยายของแผนที่อยู่ในแผนที่แผ่นเดียวกัน ถ้ามีแผ่นส่วนต่อของแผนที่
หลายแผ่นบนแผนที่ควรก ากับด้วยอักษร A, B, C และอ่ืนๆ ทั้งเพ่ิมตัวอักษรอ้างอิงนี้บนแผนที่ หรือ
ในขอบของแผนที่นั้น 

  โครงร่างที่ถูกท าแผนที่อาจจะอยู่นอกขอบเขตของเส้นของด้านในของแผนที่ ทั้งนี้
มันใช้เพ่ือแสดงพ้ืนที่น่านน้ าที่ไม่ถูกน ามาท าแผนที่โดยละเอียดที่มาตราส่วนใหญ่ เช่น พ้ืนที่นั้นอาจ
ถูกตัดออกจากพ้ืนหลักท่ีถูกคลุมด้วย สารบัญแผนที่ หมายเหตุ หรือดัชนีแผนที่ต่างๆ 

  ข้อความเช่น ‘See chart…’อาจถูกน ามาใช้ (เช่น ใต้ชื่อสถานที่ที่ถูกปกคลุมด้วย
แผนที่หรือส่วนขยายของแผนที่) แทนขอบเขตของพ้ืนที่ที่มีขนาดเล็กมาก จนไม่สามารถแสดง
ขอบเขตได้อย่างชัดเจน  

  ดัชนีของแผนที่ที่มาตราส่วนใหญ่กว่าอาจน ามาใช้ในโครงร่างที่ถูกท าแผนที่ เช่น     
มีแผนที่จ านวนมากในชุดของแผนที่เดินเรือชายฝั่ง ที่ขอบเขตแน่นอนแต่ละระวางนั้นๆ เป็นล าดับ
ต่อเนื่อง 

  การอ้างอิงหมายเลขแผนที่สากล อาจใส่ในวงเล็บแสดงไว้ข้างหมายเลขแผนที่ของ
ชาติ เช่น Adjoining Chart 1234 (INT4321) เป็นต้น  

 การอ้างอิงแผนที่ต่างประเทศ เมื่อแผนที่ของชาติตนมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการเดินเรือ 
อาจมีการน าข้อมูลจากชาติอ่ืนมาใช้ กรณีนี้การอ้างอิงแผนที่ต้องอ้างถึงตัวตนของหน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูลน าอยู่ข้างหน้าของหมายเลขแผนที่ โดยการใช้ตัวอักษรประเทศตามมาตรฐาน ISO-3166    
การใช้สีที่ต่างกันในการอ้างอิงอาจน ามาใช้ส าหรับการอ้างอิงแผนที่ต่ างประเทศนี้ ในกรณีบางกรณี
แคตตาล็อกแผนที่ และบรรณสารแนะน าการเดนเรือของชาตินั้น ควรจะมีการอ้างอิงแผนที่
ต่างประเทศไว้ด้วยในกรณีอย่างข้างต้น 

  ถ้าสามารถพล๊อตความแตกต่างของพ้ืนเกณฑ์อ้างอิงทางราบ ระหว่างมาตราส่วน
แผนที่ หรือแผนที่ที่ต่อเนื่องกัน ข้อความ ‘(See Note – POSITION)’ หรือเทียบเคียงควรน ามาใส่ไว้
ในการอ้างอิงหมายเลขแผนที่ แสดงด้วยสีด า และข้อความหมายเหตุที่พียงพอบนแผนที่  

 ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่แสดงระหว่างขอบใน และขอบนอกของแผนที่  (OTHER MARGINAL 
INFORMATION)  ค าว่าข้อมูลที่ลงในที่ว่างระหว่างขอบนอกของระวางแผนที่กับขอบของแผนที่
หมายถึงข้อมูลทุกอย่างที่แสดงไว้ระหว่างเส้นขอบของแผนที่ด้านใน และของของแผนที่ด้านนอกสุด  
ส่วนมากข้อมูลพวกนี้ ได้ถูกกล่าวถึงในส่วนหน้าของคุณลักษณะเฉพาะของแผนที่ ฯ ฉบับนี้แล้ว   

 หน่วย ในประเทศที่ความลึกที่ใช้ในแผนที่เป็นหน่วยฟาทอม และฟุต อาจต้องการที่แสดง
หน่วยความลึกในหมายเหตุ  เช่น  ‘DEPTH IN METRES’ หรือ ‘DEPTH IN FATHOMS’หรือ
เทียบเคียง บนแผนที่ของตน ส่งนี้เป็นอยู่การพิจารณาของแต่ละชาติ ทั้งนี้ข้อความหมายเหตุเหล่านี้
ควรแสดงด้วยสีม่วง โดยใช้อักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ อยู่ที่ด้านบน และล่างของพ้ืนที่ของของแผนที่ 
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๔-๒๕ 

 

 พื้นเกณฑ์อ้างอิงทางราบ ข้อความที่แสดงเพ่ือดึงความสนใจจากชาวเรือได้อย่างรวดเร็ว 
ในเมื่อมีการใช้กับอุปกรณ์การการเดินเรือด้วยดาวเทียม เช่นการพล๊อตต าบลที่จาก WGS84โดยตรง
บนแผนที่ เป็นต้น ข้อความนี้อาจแสดงไว้ในที่ว่างของขอบแผนที่ด้วยสีม่วง หรืออาจระบุข้อความที่
เกี่ยวข้องกับพื้นเกณฑ์อ้างอิงของแผนที่นั้น 

 วงเข็มทิศ (COMPASS ROSES)  ตัวอย่างของวงเข็มทิศ: 
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๔-๒๖ 

 

 รูปแบบวงเข็มทิศ ทิศ เหนือจริ ง  และทิศ เหนือแม่เหล็ก (COMPASS ROSES: 
PATTERNS, TRUE AND MAGNETIC) รูปแบบในที่นี้หมายรวมถึงการแบ่งขีดย่อย การก ากับด้วย
ตัวเลข และการแสดงจุดศูนย์กลางของวงเข็มทิศ วงเข็มทิศมีหนึ่งวงหรือมากกว่า เพ่ือใช้การใช้งาน 

  ค่าของวาริเอชั่นแม่เหล็ก และอัตราเปลี่ยนประจ าปี ต้องถูกแสดงบนแผนที่ 

  วงเข็มทิศ ควรแสดงด้วยสีม่วง การแสดงภาพตามตัวอย่างได้มีการแสดงแบบเลือก
อ่ืนของวงเข็มทิศไว้ด้วย 

  วงเข็มของทิศจริง แสดงร่วมกับวงเข็มของทิศแม่เหล็ก เป็นวงที่อยู่ด้านนอกสุด      
มีรูปแบบตามที่กล่าวมาแล้ว 

  - ส่วนขยายของแกนด้านนอกมีค่า 0° - 180° และ 090°-070° 

  - เส้นปะต่อเชื่อมค่า 0° - 180° และ 090°-270° 

  ข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนที่ไม่แสดงไว้ เช่น ข้อมูลของรูปดาวเหนือในวงเข็มทิศ 

  วงเข็มของทิศแม่เหล็ก เป็นตัวเลือก รูปแบบของมันตามตัวอย่าง ส าหรับตัวอย่าง
เฉพาะต่าง ๆ 

 ขนาด และต าแหน่งของวงเข็มทิศ (COMPASS ROSES: SIZE AND POSITION) 

  เส้นผ่าศูนย์กลาง  ปกติมีขนาด ๑๐๐ มม. – ๑๔๐ มม.ขึ้นอยู่กับขนาดและค่าตัว
แปรอื่นของแผนที่ ดูตัวอย่าง a. วงเข็มขนาดเล็กมีขนาด ๖๕ มม.- ๑๐๐ มม. อาจน ามาใช้ในส่วนต่อ
ของแผนที่ หรือเพ่ือที่จะอ านวยความสะดวกต่อการพล๊อตต าบลที่ ตัวอย่าง b. เป็นขนาดที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า ๘๐ มม. 

  ต าบลที่ ควรกระจายตามระยะของข้อจ ากัดของไม้บรรทัดขนานเท่าที่จะเป็นไปได้ 
โดยครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานบนแผนที่กับพ้ืนที่บกที่มีเครื่องหมายช่วยการเดินเรือภายในระยะของการ
เคลื่อนไม้บรรทัดขนานในระยะ ๔๕๐ มม. โดยไม่ส่วนใดของไม้บรรทัดขนานยื่นเลยเกินขอบของแผน
ที่ด้านนอกสุด นั่นหมายความว่าวงเข็มทิศควรวางห่างจากเส้นขอบในของแผนที่อย่างน้อย ๕๐ มม. 

  ในทางปฏิบัติการวางวงเข็มทิศควรวางให้ห่างจากสิ่งส าคัญต่อการเดินเรือ เช่น     
สิ่งอันตราย และเครื่องช่วยการเดินเรือ เป็นต้น หรือรอยพับของแผนที่ พึงเลี่ยงการวางวงเข็มทิศที่มี
การปนกันระหว่างเครื่องหมายองศากับ ข้อความของวาริเอชั่น เช่น การวางเลขน้ าแบบอ่ืนที่
เหมาะสม หรือวางเลขความลึกน้ าวิกฤต    

  วงเข็มทิศไม่ควรวางไว้ใกล้ทางเข้าท่าเรือ 

  วงเข็มทิศไม่ควรวางไว้พ้ืนที่บก แต่เพ่ือความชัดเจนไม่ควรวางให้ส่วนหนึ่งส่วนใด
ของวงเข็มทิศอยู่ในสีของพ้ืนที่บก 
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๔-๒๗ 

 

 ข้อมูลสนามแม่เหล็ก (MAGNETIC DATA) ข้อมูลสนามแม่เหล็ก หรือ magnetic 
declination เป้นค่าส าคัญต่อชาวเรือ แสดงเพียงค่าเดียวบนแผนที่เดินเรือ วาริเอชั่นแม่เหล็กมีนิยาม
ตาม IHO S-32 ดังนี้ 

   - แบบจ าลองของสนามแม่เหล็กจะมีการเปลี่ยนทุก ๕ ปี ค่าวาริเอชั่นแม่เหล็กก็จะ
สามารถค านวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จากแบบจ าลองนั้น 

  - อศ.หรือหน่วยงานแผนที่ ควรแสดงการกระจายของวาริเอชั่นแม่เหล็ก ณ จุดของ
เวลานั้นๆ โดยวิธีการแสดงด้วยเส้นวาริเอชั่นแม่เหล็กเท่า  

  - เส้นโค้งของอัตราเปลี่ยนประจ า สามารถน ามาเทียบค่าเพ่ือหาค่าวาริเอชั่น
แม่เหล็ก ณ จุดใดๆ บนแผนที่ ณ จุดของเวลาในขณะนั้น 

 แหล่งที่มาข้อมูลค่าสนามแม่เหล็ก (MAGNETIC DATA: SOURCE MATERIAL) อัตรา
เปลี่ยนประจ าของวาริเอชั่นแม่เหล็กได้จากแบบจ าลองของโลกที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ได้ค่ามาจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือแผนที่วาริเอชั่นแม่เหล็กท่ีแจกจ่ายล่าสุด 

 สัญลักษณ์ของข้อมูลสนามแม่เหล็ก (MAGNETIC DATA: SYMBOLS) บนแผนที่ที่
มาตราส่วนเล็กกว่า ๑ : ๗๕๐ ๐๐๐ ที่ซึ่งไม่สามารถแสดงค่าวาริเอชั่นในวงเข็มทิศ เช่น เส้นวาริเอชั่น
แม่เหล็กเท่าอยู่ชิดกันมาก หรือมีรูปแบบที่ไร้รูปแบบ เป็นต้น วาริเอชั่นจะถูกแสดงด้วยวิธีการดังนี้ 

  ๑. เส้นวาริเอชั่นแม่เหล็กเท่า (Isogonals) แสดงด้วยเส้นต่อเนื่องสีม่วง ทุกช่วง
ระยะ 1°, 2° และ 5° เพ่ือที่ว่าระยะห่างที่ได้จะมีค่าไม่เกิน ๑๕๐ มม. เส้น ฯ ต้องก ากับด้วยค่าวาริ
เอชั่น และอัตราเปลี่ยนประจ า เส้นวาริเอชั่นแม่เหล็กเท่านี้ไม่ควรก าหนดในช่วงระยะห่างที่น้อยกว่า 
1° เพราะการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามฤดูกาลของมันมีค่ามากกว่า 1° และในบางพ้ืนที่ของโลกค่าความ
ถูกต้องของเส้นวาริเอชั่นแม่เหล็กนั้นมีค่า +/- 2°  

   ถ้าเกิดกรณีที่มีการแสดงช่วงห่างของเส้น ฯ ทุก 1° แต่มีระยะห่างระหว่าง
เส้น ฯ เกินกว่า ๑๕๐ มม. ก็ให้แสดงค่าวาริเอชั่นแม่เหล็กภายในวงเข็มทิศแทน 

  ๒. วาริเอชั่นแม่เหล็ก ต้องแสดงด้วยจ านวนองสาตามด้วยอักษร E/W ที่เส้น ฯ 0°   
ก็ต้องลงค่าก ากับไว้ด้วย ค่าอัตราเปลี่ยนประจ าแสดงด้วยค่าเป็นลิปดากับอักษร E/Wโดยแสดง
ต่อท้ายไม่มีช่องว่าง อยู่ในวงเล็บ 
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๔-๒๘ 

 

  ๓. หมายเหตุที่เป็นสีม่วง แสดงค่า ๕ปี ของช่วงเวลาของเส้น ฯ ต้องถูกแสดงใกล้กับ
ส่วนของสารบัญแผนที่ 

 
  ๔. เมื่อแสดงเส้นวาริเอชั่นแม่เหล็กเท่าถูกแสดง วงเข็มทิศมีแต่เฉพาะวงเข็มทิศของ
ทิศจริงเท่านั้น 

   บนแผนที่ที่มาตราส่วนใหญ่กว่าหรือเท่ากับ 1:750 000 ค่าสนามแม่เหล็ก
ปกติแสดงด้วยสีม่วงในแต่ละวงเข็มทิศ ข้อความนี้ขยายความโดยการแสดงวงเข็มทิศแม่เหล็ก หรือ
ลูกศรทิศเหนือแม่เหล็ก อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีกระท าไม่ได้ให้ท าดังนี้: 

    - โดยเส้นวาริเอชั่นแม่เหล็กเท่า 

    - โดยกล่องข้อความหมายเหตุในต าบลที่ 

    - โดยการแสดงหมายเหตุนอกต าบลที่ (INT 1 B 68.2 แสดงด้วยสีด า
ในกรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของหมายเหตุบริเวณสารบัญแผนที่) 

 ข้อความแสดงสนามแม่เหล็ก ในวงเข็มทิศต้องแสดงเป็นสีเดียวกับวงเข็มทิศ ลูกศรทิศ
เหนือแม่เหล็กต้องก ากับด้วยค่าวาริเอชั่น ปีที่มีการค านวณและตรวจสอบในวงเล็บที่เป็นอัตราเปลี่ยน
ประจ า ค่าวาริเอชั่นแสดงเป็นค่าใกล้เคียง 5’ เปลี่ยนค่าจนเข้าใกล้ 1’ ซึ่งการแสดงค่าทั้งสองนี้ ต้อง
แสดงด้วยค่าอักษร E/W เพ่ิมเข้าไปด้วย ที่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงค่าวาริเอชั่นเพ่ิมหรือลดในอัตรา
เปลี่ยนประจ าที่ 0.5’ หรือน้อยกว่า มันต้องถูกแสดงเป็น (0’) 

 ค่าแก้ข้อมูลสนามแม่เหล็ก (MAGNETIC DATA: CORRECTIONS) ถ้า อศ.พบว่ามีค่า
ความต่างมากกว่า 45’ส าหรับค่าวาริเอชั่น และค่าอัตราเปลี่ยนปีที่มากกว่า 3’ จากแผนที่ที่แสดงไว้ 
ต้องมีการแจ้งผู้เผยแพร่ข้อมูลวาริเอชั่นเหล่านี้ ถ้าข้อมูลผิดปกตินี้มีการยืนยันในการเปลี่ยนแปลงแล้ว 
จึงจะถูกเผยแพร่ให้ทราบทั่วกันในภายหลัง 

 ค่าวาริเอชั่นแม่เหล็กที่มีความผิดปกติ (ABNORMAL MAGNETIC VARIATION) ค่าที่
ผิดปกติของวาริเอชั่นแม่เหล็ก หรือค่าที่ผิดปกติประจ าถิ่นที่ซ้อนทับกับสนามแม่เหล็กโลกปกติ     
เป็นเหตุที่ก่อให้เกิดค่าวาริเอชั่นที่ผิดปกติ การเกิดเหตุเช่นนี้ให้แจ้งไปยัง World data centre ซึ่งอยู่
ในความอุปถัมภ์ของ the International Association of Geomanetism and Aeronomy (IAGA) 

 ความผันผวนสนามแม่เหล็กที่ผิดปกติถาวร (Permanent anomalies) เกิดจากสสาร 
แร่เหล็กเข้มข้นในเปลือกโลก หรือในขอบเขตที่จ ากัดมากกว่านั้น โดยซากเรือจมหรือสิ่งก่อสร้างที่คน
สร้างขึ้นบนพ้ืนท้องทะเล สิ่งผิดปกติเหล่านี้จะไม่ถูกน ามาสร้างไว้ในแผนที่ถ้าค่าความแตกต่างที่
เกิดข้ึนต่างจากค่าปกติในพื้นที่นั้นน้อยกว่า 3° 
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๔-๒๙ 

 

  ที่ซึ่งขนาดและพ้ืนที่ของความผันผวนสนามแม่เหล็กที่ผิดปกติถาวรประจ าถิ่น มี
ขนาด 3° หรือมากกว่า ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์ข้างล่างนี้ ด้วยหมึกสีม่วงกับค่าท่ีผิดปกตินั้น 

 
  ที่ซึ่งไม่มีการส ารวจความผันผวนสนามแม่เหล็กท่ีผิดปกติถาวรประจ าถิ่น ข้อความที่

ควรแสดงนั้น แสดงด้วยหมึกสีม่วง เช่น Local Magnetic Anomaly (see Note) or Area of 
Magnetic Disturbance (see Note), หรือข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุที่แสดงร่วมด้วย 

 

 ขั้วของสนามแม่เหล็ก ในพ้ืนที่ที่ใกล้ขั้วแม่เหล็กที่เข็มทิศแม่เหล็กมีค่าความผิกพลาดสูง 
ควรแสดงด้วยหมายเหตุของค าเตือนของปรากฎการณ์นี้ในวงเข็มทิศ ด้วยสีม่วง ถ้าเป็นไปได้หมาย
เหตุนี้ควรอ้างถึงแผนที่สนามแม่เหล็กที่สามารถให้ข้อมูลสมบูรณ์กว่า 

 ตารางแปลงหน่วยความลึก (DEPTH UNIT CONVERSION TABLE) ในแผนที่ของชาติ
ใดที่แสดงหน่วยความลึกเป็นฟาทอม หรือฟุต อาจจะต้องการแสดงตารางแปลงค่าความลึกเป็นเมตร 
ฟาทอม หรือฟุต ทั้งนี้อยู่ที่การพิจารณาของแต่ละชาติ  ตารางการแปลงนิยมในแนวตั้ง แสดงไว้ที่ข้าง
ชื่อแผนที่ด้วยสีด า บริเวณสองด้านของขอบแผนที่ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และควรวาง
ตารางนี้ให้ห่างจากรอยพับของแผนที่ และรายละเอียดแผนที่อ่ืนๆ 
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๔-๓๐ 

 

 

 
ตัวอย่างตารางแปลงค่าความลึกสองภาษาระหว่างภาษาอังกฤษ และดัตช์ 

 ตารางข้อมูลอ่ืน ๆ (OTHER TABLES) การแสดงข้อมูลอ่ืนบนแผนที่ในรูปแบบของ
ตารางนั้นอาจต้องพิจารณา เพราะในหลายสภาวการณ์ การแสดงข้อมูลในรูปตารางในบรรสารอาจมี
ความเหมาะสมกว่า เช่นการแสดงตารางข้อมูลในหนังสือแนะน าการเดินเรือ (sailing direction) 
อย่างไรกต็ามข้อมูลตารางที่แสดงบนแผนที่เป็นดังนี้ 

  - ตารางแสดงความลึกน้ าของส่วนที่มีการขุดลอกอยู่เสมอของช่องทางเดินเรือใน
แม่น้ า และคลอง 

  - สิ่งส าคัญของท่าเทียบเรือ สะพานเทียบเรือ และพ้ืนที่ทุ่นผูกเรือ 

  - ตารางข้อมูลความสูงปลอดภัยใต้สะพาน 

  - สิ่งส าคัญท่ีเกี่ยวกับสัญลักษณ์ใหม่ หรือที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

  - รวมค าศัพท์ต่างประเทศ โดยเฉพาะที่ยอมรับให้อยู่บนแผนที ่

  - ตารางข้อมูลแสดงด้วยสีม่วง ที่แสดงสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณท่าเรือ (ดู INT 1 U 32) 

 ดัชนีแผนที่ แสดงที่มาของแหล่งข้อมูล (SOURCE DIAGRAMS)  ควรแสดงบนแผนที่
ออกใหม่ และแสดงบนแผนที่ที่มีอยู่เมื่อโอกาสอ านวย บนแผนที่ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ ควรแสดงดัชนี
แผนที่เพื่อเตือนนักเดินเรือ เพ่ือความปลอดภัยในเรืองของความลึกน้ า 

  ดัชนีแผนที่ (Source diagram) หมายรวมถึงรูปภาพแสดงขอบเขตของแหล่งข้อมูล
ที่ถูกน ามาใช้ในการสร้างแผนที่ และหมายรวมถึงข้อความที่แสดงร่วมด้วย บนแผนที่ดัชนีแผนที่อาจ
เรียกว่าแหล่งข้อมูล   

  ดัชนีมีสองประเภทหลัก ที่ใช้ส าหรับการกล่าวสรุปแหล่งที่มาของข้อมูลอุทกศาสตร์  

   - ดัชนีแผนที่แบบดั้งเดิมให้ข้อมูลที่เก่ียวกับแหล่งที่มาของข้อมูลส ารวจที ่ นัก
เดินเรือสามารถพิจารณาระดับความเชื่อม่ันของข้อมูลความลึกน้ าได้ 

   - ZOC diagram เป็นดัชนีแผนที่ที่ ให้ค่าการประเมินเชิงคุณภาพของ
แหล่งที่มาของข้อมูลสร้างแผนที่ ซึ่งได้ถูกน ามาใช้แทน Reliability diagram ที่พ้นสมัยไปแล้ว 

ค าอธิบาย ใต้สารบัญแผนที่ควรจะดึงความสนใจมายัง diagram บนแผนที่ดังที่กล่าว เช่น  
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๔-๓๑ 

 

 แหล่งที่มาของข้อมูลภูมิประเทศ ควรบอกให้รับรู้โดยการแสดงในหมายเหตุเพ่ือการ
อธิบาย เช่น 

 
 คู่มือการเดินเรือของชาติ ใช้ในการตรวจสอบเพ่ือวางแผนการเดินเรือผ่าน และมันไม่ใช่ที่
ให้ข้อมูลในเชิงนิยามที่เกี่ยวกับการปรับปรุงแผนที่ และวัตถุที่ถูกน ามาสร้างแผนที่ เช่นเครื่องหมาย
ช่วยการเดินเรือ 

 การปรับปรุงข้อมูล ดัชนีแผนที่จะถูกท าการปรับปรุง เมื่อแผนที่นั้นมีการออกเป็นแผนที่
บรรณาธิกรใหม ่   

 จุดมุ่งหมายของดัชนีแผนที่ (PURPOSE OF SOURCE DIAGRAMS) 

  วัตถุประสงค์ มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือการแนะน าต้นหนในการวางแผนการเดินเรือ โดย
พิจารณาระดับความเชื่อม่ันของข้อมูลต าบลที่ และความลึกน้ า 

  ประโยชน์จากการใช้งานดัชนีแผนที่ สามารถเข้าใจ แลเข้าใช้งานได้ง่าย ทั้งช่วยให้
นักสร้างแผนที่ทราบถึงบริเวณท่ีควรต้องท าการส ารวจใหม่  

 แผนที่ที่ที่มาตราส่วน ที่ควรจะแสดงดัชนีแผนที่ (SCALES OF CHARTS WHICH 
SHOULD HAVE SOURCE DIAGRAMS)  

  ความแตกต่างระดับภูมิภาค ท าให้ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าแผนที่มาตราส่วน
เท่าใดที่สมควรมีดัชนีแผนที่ ดัชนีแผนที่มีประโยชน์กับแผนที่มาตราส่วนใหญ่ที่ อาจมีอันตรายใต้น้ าที่
ยังหลงเหลือ ที่ตรวจไม่พบด้วยการส ารวจแบบเก่า 

  แผนที่มาตราส่วน 1:500 000 และใหญ่กว่า ควรพิจารณาดัชนีแผนที่ โดยใส่ใจเป็น
พิเศษในแผนที่มาตราส่วนใหญ่ที่ถูกน ามาใช้ในการเดินเรือ 

  แผนที่มาตราส่วนใหญ่ที่ประกอบระวางจากการส ารวจภายในครั้งเดียว โดย
หน่วยงานหนึ่งเป็นประจ า แผนที่นั้นไม่มีความจ าเป็นต้องมีดัชนีแผนที่ เพียงแต่แสดงหมายเหตุเพ่ือ
การอธิบายไว้ใต้ชื่อแผนที่ก็พอแล้ว เช่น  

 
 การแสดงขอบเขตข้อมูลส ารวจ (GRAPHICAL REPRESENTATION OF LIMITS OF 
SURVEYS) 

  ขนาดของเส้นตรง ใช้ขนาดหนึ่งในสิบของขนาดเส้นขอบระวางด้านในของแผนที่ 
แต่อาจจะมีขนาดเล็กกว่านี้ถ้ามีท่ีว่างจ ากัด 

  เส้นตรงสีด า ใช้เป็นสีส าหรับขอบดัชนีแผนที่ ขอบฝั่ง ตัวอักษรแสดงพ้ืนที่ ในดัชนี
แผนที่ และขอบเขตของพ้ืนที่ 

  สีทึบจางของพ้ืนที่บก ใช้เป็นสีพื้นที่บก ส่วนเป็นทะเลให้เว้นว่างเป็นสีขาว 
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๔-๓๒ 

 

  การแบ่งย่อยขอบระวางแผนที่ ใช้การแบ่งที่มีความสัมพันธ์กับการแบ่งย่อยขอบ
ระวางแผนที่ เส้นโครงแผนที่ที่ใช้ควรบางกว่าเส้นขอบเขตพ้ืนที่ 

  ส่วนต่อของแผนที่ ควรแสดงรวมไว้ในดัชนีแผนที่ ขอบเขตของส่วนต่อแผนที่ใช้เส้น
เดี่ยวสีด าหนา, ขีดแบ่งย่อยขอบระวาง และตัวเลขอาจน ามาใส่รวมไว้ เมื่อพิจารณาว่ามีความจ าเป็น 

  แผนที่มาตราส่วนใหญ่ และส่วนขยายของแผนที่ เมื่อมีส่วนขยายของแผนที่ และ
ส่วนต่อของแผนที่ในขอบเขตของแผนที่ แหล่งที่มาของข้อมูลควรถูกแสดงบนส่วนของรูปดัชนีแผนที่
ของแผ่นส่วนขยายแผนที่ และส่วนต่อของแผนที่นั้นๆ โดยมีข้อความ ‘see Plan’ ระบุในหมายเหตุ
ของแผนที่แผ่นหลักในบริเวณของดัชนีแผนที่ ในทางเดียวกัน เมื่อเป็นมีแผนที่มาตราส่วนใหญ่อยู่ข้าง
ในแผนที่ก็กระท าการแสดงแหล่งที่ข้อมุลในวิธีเดียวกันแทน อย่างไรก็ตามถ้าแผนที่มาตราส่วนเล็ก
ที่สุดเป็นแผนที่สากลที่มีมาตราส่วนใหญ่ที่สุด แหล่งที่มาของข้อมูลควรรวมไว้ เฉกเช่นเนื้อหาสาระ
ของแผนที่สากลที่ต้องมีความสมบูรณ์ และเข้าใจได้  

  แผนที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนที่ที่ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการส ารวจ หรือมีความไม่
สมบูรณ์ของแหล่งที่มาของข้อมูลหรือข้อมูลส ารวจที่มีมาตรฐานด้อยกว่ามาตรบานการส ารวจใน
ปัจจุบัน ก็ควรจะถูกท าบัญชีไว้ด้วย 

  มาตรการพิเศษ ควรมีการเน้นความส าคัญในหลายกรณีที่ช่องทางเดินเรือวางตัวไป
ในส่วนที่มี ความสัมพันธ์กับข้อจ ากัดของแหล่งที่มาของข้อมูล เช่น 

   - ส่วนของเส้นแนวสิ่งอันตรายของพืดปะการัง 

   - สีของพ้ืนที่น้ าท่วมถึง และพ้ืนที่ตื้น ในบริเวณพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกับ
ดัชนีแผนที่ที่แสดงในแผนที่นั้น 

   - สีม่วงทึบอาจจะรวมถึงการเน้นต าบลที่ส าคัญของมาตรการของระบบ
เส้นทางเดินเรือ เช่นแผนการแบ่งช่องการจราจรทางน้ า เป็นต้น 
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๔-๓๓ 

 

๔.๓ ลักษณะภูมิประเทศ (Topography) 

 ภูมิประเทศ (การแสดงสัญลักษณ์บนบก: ทั่วไป) ความต้องการในการแสดงพ้ืนที่บนบก      
(ทั้งวัตถุรูปลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น) บนแผนที่เดินเรือต่างจากแผนที่ภูมิประเทศที่
แสดงรายละเอียดตามมาตราส่วนและจุดประสงค์การใช้งาน ส าหรับจุดประสงค์ของแผนที่เดินเรือ
นั้น จะเลือกแสดงภูมิประเทศในพ้ืนที่ที่ติดต่อกับทะเล การลงรายละเอียดข้อมูลภูมิประเทศต้องไม่
มากเกินไปจนบดบังข้อมูลที่ต้องการใช้งานโดยนักเดินเรือ ส าหรับนักสร้างแผนที่แล้วอาจก่อให้เกิด
ปัญหาในการปรับปรุงข้อมูลบนแผนที่ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงเช่น พ้ืนที่ของเขตท่ีมีสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น 

  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกข้อมูลภูมิศาสตร์ที่เก่ียวกับพ้ืนที่ และรายละเอียดดังนี้ 

   - ความต้องการของผู้ใช้ 

   - มาตราส่วน และจุดประสงค์การใช้งานของแผนที่เดินเรือ 

   - แหล่งข้อมูลที่ม ี

  ๑. ความต้องการของผู้ใช้ แม้ว่ามีการใช้งานระบบหาต าบลที่เรือด้วยดาวเทียม 
อย่างไรก็ตามยังไม่มีความน่าเชื่อถืออย่างสมบูรณ์อันเนื่องมาจากความเปราะบางของระบบที่อาจถูก
ขัดขวาง การลดทอนค่าความถูกต้อง ช่องว่างในการให้บริการ ฯ ในทางปฏิบัติแผนที่เดินเรือนั้นต้อง
มีข้อมูลเพ่ือการหาที่เรือด้วยวิธีดั้งเดิม นั่นก็เป็นเหตุให้ต้องมีการแสดงข้อมูลภูมิประเทศให้เห็น โดย
แสดงข้อมูลที่ต้องใช้โดยชาวเรือ รวมทั้งแนวของขอบฝั่ง และรูปร่างการวางตัว ในกรณีที่เดินเรือด้วย
เรดาร์ เพราะนักเดินเรือนั้นใช้แผนที่ในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน เช่น กลางวัน-กลางคืน ทัศนะวิสัยดี
หรือไม่ดี และภาวะการจราจรที่หนาแน่นในพื้นที่ เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์การใช้งานหลักๆ ดังนี้ 

   - เพ่ือยืนยันภาพชายฝั่งที่ปรากฎเมื่อมองจากทะเล ในกรณีนี้เป็นการแสดง
ภูมิประเทศในบริเวณชายฝั่ง รวมทั้งลักษณะการยกตัวเป็นพ้ืนที่สูงด้วย โดยเฉพาะชายฝั่งราบเรียบ 
พ้ืนที่ด้านหลังฝั่งที่เป็นภูเขาอาจต้องมีการลงรายละเอียดไว้ในแผนที่ด้วย 

   - เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบการหาที่เรือในแบบต่างๆ วัตถุท่ีเป็นที่สนใจควรมี
ความเด่นชัด อยู่ใกล้ฝั่ง เช่นตึกสูง เนินเขาเดี่ยว หน้าผา เป็นต้น หรือเป็นวัตถุที่ไม่เด่นชัด แต่มีความ
แปลกไม่เหมือนวัตถุอ่ืนๆ เช่น โรงจอดเรือ อนุสาวรีย์ และน้ าตก เป็นต้น 

   - เพ่ือระบุ และใช้งานเข้าพ้ืนที่ท่าเรือในการเข้าเทียบท่า ในกรณีนี้จะใส่
ข้อมูลที่หมายเด่นชัดโดยรอบท่าเรือ และรายละเอียดต่างๆ บนท่าเทียบเรือ หมายเลขท่าเที ยบ 
อาคาร เช่น ส านักงานท่าเรือ และศุลกากร เป็นต้น 

   - เพ่ือยืนยันต าบลที่ เมื่อมีการผ่านไปในพ้ืนที่อันตรายทางธรรมชาติ ที่ไม่มี
เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ 

   - เพ่ือก าหนดให้เห็นรูปร่างของพ้ืนที่ความลึกนั้นต่อเนื่องกับข้อมูลบนฝั่ง    
ในกรณีที่ข้อมูลส ารวจมีความกระจัดกระจายไม่ต่อเนื่องกัน 

   ส าหรับผู้ใช้งานแผนที่บางประเภท เช่น การเดินเรือเพ่ือหย่อนใจ การเดินเรือ 
การป้องกันประเทศ และการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ข้อมูลต้องแสดงตามที่ผู้ใช้ต้องกา ร
เพ่ิมเติม โดยไม่ท าให้จุดประสงค์ของการใช้งานแผนที่เดินเรือแต่เดิมต้องถูกท าลายลงไป 
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๔-๓๔ 

 

  ๒. มาตราส่วนและจุดประสงค์การใช้งานของแผนที่  ค าแนะน าข้างล่างนี้ได้กล่าว
รวมไว้เกือบครอบคลุมแล้ว แต่ยังมีข้อเปลี่ยนแปลง และยกเว้นบางประการดังนี้ 

   - แผนที่ขอบฝั่งทะเลที่เมื่อแรกเห็นจากในทะเล (ที่มีมาตราส่วนเล็กว่า 1:350 000) 
ทั่วไปเป็นแผนที่ เพ่ือให้มีการระลึก จดจ าขอบฝั่งได้ ส าหรับประกอบการหาที่เรือ และการหาต าบลที่
ในท่าเรือ พ้ืนที่ทิ้งสมอ เป็นต้น ดู C-301 ส าหรับแผนที่สากลมาตราส่วนเล็ก 

   - แผนที่เข้าสู่ท่าเรือและแผนที่ที่เดินเรือชายฝั่ง (มาตราส่วน 1:30 000 - 
1:350 000) โดยทั่วไปแสดงความสูงต่าง ๆ เช่น เกาะ เขา และจุดความสูง แม่น้ า และทะเลสาบ
ขนาดใหญ่ เป็นต้น กับแสดงที่หมายเด่นชัดในการหาที่เรือ พ้ืนที่อยู่อาศัย ตั้งถิ่นฐานแสดงเพียง
เพ่ือให้เห็นขนาดและขอบเขตที่ซึ่งปรากฎชัดในเวลากลางคืน กับชื่อของพ้ืนที่เหล่านั้น ท่าเรือทั้งหมด
ควรแสดงชื่อก ากับไว้ รูปลักษณ์ขอบฝั่ง ถนน และรางรถไฟระหว่างพ้ืนที่ชุมชน และไปยังชายฝั่งใน
พ้ืนที่โดดเดี่ยว เป็นต้น        

  ๓. แหล่งข้อมูลที่มี นักเดินเรือจะเห็นข้อมูลบกในแผนที่ ซึ่งถูกแสดงเป็นสัญลักษณ์แล้ว 
เพ่ือให้แผนที่เดินเรือมีการใช้งานผ่านการตีความที่ง่าย โดยนักสร้างแผนที่ควรด าเนินการเท่าที่เป็นไป
ได้ดังนี ้

   - ศึกษาเกี่ยวกับการส ารวจอุทกศาสตร์ (และรายงานที่เกี่ยวข้อง) เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับระบุข้อมูลภูมิศาสตร์ที่มีค่าต่อนักเดินเรือ 

   - เสริมด้วยการอ้างอิงข้อมูลโดยดูจากภาพมุมมองทัศนะมิติ ภาพถ่ายทาง
อากาศในแนวเฉียง และการท าให้เกิดภาพด้วยวิธีใดๆ 

   - ดูข้อมูลจากแผนที่ภูมิประเทศที่มีมาตราส่วนเหมาะสม และดีที่สุดเท่าที่มี
ข้อมูล โดยเฉพาะการตรวจสอบ และลงข้อมูลความสูง และพ้ืนที่ขอบฝั่ง 

 สีของพ้ืนดิน (LAND TINT) สีเหลืองหรือเทา ใช้แทนสีบก 

หมายเหตุ ในการพิมพ์สี่สีการใช้การพิมพ์สีบก ควรต้องเลือกให้เหมาะกับการแสดงพ้ืนที่น้ าท่วมถึงที่
ได้จากการพิมพ์สีบกทับกับสีของที่ตื้นด้วย 

  การแสดงสีบก โดยปกติแสดงต่อเนื่องกันไปตลอดบริเวณที่เป็นพ้ืนที่บก และไม่เว้น
ว่างส าหรับสารบัญแผนที่ ตารางระดับน้ า วงเข็มทิศ มาตราส่วน และอ่ืนๆ   

  ข้อยกเว้นในการแสดงสีบกดังนี้: 

   - ดัชนีที่ต้องแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างพ้ืนบกและทะเล 

   - ดัชนีแผนที่ หรือโซนแสดงความเชื่อมั่น 

   - ดัชนีที่แสดงค่าอักษรประจ ากริด 

   - ดัชนีแสดงขอบเขตของแผนที่มาตราส่วนใหญ่กว่า 

   - ธารน้ าแข็ง 
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๔-๓๕ 

 

 ระนาบอ้างอิงส าหรับความสูง (PLANE OF REFERENCE FOR HEIGHTS)  

  - ความสูง (Height) อาจถูกนิยามดังนี้ ‘The vertical distance of a level, point 
or the top of an object measured from a specified datum’ 

  - ระยะทางในแนวดิ่งจากจากระดับ, จุดหรือด้านบนสุดของวัตถุที่ถูกวัดจากมูลฐาน
เฉพาะใดๆ ‘The vertical dimension of an object’ 

  - ขนาดในแนวดิ่งของวัตถุ’ ในความหมายนี้ใช้อธิบายความยาวในแนวดิ่งของวัตถุ 
เช่นความสูงเหนือระดับพื้นดิน 

  ในการท าแผนที่โดยทั่วไปค าว่า ‘height’ หรือ ‘elevation’ มีความหมายเดียวกัน 
ใน S-4 และ INT1 โดยทั่วไปใช้ค าว่า ‘height’, เมื่อมีการใช้ค าว่า ‘elevation’ ในทางที่นิยมกันจะ
หมายถึงความสูงของระนาบจุดโฟกัสของไฟ เหนือพ้ืนเกณฑ์ความสูง 

หมายเหตุ  ๑. ในเชิงของ ENC ทั้งสองค านี้ต่างกัน คือ 

  - ‘height’ ใช้อ้างถึงเฉพาะความสูงเหนือพ้ืนที่น้ าลง (drying height) และด้าน
บนสุดของวัตถุที่ตั้งอยู่บนพื้นผิวโลก 

  - ‘elevation’ ระยะทางในแนวดิ่งจากจุดหรือระดับบนผิวโลกท่ีวัดจากมูลฐานทาง
ดิ่งที่ถูกระบุไว้ 

 ๒. ใน IHO dictionary ได้พิจารณานิยามนี้ในปี ๒๐๑๓ ใหม่ โดยในส่วนย่อยนี้ไม่รวม
ความสูงเมื่อน้ าลง เช่น ความสูงของวัตถุที่จมน้ าที่น้ าขึ้นสูง; ส าหรับ drying height  

 ระนาบอ้างอิงส าหรับความสูง (รวม elevation of light แต่ไม่รวม drying height)    
โดยปกติต้องเป็นมูลฐานของระดับน้ าขึ้นเต็มที่ (High Water, HW) เช่น ระดับน้ าขึ้นเต็มที่ปานกลาง
หน้าน้ าเกิด (Mean High Water Springs, MHWS) น้ าขึ้นเต็มที่ยอดสูงปานกลาง (Mean Higher 
High Water, MHHW) ระดับน้ าสูงสุดทางดาราศาสตร์ (High Astronomical Tide, HAT)  ในที่ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าไม่มากใกล้แนวชายฝั่ง ก็อาจใช้ Mean Sea Level, MSL ก็ได้ 

หมายเหตุ เพ่ือการอธิบาย ให้สารบัญแผนที่ต้องยกระนาบอ้างอิงส าหรับความสูงมาอ้างไว้เสมอ 

  - เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาความสูงบนฝั่ง ความสูงของไฟควรถูกอ้างจากมูลฐานน้ าขึ้น
เต็มที่ (High Water datum) ความสูงทั่วไปอ้างอิงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง (MSL) ในที่ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงระดับน้ าไม่มากนัก และมูลฐานที่ใช้ต้องถูกระบุไว้บนแผนที่ทุกแผ่น 

  - HAT ได้ถูกน ามาใช้เป็นมูลฐานส าหรับความสูงของสะพานที่ซึ่งระดับน้ ามีผลต่อ
ระดับความสูงของน้ า ในอีกทางหนึ่งความแตกต่างของ HAT และมูลฐานแห่งชาติส าหรับระบุความ
สูงสะพานอาจจะระบุไว้ในบรรณสารการเดินเรือ ถ้าระดับน้ าขึ้นเต็มที่ (High Water, HW) มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งต่างจาก HAT ก็ให้ใช้ค่า HAT, โดยจะใช้มูลฐานน้ าขึ้นเต็มที่กับพ้ืนที่น่านน้ าที่
เป็น Non-tidal 
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๔-๓๖ 

 

 
 

 เลขความสูง ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุบนพ้ืนดินต้องเป็นตัวตรง ตัวเลขความสูงที่ยอดสูงสุดหรือ
จุดความสูงต้องวางไว้ให้ใกล้สัญลักษณ์หมายต าบลที่นั้น 

 
 ระนาบอ้างอิงส าหรับความสูงเหนือพื้นดิน (HEIGHTS ABOVE GROUND LEVEL) 
อาจถูกใช้ในการการพิสูจน์ทราบโครงสร้างบางโครงสร้าง เช่น ปล่องไฟ และหอคอย ถ้าความสูง
ระดับโครงสร้างนั้นเป็นความสูงเหนือระดับพ้ืนดินแทนที่จะเป้นความสูงเหนือระนาบอ้างอิง ก็ให้ใช้
สัญลักษณ์ ขีดดังรูปวางไว้เหนือตัวเลขความสูง 

 
หมายเหตุ ตัวเลขความสูงต้องอยู่ในวงเล็บ เพราะมันจะถูกแสดงค่าไว้ข้างสัญลักษณ์ของสิ่งก่อสร้างนั้น 

 จุดบังคับในการส ารวจ (SURVEY CONTROL POINTS) เป็นสัญลักษณ์พิเศษ โดยมาก
ถูกใช้งานโดยนักอุทกศาสตร์มากกว่านักเดินเรือ ต้องถูกจ ากัดการใช้ให้ใช้แสดงในแผนที่มาตราส่วน
ใหญ่ที่สุด หรือไม่ต้องแสดงเลยทั้งหมด 

  จุดขยายสามเหลี่ยม ต้องแสดงโดยสัญลักษณ์นี้ 

หมายเหตุ สัญลักษณ์นี้ควรถูกใช้แสดงความคงอยู่ของเสาหรือหลักหรือเครื่องหมายที่เห็นได้จากทะเล 

 จุดส ารวจ, จุดตรวจ เป็นจุดที่นักส ารวจอุทกศาสตร์หาต าบลที่อย่างละเอียด โดยการ
รังวัดทางดาราศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันไม่เป็นสัญลักษณ์ท่ีใช้ประโยชน์แล้ว  
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๔-๓๗ 

 

หมุดระดับ ใช้อ้างอิงความสูงอย่างเที่ยงตรง แต่เดิมใช้สัญลักษณ์ตามภาพข้างล่างนี้ ปัจจุบัน
ไม่ใช้งานแล้วในแผนที่ 

 
 จุดควบคุมอ่ืน ๆ (Other Control Points) 

 จุดคงที่ (Fixed point) เป็นจุดที่มีการหาต าบลที่อย่างถูกต้องที่ไม่ถูกแสดงด้วยสัญลักษณ์
อ่ืน ต้องแสดงด้วยสัญลักษณ์เป็นวงกลมเล็กมีจุดตรงกลาง 

 
  วงกลมใหญ่กว่าแสดงวัตถุที่เห็นได้เด่นชัด ควรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ มม.
วงกลมเล็กอ่ืนๆ มีขนาดผ่านศูนย์กลาง ๑ มม. ในที่ซึ่งวงกลมต าบลที่ไม่แสดงรูปร่างที่แท้จริงทาง
กายภาพก็ควรใช้เป็นสีม่วง เมื่อก่อนถ้าต าบลที่ของจุดได้มาจากการประมาณค่าก็จะไม่มีจุดตรงกลาง
ดังรูป ในทางปฏิบัติสัญลักษณ์นี้ไม่ใช้งานแล้ว แต่ให่ใช้สัญลักษณ์ขนาดเล็กกว่าของ B-22 แทน 
ตัวอักษรย่อสากล PA ควรถูกวางก ากับชิดกับตัวอักษร เพ่ือเตือนนักเดินเรือว่าต าบลที่อาจไม่ถูกต้อง 

 
 หมายเขตแดน (BOUNDARY MARKS) ถ้าต้องแสดงให้แสดงโดยสัญลักษณ์ที่ใช้กันอยู่
บนแผนที่ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะตามธรรมชาติของเครื่องหมายเขตนั้น ถ้าจ าเป็นให้แสดง
รายละเอียดก ากับไว้ใกล้สัญลักษณ์ 

 หมายระยะทาง (DISTANCE MARKS) ใช้แสดงระยะทางในช่องเดินเรือ เช่น ไมล์ หรือ 
กิโลเมตร แสดงในที่ที่มีความจ าเป็น วงกลมสีด าขนาด 0,5มม. หรือสัญลักษณ์อ่ืนที่เหมาะสมควรถูก
ใช้ทั้งบนฝั่งหรือในช่องเดินเรือ ที่ซึ่งมีเครื่องหมายที่เห็นได้ เช่น ป้ายประกาศ (Notice Board) หน่วย
การวัดแสดงหน้าตัวเลขข้างเคียงกัน 

 
 ถ้าไม่มีเครื่องหมายที่ใช้หมายระยะที่เห็นได้ ให้แสดงด้วยสีม่วง โดยตัวอักษรตัวเอียง 
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๔-๓๘ 

 

 ขอบฝั่งทั่วไป (COASTLINE, GENERAL) เส้นขอบฝั่งต้องแสดงหมาย หรือเส้นของระดับ
น้ าขึ้นสูงสุด หรือ ระดับน้ าทะเลปานกลาง ในที่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ าน้อย ในที่ซึ่งมีชายหาด
บนฝั่งขอบเขตของชายหาดโดยประมาณคือบริเวณหมายของน้ าขึ้นสูงสุด หรือระดับน้ าข้ึนสูงที่สุด 

 เส้นขอบฝั่งที่ส ารวจแล้ว โดยปกติต้องแสดงด้วยสัญลักษณ์เส้นหนาต่อเนื่องกันไป        
ใช้แสดงขอบเขตของฝั่ง ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรถูกเว้นเพื่อใส่ข้อความหรือรายละเอียดใดๆ 

 
  เส้นขอบฝั่งต้องถูกลดทอนความถูกต้องตามมาตราส่วนแผนที่ แต่ลักษณะส าคัญ
ของขอบฝั่งนั้นต้องถูกรักษาไว้ เกาะเล็กๆ เมื่อแสดงในมาตราส่วนนั้น ต้องไม่ถูกลดทอนให้มีขนาด
เล็กกว่าความหนาของเส้นสัญลักษณ์ของขอบฝั่ง เพ่ือให้แน่ใจว่าถูกเห็นได้ 

 ขอบฝั่งท่ียังไม่ได้ส ารวจ (UNSURVEYED COASTLINE) ขอบฝั่งที่ยังไม่ได้ส ารวจต้องถูก
แสดงบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ โดยเส้นปะ  

 
 รูปลักษณ์ธรรมชาติขอบฝั่ง (COAST, NATURAL FEATURES) 

 ฝั่งชัน เช่นหน้าผา อาจให้ภาพการสะท้อนของเรดาร์ที่ดีในระยะไกล ถ้าหน้าผาเป็นวัตถุที่
สามารถเห็นได้ง่าย ควรถูกแสดงบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่กว่า ๑ : ๕๐๐ ๐๐๐ ความสูงของหน้าผา
จะถูกใช้เพ่ือประมาณระยะทางควรแสดงเท่าท่ีเป็นไปได้ 

  ฝั่งที่ด้านหลังเป็นผาหินต้องถูกแสดงน ามาท าแผนที่ทั้งส่วนสูงสุดของหน้าผาใน
ต าบลที่จริงของมันบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ ส าหรับมาตราส่วนกลางแสดงสัญลักษณ์บนฝั่งเพียง
เล็กน้อย เพ่ือแสดงสัญลักษณ์อย่างชัดเจน 

 ชายฝั่งชันที่ปราศจากผาหิน แสดงด้วยเครื่องหมายดังนี้ 

 

 ฝั่งชันในแผ่นดินที่เห็นได้เด่นชัดจากทะเล ต้องถูกแสดงโดยสัญลักษณ์เป็นพ้ืนที่สูงของฝั่ง
ชันนั้น โดยพ้ืนที่สูงนั้นเป็นประโยชน์ในการประมาณระยะทาง การวางสัญลักษณ์ท่ีจ าเป็นอาจวางไว้
ข้างฐานของฝั่งชันนั้น 
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๔-๓๙ 

 

  เนินเขาเล็กที่ เห็นได้เด่นชัดที่ต่อเนื่องอยู่กับชายฝั่ง อาจแสดงด้วยภาพโดย
สัญลักษณ์ตามภาพ ในเมื่อเส้นชั้นความสูงเท่าไม่สามารถน ามาแสดงได้ 

 
 ฝั่งราบ แสดงอย่างง่าย ปราศจากผา หรือฝั่งชันต่างๆ โดยอาจแสดงจุดความสูงหลังเส้น
ขอบฝั่ง เพ่ือแสดงถึงความสูงที่มีค่าต่ าๆของขอบฝั่งเช่นนี้ 

 
 ฝั่งทราย ถ้าให้เป็นประโยชน์บนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ ให้แสดงจุดเดี่ยวต่อเนื่องเป็นเส้น
ข้างเส้นขอบฝั่งนั้น 

 
 ฝั่งหิน ถ้าให้เป็นประโยชน์บนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ ให้แสดงด้วยเส้นขอบฝั่งกับสัญลักษณ์
จุดกลมๆ ต่อเนื่องกันไป กับข้อความบนพ้ืนที่บกข้างเส้นขอบฝั่งนั้น 

 
 ฝั่งพรุ (Marshy หรือ salting) ถ้าให้เป็นประโยชน์บนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ ให้แสดงด้วย
สัญลักษณ์ กับข้อความทั้งสองฝั่งของเส้นขอบฝั่งนั้น  

 
 

  ขอบด้านฝั่งทะเลของพรุนั้นแสดงด้วยเส้นปะ บาง  เพ่ิมเติมจากเส้นของฝั่งที่เป็น
เส้นแนวน้ าขึ้นสูงสุด และสีบกต้องไม่ล้ าออกจากเส้นขอบฝั่ง  

  ในที่ซึ่งไม่ทราบแนวเส้นขอบฝั่งแท้จริง ให้ใช้ขอบเขตนอกสุดที่มีพืชพรรณโผล่พ้นน้ า
ที่ระดับน้ าขึ้นสูงสุด เช่น แนวฝั่งที่ปรากฏ เป็นต้น 

  พ้ืนที่ป่าอ้ออาจแสดงเช่นเดียวกับพรุ พ้ืนที่ป่าอ้ออาจแสดงเลยออกมาจากเส้นแนว
น้ าลงต่ าสุด 

 สันทราย เนินทรายที่เห็นเด่นชัด ต่อเนื่องกับฝั่งให้แสดงภาพดังนี้ 
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๔-๔๐ 

 

 

  

  พ้ืนที่ที่ขยายออกมาอาจแสดงด้วยข้อความ 

 
 โกงกาง และต้นจาก (Mangrove and Nipa palm) ขอบด้านฝั่งทะเลนั้น แสดงด้วย
เส้นประ ขนาดบาง  ด้านในแสดงสัญลักษณ์ต้นโกงกางด้วยระยะห่างกันทุก ๑๐ มม. ในพื้นที่โกงกาง 
ปกติจะปกคลุมด้วยสีของพ้ืนที่น้ าท่วมถึง เส้นขอบเขตด้านในทางฝั่งบก แสดงด้วยเส้นขอบฝั่งปกติที่
เป็นแนวน้ าขึ้นสูงสุดโดยใช้สัญลักษณ์ขอบฝั่งแบบ C1 หรือ C2 ตามความเหมาะสม ในแผนที่มาตรา
ส่วนเล็กท่ีแสดงสัญลักษณ์ไม่ได้ ก็ให้แสดงเส้นแนวฝั่งด้านทะเล และของฝั่งด้านฝั่งบก และสีบกก็พอ 

  ถ้าพ้ืนที่ ฯขยายกว้างขึ้นก็ให้แสดงสัญลักษณ์ต้นโกงกางวางตัวในลักษณะรูปเพชร 
ระยะห่างทุก ๑๐ มม. หรืออาจจะแทรกข้อความ ‘Mangroves’ โดยแสดงข้อความซ้ าได้             
เป็นตัวอักษรตัวตรง 

 
หมายเหตุ ขอบฝั่งโกงกางด้านทะเลไม่เป็นเส้นเดียวร่วมกับเส้นน้ าลงต่ าสุด และเส้นขอบเขตโกงกาง
ด้านฝั่งบก ก็ไม่เป็นเส้นเดียวร่วมกับเส้นน้ าขึ้นสูงสุดเช่นกัน ในกรณีเช่นนี้ ให้แสดงขอบเขตโกงกาง
ด้วยเส้นปะ ขนาดบาง ด้านในแสดงต้นโกงกางในพ้ืนที่น้ าท่วมถึงท่ีมีด้านที่มีขนาดใหญ่กว่า  

   ถ้าต้องการแสดงต้นโกงกางแต่ละต้น ให้ใช้สัญลักษณ์ตาม C31.2  และถ้าต้นโกงกางนั้น
เห็นเด่นชัดให้ใส่ค าว่า ‘tree’ ที่ข้างสัญลักษณ์ด้วย ต้นจากก็แสดงสัญลักษณ์เช่นเดียวกับโกงกาง 

 สิ่งก่อสร้างป้องกันชายฝั่ง (COASTAL PROTECTION STRUCTURES) จากนี้ไปจะ
กล่าวถึงวัตถุรูปลักษณ์ที่ถูกพบนอกเขตของพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของท่าเรือ ส าหรับสะพานเทียบเรือ ,    
เขื่อนกันคลื่น, และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ ส าหรับ คัน, เขื่อนกันฝั่ง และรอ โดยปกติจะมีเส้น
โครงร่างที่เป็นรูปแบบ และนักสร้างแผนที่ควรระวังที่จะไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด ที่อาจเกิดขึ้นแก่
ผู้ใช้แผนที่ที่เข้าใจว่าเขื่อนกันฝั่งนั้นเป็นท่าเรือที่สามารถน าเรือเข้าเทียบข้างได้ หรือเข้าใจว่ารอเป็น
สะพานเทียบเรือหรือพ้ืนที่รับเรือ คัน และเขื่อนกันฝั่งนั้นมีการใช้งานที่ต่างออกไป คือ ใช้งานเพ่ือ
ป้องกันน้ าเอ่อเข้าท่วม ส าหรับตลิ่งประเภทต่างๆ 
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๔-๔๑ 

 

 คัน ท านบ หรือฝั่งที่คล้ายกัน โดยปกติประกอบด้วยดิน และเศษอิฐเศษหิน แสดงด้วย  

 
  หรืออาจแสดงด้วย 

 
 เขื่อนกันฝั่ง เป็นโครงสร้างแข็ง โดยทั่วไปท าด้วยการก่ออิฐ มีความลาดชัน ในแผนที่
มาตราส่วนใหญ่ การแสดงภาพให้มีความถูกต้องจะมีประโยชน์ มันควรแสดงด้วยสัญลักษณ์เช่นนี้ 

 
  ในแผนที่มาตราส่วนเล็ก การแสดงเขื่อนกันฝั่ง แสดงด้วยลักษณะเดียวกับคัน 

 
 ทางผ่านน้ า เป็นถนนที่ยกตัวของโครงสร้างที่เป็นของแข็งใช้เพ่ือข้ามพ้ืนที่เปียก หรือพ้ืนที่
น้ าท่วมถึงแสดงสัญลักษณ์ตามความเหมาะสมกับสีบก และข้อความ’causeway’ หรือเท่าเทียม    
ถ้ากระท าได้ ส าหรับมาตราส่วนที่สามารถแสดงได้ ให้แสดงด้วยริ้วบนบก  ส่วนของทางผ่านน้ าให้
แสดงสีตามพ้ืนที่น้ าท่วมถึง โดยแสดงสัญลักษณ์ด้วยเส้นปะ สีตามพื้นท่ีน้ าท่วมถึง 

 
 รอ เป็นก าแพงเตี้ยๆ โดยปกติยื่นตั้งฉากกับขอบฝั่ง เพ่ือป้องกันตลิ่งถูกกัดเซาะ รอที่อยู่ใน
น้ าในขณะน้ าขึ้นสูงสุด มีอันตรายต่อเรือเล็ก ในแผนที่มาตาส่วนใหญ่ ควรมีการแสดงรอในต าบลที่
จริงบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่: 

  - โดยเส้นต่อเนื่อง ขนาดหนา (ความหนาเส้นขอบฝั่ง) ในส่วนที่โผล่พ้นมูลฐานความสูง 
และ 

  - ด้วยเส้นประ หนาแสดงส่วนทั้งหมดที่อยู่ใต้แนวน้ าขึ้นสูงสุด 

 
  ถ้าไม่ทราบเป็นการเฉพาะ ให้ประมาณว่าส่วนบนสุดของรอ จะอยู่เหนือเส้นน้ าขึ้น
สูงสุดเหนือบริเวณน้ าท่วมถึง 

  ในมาตราส่วนเล็ก แสดงเส้นประเป็นรูปแบบต่อเนื่องกันไป 
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๔-๔๒ 

 

 ท่าเรือ (PORTS AND HARBOURS IN GENERAL) คุณลักษณะดังต่อไปนี้ พิจารณา
รายละเอียดที่แสดงบนแผนที่เดินเรือมาตราส่วนใหญ่ที่เป็นท่าเรือเป็นหลัก บนแผนที่ที่มีมาตราส่วน
เล็กกว่าข้อมูลที่แสดงเหล่านี้อาจไม่น ามาแสดง และฝั่งจะถูกลดทอนรายละเอียดค่อนข้างมาก 

 ท่าเรือประมง หรือท่าที่ถูกติดตั้งด้วยเครื่องมือที่เป็นที่ต้องการเฉพาะส าหรับเรือประมง 
และจะถูกแสดงด้วยสัญลักษณ์สีม่วงดังนี้  

 
 ท่าเรือส าหรับจอดเรือเล็ก ที่จอดเรือ เป็นพ้ืนที่ก าบัง โดยมากมักถูกพบอยู่ในบริเวณ
ท่าเรือขนาดใหญ่ ถูกสร้างส าหรับการใช้งานด้วยเรือเล็ก การผูกทุ่น ถอดสมอ หรือเทียบท่า และจะ
ถูกแสดงด้วยสัญลักษณ์สีม่วงดังนี้ 

 
 ที่จอดเรือยอชท์ที่ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก ใช้สีม่วง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5มม. 

 
 สโมสรเรือส าราญและสโมสรเรือใบ ใช้สีม่วง ความสูง 3มม. อาจแสดงชื่อ ตัวตรง สีด าได้ 

 
 สิ่งก่อสร้างเพื่อการเทียบเรือ (BERTHING STRUCTURES) แผนที่มาตราส่วนใหญ่ควรมี
ความชัดเจนว่าโครงสร้างต่างๆ ที่แสดงตามแนวชายฝั่งถูกใช้ส าหรับการเทียบเรือหรือไม่ ในตัวอย่าง
หลายๆตัวอย่าง รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะแสดงความแตกต่างของเส้นโครงร่างของสะพาน
เทียบเรือเพียงพอที่จะแสดงไดว่าเรือสามารถมาเข้าจอดเทียบท่าได้ เพ่ิมเติมส่วนของความหนาเส้น
ขอบฝั่งที่แสดงบนแผนที่จะเพ่ิมจนถึงขนาด 0,5มม. เพ่ือว่าจะเห็นขนาดของเส้นหนาของตลอดความ
ยาวของท่าเทียบเรือ ส าหรับหนทางการระบุสิ่งอันตรายที่มาจากการเทียบท่าเรือในลักษณะเห่ลานั้น 

  ในแผนที่มาตราส่วนใหญ่ท่าเรือควรลงชื่อของท่าเรือก ากับไว้ด้วยเท่าที่เป็นไปได้  
ส าหรับการก าหนดชื่อหรืออักษรนั้น โดยมีการแสดงความลึกที่หน้าท่าเทียบ ในระยะทางที่ไกลเท่าใด
นั้น ถ้าเป็นไปได้ให้พิจารณาจากขนาดของเรือท่ีใช้ท่าเทียบนั้น 

 เขื่อนเทียบเรือ Quay เป็นโครงสร้างแข็งโดยทั่วไปท าจากหิน, ก่ออิฐ, หรือคอนกรีต     
(ซึ่งต่างจากโครงสร้างของเสา) ที่เรือใช้การเทียบข้องเพ่ือท างานเกี่ยวกับการสินค้าต่างๆ ปกติแล้ว
เขื่อนเทียบเรือชนิดนี้วางตัวตามแนวขอบฝั่ง Wharf เป็นโครงสร้างที่คล้ายกับ Quay แตโ่ดยทั่วไปมัก
สร้างด้วยไม้ เหล็ก หรือคอนกรีตที่มีเสารับน้ าหนักเป็นฐานรากของมัน อาจเป็นแนวต่อเนื่องกับ
พ้ืนดิน หรือฝั่ง ดดยมีสะพานเทียบเรือหนึ่งท่า หรือมากกว่า บนแผนที่ข้องแตกต่างที่พบได้เพียงสิ่ง
เดียวคือชื่อของชนิดเขื่อนเทียบเรือเหล่านี้ 
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๔-๔๓ 

 

 สะพานเทียบเรือ (Pier) เป็นโครงสร้างยาว แคบ บนเสา ยื่นไปในน้ าใช้ในการเทียบเรือที่
ปลายสุดด้านทะเลของสิ่งก่อสร้าง ค าว่า ‘Pier’ หรือค าอ่ืนที่เทียบเท่าอาจต้องน ามาแสดง ในกรณีที่
สะพานเทียบเรือนี้มีขนาดเล็กจนอาจก่อให้เกิดความสับสน โดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็น “รอ (Groyne)” 
ได ้

 
 Deep Water Terminal (ไม่มีก าหนดค าแปลภาษาไทยใน INT1) โดยทั่วไปเป็น pier ที่
มีหลักเทียบเรือส าหรับผูกเชือกท่ีใช้เทียบ  

 สะพานเทียบเรือ (pier) ที่สร้างขึ้นเพื่อการหย่อนใจ ควรระบุให้แตกต่างโดยการก ากับ
ด้วยค าว่า ‘Promenade pier’ หรือค าอ่ืนที่เท่าเทียม 

 
หมายเหตุ  ในภาษาอังกฤษ ค าว่า ‘pier’อาจหมายถึงเสาสะพาน (Bridge support) 

 เขื่อนกันคลื่นพร้อมที่เทียบเรือ (Mole) เป็นเขื่อนกันคลื่นที่ที่ใช้เทียบเรือในฝั่งด้านที่ถูกบัง
คลื่น โครงสร้างอาจเป็นหินหรือคอนกรีต ภายในมีท่าเทียบที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือการเทียบเรือ ที่ตั้งฉาก
กับขอบฝั่งหรือมีโครงสร้างที่ยื่นออกมาจากเข่ือนกันคลื่นนั้น  

 
 สะพานเทียบเรือ (Jetty) มีรูปร่างคล้าย pier เรือใช้จอดเทียบข้างขนานไปกับแกนหลัก
ของสะพานเทียบเรือชนิดนี้ หมายเหตุ: ในอมเมริกามีการใช้ jetty ในรูปแบบของเขื่อนกันกระแสน้ า 
หรือเขื่อนกันคลื่น  

 ท่าเทียบเรือบรรทุกพาหนะข้ามฟาก  (Roll on roll off ferry) ถูกออกแบบ เพ่ือให้
รถยนต์สามารถวิ่งขึ้นและลงจากแพขนานยนต์ข้ามฟากได้ ท่าเรือประเภทนี้ควรระบุค าย่อสากล
ก ากับไว้ด้วย 

 
 ชื่อของสิ่งก่อสร้างในการเทียบเรือ แสดงบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ ด้วยตัวอักษรตัวตรง สีด า 

 หมายเลขก าหนดท่าเทียบ (Berth designation) ควรแสดงบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ 
หมายเลขหรืออักษรต้องใส่ไว้ในวงกลม ทั้งหมดเป็นสีม่วง ทั้งตัวเลขหรือตัวอักษรเป็นตัวตรง เช่น   
ถ้าเป็นตัวเลข ๓ ตัว วงกลมอาจถูกขยายออกเป็นรูปไข่ก็ได้ 

 
 Visitor berth (ไม่มีการก าหนดชื่อแปลไว้ในเครื่องหมายอักษรย่อ) ตัวอย่างที่เห็นคือในที่
จอดเรือ (Marina) อาจแสดงด้วยสัญลักษณ์สีม่วงในวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๕ มม. 
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๔-๔๔ 

 

 สิ่ งก่ อสร้ างที่ ไ ม่ ได้สร้ างขึ้ น เพื่ อการ เทียบเรื อทางข้ าง  ( STRUCTURES NOT 
INTENDED FOR BERTHING ALONGSIDE) 

 เขื่อนกันคลื่น โดยทั่วไปไมมีจุดหมายเพ่ือการเทียบเรือ แม้จะเป็นในด้านฝั่งที่ก าบังคลื่นก็
ตาม (ยกเว้น เขื่อนกันคลื่นพร้อมที่เทียบเรือ (Mole)) บนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ส่วนโครงสร้างที่อยู่
เหนือน้ าจะถูกแสดงเพ่ือบอกเรือทราบว่าไม่สามารถเข้าเทียบเรือได้ โดยการแสดงด้านข้างของ
สิ่งก่อสร้างที่เป็นลาด เช่นตัวอย่างของสัญลักษณ์ที่ใช้รูปของรอยหยักแหลมแบบฟันเลื่อย รูปของหิน
มนขนาดใหญ่วางตัวหลวมๆ รูปแบบของสัญลักษณ์เขื่อนกันฝั่งที่แสดงด้านที่ลาดชันที่สร้างด้วยการ
ก่ออิฐหรือเทคอนกรีต 

 

 
  ถ้ามีความเป็นไปได้ที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิด ก็ให้แสดงเส้นปะ รอบโครงสร้าง
เพ่ือบอกถึงสิ่งอันตราย 

 
 เขื่อนกันกระแสน้ า (Training wall) เป็นโครงสร้างที่สร้างตามแนวด้านข้างของเช่นทาง
เดินเรือตามแนวทิศทางการไหลของน้ าเพ่ือท าให้เกิดการไหลวนเป็นชุด โดยปกติสิ่งก่อสร้างนี้จะจมที่
ระดับน้ าขึ้นสูงสุด 

  ถ้ามาตราส่วนของแผนที่ใหญ่พอที่จะแสดงรูปโครงร่างของสิ่งก่อสร้างที่แท้จริง กับสี
ที่เหมาะสม เขื่อนกันกระแสน้ านี้ควรแสดงด้วยเส้นหนามาก (ความกว้างประมาณ 0,5มม.) 
ต่อเนื่องกันไปในช่วงที่อยู่เหนือน้ า แต่ในช่วงที่จมน้ าแสดงด้วยเส้นปะ ในส่วนที่สิ่งก่อสร้างที่ไม่อยู่
เหนือน้ า ที่มีการก ากับอักษร ตัวอักษรที่เกี่ยวข้องใดๆ จะเป็นตัวตรง 
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๔-๔๕ 

 

 ที่ขึ้นฝั่งและลงสู่ฝั่ง (LANDING AND LAUNCHING PLACES) โครงสร้างที่มีบางส่วน
จมน้ าในสภาวะของระดับน้ าต้องถูกแสดงด้วยสัญลักษณ์ในลักษณะดังนี้ 

  - ส่วนที่แห้งน้ าเสมอต้องแสดงด้วยเส้นขอบฝั่ง และมีสีเป็นสีบก 

  - ส่วนที่ทั้งจมและไม่จมนั้น แสดงด้วยเส้นปะ กับสีของพ้ืนที่น้ าท่วมถึง 

  - ส่วนที่ไม่โผล่พ้นน้ าเลย แสดงด้วยเส้นอันตราย ตาม K1 

 ท่าลาด เป็นส่วนลาดที่ใช้ในการสร้าง และซ่อมเรือ แสดงสัญลักษณ์ตามหลักการข้างต้น 
ค าสากล ‘slipway’ ควรใช้ก ากับไว้ เพือ่หลีกเลี่ยงความสับสน, ตัวอักษรที่ใช้เป็นตัวตรง 

 
 คานเรือ (Patent slip) ในอเมริกาใช้ค าว่า Marine railway, เป็นท่าลาดที่มีรางส าหรับตัว
พยุงเรือ ซึ่งควรแสดงให้เห็นต่างกันบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ที่สุด ด้วยเส้นขนานสองเส้นแทรกตรง
กลางของส่วนที่ลาดนั้น อาจใส่ค าก ากับเพื่อช่วยในการจ าแนก   

 
 ที่รับเรือ เป็นจุดรับเรือ ถ้าแสดงสัญลักษณ์นี้อาจใช้รูปแบบของสะพานเทียบเรือ (pier) 
ขนาดเล็กๆ ทางลาด หรือพ้ืนที่ที่มีพ้ืนด้านล่างแข็ง ในขณะที่ส่วนหน้าของหาดนั้นเป็นโคลน 

 ทางลาด (Ramp) เป็นลาดที่ใช้ในการจอดเรือเล็ก หรือใช้ในการแล่นขึ้นลงของรถยนต์ไป
ยังแพขนานยนต์ และอ่ืนๆ ต้องแสดงในที่ที่มีความจ าเป็นในลักษณะของท่าลาด  (Slipway) ค าว่า 
‘Ramp’ ควรใช้ก ากับในที่ว่างที่มี เพ่ือเลี่ยงการเข้าใจผิด ตัวอักษรที่ใช้ควนเป็นตัวตรง 

 
  พ้ืนที่แข็งควรแสดงขอบเขตโดยเส้นปะ ในแผนที่มาตราส่วนใหญ่ ใช้ค าสากล 
‘Lndg’ ก ากับในที่ที่บางครั้งจมน้ าด้วยอักษรตัวเอน และใช้ตัวอักษรตัวตรงก ากับในพ้ืนที่ที่อยู่เหนือ
น้ าเสมอ 

 
 โป๊ะ (Pontoon) เป็นโครงสร้างลอยน้ า ปกติเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้ส าหรับเป็นท่ารับเรือ 
หัวของสะพาน หรือแท่นเทียบเรือ โป๊ะนี้ต้องถูกแสดงในแผนที่โดยโครงร่างตามขนาดสัดส่วนจริง สี
เป็นสีบก อาจใช้ค า ‘Pontoon’ หรือเทียบเคียงก ากับไว้ ถ้าให้เหมาะสมกว่าก็อาจใช้ค าสากล 
‘Lndg’ ที่เป็นตัวเอนก ากับไว้ในทุกกรณี ค าท่ีก ากับอาจถูกน ามาใช้เพื่อแสดงให้เห็นข้อแตกต่าง  
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๔-๔๖ 

 

 บันไดและท่าขึ้นลง (Step and landing stairs) แสดงบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ด้วย
สัญลักษณ ์

 
 ส านักงานท่าเรือ (HARBOUR OFFICES) สัญลักษณ์ข้างล่างนี้อาจน ามาใช้บนแผนที่
มาตราส่วนใหญ่ โครงร่างของอาคารอาจแสดงในแผนที่ที่มาตราส่วนเอ้ือให้กระท าได้ส าหรับสถานีน า
รอ่ง และท่ีบริการทางทะเลอื่นๆ 

 ที่ท าการนายท่าเรือ เป็นสัญลักษณ์ดังนี้ 

 
 ที่ท าการศุลกากร เป็นสัญลักษณ์ดังนี้ 

 
 สถานพยาบาล ที่กักกันโรคติดต่อ เป็นสัญลักษณ์ดังนี้ 

 
  สถานพยาบาลอาจแสดงให้ต่างกันโดยการก ากับด้วยค าว่า ‘Hospital’ หรือค า
เทียบเคียง กับชื่อถ้าพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ 

 
 อู่เรือ (DOCKS) แผนที่มาตราส่วนใหญ่ควรแสดงอู่เรือ และอ่าง (Dock and Basin) อย่าง
ชัดเจน โดยปกติเป็นพ้ืนที่ปิดล้อมมีทางเปิดสู่ทะเล อู่ทุกอู่ควนแสดงภาพตามมาตราส่วนจริงเท่าที่
กระท าได้ ประตูน้ า (Lock) ประตูปากอู่ (Caisson, Gate) ควรแสดงในแผนที่ที่เสมอใกล้กับ โดย
ต าบลที่ใกล้กับทะเล 

 อู่แห้ง (dry dock, graving yard) เป็นอ่างประดิษฐ์ที่จะถูกเรือลอยล าได้ เพ่ือการซ่อม
และท าความสะอาด ทางเข้าอู่แห้งสามารถปิดได้โดยประตูปากอู่ และน้ าจะถูกสูบออก เพ่ือให้เห็น
ท้องเรือ การแสดงสัญลักษณ์ใช้สีบกในบริเวณอู่แห้ง เพ่ือให้ต่างจากอู่เปียก (wet dock) อาจใช้ค าว่า 
‘dry dock’ เป็นตัวอักษรตรงก ากับ ในที่ซึ่งเส้นโครงร่างอู่แห้งอาจถูกเข้าใจผิดกับโครงสร้างอ่ืน  

 
 อู่ลอย (Floating dock) เป็นรูปแบบเดียวกับอู่แห้งมีส่วนประกอบเป็นส่วนที่ลอยน้ าซึ่งมี
บางส่วนที่สามารถบังคับให้จมน้ า เพ่ือรับเรือ หลังจากนั้นจะสูบน้ าออกเพ่ือยกเรือ 

  อู่ลอยนี้ต้องถกูแสดงด้วยสัญลักษณ์เป็นไปตามมาตราส่วนจริง 
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๔-๔๗ 

 

  เส้นหนาอาจถูกไม่ใช้เมื่อสัญลักษณ์มีขนาดเล็ก คือ มีความยาวน้อยกว่า 4มม. 

 
  สีบกควรถูกใช้โดยน ามาแทรกในสัญลักษณ์ของอู่ลอย ค าควรน ามาใช้ก ากับในแบบ

สัญลักษณ์ท่ีมีขนาดเล็กกว่า เพ่ือแยกให้แตกต่างจากวัตถุอ่ืน เช่น โป๊ะ ตัวอักษรควรแสดงด้วยตัวเอน 

 อู่น้ า หรืออ่างปิด (A wet dock or non-tidal basin) เป็นพ้ืนที่ปิดล้อมที่ถูกประดิษฐ์ขึ้น 
ซึ่งภายในมีน้ าที่สามารถรักษาระดับใดๆ เพ่ือให้เรือลอยอยู่ได้ การเข้าในอู่เปียกท าได้โดยผ่านประตู
ปากอู่ใดๆ ในขณะที่น้ าขึ้นสูงสุด 

 
  เมื่อมีการแสดงชื่อ แสดงด้วยตัวเอน 

  ระดับน้ าน้อยสุดในอู่เปียก โดยปกติ ไม่มีความเกี่ยวของกับมูลฐานส าหรับความลึก
ภายนอกอู่ฯ ที่ซึ่งความลึกได้รับการดูแล หมายเหตุเพ่ือการอธิบายอาจแสงเพ่ิมเติม สีฟ้าที่ตื้นควร
น ามาใช้แสดงสีของอู่เปียก  

 อ่างเปิด หรือท่าเรือเปิด (A tidal basin or tidal harbor) เป็นสิ่งก่อสร้างที่ระดับน้ าขึ้น
ลงได้อย่างอิสระ ไม่ประตูปากอู่ และควบคุมระดับน้ าไม่ได้ 

 
  ชื่อของอ่าง ฯ นี้ ควรแสดงด้วยตัวอักษรเอน ความลึก และสีภายในอ่าง ต้องแสดง
เช่นเดียวกับน่านน้ าไม่ถูกปิดล้อมอ่ืนๆ 

 ประตูปากอู่ เป็นสิ่งก่อสร้างเหล็กซึ่งลอยหรือเลื่อนในที่ซึ่งเป็นทางเข้าไปยังอู่แห้ง อู่น้ า 
หรืออ่างปิด มันต้องถูกแสดงในแผนที่ในลักษณะปิด โดยปกติแสดงด้วยเส้นคู่ และสีบก 

 
 ประตูน้ า เป็นบานปิดที่ทางเข้าของอ่างปิดภายในแม่น้ า หรือล าคลอง ใช้เพ่ือยกเรือในสูง 
หรือต่ าลง ให้เหมาะกับระดับน้ าที่ต่างกัน ซึ่งแสดงโดยสัญลักษณ์ตามมาตราส่วนแผนที่ดังนี้ 

 
  บนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ ที่มีสองสัญลักษณ์ หรือมากกว่านั้น ตามจ านวนประตูน้ า
ที่แสดงในแผนที่  บนแผนที่มาตราส่วนเล็กแสดงเครื่องหมาย < ก็พอแล้วส าหรับประตูน้ าเดี่ยว      
ถ้าต้องแสดงอักษร ‘Lock’ ก ากับ ให้แสดงด้วยตัวเอน 
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๔-๔๘ 

 

 ประตูกันน้ าท่วม (A Flood barrage) เป็นเขื่อนเปิดขวางล าน้ าซึ่งถูกปิดเพ่ือควบคุมน้ า
ท่วม โครงร่างของสิ่งก่อสร้างนี้ต้องถูกน ามาแสดงในแผนที่ตามมาตราส่วนจริงให้ได้มากที่สุด แสดง
ส่วนที่มักเปิดอยู่เสมอ เพ่ือการสัญจรด้วยเส้นประ ค าที่ใช้ก ากับเป็นตัวตรง ควรแสดงเพ่ิมเมื่อที่ว่าง
อ านวย 

 
 อู่โครงเหล็ก (Gridiron) เป็นโครงสร้างแบนราบในเขตน้ าท่วมถึงเพ่ือสนับสนุน หรือ       
ค้ าเรือในเวลาที่มีระดับน้ าลงต่ า เผยให้เห็นท้องเรือ เพ่ือประโยชน์ในการซ่อมบ ารุง 

 
  อาจแสดงอักษร ‘Gridiron’ ก ากับ ด้วยตัวเอน 

 หลักเทียบเรือ, เสาและตอ, พุก (DOLPHINS, POSTS AND PILES, BOLLARDS) วัตถุ
รูปลักษณ์ต่างๆ ที่อธิบายข้างล่างนี้เกี่ยวข้องกับการยึดผูกเรือ (รวมทั้งเสาที่เหลืออยู่ของเสาที่เป็น
อันตรายต่อการเดินเรือ ส าหรับเครื่องหมายเล็กๆ เช่น ตอ (poles) (หรือหลัก (stakes)) และคอน 
(perches) ที่ใช้ส าหรับร่องน้ าเดินเรือ 

 หลักเทียบเรือ เป็นเสาที่มีความแข็งแรง กลุ่มของเสา หรือโครงสร้างที่ใช้เพ่ือผูกยึดเรือ ดึง
หรือฉุดเรือ เพ่ือเป็นการป้องกันเรืออ่ืนๆ และโครงสร้างอ่ืนใด ปกติมักตั้งอยู่ในน้ าที่ซึ่งหลักเทียบเรือมี
ขนาดใหญ่ เช่นทั้งสองด้านของหัวสะพานสถานีเทียบเรือน้ าลึก (Deep water terminal) เส้นโครง
ร่างด้านนอกต้องแสดงให้มีมารตราส่วนตามความเป็นจริง (อาจแสดงร่วมกับสัญลักษณ์ไฟขนาดเล็ก) 
ใช้สีบก หลักเทียบเรือขนาดเล็ก (หรือขนาดใหญ่ในแผนที่มาตราส่วนเล็ก) แสดงด้วยสัญลักษณ์
สี่เหลี่ยมเป็นแนวเดียวกัน กับเส้นแนวกลางล าเรือที่ผูกยึดอยู่ หลักเทียบเรือเดี่ยวอาจถูกเรือผูกยึดใน
ทิศทางใดๆ ต้องถูกแสดงด้วยสัญลักษณ์ที่มีสองด้านในแนวราบ สีบกอาจถูกไม่น ามาแทรกใน
สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเล็กๆนี้ อักษรสากล ค าว่า ‘Dn’ หรือ ‘Dns’ จะถูกก ากับไว้กับหลักเทียบเรือที่มี
รูปร่างไม่ชัดเจน หรือที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว  

 
 เสาผูกเรือหาดิวิเอชั่น (Deviation dolphin) เป็นที่ซึ่งเรือใช้ผูกยึด เพ่ือหมุนเรือส าหรับ
ท าการสอดปรับแก้เข็มทิศแม่เหล็ก 

 เสาหรือตอเล็ก ๆ ควรแสดงด้วยวงกลมเล็กๆ มีสีด าทึบ 

 
 พุก ที่มีขนาดเล็ก วัตถุที่รูปร่างเหมือนเสาที่ติดตั้งอยู่บนท่าเทียบเรือ หลักเทียบเรือ และที่
อ่ืนๆ ซึ่งเรือได้ใช้เชือกผูกยึดอยู่ พุกโดยทั่วไปไม่ถูกแสดงบนแผนที่ 
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๔-๔๙ 

 

 ตอใต้น้ า ของเสาหรือตอ (Stumps of post or piles) ที่จมน้ าหมดทุกส่วนที่เวลาใด เวลา
หนึ่ง หรือที่อาจเป็นอันตรายต่อการเดินเรือผิวน้ า ต้องแสดงด้วยสัญลักษณ์ของสิ่งกีดขวาง ตาม K40
หรือด้วยสัญลักษณ์นี้ 

 
  ในกรณีของสัญลักษณ์อันหลังใช้แสดงต าบลที่แน่นอนของวัตถุ, วงกลมเล็กต้องถูก
น ามาเพ่ิมเติมที่ฐานของขีดเอียงนั้น 

 
  ที่ซึ่งตอใต้น้ าของเสาหรือตอยังคงเหลืออยู่เป็นกลุ่มใกล้ๆ กัน ทังหมดนั้น อาจแสดง
ด้วยสัญลักษณ์ของเส้นอันตราย (K1) และแสดงร่วมกับข้อความที่เป็นอักษรตัวเอน 

 สิ่งก่อสร้างและโครงสร้างอู่ เรือ (DOCKSIDE BUILDINGS AND STRUCTURES)
จุดประสงค์ของการน ามาแสดงในแผนที่ เพ่ือช่วยชาวเรือในการแยกเยอะท่าเทียบเรือ ไม่ใช่เป็นการ
ให้ข้อมูลละเอียดของสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่นั้น เช่น เครน เป็นต้น 

 โกดังพักสินค้าและโกดัง (Transit shed and warehouse) โดยทั่วไปถูกน ามาสร้างใน
แผนที่เป็นอาคารเดียวเฉพาะบนส่วนขยายของแผนที่ท่าเรือที่มีมาตราส่วนใหญ่ ถามีหมายเลขก ากับ 
ก็อาจจะน าหมายเลขนั้นมาแสดงก ากับไว้ด้วย 

 
 ลานพักไม้ (Timber yard) เป็นที่ซึ่งกองท่อนไม้อาจมีลักษณะเด่นชัดใกล้กับแนวเส้นของ
ขอบฝั่ง อาจจะถูกระบุด้วยข้อความหรือสัญลักษณ์ (อาจจะแสดงซ้ าในส่วนของพ้ืนที่นี้ที่มีการขยาย
ออกไป) 

 
 ปั้นจั่น แสดงด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 

 
 ปั้นจั่นราง (Travelling crane) อาจแสดงด้วยสัญลักษณ์ของปั้นจั่นซ้อนทับกับสัญลักษณ์
ของราง 

 ปั้นจั่นยกตู้สินค้าขนาดใหญ่ แสดงด้วยสัญลักษณ์ และความสามารถในการยกของอาจ
แสดงไว้ เมื่อพิจารณาว่ามีประโยชน์ 

 
 ปั้นจั่นที่เห็นได้อย่างเด่นชัด เช่น ปั้นจั่นหก (Sheerlegs) (โครงสร้างเป็นสามขา) อาจ
แสดงด้วยวงกลมแสดงต าบลที่ ร่วมกับข้อความ 

 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๔-๕๐ 

 

 รางรถไฟของอู่ (Dock railways) (ไม่มีแปลในเครื่องหมาย อักษรย่อ) ควรน ามาแสดงใน
แผนที่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดทั่วไป แต่การขนาดควรถูกลดทอนความถูกต้องลง 
ส าหรับสัญลักษณ์ 

 พื้นที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และในโครงการ (WORKS UNDER CONSTRUCTION 
AND PROJECTED) แผนที่แทบจะไม่สามารถแสดงภาวะที่แน่นอนของพ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง เพราะว่าอาจจะไม่เป็นที่รับทราบโดยนักสร้างแผนที่  และแม้ว่าทราบก็อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยปกติข้อความอธิบายมีความส าคัญบนแผนที่ซึ่งควรจะมีการลงก ากับไว้ให้มีความ
เฉพาะเจาะจงโดยค าสองสามค า จบวลีด้วยปี และวันที่ของข้อมูล เป็นต้น 

 
 การก่อสร้างบนบก (work on land) วัตถุนี้ต้องมีความเด่นชัด เมื่อมองจากทะเล ควร
แสดงสัญลักษณ์โครงร่างนั้นด้วยเส้นประ และข้อความ เป็นอักษรตัวตรง, New docks, locks, 
canals, และอ่ืนๆ ที่ก าลังได้รับการขุดสร้างควรจะถูกแสดงในแผนที่ สีของบกจะคลุมพ้ืนที่ทั้ งหมด
จนกว่าจะมีการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

 
 การก่อสร้างในทะเลที่มีส่วนต่อยื่นออกมาในทะเล (Works at sea which extend the 
coastline seaward) เมื่อทราบเส้นขอบฝั่ง (รวมทั้งสะพานเทียบเรือ ละอ่ืนๆ) ในอนาคตที่งาน
สมบูรณ์แล้ว แสดงด้วยเส้นปะ ร่วมกับข้อความตัวอักษรตัวตรง เส้นขอบฝั่งที่มีอยู่ควรยังคงแสดงไว้ 
จนกระทั่งเส้นขอบฝั่งสามารถน ามาแสดงได้อย่างเป็นเส้นต่อเนื่องพ้ืนที่ที่ถม และพ้ืนที่ก่อสร้างควรละ
ไว้เป็นสีขาว โดยไม่ลงสีใดๆ 

 
 การก่อสร้างในทะเลที่พื้นที่ทั้งหมด หรือบางส่วนจมน้ า (Works at sea which will be 
wholly or partly submerged) เมื่อการก่อสร้างเรียบร้อย เช่น เขื่อนกันกระแสน้ า หรือท่อทาง 
ควรถูกแสดงส าหรับวัตถุที่มีการสร้างเสร็จสิ้นแล้วนั้น แต่แสดงกับข้อความ เช่น ‘under 
construction (2011)’ ส าหรับพื้นที่ท่ีมีการขุดลอก 

  ที่ซึ่งไม่มีข้อมูล หรือมาตราส่วนแผนที่เล็กเกินไปที่จะแสดงรายละเอียดขอบเขตของ
งานที่ก าลังก่อสร้างนั้น ข้อความ เช่น ‘Work in progress (2011)’ ใช้แสดงในพ้ืนที่โดยประมาณ
ของการก่อสร้างนั้น 

 ขอบเขตของงานที่ที่หมายเขตด้วยทุ่นเครื่องหมายช่วยการเดินเรือและไฟ (Limits of 
work marked by buoys or lights) เนื่องจากทุ่นและไฟ อาจถูกเคลื่อนย้ายออกจากพ้ืนที่ ฯ โดย
ปราศจากการเตือนความก้าวหน้าในการก่อสร้าง หรือการถมทะเล  พ้ืนที่ของงานเหล่นี้ควรแสดง
พ้ืนที่ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีความคงที่ และแน่นอนที่สุด เช่น ทุ่น ฯหมายเขตด้านนอกของงานที่ได้รับ
การวางแผนไว้แล้ว เป็นต้น ในกรณีอ่ืน ข้อความเช่น ‘(outer end marked by red lights)’ อาจมี
ความเหมาะสมมากกว่า 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๔-๕๑ 

 

 เรือที่ทอดประจ าที่, เรือปลดระวาง (MOORED AND FIXED VESSELS, HULKS) เรือ
อาจถูกสร้างหรือเปลี่ยนมาเพ่ือการใช้งานอ่ืนที่ไม่ต้องการการเคลื่อนที่ เช่น เรือพิพิธภัณฑ์ 
houseboat โรงแรมลอยน้ า ศูนย์ประชุม เรือเก็บสินค้า เขื่อนกันคลื่น เรือที่จอดอยู่กับที่ โดยปกติจะ
น ามาแสดงบนแผนที่ตามมาตราส่วนละทิศทางการวางตัวจริง โดยใช้สีบก 

 
  ถ้าไม่สามารถแสดงสัญลักษณ์ข้างต้น เนื่องจากมาตราส่วนไม่อ านวย ให้ลง
สัญลักษณ์ดังนี ้

 
  ข้อความ ‘Hulk’ อักษรตัวตรง ควรจะวางก ากับไว้ประชิดกับโครงร่าง หรือ
สัญลักษณ์ เพ่ือแสดงความแตกต่างจากซากเรืออับปาง ถ้าพิจารณาว่าเป็นประโยชน์ก็ให้แสดงชื่อเรือ 
หน้าที่การใช้งานเพิ่มเติม หรือในที่แสดงข้อความ 

  เรือปลดระวางใช้เก็บวัสดุ (Hulk) นิยามว่าเป็นเรือเก่าที่อุปกรณ์ที่ติดตั้ง และ
โครงสร้างเรือส่วนใหญ่ถูกน าออก เพ่ือแสดงความแตกต่างจากซากเรืออับปาง มันอาจถูกท้ิงร้าง หรือ
ถูกใช้จุดประสงค์อ่ืน ๆ  

   ส าหรับ offshore production vessels (ไม่มีการก าหนดในเครื่องหมายอักษรย่อ) 

 ที่หมายบนบก, วัตถุที่ เห็นได้ เด่นชัด : ทั่วไป (LANDMARKS, CONSPICUOUS 
OBJECTS: GENERAL)  ที่หมายบนบก (Landmark) เป็นวัตถุที่เกิดตามธรรมชาติ หรือที่ถูกสร้าง
ขึ้น โดยเห็นเด่นชัดจากทะเล ในต าบลที่แน่นอนบนบกซึ่งสามารถใช้ประกอบการหาที่เรือ และ
ทิศทาง ค าศัพท์ค านี้ไม่รวมถึงวัตถุที่สร้างขึ้นเฉพาะเพ่ือใช้งานตามวัตถุประสงค์ เพ่ือการเดินเรือ 
จ าพวก Daymark (ไม่มีก าหนดในเครื่องหมาย ฯ) ส าหรับวัตถุประสงค์ เพ่ือการสร้างแผนที่ ค านี้ถูก
ใช้ โดยไม่รวมถึงความหมายของสิ่งก่อสร้างใดท่ีใช้หมายเขตแดนบนบก 

  ความง่ายในการจ าแนก มีความส าคัญมากที่สุดเท่าๆ กับความเด่นชัดของที่หมาย
นั้น  วัตถุรูปลักษณ์ที่ไม่ปกติ หรือแปลกไม่เหมือนใคร เช่น โบสถ์ที่มียอดแหลมสองยอดในขณะที่
โบสถ์อ่ืนมีเพียงหนึ่งยอด เป็นต้น หรือมีรูปร่างเป็นสากล เช่น กังหันลม ปล่องไฟ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้
อาจถูกจัดว่าเป็นที่หมายบนบกแม้ว่าจะไม่มีความเด่นชัดก็ตาม 

  ความเด่นชัด แตกต่างกันไปตามสถานที่ของผู้ตรวจสอบ เงื่อนไขของแสง และ
บรรยากาศ แม้ว่าโดยปกติ มันเป็นไปได้ที่จะถูกระบุความแตกต่างของความสะดุดตา และความ
เด่นชัด จากท่ีหมายบนบกส าหรับนักอุทกศาสตร์ และถูกส่งต่อให้นักสร้างแผนที่ 

  ที่หมายบนบกอ่ืนๆ รวมถึงวัตถุท่ีสามารถจ าแนกได้ง่ายโดยธรรมชาติของมัน (ที่ตรง
ข้ามกับเนินเขาที่ไม่เป็นที่สังเกต หรือพ้ืนที่ชุมชน) ที่สามารถเห็นได้เด่นชัด ในทิศทาง และระยะ
ทางไกลไปในทะเล มันจะเป็นการยากต่อนักสร้างแผนที่ที่จะระบุว่าวัตถุนั้นจะเห็นได้ชัดจากทะเล
หรือไม่ ดังนั้นวัตถุเหล่านี้ เมื่อน ามาสร้างแผนที่ควรแสดงอยู่ในระยะที่ระบุแน่นอนบนบก ซึ่งขึ้ นอยู่
กับมาตราส่วนแผนที่ หรือความสูง 
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๔-๕๒ 

 

 สัญลักษณ์ของที่หมายบนบกที่ใช้แสดงบนแผนที่ (Charting landmark) สัญลักษณ์
เหล่านี้ต้องถูกใช้แสดงบนแผนที่อย่างแพร่หลายมากที่สุด เพ่ือลดความยากล าบากในทางภาษา ในที่
ซึ่งสิ่งนั้นไม่มีการก าหนดไว้ สัญลักษณ์ของอาคาร และวงกลมต าบลที่อาจถูกใช้แทนดังตัวอย่าง 

 
  ในที่ซึ่งไม่มีที่ว่างส าหรับการแสดงสัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพ รวมทั้งกรณีที่สัญลักษณ์
นั้นต้องแสดงโดยการว่าง หรือตัดเส้นชายฝั่งออกเป็นช่วง ให้ใช้สัญลักษณ์วงกลมเล็ก และข้อความที่
ใช้ตาม B22 

  เพ่ือช่วยชาวเรือในการจ าแนก อาจรวมชื่อ รายละเอียดของวัตถุรูปลักษณ์นั้น   
ความสูงเหนือพ้ืนดิน หรือความสูงเหนือมูลฐานความสูงของแผนที่ และหรือรูปร่างที่ใช้ในการจ าแนก 
เช่นยอดแหลมที่มีสองยอด เป็นต้น (ก็เป็นไปได้ท่ีอาจแสดงโดยภาพร่าง) 

 วัตถุที่เห็นได้เด่นชัด ควรจะเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ มันควรถูกเห็นได้จากทะเล หรือ
แม่น้ าที่สามารถเดินเรือได้ ในเงื่อนไขต่างๆ กันของแสง และควรถูกจ าแนกได้โดยง่าย เป็นหน้าที่ของ
นักสร้างแผนที่ที่จะท าให้วัตถุนั้นเด่นออกมาต่างจากรายละเอียดของภูมิประเทศอ่ืนๆ และควรแสดง
สัญลักษณ์ หรือข้อความไว้อย่างเพียงพอ ส าหรับการจ าแนก โดยนักเดินเรือ 

  ที่หมายบนบกที่เด่นชัด ต้องเน้นโดยการเพ่ิมข้อความในแบบอักษร Sanserif โดย
เป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ แม้ว่าสัญลักษณ์ที่ใช้นั้นจะแตกต่างกับสัญลักษณ์อ่ืนแล้ว เช่น  

 
  วงกลมต าบลที่ที่ใช้ในการแสดงประกอบสัญลักษณ์นั้น ควรมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๒ มม. ใช้อักษรย่อก ากับในกรณีที่มีที่ว่างจ ากัด ข้อความระบุรูปร่างที่เด่นชัดอาจแสดงใน
วงเล็บ เช่น ‘(red)’, ‘(2 spires)’ เป็นต้น 

 วัตถุรูปลักษณ์ทางธรรมชาติ: ทั่วไป (NATURAL FEATURES: GENERAL) วัตถุเชิงภูมิ
ประเทศทางธรรมชาติ ที่แสดงบนแผนที่ที่ถูกรวมกลุ่มไว้ในสี่หัวข้อ คือ ความสูง (relief) ระบบทาง
น้ าบนบก (รวมทั้ง น้ าแข็งและธารน้ าแข็ง) พืชพันธุ์ และกิจกรรมของภูเขาไฟ (volcanic activity) 
วัตถุประเภทต่างๆ เหล่านี้ถูกน ามาแสดงบนแผนที่และระยะทางไปในแผนดินจนถึงวัตถุเหล่านี้
ต่างกันไปตามมาตราส่วน ประเภทของภูมิประเทศ และความพอเพียงของเครื่องหมายช่ วยการ
เดินเรือ นัยส าคัญที่มีต่อชาวเอต้องถูกตัดสินว่ามีโดยความต้องการที่แสดงให้สอดคล้องกับการ
เดินเรือทางทัศนะ และด้วยเรดาร์ 

  นักเดินเรือเห็นชายฝั่งในลักษณะที่เป็นภาพด้านข้าง นักสร้างแผนที่แทนสิ่งเหล่านั้น
เป็นภาพในพ้ืนราบต้องระวังในประโยชน์การใช้งานรายละเอียดบนแผ่นดินของนักเดินเรือ โดยมี
ประโยชน์มากที่สุดที่ชายฝั่ง และน้อยลงไปตามระยะทางในแผ่นดินที่เพ่ิมขึ้น  บนฝั่งที่มีแนวการ
วางตัวในระดับต่ า สิ่งที่ใช้เป็นที่หมายเล็กๆ ใกล้ขอบฝั่ง เช่นสันทราย ควน และ low bluff อาจมี
ความจ าเป็นในแผนที่มาตราส่วนใหญ่ บนฝั่งชันบนบกที่มีความลึกน้ ามากๆ ใกล้ขอบฝั่ง การจราจร
ทางทะเลดูเหมือนจะสนใจจุดนั้นบนแผ่นดิน และธรรมชาติของ headlandต้องถูกท าให้เด่นชัดด้วย
สิ่งต่างๆ เช่น แนวความลาดชัน และลักษณะการวางตัวในลักษณะต่ า  
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๔-๕๓ 

 

  ที่ห่างฝั่งที่ไม่มีเครื่องหมายช่วยการเดินเรือที่เพียงพอ รายละเอียดของภูมิประเทศ
ใกล้ขอบฝั่งจะมีประโยชน์ต่อนักเดินเรือ เพ่ือที่จะให้ปราศจากอันตราย โดยใช้วัตถุทางภูมิประเทศ
เป็นที่หมายช่วยในการเดินเรือผ่าน 

  มีมาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างแน่นอน เป็นประการหลักๆดังนี้  

   ๑. รายละเอียดของภูมิประเทศควรแสดงให้มีความต่อเนื่องกลมกลืนอย่าง
น้อย ให้นักเดินเรือด้วยวัตถุที่สามารถจ าแนกได้ และรูปภาพโดยทั่วไปของความสูง ในทางปฏิบัติสิ่ง
เหล่านี้ต้องถูกแดงให้เด่นชัดกว่ารายละเอียดที่มีความส าคัญน้อยกว่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นต่างไปจากแผน
ที่บก 

   ๒. การแสดงรายละเอียดของภาพกับระยะห่างฝั่งไปในแผ่นดิน เช่น วัต ถุที่
ไม่เด่นชัด จ าพวก พรุ ทะเลสาบเล็กๆ และล าธารควรถูกแสดงเท่าที่มีอยู่ใกล้ชายฝั่งเท่านั้น 

   ๓. ส่วนขยายแผนที่บริเวณท่าเรือ การแสดงภาพของวัตถุทางธรรมชาติต้อง
ถูกก าหนดให้มีความสอดคล้องกับรายละเอียดของแหล่งชุมชน 

   ๔. แผนที่ชายฝั่ง และแผนที่เข้าสู่ฝั่ง การเดินเรือใกล้ฝั่งมีความจ าเป็นที่นัก
เดินเรือต้องใช้ความใส่ใจอย่างต่อเนื่องกับต าบลที่แน่นอน บ่อยครั้งใช้วิธีการหาที่เรือทางทัศนะ 
เพราะว่ามีอันตรายจากการติดตื้น วัตถุทางธรรมชาติใกล้ฝั่ง มีความส าคัญจากสาเหตุประการนี้  

   ๕. แผนที่ฝั่ งทะเล และแผนที่ เดินเรือผ่าน เมื่อความสูงอาจถูกแสดง
รายละเอียดที่ไกลฝั่งไปในแผ่นดินมากว่าแผนที่มาตราส่วนใหญ่ เพราะเนินเขาที่ไกลจากฝั่งอาจถูกจับ
ได้โดยเรดาร์ หรือด้วยสายตาจากที่ไกลฝั่งในทะเล วัตถุเล็กๆ เช่น พืชพรรณ ควรถูกละเว้นที่น ามาท า
แผนที่ 

   ๖. แม่น้ าที่ใช้เดินเรือได้ ทะเลสาบ และล าคลอง ควรแสดงโดยสมบูรณ์บน
แผนที่มาตราส่วนใหญ่   

 ความสูง: เส้นชั้นความสูง (RELIEF: CONTOURS) 

  นักเดินเรือต้องการภาพของชายฝั่งในลักษณะห่างจากฝั่ง ไม่ใช่ต้องการดูข้อมูลอย่าง
ละเอียดในแผนที่  ในบางสถานการณ์เส้นชั้นความสูงใช้เพ่ือประเมินการเห็นวัตถุ เช่น ไฟที่อาจเห็น 
หรือถูกบดบังได้ เป็นต้น อศ. ควรเลือกการแสดงความสูงให้เหมาะกับลักษณะของความสูง แหล่ง
ของข้อมูล และความจ าเป็นต่อการเดินเรือ 

  การลดทอนความถูกต้องของเส้นชั้นความสูง และแสดงด้วยจุดความสูงที่ระดับ
ความสูงที่มีนัยส าคัญ โดยปกติแล้ว เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ โดยทั่ว ไปเส้นชั้นความสูงควรถูกน ามา
แสดงเพ่ิมเติมส าหรับการเดินเรือชายฝั่ง และในแผนที่มาตราส่วนใหญ่ การแสดงเส้นชั้นความสูง
แสดงไกลจากฝั่งเท่าที่จะเห็นได้จากเรือที่อยู่ห่างฝั่งไปในทะเล  เทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ในพ้ืนที่
บริเวณภูเขาคือการใช้เส้นความสูงที่ไม่ระบุตัวเลขด้วยสีที่อ่อนกว่า ซึ่งให้การแสดงความสูงได้อย่าง
ชัดเจน และไม่บดบังรายละเอียดที่มีสาระส าคัญอ่ืนๆ  ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นเช่นเดียวกับการแสดง
ความสูงด้วยวิธีแรเงาแบบดั้งเดิมซ่ึงใช้เวลา และแรงงานมาก 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๔-๕๔ 

 

 
  บนแผนที่สากล ความสูงต้องถูกแสดงในแบบที่ชาติอ่ืนสามารถพิมพ์ซ้ า  การแรเงา
ชั้นความสูง (การใช้สี) ต้องไม่น ามาใช้บนแผนที่สากล ถ้ามันสามารถถูกก าจัดออกโดยง่าย โดย
ปราศจากการลบรายละเอียดภูมิประเทศที่ส าคัญ  

  การไม่แสดงเส้นความสูงบนแผนที่มาตราส่วนเล็ก ถ้าไม่มีค่าที่จะแสดงเส้นความสูง
บนแผนที่ในแผนที่มาตราส่วนที่เล็กว่า จุดความสูง และค่าความสูงอาจถูกน ามาแสดง เพ่ือเน้น
ลักษณะของวัตถุแต่ละอัน 

 เส้นชั้นความสูง ควรเป็นเส้นบางสีด า (แต่อาจใช้สีอื่นก็ได้) 

 
 เส้นชั้นความสูงโดยประมาณ ใช้แสดงด้วนเส้นปะ 

 
 ระยะห่างระหว่างเส้นชั้นความสูง ต้องเป็นรูปแบบเดียวกันชนแผนที่เดียวกัน หรือชุดแผน
ที่ทีซ่้อนทับกันอยู่ด้วยมาตราส่วนเดียวกัน เว้นเสียแต่ว่าเส้นชั้นความสูงต่ าที่สุด อาจเป็นเส้นชั้นความ
สูงที่ใช้เสริม (เส้นชั้นความสูงรอง) เช่น เป็นเส้นความสูง ๒๕ เมตร เมื่อระยะห่างพ้ืนฐานคือ ๕๐ เมตร 
และ๑๐ เมตร เมื่อระยะห่างพื้นฐานเป็น ๒๕ เมตร 

  ในทางอุดมคติเส้นชั้นความสูงไม่ควรใช้มากกว่า ๑๐ เส้นส าหรับระดับความสูงที่
แสดงในแผนที่ระวางหนึ่งๆ หรือชุดของแผนที่ที่ชุดใดชุดหนึ่ง 

 ตัวเลขความสูง เป็นหน่วยเมตรหนึ่งมูลฐานความสูงในแผนที่ ต้องเพียงพอเพ่ือสามารที่จะ
ง่ายต่อการจ าแนกเส้นชั้นความสูง ตัวเลขเป็นตัวเลขธรรมดาที่สามารถอ่านได้ง่ายเสมอจากทางด้าน
ขอบแผนที่ด้านใต ้
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๔-๕๕ 

 

 ความสูง: จุดความสูง (RELIEF: SPOT HEIGHTS) จุดความสูงที่น ามาแสดงใช้หมายที่
สูงสุดของเนินเขาท่ีมีนัยส าคัญ ภูเขาควรถูน ามาแสดงบนแผนที่ที่ออกแบบส าหรับพ้ืนดินนั้น และแผน
ที่ที่มาตราส่วนที่ใหญ่กว่า จุดความสูงเหล่านี้อาจถูกแสดงบนแผนที่มาตราส่วนเล็กว่า ๑ : ๓ ๕๐๐ ๐๐๐  

  ต าบลที่ของจุดความสูงบนแผนที่โดยปกติกับยอดของเนินเขา ภูเขา หรือหน้าผา 
โดยเฉพาะกับแผนที่ที่ไม่ได้แสดงเส้นชั้นความสูง นักเดินเรือจะทราบเองว่าจุดความสูงนั้น คือจุดยอด
ของความสูง 

 การแสดงความสูงของจุด หรือยอดสูงสุด ต้องถูกแสดงโดยจุดร่วมกับตัวเลขระบุความสูง
เป็นเมตรประชิดกับจุดนั้น ตัวเลขนั้นควรแสดงบนด้านของพ้ืนดิน ถ้ามีที่ว่างพอ และตัวเลขควรมี
ขนาดใหญ่ หรือหนากว่าเส้นชั้นความสูงที่ถูกก ากับ 

 
 ความสูงโดยประมาณ ความสูงบางครั้งอาจถูกน ามาแสดงไว้โดยประมาณ โดยปราศจาก
ต าบลที่ที่แน่นอน ต าบลที่ของตัวเลขที่น ามาแสดงในต าบลที่นั้น สามารถแสดงได้หลายแบบ เช่น 
อาจใช้ตัวเลขอย่างเดียวในพ้ืนที่ของหน้าผาที่มียอดแบนราบ ตัวเลขความสูงโดยประมาณควรเป็นตัว
เลขที่มีค่าประมาณ (เช่น ใกล้เคียง ๑๐ เมตร) แต่อยู่ในแบบเดียวกับจุดความสูงอื่นๆ 
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๔-๕๖ 

 

 ความสูงของยอดต้นไม้ อาจน ามาแสดงบนแผนที่ในบริเวณที่เป็นป่าที่ซึ่งระดับของพ้ืนดิน
ไม่สามารถเห็นได้ ความสูงของต้นไม้นี้ควนแสดงด้วยค่าความสูงโดยประมาณ (ถูกก าหนดด้วยการใส่
เครื่องหมายขีด (-) เหนือตัวเลขความสูง) โดยทั่วไปสัญลักษณ์ป่าไม้จะแสดงดังนี้ 

)  

 ทางน้ าในพื้นดิน : แม่น้ า , ทะเลสาบ, ธารน้ าแข็ง (LAND DRAINAGE: RIVERS, 
LAKES, GLACIERS) น่านน้ าที่ใช้เพ่ือการเดินเรือได้ต้องน ามาแสดงบนแผนที่ให้มากเท่าที่จะท าได้
บนมาตราส่วนของแผนที่นั้น แม่น้ าและทะเลสาบอ่ืนๆ ต้องถูกน ามาแสดงบนแผนที่เท่าที่จะน ามา
แสดงเพ่ือช่วยระบุลักษณะของภูมิประเทศเท่านั้น เว้นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ใกล้ฝั่ง และนัยส าคัญต่อ
ชาวเรือ) 

 สัญลักษณ์ ส าหรับแม่น้ า (ที่สามารถเดินเรือได้ หรือเดินเรือไม่ได้) ควรเป็นเส้นเดี่ยวความ
หนาเดียวกับเส้นขอบฝั่ง, เป็นเส้นคู่เมื่อมาตราส่วนเอ้ือต่อการแสดงสัญลักษณ์ รายละเอียดทางอุทก
ศาสตร์อาจน ามาแสดงถ้ามาตราส่วนแผนที่และสีตามความลึก หรือถ้าไม่มีรายละเอียดที่จะแสดงตาม
ความลึกที่บริเวณทางเข้าสู่ทะเลจากแม่น้ า 

 
 ชื่อของแม่น้ าเป็นอังกฤษตัวเอน ตามแนวแม่น้ า ถ้าเป็นไปได้ให้แสดงเหนือเส้น เมื่อเทียบ
จากการมองจากของด้านใต้ของแผนที่ ดู C20 ข้างต้น 

 
 แม่น้ าที่ไม่มีความต่อเนื่อง เป็นแม่น้ าที่ไม่มีน้ าในบางช่วงเวลา สัญลักษณ์ใช้เส้นปะกับทั้ง
สองฝั่ง หรือในที่ซึ่งกรณีที่แม่น้ าเป็นแบบ ‘braided river’ นั้น การไหลของแม่น้ าไม่ได้ไหลตลอดของ
พ้ืนท้องน้ า แต่มีการไหลในหลายช่องทาง แนว และช่องทางการไหลในแต่ละทางถูกแสดงด้วยเส้นปะ 
และใช้สีบกตลอดทั้งสัญลักษณ์นั้น 
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๔-๕๗ 

 

 น้ าเชี่ยว และน้ าตก ในแม่น้ าที่สามารถเดินเรือได้ต้องถูกน ามาแสดงในแผนที่ที่มาตราส่วน
เอ้ือให้กระท า โดยการวางขวางด้วยเส้นประสั้นหลายๆเส้นวางขนานกันตามแนวล าธาร 

 
 ทะเลสาบที่เป็นส่วนแม่น้ าที่ใช้เดินเรือได้ หรือใกล้กับเส้นขอบฝั่งต้องน ามาแสดงบนแผนที่ 
ทะเลสาบควรใช้สีฟ้า เว้นแต่ว่ามีข้อมูลทางอุทกศาสตร์ และสีที่ต้องแสดงตามวัตถุนั้น ชื่อของ
ทะเลสาบต้องเป็นตัวเอน  

 
 นาเกลือ เป็นที่ซึ่งน้ าทะเลถูกระเหยออกไปนั้น ต้องถูกน าแสดงบนแผนที่ในลักษณะของ
ตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆ เส้นทางราบและดิ่งต้องขนานกันกับขอบของแผนที่และต้องถูกล้อมด้วยเส้น สี
บกต้องถูกใช้ทั่วทั้งพ้ืนที่เมื่อมาตราส่วนแผนที่เอ้ือให้กระท า พ้ืนที่นี้อาจยกเว้นการแสดงแบบข้างต้น 
โดยแสดงข้อความก ากับไว้แทน 

 
 พืชพรรณ (VEGETATION) ในพ้ืนที่ส่วนมาก พืชพรรณที่ปกคลุมเป็นสิ่งส าคัญที่ไม่น ามา
แสดงบนแผนที่ ยกเว้นดังนี้: 

  ๑. พ้ืนที่ที่มีต้นไม้ (รวมทั้งต้นโกงกาง และต้นจาก) ต้นอ้อ หรือรูปแบบของพรุ ที่
ปรากฎบนชายฝั่ง 

  ๒. ต้นไม้ที่อยู่เดี่ยวๆ หรือพุ่มไม้ที่เป็นรูปแบบของที่หมายบก เช่น เกาะตื้น น้ าโดด
เดี่ยว เป็นต้น 

  ๓. ที่ซึ่งใกล้ขอบฝั่ง พื้นที่ของป่าไม้สลับกับพ้ืนที่ไม่มีต้นไม้ปกคลุม และภาวะเช่นนั้น
อาจช่วยการจ าแนกต าบลที่ได้ 

  วัตถุต่างๆนี้อาจไม่น ามาแสดง แม้จะเป็นบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่:  

   - ทุ่งหญ้า ทุ่งเก็บเกี่ยว (รวมทั้งนาข้าว) พุ่มไม้ต่างๆ 

   - ต้นไม้ตามแนวถนน, รั้ว, คันดิน และต้นไม้ที่กระจายตัว (ถ้าไม่เป็นที่หมายบก) 

   - พ้ืนที่ป่าที่อยู่ภายในพ้ืนที่ชุมชน (ถ้าไม่ประชิดกับฝั่ง) 

   - พ้ืนที่ป่าซึ่งปกคลุมพ้ืนดินโดยทั่วไป และดังนั้นไม่เป็นประโยชน์ที่ใช้ในการ
จ าแนกต าบลที่ 
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๔-๕๘ 

 

 ป่าไม้โดยทั่วไป โดยปกติต้องแสดงถ้าต้องน ามาแสดง แสดงด้วยสัญลักษณ์ตามข้างล่างนี้ 
ตลอดทั้งพ้ืนที่ป่า อาจมีการยกเว้นที่จะน ามาแสดง โดยแสดงเพียงข้อความ ‘Wooded’ หรือที่
เทียบเคียงในพื้นที่ว่างนั้นก็เป็นการเพียงพอ 

 
 ต้นไม้ที่เด่นชัดเมื่อปรากฏเป็นกลุ่มเล็กๆ (ที่ตรงข้ามกับพ้ืนที่แผ่ขยายของป่าไม้) อาจจะ
แสดงโดยสัญลักษณ์เชิงภาพ เมื่อทราบต าบลที่ของต้นไม้เดี่ยวๆ และต้นเมื่อมันถูกใช้ในการหาที่เรือ 
วงกลมต าบลที่ต้องน ามาแทรกไว้ตรงฐานของสัญลักษณ์ 

 

 คลอง (CANALS) คลองที่ใช้เพ่ือการเดินเรือ โดยเรือเดินทะเลได้ ต้องน ามาแสดงในแผน
ที่ ถ้าคลองอ่ืนที่มีความส าคัญน้อยกว่าอาจน ามาแสดง (โดยเฉพาะบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่) ถ้ามี
ความจ าเป็นต่อเรือขนาดเล็ก (ผู้ใช้เพ่ือการส าราญ) หรือมีความส าคัญโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลใน
ฉากหลัง เช่น เชื่อมต่อกับท่าเรือไปยังพื้นท่ีด้านใน เป็นต้น  

หมายเหตุ  ที่ใส่บนแผนที่ ให้การแนะน าข้อมูลที่เกี่ยวกับล าคลอง ที่พิจารณาว่ามีความจ าเป็นต่อการ
เดินเรือในล าน้ าในพ้ืนดิน (IHO Resolution 4/1919)  แผนที่ของคลองใหญ่ที่เรือเดินทะเลใช้ได้นั้น 
มีวัตถุบางประเภทที่ควรจะพิจารณาเป็นพิเศษท่ีควรน ามาแสดงบนแผนที่ ดังนี้: 

  ความลึกน้อยที่สุด หรือความลึกมากที่สุดของเรือที่สามารถผ่านได้ ควรระบุไว้ อาจ
เป็นตารางถ้ามีประตูทางเข้าหลายทางในขนาดที่แตกต่างกัน ความลึกจริงของคลองอาจจะแสดงถ้า
ทราบ 

 

 ทางรถไฟ (RAILWAYS) ในเขตชุมชนทางรถไฟจะแสดงบนแผนที่ (มาตราส่วนกลางและ
ใหญ่) ถ้ามีนัยส าคัญต่อการเดินเรือ หรือเพ่ือให้การสร้างให้เห็นภาพทั่วไปของพ้ืนที่นั้น ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้
รับการพัฒนาทางรถไฟอาจแสดงบนแผนที่เพ่ือดึงความสนใจสู่ท่าเรือที่อยู่โดดเดี่ยว 

ที่รางรถไฟวิ่งจากในบกสู่ชายฝั่ง หรือลงมาหาฝั่ง ทางรถไฟเหล่านี้อาจให้เป็นประโยชน์ต่อ
การจ าแนกวัตถุรูปลักษณ์ 
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๔-๕๙ 

 

 ทางรถไฟ และรถรางต้องแสดงด้วยสัญลักษณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ 

 
 อาคารสถานีรถไฟ อาจถูกแสดงตามมาตราส่วนจริง บนแผนที่มาตราส่วนเล็กถ้าต้องการ
แสดงสัญลักษณ์นี้ให้ใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีด าต่อเนื่องกันไป 

 
  บนส่วนขยายของแผนที่ ชื่อของสถานีรถไฟ หรือส่วนของสถานีอาจน ามาแสดง 
ข้อความสากล เช่น ‘Sta’ หรือเทียบเท่า ควรละไว้ส าหรับสถานีย่อยๆ เหลือเพียงสัญลักษณ์ก็พอ 

  ด้านข้าง (sidings) อาจถูกลดทอนความถูกต้อง 

 อุโมงค์และร่องดินขุด (TUNNELS AND CUTTINGS) 

 ทางเข้าของอุโมงค์ถ้าน ามาแสดงบนแผนที่แสดงด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้ 

 
  เส้นทางรถไฟ หรือถนนนที่อยู่ใต้ดินแสดงด้วยสัญลักษณ์ เส้นปะ 

 ร่องดินขุด ถ้าน ามาแสดงบนแผนที่แสดงด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้ 

 
  ร่องดินขุดควรน ามาแสดงบนแผนที่แสดงบนแผนที่ เมื่อถูกเห็นจากในทะเล เช่น 
เมื่อสามารถเห็นได้เมื่อเทียบกับเส้นขอบฟ้า 

 คันพูนดินและเขื่อน (EMBANKMENTS AND DAMS) 

 คันพูนดินในแผ่นดิน ควรน ามาแสดงบนแผนที่ถ้าสามารถเห็นได้จากทะเล คันพูนดินที่มี
ระยะทางสั้นๆ ด้วยสัญลักษณ์เส้นลายขวานสับ (hachure) กับถนนหรือทางบนส่วนยอด แล้วแต่ที่
เหมาะสม ดังนี้ 

 
 เขื่อน ถ้าแสดงบนแผนที่และต้องการ ให้แสดงขนาดตามมาตราส่วนจริง กับข้อความ เช่น 
‘Dam’ หรือเทียบเท่าก ากับไว้  
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๔-๖๐ 

 

  หรือโดยสัญลักษณ์ที่ข้ามล าน้ า และซ้อนกับฝั่งทั้งสองเล็กน้อย สัญลักษณ์ซี่ฟันชี้ไป
ตามทางไหลของกระแสน้ า 

 

 ถนนและทาง (ROADS AND TRACKS) แผนที่เดินเรือไม่มีวัตถุประสงค์ท่ีจะใช้งานถนน
บนแผนที่ ดังนั้นเมื่อน าถนนมาแสดงบนแผนที่ควรน ามาแสดงเท่าที่มีนัยส าคัญต่อการเดินเรือ เพ่ือ
การแสดงภาพรวมของพ้ืนที่เท่านั้น 

  บนแผนที่ชายฝั่ง หรือแผนที่เข้าสู่ชายฝั่ง ถนนที่วิ่งตรงหรือเลียบฝั่ง ควรแสดงบน
แผนที่ เมื่อมาตราส่วนแผนที่เอ้ือให้กระท าได้ รวมไปถึงถนนท้องถิ่นที่เชื่อมมายังสะพานเทียบเรือ
และที่รับเรือ ในแผ่นดินถนนหลักที่อยู่ในระยะเพียงสองหรือสามไมล์จากฝั่งอาจน ามาแสดง เพ่ือให้
เห็นระดับของการพัฒนา แต่เส้นทางและถนนเล็กอ่ืนๆอาจไม่น ามาแสดง ในพื้นที่ที่ไม่มีการพัฒนา ที่
มีถนนสายเล็กๆ นั้นอาจน ามาแสดงบนแผนที่ได้ 

  แผนที่แผนที่ท่าเรือที่เป็นมาตราส่วนใหญ่ ถนนอาจแสดงตามมาตราส่วนจริงถ้ามี
ความต้องการ แต่อย่างไรก็ตามถนนต่างๆเหล่านั้นถ้ามีนัยส าคัญต่อการเดินเรือน้อย หรือถ้าไม่วิ่งตรง
ขึ้นเขาจากฝั่งทะเล และเป็นประโยชน์ที่น ามาใช้เป็นที่หมายบนบก หรือในบางโอกาสที่เข้าสู่สะพาน 
(เพ่ือบอกความแตกต่างระหว่างสะพานกับถนน) 

  ประเภทถนนอาจถูกแสดงให้เห็นความแตกต่าง โดยวิธีการการเลือกใช้สัญลักษณ์ดังนี้:  

   - ทางพิเศษระหว่างเมือง (motorway) และเลขถนนอาจน ามาแสดง เมื่อต้องการ 

   - ถนนที่มีผิวแข็งอ่ืนๆ และเลขถนนอาจน ามาแสดง 

   - เส้นทางท่ีไม่มีการอัดแน่นที่ผิว  

 ทางพิเศษระหว่างเมือง ถ้าเป็นประโยชน์ในการแยกความแตกต่างกับถนนอ่ืนๆ อาจแสดง
ด้วยเส้นขนานสามเส้น ความกว้างรวมทั้งหมด 1,8 มม. เส้นกลางควรเป็นเส้นตรงบางกว่าเส้นข้างนอก 
ถนนที่มาบรรจบ และถนนที่มาตัดอ่ืนๆ อาจแสดงด้วยเส้นขนานสองเส้นบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ 

 
 ถนน โดยทั่วไปต้องแสดงด้วยสองเส้นบางขนานกัน โดนปกติมีความห่างระหว่างเส้น    
0,5 มม. ในที่ซึ่งบางครั้งมีประโยชน์ในการแยกถนนหลัก (Major road) จากส่วนใหญ่อ่ืน อาจใช้
ความกว้าง 0,9มม. 

 

 ทางและบาทวิถี ถ้าแสดงต้องแสดงด้วยเส้นประ คู่หรือเดี่ยวดังนี้ 

 
  บนแผนที่มาตราส่วนเล็ก โดยทั่วไปจะไม่แสดงบนแผนที่ 
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๔-๖๑ 

 

 ท่าอากาศยาน (AIRPORTS) ท่าอากาศยาน (รวมทั้งสนามบินและสนามบินของ
เฮลิคอปเตอร์) ที่อยู่ห่างฝั่งไม่มากนักต้องถูกแสดงบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่และมาตราส่วนกลาง 
สนามบินเหล่านี้มีนัยส าคัญต่อการเดินเรือ เนื่องจากสิ่งที่เห็นทางทัศนะ และทางโสตเกี่ยวข้องกับ
การจราจรทางอากาศ 

 ท่าอากาศยานและสนามบินบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ โดยปกติจะต้องถูกแสดงด้วย
สัญลักษณ์ดังนี ้

  - เส้นโครงร่างของทางวิ่งอากาศยาน (runway) เป็นไปตามมาตราส่วนจริง 

  - ถ้าไม่ทราบเส้นโครงร่างของทางวิ่งอากาศยาน ก็แสดงด้วยขอบเขตที่ทราบ พร้อม
ด้วยชื่อ และข้อความก ากับดังนี้ 

 
  - ถ้าไม่ทราบทั้งขอบเขต และเส้นโครงร่างของทางวิ่งอากาศยาน ให้แสดงด้วย
สัญลักษณ์ดังนี ้

 

หมายเหต รูปแบบที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะ ในแบบแรกควรแสดงข้อมูลในพอต่อการจ าแนกวัตถุนั้น 
แต่ชื่อของท่าอากาศยานอาจถูกน ามาแสดงเพ่ิมได้ หอควบคุมการบินและอาคารหลักควรแสดงบน
แผนที่มาตราส่วนใหญ่ ถ้าพิจารณาว่ามีนัยส าคัญต่อการเดินเรือ 

 ท่าอากาศยานบนแผนที่มาตราส่วนเล็ก เมื่อตั้งอยู่ใกล้ฝั่งและมีความส าคัญทางทะเล ควร
แสดงด้วยสัญลักษณ์ กับชื่อท่ีพิจารณาว่าเป็นประโยชน์ดังนี้ 

 
 ท่าอากาศยานส าหรับเฮลิคอปเตอร์ (Heliports) ถูกแสดงบนแผนที่ด้วยวงกลมด าเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 3 มม. ใส่ตัวอักษรสากล ‘H’ ก ากับไว้ 

 
หมายเหตุ ลานเฮลิคอปเตอร์ อาจแสดงบนแผนที่ ด้วยสัญลักษณ์เดียวกับท่าอากาศยานส าหรับ
เฮลิคอปเตอร์อ  เขตจ ากัดสากลในบริเวณใกล้เคียงกับท่าอากาศยาน ควรน ามาแสดงในแผนที่ โดย
พ้ืนที่ของขอบเขตจ ากัดเหล่านั้น (N2.1) กับหมายเหตุเพ่ือการอธิบาย ถ้าต้องการก็ให้รายละเอียด
ของพ้ืนที่นั้น เช่น ขอบเขตจ ากัดระหว่างผิวน้ าจนถึงส่วนบนสุดของอากาศยาน (Air draught) เป็นต้น 

 เหมืองหินและเหมืองแร่ (QUARRIES, MINES) บนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ เหมืองหิน 
เหมืองแร่ที่เห็นจากทางทะเลต้องน ามาแสดงโดยสัญลักษณ์ของหน้าผา โดยไม่ต้องการแสดงข้อความ
ใดๆ ร่วมด้วย 
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๔-๖๒ 

 

  โครงสร้างที่ เห็นเด่นชัดที่มี ความเกี่ยวข้องกับเหมืองต้องแสดงร่วมกับคุณ
ลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ ส าหรับ ปล่องไฟ หอคอย และอ่ืนๆ 

  บนแผนที่มาตราส่วนเล็ก เหมืองหิน เหมืองร้าง ถ้าพิจารณาว่าเป็นประโยชน์ จะถูก
แสดงด้วยสัญลักษณ์ของค้อนคู่สองอันไขว้กัน 

 

 อาคารและพื้ นที่พั กอาศัย  (BUILDINGS AND URBAN AREAS)  พ้ืนที่ ริมฝั่ งน้ า  
(waterfront) ที่หมายบนบก และอาคารสาธารณะ ต้องแสดงบนแผนที่อย่างถูกต้องและมี
ลักษณะเฉพาะของตัวเองบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ โดยทั่วไป เมื่อแสดงอาคารเหล่านี้ รวมทั้งเขต
ชุมชนและพ้ืนที่ที่ถูกสร้างขึ้นอ่ืนๆ จุดมุ่งหมายของการแสดงสัญลักษณ์โดยนักสร้างแผนที่ ต้องแสดง
พ้ืนที่ ความหนาแน่นของอาคารอย่างถูกต้องคุณลักษณะเฉพาะเหล่านี้สัมพันธ์กับแผนที่มาตราส่วน
ใหญ่เป็นหลัก 

 อาคารริมฝั่งน้ า ในพ้ืนที่ท่าเรือที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินเรือ ต้องถูกแสดงรายละเอียด
บนแผนที่ และไม่ควรถูกลดทอนความถูกต้องมากเกินควร อาคารระหว่างริมน้ า และอาคารที่วางตัว
ตัวแนวถนนแรกท่ีอยู่ตามแนวฝั่ง อาจแสดงโดยลักษณะเฉพาะของมันเท่าที่จะท าได้ในมาตราส่วนนั้น 
พ้ืนที่ห่างจากท่าเรือและพ้ืนที่ที่สร้างขึ้นในบริเวณนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นอาคารเล็กก็ควรแสดงไว้ ในที่ ซึ่ง
มันอาจใช้เป็นที่หมายบนบกได้ 

 ในพื้นที่ชุมชน บริเวณพื้นที่ริมฝั่งน้ า (waterfront) ที่หมายบนบก และอาคารสาธารณะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินเรือโดยทั่วไปควรถูกแสดง ถนนหลัก ทางรถไฟ และอ่ืนๆ อาจน ามาแสดง
ในบริเวณพ้ืนที่ท่าเรือที่ประชิดกับฝั่ง และท่ีอ่ืนใดถ้ามีนัยส าคัญเพ่ือการเดินเรือ 

 เขตพื้นที่ชุมชน อาจแสดงเป็นภาพในวิธีหนึ่งวิธีใดดังนี้: 

  - โดยใช้แบบถนนของทั้งแบบเส้นเดี่ยวหรือเส้นคู่ที่แสดงแทนพ้ืนที่ชุมชน ด้านใต้ 
และทางตะวันออกของบล็อกนั้น อาจเน้นด้วยเส้นหนา (ระบุด้วยการแรเงา) 

  - โดยใช้สีของเขตชุมชน 

  - โดยการใช้ร่วมกันระหว่างสองวิธีข้างต้น เช่น 

 
 ที่หมายบนบก และอาคารสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อชาวเรือ  อาจแสดงโดยมี

ลักษณะเฉพาะต่างๆ ภายในพ้ืนที่ชุมชน:  
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๔-๖๓ 

 

 อาคารบนแผ่นดินที่อยู่อย่างกระจัดกระจาย ที่ไม่เป็นที่หมายบนบก และไม่เป็น
ประโยชน์ต่อการเดินเรือ ต้องถูกละไว้ ไม่แสดงบนแผนที่ ที่ใกล้ฝั่งมากกว่าต้องถูกลดทอนความ
ถูกต้องด้วยแบบการแทนสัญลักษณ์ตามแบบต่างๆ ให้เพียงพอต่อความถูกต้อง และความหนาแน่น
ของอาคารเหล่านั้น การแสดงรูปของพื้นที่ชุมชนต้องไม่มากเกินควร จนท าให้หมู่บ้านอาจถูกเข้าใจว่า
เป็นเมืองใหญ ่โดยการปิดล้อมขอบเขตที่มีอาคารหนาแน่นต่ ากว่าภายในบล็อกของชุมชน  

  ในที่ซึ่งพ้ืนที่ชุมชนแสดงด้วยการใช้บล็อกกับการแรเงาเป็นขอบ  น้ าหนักที่ปรากฏ
ของบล็อกต้องมีความสมดุลกับน้ าหนักของเส้นรูปร่างสีด าเมื่อเป็นการแทนสัญลักษณ์ของอาคาร
เดี่ยว ในกรณีดังต่อไปนี้ใช้ส าหรับอาคารต่างๆ เมื่อวาดตามมาตราส่วนจริงวัดในแผนที่ได้น้อยกว่า 
๑.๒ มม. ในทิศทางใดๆ ให้แสดงด้วยรูปร่างที่เป็นสีด า ส าหรับอาคารที่วาดตามมาตราส่วนจริง วัดใน
แผนที่ได้น้อยกว่า ๐.๖ มม. ในทิศทางใดๆ ให้แสดงด้วยรูปร่างขยายใหญ่ที่เป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่
มีขนาดอย่างน้อย ๐.๖ x ๐.๙ มม. 

 
 หมู่บ้านที่อยู่ลึกเข้าไปในชายฝั่ง อาจถูกแสดงบนแผนที่ด้วยสัญลักษณ์อาคารที่เด่นที่สุด 
เช่น สถานที่บูชา และชื่อเท่านั้น 

  ในพ้ืนที่ราบเรียบ คันดินหรือคันที่ยาวต่อเนื่องที่บังส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ชุมชน อาคาร
ที่สูงกว่าคันนั้น อาจแสดงเหมือนกับการแสดงต าบลที่ของทั้งหมู่บ้าน และเมือง  

 
  บนแผนที่มาตราส่วนกลาง เช่น ประมาณ ๑ : ๕๐๐ ๐๐๐ในบริบทนี้ การลงต าบลที่

ของหมู่บ้าน (ที่ใกล้ฝั่ง) และเมืองเล็กควรแสดงด้วยวงกลมสีด า เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ มม. โดย
สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีด ากับชื่อ  

 
 ที่พักผู้ประสบภัย ปกติตั้งในบริเวณแอนตาร์กติก ควรแสดงด้วยสัญลักษณ์ที่เหมาะสมกับ
วางประชิดด้วยข้อความสากล ‘Ref’  

 ชื่อถนน (STREET AND ROAD NAMES) ชื่อถนนต่างๆ โดยปกติไม่มีคุณค่ามากบนแผน
ที่ เว้นแต่ว่าถ้าต้องการ ก็แสดงบนส่วนขยายแผนที่บริเวณท่าเรือที่มีมาตราส่วนใหญ่ ด้วยตัวอักษร 
Sans-serif ตัวตรง พิมพ์ใหญ่ สีด า วางในระหว่างเส้นถนน 
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๔-๖๔ 

 

 อาคารสาธารณะ (PUBLIC BUILDINGS) อาคารสาธารณะ ยกเว้นอาคารที่ใช้เป็นที่
หมายบนบก เพ่ือการเดินเรือ โดยทั่วไปควรแสดงบนแผนที่ด้วยชื่อและข้อความรายละเอียดบนส่วน
ขยายของแผนที่บริเวณท่าเรือเท่านั้น 

  ที่ท าการไปรษณีย์ เมื่อก่อนแสดงด้วย 

 
  สัญลักษณ์นี้ไม่ถูกใช้อีกต่อไปแล้ว 

 สถ า น ที่ บู ช า แ ล ะ วั ต ถุ รู ป ลั ก ษณ์ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ( PLACES OF WORSHIP AND 
ASSOCIATED FEATURES) สถานที่บูชาต่างๆนี้ บ่อยครั้งเป็นรูปแบบที่ใช้เป็นที่หมายบกที่มี
นัยส าคัญ ทั้งขนาด โครงสร้างที่เกี่ยวข้องจ าพวก หอคอย หอคอยยอดแหลม หลังคายอดกลม และ
อ่ืนๆ ที่ท าให้มันมีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง อาคารเหล่านี้ ควรน ามาแสดงบนแผนที่ได้ไกลหลายไมล์จาก
ฝั่ง กับข้อมูลที่พอต่อการพิสูจน์ทราบ เส้นโครงร่างของอาคารควรแสดงให้เห็น เพื่อดึงความสนใจโดย
วัตถุท่ีมีนัยส าคัญนั้น 

  การแสดงสัญลักษณ์ตามค าแนะน าข้างต้นต้องใช้ให้เหมาะสมกับมาตราส่วนหรือ
ธรรมชาติของแผนที่นั้นๆ เพ่ือใช้แสดงถึงความเด่นชัดของอาคารนั้น 

  ที่ซึ่งสถานที่บูชาไม่เป็นที่หมายบนบก แต่ให้ความส าคัญต่อการบอกถึงการตั้งถิ่นฐาน 
ต้องใช้สัญลักษณ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือบอกถึงถิ่นฐานนั้น 

 โบสถ ์โดยปกติควรแสดงด้วยสัญลักษณ์ของ กางเขนมอลทีส (Maltese cross):  

 
  บนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ เส้นโครงร่างอาคารควรแสดงไว้ กับกางเขนที่วางไว้
ภายใน 

 
  การจ าแนกไม่ว่าจะเป็นหอคอยยอดแหลมเดี่ยวหรือคู่ หอคอย หลังคายอดกลม 
และอ่ืนๆอาจแสดงด้วยวิธีที่ก ากับด้วยตัวย่อสากลที่เหมาะสมกับรายละเอียดของข้อความ หรือ โดย
การแสดงสัญลักษณ์รูปภาพวางไว้แทนสัญลักษณ์ หรือวางใกล้สัญลักษณ์นั้น 

  ชื่อของโบสถ์อาจน ามาแสดง ด้วยภาษาประจ าชาติในที่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
อ้างอิงไปยังบรรณสารเดินเรืออ่ืน เช่น ค าแนะน าเส้นทางเดินเรือ (sailing direction) เป็นต้น 

 โบสถ์และอักษรย่อที่เกี่ยวข้อง 

 โบสถท์ี่มีหอคอย ต้องแสดงร่วมกับค าย่อสากล ‘Tr’ 
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๔-๖๕ 

 

 โบสถ์ที่มีหอคอยยอดแหลมหรือที่ส่วนบนสุดเป็นยอดแหลม ต้องแสดงร่วมกับค าย่อ
สากล ‘Sp’ 

 
 โบสถ์ที่มียอดเป็นหลังคากลมหรือลักษณะเป็นหลังคาโดมกลม อาจแสดงร่วมกับค าย่อ
สากล ‘Dome’ หรือเทียบเท่า หรืออักษร ‘Cup’ หรือเท่าเทียมก ากับไว้ 

 
  อาจแสดงร่วมกับค าย่อสากล ‘Ch’ หรือแสดงค าย่อ ‘church’ ถ้าการลงสัญลักษณ์
การเขนไม่สามารถกระท าได้ เพราะมาตราส่วน 

 
 โรงสวด (Chapel) โดยปกติเป็นอาคารที่ไม่เด่นชัด และดังนั้นโดยปกติไม่ถูกแสดงบนแผน
ที่ ถ้าในการสร้างแผนที่พิจารณาว่ามีความโดดเด่นเพียงพอ ก็ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์และค าก ากับว่า 
‘Chapel’ ก็เพียงพอ 

 วัด (รวมถึงเจดีย์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สุสานมุสลิม ศาลเจ้า) ต้องน ามาแสดงโดยสัญลักษณ์
ดังนี้การวางต าแหน่ง ถ้าเป็นไปได้ให้วางตามต าแหน่งของส่วนที่สูงที่สุดของอาคารนั้น 

 
  ชื่อที่เหมาะกับอาคารนั้น หรือรายละเอียดอาจถูกเพ่ิมเติม เมื่อพิจารณาว่าเป็น
ประโยชน์  

 มัสยิด หรือยอดสุเหร่าที่เกี่ยวข้อง โดยปกติต้องถูกแสดงโดยสัญลักษณ์ดังนี้ กับวงกลม
ต าบลที่ที่เป็นต าบลที่ของส่วนของยอดสุเหร่านั้น (ถ้าทราบ) เมื่อมาตราส่วนเอ้ือให้กระท าได้ เส้นโครง
ร่างควรน ามาแสดงกับเครื่องหมายของยอดแหลมของสุเหร่า ในต าบลที่ที่เหมาะสม  

 
 สุสาน ควรแสดงบนแผนที่เมื่อมีความเด่นชัด โดยใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ 

 
  หรือ โดยยกเว้น ก็ให้แสดงค าว่า ‘Cemetary’ หรือเท่าเทียมก ากับไว้ 
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๔-๖๖ 

 

 ปล่องไฟ, หอคอย, โรงสีลม, กังหันลม, เสาธง (CHIMNEYS, TOWERS, WINDMILLS, 
WIND TURBINES, FLAGSTAFFS) โครงสร้างต่อไปนี้มีความโดดเด่นเป็นที่หมายบนบกอาจใช้ใน
การสร้างแผนที่ ขึ้นอยู่กับความสูง และความสูงของภูมิประเทศ อาจห่างจากฝั่งไปได้หลายไมล์ อาจ
แสดงข้อมูลของสี โดยมากใช้ค าย่อแสดงไว้ใต้สัญลักษณ์ ส าหรับเครื่องหมายที่ใช้ในการเดินเรือ 

  โครงสร้างควรแสดงด้วยสัญลักษณ์เท่าที่เป็นไปได้ แต่ถ้ามีที่ว่างไม่พอส าหรับการ
แสดงสัญลักษณ์ วงกลมต าบลที่กับอักษรย่อที่เหมาะสม หรือข้อความอ่ืนอาจจะถูกน ามาใช้แสดง
แทน ที่มีการแสดงด้วยสัญลักษณ์ตรงกลางของฐานของสัญลักษณ์ คือต าบลที่จริงของมัน 

 ปล่องไฟ โดยปกติแสดงด้วยสัญลักษณ์ดังนี ้

 
  ยกเว้นการใช้สัญลักษณ์นี้ อาจแสดงสัญลักษณ์บนแผนที่ของปล่องไฟ ว่าเป้นจุดที่
สูงที่สุดของอาคาร ในกรณีนี้เมื่อมีที่ว่างไม่พอที่จะใช้สัญลักษณ์ วงกลมต าบลที่ กับค าย่อสากล ‘Chy’ 
ต้องถูกน ามาใช้ 

 
 ปล่องไฟมีเปลว โดยปกติแสดงเปลวไฟ และต าบลที่ของโรงกลั่น ต้องแสดงด้วยสัญลักษณ์
ดังนี้ 

 
  ไม่ต้องมีการน าสัญลักษณ์ของเปลวไฟ มาแสดงกับปล่องไฟมีเปลวที่อยู่นอกฝั่ง  

  วงกลมต าบลที่ และค าย่อสากล ‘Fla’ ต้องน ามาใช้ เมื่อไม่มีที่ว่างที่จะแสดงด้วย
สัญลักษณ์  

 หอตั้งถังน้ า ปกติถูกแสดงด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 

 
  วงกลมต าบลที่กับข้อความสากล ‘Fla’ ต้องถูกใช้งานเมื่อไม่มีที่ว่างที่จะแสดงด้วย

สัญลักษณ ์

 หอคอย โดยทั่วไปแสดงด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 

 
  วงกลมต าบลที่ กับค าย่อสากล ‘Tr’ ต้องถูกใช้งานเมื่อไม่มีที่ว่างที่จะแสดงด้วย
สัญลักษณ์ เมื่อมาตราส่วนเอ้ือให้กระท าได้ ถ้ามันถูกใช้เพ่ือการจ าแนก ชื่อของหอคอยในภาษา
ประจ าชาติควรถูกวางประชิดกับสัญลักษณ์ หรือวงกลมต าบลที่ 

  ส าหรับหอคอย (กระโจม หินกอง ประภาคารที่ไม่ใช้งาน) ที่มียอดยื่นออกมา 
สามารถใช้เป็นเครื่องหมายช่วยการเดินเรือได้ 
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๔-๖๗ 

 

 อนุสาวรีย์ (รวมทั้งตอหิน เสาหิน เสาหินยอดกลม cavalry cross ต้องแสดงด้วย
สัญลักษณ์ดังนี้ 

 
  วงกลมต าบลที่ และอักษรย่อสากล ‘Mon’ ต้องน ามาแสดงเมื่อไม่ที่ส่างไม่พอที่จะ
แสดงสัญลักษณ์ ถ้ามันจะใช้เพ่ือการจ าแนก ชื่อของอนุสาวรีย์ในภาษาประจ าชาติ หรือรายละเอียด 
(เช่น ‘Statue’, ‘Cross’) ควรน ามาชิดกับสัญลักษณ์หรือวงกลมต าบลที่เมื่อมาตราส่วนเอ้ือให้กระท าได้ 

 โรงสีลม ต้องแสดงด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 

 
 โรงสีลมมีใบที่ถูกน าออกไป มันควรระบุความแตกต่างที่เกิดนั้น โดยค าย่อสากล ‘Ru’ 

 
 กังหันลม โดยทั่วไปเป็นโครงสร้างสูง มีหลายใบประมาณสองถึงสามใบ บ่อยครั้งเห็นได้
จากระยะไกล จุดประสงค์เพ่ือการผลิตไฟฟ้า เพ่ือชุมชนใหญ่ หรือระบบก าเนิดพลังงานของชาติ สิ่ง
เหล่านี้จะอยู่เป็นกลุ่ม (ในชื่อของเขตกังหัน (Wind farm)) หรืออาจจะวางไว้นอกฝั่ง สัญลักษณ์ของ
กังหันลมเดี่ยวต้องแสดงดังนี้  

 
 กังหันลมขนาดเล็ก โดยปกติเกี่ยวกับการผลิตพลังงานให้กับชุมชนโดดเดี่ยว แต่เดิมมีการ

ใช้บนแผนที่โดยสัญลักษณ์เดิม ที่พ้นสมัยแล้ว ถ้ากังหันลมนี้ ควรน ามาแสดงบนแผนที่ 

 
 หลักธง เสาธง โดยปกติแสดงด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้ 

 
  วงกลมต าบลที่ และอักษรย่อสากล ‘FS’ ต้องน ามาใช้ เมื่อที่ว่างไม่เอ้ือต่อการแสดง
ด้วยสัญลักษณ์ 

 เสาและหอคอยโทรคมนาคม (TELECOMMUNICATION MASTS AND TOWERS)
เสาระบบโทรคมนาคม (เช่น วิทยุ, โทรทัศน์, โทรศัพท์) และหอคอยที่คล้ายกันนี้ที่เห็นได้ในระยะไกล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน โดยปกติเสาเหล่านี้มักติดไฟเตือนอากาศยาน เสาเหล่านี้ควร
แสดงในแผนที่ แม้ว่ามันตั้งอยู่ไกลในแผ่นดินก็ตาม 
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๔-๖๘ 

 

 เสาโทรคมนาคม เป็นเสาสูง, โครงสร้างบางยึดด้วยสายสลิง โดยปกติต้องแสดงด้วย
สัญลักษณ์ดังนี ้

 
  วงกลมต าบลที่และข้อความที่เหมาะสม ‘Radio mast’, ‘TV mast’, หรือค าอย่าง
ง่าย ‘Mast’ หรือเทียบเคียงต้องแสดงเมื่อที่ว่างไม่เอ้ือต่อการแสดงด้วยสัญลักษณ์ 

 หอคอยโทรคมนาคม เป็นโครงสร้างเหล็กโปร่งซึ่งสามารถตั้งอยู่ได้ตัวโครงสร้างของ
หอคอยนี้เอง โดยปกติต้องแสดงด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 

 
  วงกลมต าบลที่และข้อความที่เหมาะสม ‘Radio tr’, ‘TV tr’, หรือเทียบเคียงต้อง
แสดงเมื่อที่ว่างไม่เอ้ือต่อการแสดงด้วยสัญลักษณ์ 

 จานสายอากาศ โดยปกติต้องแสดงด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 

 
  วงกลมต าบลที่และข้อความที่เหมาะสม ‘Dish aerial’หรือเทียบเคียงต้องแสดงเมื่อ
ที่ว่างไม่เอ้ือต่อการแสดงด้วยสัญลักษณ์ 

 โครงสร้างอ่ืนใดที่ซึ่งท าหน้าที่เป็นวิทยุ และเรดาร์ที่เป็นเครื่องช่วยการเดินเรือ ต้องมี 
‘radio circle’ เป็นสีม่วงเพ่ิมเข้าไปด้วยในบริเวณตรงกลางของฐานของสัญลักษณ์ หรือบนวงกลม
ต าบลที่อย่างเหมาะสม 

 ถังทรงกระบอก (CYLINDRICAL TANKS) ถังที่วางตัวอย่างโดดเดี่ยว หรือที่บรรจุแก๊ส 
(Gasholder) อาจใช้เป็นที่หมายบนบกได้เป็นอย่างดี และควรแสดงเป็นไปตามมาตราส่วนจริงเท่าที่
เป็นไปได้ให้มากที่สุด เช่น ที่โรงกลั่นน้ ามัน อาจเป็นประโยชน์ส าหรับการจ าแนกต าบลที่โดยทั่วไป 
แต่โดยปกติไม่สามารถน ามาใช้เพ่ือการหาที่เรือที่แน่นอนได้ เนื่องจากความไม่แน่นอนของต าบลที่
ของถังต่างๆ ข้อความที่ใช้ระบุว่าถังบรรจุวัตถุอะไรไม่จ าเป็นต้องแสดง 

 ถังน้ า (รูปทรงกระบอก หรือทรงอ่ืนๆ) บนยอดของหอคอยต้องแสดงด้วยสัญลักษณ์ของ
หอคอยน้ า ถังท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว ต้องแสดงตามมาตราส่วนจริงโดยสัญลักษณ์นี้ 

 
  (เพ่ือให้สามารถใช้ด้านข้างของถังนั้นส าหรับการหาต าบลที่เรือ) เมื่อสัญลักษณ์มี
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2 มม.หรือน้อยกว่า ต้องแสดงด้วยสีด า 

  กลุ่มขนาดใหญ่ของถัง อาจถูกแสดงโดยข้อความสากล ‘Tanks’ 
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๔-๖๙ 

 

 ยุ้งหรือไซโล ควรแสดงด้วยเส้นโครงสร้าง ที่เป็นไปตามมาตราส่วนจริง และข้อความ 
‘Silo’ หรือเทียบเคียง หรือวงกลมต าบลที่กับข้อความ 

 
  ยุ้งโดยมากมักเห็นได้อย่างเด่นชัด 

 ท่อทางบนบก (PIPELINES ON LAND) ท่อทางบนบกโดยปกติไม่ควรน ามาแสดงบน
แผนที่ แต่อาจถูกแสดงด้วยสีด าถ้าต้องการ เช่น เมื่อท่อทางมีการยกตัวอย่างต่อเนื่องของท่อทางใต้
น้ าเมื่ออยู่บนบก 

 
  ท่อทางท่ีถูกฝังไว้บนพ้ืนดินไม่ต้องน ามาแสดงในแผนที่ 

 อาคารและโครงสร้างที่หักพัง (RUINED BUILDINGS AND STRUCTURES) เส้นโครง
ร่างของอาคาร และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆบนพ้ืนดินในที่ที่เด่น หรือใกล้ชายฝั่งควรถูกแสดงด้วยเส้นปะเมื่อ
หักพัง อักษรย่อสากล ‘Ru’ ควรเพ่ิมไว้เพ่ือแยกจากวัตถุอ่ืนที่ก าลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เมื่อเพ่ิม
ข้อความหรือชื่อ, อักษรย่อควรอยู่ในวงเล็บ ‘(ru)’ 

 เส้นโครงร่างที่น้ าขึ้นสูงสุดของสะพานเทียบเรือที่หักพัง ท่าเรือ และโครงสร้างอื่นๆที่อยู่
บนฝั่งหรืออยู่ใกล้ฝั่ง ต้องถูกแสดงด้วยเส้น ในส่วนที่จมน้ าที่ระดับน้ าขึ้นสูงสุดด้วยเส้นประ ในทุก
กรณี อักษรย่อสากล‘Ru’ ต้องถูกน ามาแสดงเพ่ิมไว้ด้วย 

 
 ซากหักพังที่เป็นที่หมายบนบก โดยปกติต้องแสดงด้วยสัญลักษณ์ กับอักษรย่อสากล ‘Ru’ 

 
  ถ้าเป็นเหตุที่มีข้อจ ากัดของที่ว่าง สัญลักษณ์จะถูกแทนที่ด้วยวงกลมต าบลที่และ
ข้อความ หรือโครงสร้างที่ถูกระบุชื่อ, อักษรย่อควรวางไว้ในวงเล็บประชิดกับข้อความหรือชื่อ: ‘(ru)’ 

 โครงสร้างป้อม FORTIFIED STRUCTURES เส้นขอบฝั่งบางแห่งมีโครงสร้างป้อมที่ใช้
ป้องกันฝั่ง บ่อยครั้งไม่ถูกใช้แล้ว, ผุพัง หรือใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน โครงสร้างเช่นนี้มีตั้งแต่ปราสาทไป
จนถึงป้อม หรือป้อมตรวจการณ์ขนาดเล็ก  และอาจจะมีส่วนวัตถุส่วนใหญ่ที่ต่างที่แหลม หรือพ้ืนที่
ของขอบฝั่ง วัตถุเหล่านี้ที่ถูกเห็นจากทะเลควรลงสัญลักษณ์ไว้ด้วย 

  โครงสร้างของป้อมบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ ควรแสดงให้เส้นโครงร่างเป็นไปตาม
มาตราส่วนจริง และถูกลดทอนได้เท่าที่จ าเป็น สัญลักษณ์ที่ใช้ต้องเป็นสัญลักษณ์ธรรมดาส าหรับแต่
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๔-๗๐ 

 

และสิ่งก่อสร้างนั้น กับคันพูนดิน หรือสัญลักษณ์ของฝั่งชัน เมื่อเหมาะสมก าแพงที่ต่ออยู่กับ
สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ต้องถูกแสดงด้วยเส้นหนา ในที่ท่ีเหมาะสมโครงสร้างควรถูกก ากับด้วยชื่อ 

 
  บนแผนที่มาตราส่วนเล็ก ที่เส้นโครงร่างที่ไม่เป็นตามเป็นมาตราส่วนจริงที่ถูกน ามา
แสดงบนแผนที่ ให้ใช้สัญลักษณ์ดังนี้ 

 ป้อมขนาดใหญ่ เช่น ปราสาท, ป้อม หรือที่บัญชาการที่มีขนาดใหญ่และเด่นชัด ถ้า
ต้องการแสดงบนแผนที่ให้ใช้สัญลักษณ์นี้ ส่วนโครงสร้างที่เกี่ยวข้องใดๆ เช่นหอคอย หรือหลักธง ควร
จะก ากับด้วยข้อความ หรืออักษรย่อ 

 
 โครงสร้างของป้อมขนาดเล็ก เช่น small forts, batteries หรือ ป้อมปืน (pillboxes) 
ถ้าต้องการ แสดงบนแผนที่ให้ใช้สัญลักษณ์นี ้

 

 สิ่งกีดขวางและระยะห่างเหนือศีรษะ : สะพาน, สายเคเบิล, ท่อทาง (OVERHEAD 
OBSTRUCTIONS AND CLEARANCES: BRIDGES, CABLES, PIPES)  บนแผนที่ ซึ่ งความสู ง
สะพานเหนือเส้นเกณฑ์ ภายใต้อุปสรรคเหนือศีรษะ ข้อความของมูลฐานความสูงจากที่ซึ่งความสูง
ของสะพานที่ถูกวัดต้องแสดงในส่วนของสารบัญแผนที่  

 ความสูงสะพานเหนือเส้นเกณฑ์ : IHO Resolution 3/1919 (ที่แก้ไขในปี /2008) ย่อ
หน้าที่ 2b ระบุไว้ดังนี้:  

    
  HAT ได้ถูกยอมรับให้เป็นมูลฐานของความสูงเหนือเส้นเกณฑ์ ในที่ซึ่งมีผลกระทบ
จากระดับน้ า ในอีกทางหนึ่งความแตกต่างระหว่าง HAT กับมูลฐานแห่งชาติส าหรับความสูงเหนือ
เส้นเกณฑ์อาจจะระบุไว้บนเอกสารเดินเรือ ถ้าระดับน้ าขึ้นสูงสุดในพ้ืนที่เฉพาะ บ่อยครั้งแตกต่างจาก 
HAT, มูลฐานความสูงเหนือเส้นเกณฑ์อาจถูกยอมรับในล าดับต่อมา  มันอาจใช้แก้ปัญหาเรื่องมูลฐาน
แผนที่ที่ถูกใช้ส าหรับมูลฐานความสูงเหนือเส้นเกณฑ์ในบริเวณน่านน้ าที่ไม่มีอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ า 
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๔-๗๑ 

 

 
   ตัวเลขที่แทนความสูงสะพานเหนือเส้นเกณฑ์ต้องถูกแสดงบนแผนที่ทั้งข้างสิ่งกีด

ขวางนั้น  

 
  และประชิดกับพ้ืนดิน 

 
  ระยะความสูงของสะพานทางกายภาพบนแผนที่เหนือมูลฐานความสูงที่ระบุไว้ควร
เป็นค่าน้อยสุดส าหรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตุนิยมวิทยา เช่น การขยายตัวจากความร้อน เป็น
ต้น, น้ าหนักของน้ าแข็ง และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอ่ืนๆ  ส าหรับระยะความสูงปลอดภัยปลด
ภัยเหนือเส้นเกณฑ์ เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกประจุไฟฟ้าภายใต้สายเคเบิล   

 ระยะปลอดภัยทางระดับ ถ้าต้องการบนแผนที่ ต้องเป็นจ านวนที่ใกล้เคียงกับจ านวนเต็มเมตร:  

 

 สะพาน (BRIDGES) แผนที่ต้องมีความชัดเจนของสะพานเสมอ ไม่ว่าสะพานนั้นถูกสร้าง
ไว้แบบคงที่ (โดยการระบุระยะความสูงเหนือเส้นเกณฑ์) หรือสะพานที่เปิดได้ (โดยข้อความหรื อ
สัญลักษณ์) สิ่งนี้ใช้กับบริเวณน่านน้ าที่เดินเรือได้ที่มาตราส่วนของแผนที่ และบนแผนที่มาตราส่วนที่
เล็กกว่าที่ใช้ส าหรับจุดประสงค์เพ่ือการวางแผน บนทุกแผนที่มาตราส่วนใหญ่ เส้นโครงร่างสะพาน
ควรแสดงตามมาตราส่วนจริง ชื่อสะพานควรแสดงไว้บนแผนที่ จุดประสงค์ของสะพานอาจจะถูกระบุ
โดยตัวอย่างเช่น ที่สะพานตัดกับทางรถไฟ, ถนนที่มุ่งไปสู่ หรือออกจากสะพาน เป็นต้น 
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๔-๗๒ 

 

 สะพานตายตัว ชนิดของสะพานโดยปกติไม่ควรระบุ ถ้าไม่มีความแตกต่างพอจากที่หมาย
บนบก เช่น สะพานแขวน, สะพานลอย (Viaduct), หรือ Aqueduct กับส่วนโค้งจ านวนหลายส่วน 
สัญลักษณ์ท่ัวไปส าหรับสะพานหรือสะพานลอยเป็นเส้นขนานสองเส้นกับปลายหักออก  

 สะพานทางเดินเท้า อาจแสดงบนแผนที่ด้วยสัญลักษณ์ที่คล้ายคลึงกัน แต่เป็นเส้นเดี่ยว  

  สัญลักษณ์ท่ีถูกใช้อาจเป็นสัญลักษณ์สะพานโดยทั่วไปบนมาตราส่วนเล็ก 

  เมื่อแผนที่มีมาตราส่วนใหญ่พอ และถูกใช้ส าหรับการเดินเรือ ความสูงสะพานเหนือ
เส้นเกณฑ์ต้องถูกแสดงไว้ ความสูงสะพานเหนือเส้นเกณฑ์โดยปกติต้องเป็นค่าที่ให้ระหว่างระดับน้ า
ขึ้นสูงสุดกับส่วนที่ต่ าที่สุดของโครงสร้างสะพาน เพ่ือให้ค่าความสูงที่ต่ าที่สุด เว้นแต่ว่า เมื่อช่องทาง
เดินเรือนั้น ผ่านใต้โค้งของสะพาน ระยะความสูงนั้นเป็นจุดของส่วนโค้งที่สูงที่สุดเหนือช่องทาง
เดินเรือนั้น หรือระยะความสูงที่แยกมาอาจแสดงส าหรับแต่ละส่วนโค้งใต้สะพานนั้น 

 สะพานล าเลียง (Transportor bridge) ที่มีหอคอยทั้งสองข้างฝั่งน้ าที่ต่อด้วยระบบคาน
ที่วิ่งไปตามสะพาน สะพานเหล่านี้  โดยทั่วไปโดดเด่น และควรน ามาอธิบายไว้บนแผนที่ด้วย 
‘Transporter’ หรือค าที่เทียบเคียง แต่ใช้ร่วมกับสัญลักษณ์ตายตัว ความสูงสะพานที่ระบุไว้ด้านใต้
นั้นเป็นส่วนต่ าที่สุดของโครงสร้างที่ตายตัว (และเหนือจากช่องทางเดินเรือ, ถ้าต่างออกมา) 

 
 สะพานเปิด โดยทั่วไปเป็นสองลักษณะ: 

  - สะพานหันซึ่งมีจุดหมุนบนตอหินทั้งที่อยู่กลางช่องทาง หรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งของ
ช่องทาง 

  - สะพานยก (ท่ีอาจถูกอธิบายว่าเป็นสะพานหก หรือสะพานเลื่อน) 

  สะพานเปิดได้โดยปกติต้องแสดงในลักษณะที่ปิด สัญลักษณ์ต้องเหมือนกับสะพาน
ตายตัว เว้นแต่ต าบลที่ของส่วนที่เปิดได้ ควรระบุไว้ด้วยเส้นโค้งสองเส้น ข้อเท็จจริงของสะพานที่เปิด
ได้อาจแสดงด้วยสัญลักษณ์ (D23) และ/หรือข้อความ เช่น ‘swimg’, ‘lifting’, ‘opening’, หรือที่
เทียบเคียง 
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๔-๗๓ 

 

 
  ระยะความสูงสะพานอาจมีประโยชน์ที่น ามาแสดงถ้ามีเส้นทางเดินเรือผ่านส าหรับ
เรือขนาดที่เล็กว่าเมื่ออยู่ในต าแหน่งปิด ถ้ามีข้อจ ากัดในทางระดับ ภาพด้านข้างของสะพานอาจแสดง
ในต าแหน่งเปิด 

 สะพานที่น้ าท่วมถึง หรือจมน้ า เป็นสะพานที่มีระดับต่ ากว่าผิวน้ าดังนั้นเรือจะเดินเรือผ่าน
เหนือมันสัญลักษณ์เป็นเหมือนสะพานตายตัว กับมีหมายเหตุ เตือนแสดงที่ด้ านข้าง เช่น 
‘Submersible bridge, 3.5 below CD when lowered’ หรือที่เทียบเคียง 

 ตอม่อสะพาน (Bridge supports) อาจเป็นสิ่งกีดขวางการเดินเรือ เมื่อแสดงบนแผนที่ 
(ถ้าทราบต าแหน่ง) มันเป็นการยากที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่มันถูกน ามาสร้างแผนที่ เนื่อง
ด้วยในหลายสภาวะอาจจะมีความต่างกันไป บางแบบ (อาจใช้ร่วมกัน) คือ: 

  - ที่ซึ่งตอม่อมีไฟช่วยการเดินเรือ (และ/หรือ เครื่องหมายกลางวัน) ที่ถูกแสดงด้วย
สัญลักษณ์ดาวดวงเล็กๆ (และ/หรือกระโจม) กับรายละเอียดที่เหมาะสม เพ่ิมด้วยข้อความ เช่น 
‘TOWER’, ‘Pylon’, เมื่อเหมาะสมที่จะแสดงข้อต่างระหว่างไฟกับโครงสร้างหลักของสะพาน และ
ตอม่อสะพาน (ตัวอย่าง A ถึง C) 

  - ส าหรับสะพานแขวน หรือสะพานอื่นที่ยึดส่วนที่ยื่นของสะพาน วงกลมต าบลที่กับ
ข้อความ ควรแสดง เช่น ‘TOWER’, ‘Pylon’(ตัวอย่าง B) หรือ ถ้ามาตราส่วนมีขนาดใหญ่พอ 
หอคอยสามารถน ามาแสดงบนมาตราส่วนนั้น (ตัวอย่าง B และ F) 

  - ที่ส่วนของตอม่อสะพานกว้างกว่าสะพานจริง เมื่อแสดงในมาตราส่วนเป็นแบบ
โครงร่าง (ตัวอย่าง C และ D) 

  - ส่วนตอม่ออาจแสดงด้วยเส้นขวางสะพาน, แม้ว่าไม่ยื่นเกินกว่าความกว้างสะพาน 
หรือเหนือสะพาน ตัวอย่าง E ถึง G) 

  - แทรกในส่วนต่อแผนที่มาตราส่วนใหญ่ เพ่ือให้สามารถมีการด าเนินการได้ 
(ตัวอย่าง F และ G) 

  - เพ่ิมภาพวิวด้านข้างของสะพานในดัชนี (ตัวอย่าง H และ I) 

 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๔-๗๔ 
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๔-๗๕ 
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๔-๗๖ 

 

 

 

 ความลึก (รวมทั้งสิ่งกีดขวาง) ภายใต้สะพาน การคงอยู่ทางกายภาพของสะพานสามารถ
ส่งผลถึงการไหลของกระแสน้ า และดังนั้นต าบลที่ของที่ตื้นและที่ลึกกว่าในบริ เวณใกล้เคียง รวมทั้ง
ด้านใต้ของสะพาน ปกติแล้วการเลือกแสดงความลึกหลักที่ใช้ก ากับในพ้ืนที่ทั้งด้านข้างทั้งสองของ
สะพาน อย่างไรก็ตามอาจท าการเลือกความลึก (หรือสิ่งกีดขวาง) ที่อยู่ภายใต้สะพาน (เนื่องจากทั้ง
มันเป็นความลึกควบคุม  หรือความลึกต่างๆกันในแนวขวางตลอดความกว้างตลอดความยาว) ใน
กรณีเช่นนี้ ควรแสดงความลึกที่ห่างออกมาจากต าบลที่จริง มีเป็นไปตาม ค าแนะน าใน B-412.2 I11} 
เมื่อความลึกใต้สะพานมีความส าคัญ (ตัวอย่าง A) 

  ในอีกทางนั้น ความลึกน้ าอาจแสดงในต าบลที่จริงของมัน ในขณะที่ใช้สีของสะพาน
และพ้ืนบกอยู่ด้านบน 
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๔-๗๗ 

 

  เส้นชั้นความลึกโดยปกติควรเว้นที่ใต้สะพาน เพราะปกติมันจะเห็นได้ชัด ในที่ซึ่งมี
เส้นความลึก บนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ที่ซึ่งสะพานถูกน ามาแสดงตามมาตราส่วนจริง และมัน
กระจ่างด้วยรูปภาพ, เส้นชั้นความลึกอาจถูกแสดงอย่างต่อเนื่องลอดใต้สะพาน 

 
  

 
 

 สายเคเบิลเหนือเหนือศีรษะ (OVERHEAD CABLES) สายเคเบิลที่อยู่เหนือน่านน้ า
เดินเรือต้องน ามาแสดง ความสูงใต้ส่วนที่ต่ าที่สุดของเคเบิลควรถูกแสดง, ถ้าไม่น้อยกว่าความสูง
ปลอดภัยที่ระบุ ความสูงเหนือช่องทางเดินเรืออาจถูกแสดงไว้ด้วย ถ้ามีความแตกต่างจากความสูง
เหนือส่วนที่ต่ าสุดของสายเคเบิล 

 สายส่งกระแสไฟฟ้า ต้องแสดงที่ซึ่งอยู่เหนือหรือใกล้กับน่านน้ าเดินเรือ โดยเส้นปะสีด ากับ
จุดสีด า มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.6มม. ที่ช่วงห่างกันทุก 10มม. (หรือใกล้กว่าในที่ซึ่งสายไฟทอด
ข้ามช่องทางเดินเรือช่วงแคบๆ) และแสดงร่วมกับสัญลักษณ์ไฟฟ้าตรงกลางระหว่างคู่ของจุดสีด า 

  ต าบลที่ที่แท้จริงของท่อไพลอนที่ใช้ร่วมกับสายไฟอาจระบุด้วยวงกลมต าบลที่และ
อักษรย่อสากล ‘Pyl’ ในที่ซึ่งมีประโยชน์ส าหรับการหาต าบลที่ โดยปกติไพลอนที่ถูกวางประชิดกับ
ช่องทางเดินเรือเท่านั้นที่ควรแสดงไว้แต่ละอันในแผนที่ 
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๔-๗๘ 

 

  ในกรณีที่สายไฟนั้นเป็นสายส่งก าลังสูง ระยะความสูงปลอดภัย 2-5 เมตร อาจ
จ าเป็นเพ่ือเลี่ยงการถ่ายประจุ ถ้าทราบระยะความสูงที่ปลอดภัย (ในอังกฤษคือ the Safe Vertical 
Clearance) ซึ่งความสูงทางกายภาพลบกับระยะปลอดภัย (safety margin) ต้องถูกระบุไว้ในแผนที่
ด้วยสีม่วง 

 
หมายเหตุ: สัญลักษณ์นี้ถูกใช้กับระยะปลอดภัย (safety margin) จากการถ่ายประจุไฟฟ้าที่อยู่ต่ า
กว่าระยะความสูงที่คาดหมายไว้น้อยที่สุดเท่านั้น (เช่นการเปลี่ยนความโค้งของสายไฟฟ้า (การตก
ท้องช้าง) ที่เกิดจากสภาพทางอุตุนิยมวิทยา 

 สายโทรศัพท์ ที่ผ่านเหนือช่องทางเดินเรือต้องแสดงด้วยสัญลักษณ์เหมือนกับสายไฟฟ้าแต่
ไม่มีสัญลักษณ์ของไฟฟ้า 

 
 ระบบขนส่งลอยฟ้า เช่นสายพานล าเลียงที่ยกระดับ, ระบบการขนส่งลอยฟ้า (นอกจากที่
เป็นสะพานล าเลียง) ต้องแสดงบนแผนที่บนบริเวณท่ีเป็นช่องทางเดินเรือ หรือท่ีหมายบนบกที่เห็นได้
จากทะเล ใช้สัญลักษณ์ดังนี้ 

 

 ท่อทางเหนือศีรษะ (OVERHEAD PIPES) ท่อเหนือศีรษะต้องแสดงโดยเส้นสีด าพร้อมกับ
ค าข้อความอธิบาย ความสูงของสะพานต้องแสดงภายใต้ส่วนต่ าที่สุดของสะพานที่เป็นโครงสร้าง
ตายตัว (และเหนือจากช่องทางเดินเรือ) 

 

 การแสดงภาพสัญลักษณ์ (PICTORIAL REPRESENTATIONS) 

 การแสดงรูปภาพร่าง หรือภาพถ่ายของที่หมายบนบก, อาคารที่เด่นชัด, กระโจมและ
ประภาคาร อาจแสดงบนแผนที่ถ้าเป็นประโยชน์ในการเป็นตัวช่วยส าหรับการจ าแนกที่ซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่
ของต าบลที่จริงของสิ่งเหล่านี้ ภาพร่างจะมีสีด ากับวงกลมต าบลที่ที่ฐาน เช่น 

 
  ถ้าภาพร่างอยู่นอกต าบลที่จริงควรแสดงด้วยสีม่วง หรืออาจแสดงในสี อ่ืน เว้นสีด า 
ค่าละติจูด และสองจิจูดของที่หมายบนบก และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกัน เช่นสีหลัก, ชื่อ, ความสูง
ควรแสดงภายใต้ภาพร่างนั้น เพ่ือช่วยในการยืนยัน และการระบุต าบลที่บนแผนที่ เช่น   
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๔.๓ ลักษณะทางอุทกศาสตร์ และเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ (HYDROGRAPHY AND AIDS 
TO NAVIGATION) ในส่วนนี้กล่าวถึงวัตถุรูปลักษณ์ทางทะเลที่มีความส าคัญบนแผนที่ เช่น 
เครื่องหมายทางเรือ ทั้งบนบกและในทะเล รวมถึงพ้ืนที่น้ าท่วมถึงด้วย ส าหรับที่หมายบนบกที่เด่นชัด 
ซึ่งไม่ได้สร้างข้ึนเพื่อการเดินเรือ ดูหัวข้อเกี่ยวกับภูมิประเทศ 

 ระดับความละเอียดข้องข้อมูลที่น ามาสร้างแผนที่ (LEVELS OF DETAIL CHARTED) 

 การสร้างแสดงรายละเอียดแบบสมบูรณ์ (Full depiction) โดยปกติจะท ากับแผนที่
มาตราส่วนใหญ่ที่สุด แต่ไม่มีทางสร้างแผนที่แบบสมบูรณ์ได้ทั้งหมด เพราะวัตถุที่ถูกสร้างแทนด้วย
สัญลักษณ์นั้นบางส่วนถูกก าหนดด้วยมาตราส่วน และบางส่วนก าหนดด้วยข้อตกลงในการสร้างแผนที่ 

  - อย่างไรก็ตามไม่ว่าแผนที่เดินเรือแผ่นใดก็ตามได้ถูกสร้างให้มีข้อมูลส าคัญต่อการ
เดินเรือได้อย่างเพียงพอต่อความปลอดภัยในการน าเรือแล้ว และอาจอนุมานว่าคือ การแสดง
รายละเอียดแบบสมบูรณ์ (Full depiction) 

  - คุณลักษณะที่ก าหนดซึ่งเกี่ยวกับทางด้านอุทกศาสตร์และเครื่องหมายทางเรือนั้น
จะเกี่ยวข้องกับการแทนที่ด้วยสัญลักษณ์แบบสมบูรณ์ (Full depiction) ของวัตถุรูปลักษณ์ทางอุทก
ศาสตร์ เว้นเสียแต่ว่ามีการระบุไว้ 

การลดทอนความละเอียด (Generalization) เป็นการก าจัดรายละเอียดที่มีความส าคัญ
น้อยที่สุดออกไปด้วยการท าให้สัญลักษณ์แบบเส้นมีความเรียบขึ้น การลดทอนตัวเลขความลึกน้ าที่มี
ความส าคัญน้อยที่สุด การลดรายละเอียดของรายละเอียดเครื่องหมายทางเรือ และอ่ืน ๆ ในขณะที่
ยังคงแสดงข้อมูล และรายละเอียดที่ส าคัญต่อการเดินเรือไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท าได้ 

  - การลดทอนความละเอียดนี้มีความจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพ้ืนที่บริเวณ
ชายฝั่งบนแผนที่ที่มีมาตราส่วนเล็ก 

การแสดงรายละเอียดน้อยที่สุด (Minimal depiction) เป็นการลดทอนความละเอียด
ของแผนที่ ที่มีการลดทอนรายละเอียดจ านวนมาก แม้ว่ามีที่ว่างเพียงพอต่อการแสดงสัญลักษณ์ต่าง 
ๆ ได้อย่างเพียงพอก็ตาม 

  - การลดทอนแบบนี้ บ่อยครั้งจะใช้กับบริเวณพ้ืนที่กึ่งปิด เช่น ชะวากของแม่น้ า 
และท่าเรือบนแผนที่ที่มีมาตราส่วนเล็กกว่าในที่ซึ่งต้องมีการใช้แผนที่มาตราส่วนใหญ่กว่าส าหรับเรือ
ขนาดต่าง ๆ  

 หลักของการแสดงรายละเ อียดแต่ เพียงบางส่วน (PARTIAL DEPICTION OF 
DETAILS: PRINCIPLES) วัตถุประสงค์ของการลดทอนความละเอียด โดยประการแรก เพ่ือการ
หลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของข้อมูลบนแผนที่ที่มีที่ว่างอย่างจ ากัด และง่ายต่อการปรับปรุงแผนที่ให้มี
ความทันสมัย และเพ่ือให้นักเดินเรือใช้งานแผนที่ที่มาตราส่วนใหญ่กว่า ในกรณีที่เรือมีอัตรากินน้ าลึก
มากกว่า ส าหรับการลดทอนความละเอียด ดู การลดทอนความละเอียดของการแสดงความลึกน้ า 

  การแสดงรายละเอียดแบบน้อยที่สุด ก็เพ่ือการก าจัดรายละเอียดที่มีอยู่ โดยคงไว้
เพียงเส้นขอบฝั่ง และเส้นความลึกน้ าที่ผ่านการลดทอนความละเอียดแล้ว และสีต่าง ๆ ไว้ แสดงให้
ชาวเรือเห็นเพียง รูปกราฟิก (diagrammatic) ของความยาว และทิศทางของช่องทางเดินเรือ การ
แทนที่ด้วยสัญลักษณ์แบบน้อยที่สุด โดยปกติจะปล่อยให้ที่ว่างว่างไว้ 
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๔-๘๐ 

 

  ความเสี่ยงที่อาจเป็นไปได้ของการละรายละเอียดบางอย่างนั้นต้องได้รับการ
พยากรณ์ และเลี่ยงโดยนักสร้างแผนที่ที่ได้ท าการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ Sailing Direction และ
บรรณสารอ่ืน ๆ เพ่ือให้เข้าใจต่อการเดินเรือในพ้ืนที่ และท่าเรือนั้น ส าหรับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้
บางอย่างที่ต้องน ามาพิจารณาดังนี้: 

   - ชาวเรือไม่สามารถน าเรือตามเส้นทางที่วางแผนไว้ได้เสมอไป และอาจต้อง
เข้าท่าเรือเพ่ือหลบภัย หรือใช้เส้นทางเดินเรืออ่ืนแทน 

   - การไม่ลงเครื่องหมายทางเรือรอง (Minor navigational aids) ที่ได้ถูก
ติดตั้งไว้ใกล้กับช่องทางเดินเรือหลักอาจท าให้เกิดความใจผิด และเพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงการสับสน
กับเครื่องหมายทางเรือในช่องทางเดินเรือหลัก ควรต้องลงเครื่องหมายทางเรือรองไว้ด้วย 

   - การก าจัดรายละเอียดบนแผนที่มากเกินไปอาจเป็นอันตรายได้ เพราะท า
ให้ชาวเรือไม่สามารถเห็นภาพรวมได้ เช่น การอ้างอิงต าบลที่บนเส้นทางเดินเรือที่ใช้โดยระบบ
การจราจรในท้องถิ่นนั้น 

   - ต้องพิจารณาในการใช้แผนที่ตราส่วนเล็กในการวางแผนเดินเรือ มันน ามา
ซึ่งความไม่สะดวกต่อผู้ใช้แผนที่ที่ไม่ใช่เพ่ือการเดินเรือ เพราะต้องอ้างอิงกับแผนที่มาตราส่วนใหญ่
หลายระวาง  

 การลดทอนความละเอียด (GENERALIZATION) การลดทอนความละเอียดของแผนที่
อธิบายด้วยค าพูดยากกว่าการอธิบายด้วยภาพในแผนที่ แต่เพ่ือเป็นการแสดงความต้องการส าหรับ
การลดทอนความละเอียดของวัตถุบนแผนที่ที่มีความส าคัญที่สุด นั่นคือความลึก 

 การลดทอนความละเอียดของการแสดงความลึกน้ า (ดู การแสดงความลึกในแผนที่ 
(ท่ัวไป)) เมื่อมีการลดมาตราส่วนของแผนที่ และการส ารวจลง ท าให้ส่งผลหลายประการ ดังนี้  

  - ตัวเลขน้ าที่ลึกกว่ามักถูกก าจัดออก ในขณะที่คงตัวเลขน้ าที่ตื้นกว่าไว้ ด้วยเหตุของ
ความปลอดภัยในการเดินเรือ ตัวเลขน้ าที่ลึกกว่าแสดงไว้ให้เพียงพอที่ให้เห็นภาพรวมของพ้ืนท้อง
ทะเลนั้น ชาวเรือจะสามารถยืนยันต าบลที่เรือด้วยเครื่องหยั่งน้ าได้ หรือจะได้ทิ้งสมอให้เหมาะกับ
ความลึกน้ า 

  - การลดทอนความละเอียดกระท าโดยการแสดงเส้นความลึกน้ าเส้นหลักของที่ตื้นที่
วางตัวยื่นไปในทะเล และโดยการปรับเส้นความลึกน้ าที่ยื่นไปในทะเลนั้นให้มีความราบเรียบมากขึ้น 
กับให้ยื่นไปในทางทะเล อย่างไรก็ตามที่ตื้นในที่ลึกที่มีความชันมาก มีอันตรายมากกว่าที่ตื้นในที่ลึกที่
มีความชันน้อย ๆ  นักสร้างแผนที่ต้องมั่นใจว่าการลดทอนเส้นความลึกน้อยไม่ท าให้เส้นที่ลดทอนยื่น
ไปทางทะเลมากเกินไป ชาวเรือจะระวังเมื่อเข้าใกล้ที่ตื้นเหล่านี้ โดยการเฝ้าดูจากเครื่องหยั่งน้ าที่มี
ความลึกลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อที่ตื้นมีความชันมาก ๆ การไม่แสดงเส้นความลึกอย่าง
เพียงพอจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้แผนที่นั้น  

  - ด้วยการขยายขบเขตของที่ตื้นดังที่อธิบายข้างต้น โดยเฉพาะในเขตช่องทาง
เดินเรือ  อาจท าให้การแสดงเส้นความชั้นความลึกที่ลึกที่สุด หรือแม้แต่เขตร่องน้ าเดินเรือเป็นไปได้
ยาก ในแผนที่มาตราส่วนเล็ก มีความส าคัญในการแสดงช่องทางที่ใช้เดินเรือได้และระบุด้วยค่าความ
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๔-๘๑ 

 

ลึกน้ าที่น้อยที่สุด นักสร้างแผนที่พึงใช้การแสดงด้วยเส้นความลึกน้ าแสดงภาพช่องทางเดินเรือแคบ ๆ 
มากกว่าที่จะใช้ตัวเลขความลึกน้ า 

  - ในพ้นที่บริเวณชายฝั่ง สิ่งอันตรายที่เป็นหินแห้งน้ าและเกาะเล็ก ๆ ให้ท าการ
ลดทอนรายละเอียด โดยระลึกรู้ในหลักการที่ว่าสิ่งอันตรายที่อยู่โดดเดี่ยวต้องถูกแสดงให้มีความที่ยง
ตรงตามต าบลที่ให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ ในขณะที่สิ่งอันตรายที่อยู่เป็นกลุ่มอาจแสดงโดยสัญลักษณ์
แทนก็สามารถกระท าได้ ด้วยการแสดงขอบเขตนอกสุดของสิ่งอันตรายในแต่ละอันนั้น ให้เหมาะกับ
พ้ืนที่ว่างบนแผนที่  

 การแสดงรายละเอียดน้อยที่สุด (MINIMAL DEPICTION OF DETAIL)  ขอบเขตของ
การแสดงรายละเอียดน้อยที่สุด ให้ใช้กับเส้นขอบต่าง ๆ ตามธรรมชาติ เช่น เส้นขอบเขตของช่อง
ทางเข้าสู่ท่าเรือแบบกึ่งปิด ขอบนอกของหมู่เกาะเล็ก ๆ หรือทะเลเปิดเชื่อมกับทางเข้าปาก แม่น้ าที่
เต็มไปด้วยฝั่งทราย เส้นต่าง ๆ ไม่มากก็น้อยมักมีการเปลี่ยนแบบของการเดินเรือ บ่อยครั้งที่มัก
ปรากฏต าบลที่ของจุดรับน าร่อง  

  บางครั้งมีการใช้เส้นที่สร้างขึ้น (arbitrary  line ที่ใช้โดยทั่วไปในการแสดงขอบเขต
ของแผนที่มาตราส่วนใหญ่กว่า) ถูกใช้เพ่ือแสดงสภาวะพิเศษ เช่น ส าหรับพ้ืนที่ที่ปกคลุมด้วยส่วน
ขยายแผนที่ที่มีมาตราส่วนใหญ่กว่า  โดยทั่วไปการแสดงภาพโดยรวมมักต้องได้รับการประเมินปัจจัย
หลายอย่างที่เกี่ยวกับการวางแผนการเดินเรือผ่านที่สามารถถูกแสดงอย่างเหมาะสม ถ้านักสร้างแผน
ที่สร้างตามแนวของขอบเขตตามธรรมชาติ  

  ในบางกรณี อาจมีการละที่จะแสดงเลขน้ า รวมทั้งซากเรืออับปาง เส้นความลึกน้ าที่
ลึกเข้าไปในฝั่ง ให้ใส่ค าเตือนบนแผนที่ระบุรายละเอียดที่ไม่ใช้พ้ืนที่นั้น เพ่ือการเดินเรือในบริเวณที่ มี
ความลึกน้อยกว่าที่ระบุไว้ แม้ว่าการแสดงรายละเอียดน้อยที่สุดเป็นที่เด่นชัดแล้วก็ตาม  

 รายละเอียดที่แสดงในบริเวณที่ใช้การแสดงรายละเอียดน้อยท่ีสุด เส้นขอบฝั่งส าคัญม่ีสุด 
เพ่ือใช้ในการแสดงภาพรวมของพื้นที่ จะเลี่ยงไม่แสดงในกรณีเดียว คือการที่มีข้อมูลอ่ืน เช่น สารบัญ
แผนที่ค าเตือน และอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญกว่า บางพ้ืนที่ของการแสดงรายละเอียดน้อยที่สุด ท่าเรือ
เล็ก เช่น minor  piers, jetties, groynes และอ่ืน ๆ ให้งดแสดง และใช้การลดทอนความละเอียด
ของเส้นขอบนอกของท่าเรือ และเข่ือนกันคลื่น  

  ให้แสดงเครื่องหมายทางเรือที่มีระยะไกลเกินกว่าขอบของแผนที่ ไว้บนแผนที่ด้วย 

  เส้นความลึกน้ าเหมาะที่จะลดทอนความละเอียดลง ประโยชน์ที่ท าให้ชาวเรือสามา
รถเห็นภาพรวมโดยทั่วไป เช่น ความยาว ทิศทางของช่องทางเดินเรือที่อยู่บนฝั่ง การป้องกันขอบฝั่ง 
แลรูปแบบการจราจร ถ้ามีการแสดงเส้นความลึกน้ า สีที่ใช้ไม่ควรถูกลบออกตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการ
แสดงรายละเอียดน้อยที่สุดนั้น เว้นเสียแต่ว่าการลดทอนรายละเอียดนั้นต้องการการปรับปรุง 

 รายละเอียดที่ถูกละไว้ไม่น ามาแสดงในพื้นที่ท่ีมีการแสดงรายละเอียดน้อยที่สุด โดยมาก
เป็นการ  เปลี่ยนแปลง เช่น ตัวเลขความลึกน้ า ซากเรืออับปาง ทุ่นและเครื่องหมายทางเรือระยะใกล้ 
ในขณะเดียวกันวัตถุรูปลักษณ์ที่มีความส าคัญต่อการเดินเรือน้อยกว่าควรจะไม่น ามาแสดง เช่น 
ข้อมูลกระแสน้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ า ขอบเขตทางทะเล สายเคเบิล  
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๔-๘๒ 

 

 เส้นเกณฑ์แผนที่ หรือมูลฐานแผนที่ (CHART DATUM) เส้นเกณฑ์แผนที่ เป็นระนาบ
อ้างอิงที่ความลึกน้ าที่แสดงบนแผนที่มีความสัมพันธ์กับความสูงของพ้ืนที่แห้งน้ า ในบริเวณพ้ืนที่น้ า
ท่วมถึง เส้นเกณฑ์แผนที่ที่เลือกนั้นจะแสดงถึงค่าความลึกน้อยที่สุดภายใต้สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา
ตามปกติ เส้นเกณฑ์แผนที่มีความต่างกันในแต่ละพ้ืนที่  โดยมีความสัมพันธ์กับเส้นเกณฑ์ของการ
ส ารวจแผนที่บก หรือระดับน้ าทะเลปานกลาง รายละเอียดเพ่ิมเติม ดู Technical Resolution 
3/1919 (ท่ีแก้ไข 0008) 

 
ส าหรับค าอธิบายอักษรย่อ ดู INT 1 Section H. 

  - ความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสูตรค านวณเส้นเกณฑ์แผนที่ของแต่ละชาติ 
โดยทั่วไปจะแสดงรายละเอียดของเส้นเกณฑ์ที่ใช้ไว้ในส่วนของค าอธิบายในส่วนของสารบัญแผนที่ที่มี
มาตราส่วน ๑ : ๕๐๐ ๐๐๐และใหญ่กว่า 

  - ในที่ซึ่งมีพิสัยของระดับน้ าไม่สามารถประเมินได้ เช่น ที่มีค่าน้อยกว่า ๐.๓ ม. เส้น
เกณฑ์แผนที่อาจเป็นระดับของน้ าทะเลปานกลาง หรือ Mean Sea Level (MSL). 

  - ในที่ที่มีพิสัยของระดับน้ าสามารถประเมินได้ ระดับน้ าลงต่ าสุดทางดาราศาสตร์ 
(Lowest Astronomical Tide : LAT) หรือระดับที่เทียบเท่าที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอุทก
ศาสตร์ให้เป็นเส้นเกณฑ์แผนที่ หรือความแตกต่างระหว่าง และเส้นเกณฑ์แผนที่แห่งชาติอาจถูกเขียน
ไว้ในเอกสารการเดินเรือ ถ้าระดับน้ าลงต่ าในพ้ืนที่เฉพาะใดพ้ืนที่หนึ่งมีความต่างจาก LAT อาจใช้เส้น
เกณฑ์ที่มีการปรับปรุงแทน เพราะเนื่องจาก มีการแนะน าให้ใช้เป็นเส้นเกณฑ์แผนที่อย่างแพร่หลาย
ทั่วโลก และมีข้อดีที่จะก าจัดเลขน้ าติดลบในตารางน้ าอีกด้วย 

 ระดับน้ าขึ้นสูงสุดทางดาราศาสตร์, Highest  Astronomical  Tide  (HAT)  ควรใช้
เป็นเส้นเกณฑ์ของระยะปลอดภัยในทางดิ่ง โดยความต่างระหว่าง HAT และเส้นเกณฑ์แห่งชาติ 
ส าหรับระยะปลอดภัยทางดิ่ง ให้แสดงไว้ในเอกสารการเดินเรือด้วย ถ้าระดับน้ าขึ้นสูงนี้ในบางพ้ืนที่
ต่างจาก HAT อยู่บ่อยครั้ง มูลฐานส าหรับระยะปลอดภัยทางดิ่งควรมีการปรับปรุง  มูลฐานของระดับ
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๔-๘๓ 

 

น้ าขึ้นสูงนี้ ควรใช้ในการอ้างอิงระยะปลอดภัยทางดิ่งในพ้ืนที่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ า (ดู 
Technical Resolution 3/1919 ที่แก้ไข 0008) 

  ในพ้ืนที่ห่างฝั่งบางพ้ืนที่ การหักน้ าลงสู่เส้นเกณฑ์แผนที่อาจใช้แผนที่ co-tidal 
charts เช่น co-tidal charts ส าหรับพ้ืนที่ทะเลเหนือที่ถูกรวบรวมและสร้างโดยคณะกรรมาธิการ
อุทกศาสตร์ภาคพ้ืนทะเลเหนือในที่ที่มีความลึกมากกว่า ๒๐๐ ม. ไม่ต้องมีการหักน้ า 

 ตารางน้ าและเส้นเกณฑ์แผนที่ ไม่ว่าจะใช้เส้นเกณฑ์แผนที่ใดก็ตาม มันมีความจ าเป็นที่
ต้องใช้เส้นเกณฑ์เดียวกันในการท านายน้ า ในที่ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนาน ๆ แล้วมีการปรับเส้นเกณฑ์ให้
สอดคล้องกับ LAT, อันเนื่องมาจากกรเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าทะเล ตารางน้ าควรมีความ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย  

 การเชื่อมต่อระหว่างเส้นเกณฑ์แผนที่กับเส้นเกณฑ์เพื่อการส ารวจแผนที่บก ไม่ควรระบุ
ไว้บนแผนที่เดินเรือ แต่ควรเตรียมให้พร้อมในตารางน้ า ส าหรับการใช้งานของนักส ารวจและวิศวกร 

 แม่น้ าและชะวากแม่น้ าที่แสดงบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ที่สุด ให้แสดงแนวเส้นของเส้น
เกณฑ์แผนที่เป็นระยะสั้น ๆ โดยการใช้การแสดงด้วยดัชนีแผนที่ (diagram) 

 ระดับน้ า (TIDAL LEVELS) ระดับน้ า หรือ ‘tide’ (หรือค าอ่ืนที่เทียบเคียง) ถูกใช้เพ่ือการ
ก าหนดการเคลื่อนที่ของระดับน้ าในทางดิ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งมีที่มาจากอิทธิพลทางดารา
ศาสตร์ การเดินเรือชายฝั่ง ในที่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ า จะมีประโยชน์มาก ถ้าชาวเรือ
ทราบความสูงโดยประมาณของน้ าเหนือเส้นเกณฑ์แผนที่ ซึ่งอาจแสดงในรูปแบบของระดับน้ าขึ้น-ลง
ในหน้าน้ าเกิด และหน้าน้ าตาย ข้อมูลนี้ต้องแสดงเป็นตารางบนแผนทีมาตราส่วนกลาง และใหญ่ 
เพ่ือเป็นข้อมูลระดับน้ าในพ้ืนที่ส าคัญแก่ชาวเรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  

  น้ าผสม (Semi-diurnal tides) ที่มี ความแตกต่างจากน้ าคู่มาก ๆ ระดับน้ าที่แสดง
ในตารางต้องเป็นค่าโดยเฉลี่ยของความสูง หน่วยเป็นเมตร และเดซิเมตร ของทั้งสองค่าความสูงของ
น้ าขึ้น และลงรายวัน ข้อความแสดงความสูงระดับน้ าทะเลปานกลาง อาจน ามาแสดงรวมไว้ในที่ซึ่ง
พิจารณาแล้วว่ามีประโยชน์ ตารางควรอยู่ในรูปแบบตามตัวอย่างข้างล่างนี้ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ต่างกันไปในแต่ละชาติ 
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๔-๘๔ 

 

 กระแสน้ าจากการขึ้น-ลงของระดับน้ า (TIDAL STREAMS) ค าว่า ‘tidal streams’ 
(French: ‘courants de marée’, US usage: ‘tidal  currents’) เป็นการก าหนดความหมายของ
การเคลื่อนที่ของน้ า ณ ช่วงเวลาหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากอิทธิพลทางดาราศาสตร์ ที่มีความแตกต่างจาก
ค าว่ากระแสน้ า (French: ‘courants généraux’) (ดู กระแสน้ าที่ไม่ขึ้นอยู่กับการขึ้นลงของระดับ
น้ า) ที่ไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางดาราศาสตร์ ในทางปฏิบัติชาวเรือทราบดีถึงค าว่า tidal stream and 
current โดยกระแสน้ าจากการขึ้น-ลงของระดับน้ า (Tidal streams) ถูกนิยามว่าคือทิศทางการไหล
ของกระแสน้ า ค าว่า ‘flood stream’ และ ‘ebb stream’ คือการเคลื่อนที่ในทางราบของน้ าขึ้น 
และลงตามล าดับ เพ่ือเลี่ยงความไม่ชัดเจน ในกรณีของ streams ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนทิศทาง ณ เวลา
น้ าขึ้น และลงประจ าถิ่นนั้น คือทิศทางการไหลของกระแสน้ า 

  อัตรา (ความเร็ว) มีหน่วยเป็น นอตละเอียดถึงทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง 

 ลูกศรแสดงทิศทางของกระแสน้ า ในที่ซึ่งมีข้อมูลไม่พอส าหรับท าตาราง หรือในที่ที่
ต้องการจะแสดงข้อมูล อาจใช้ลูกศรเพ่ือระบุทิศทางของ tidal streams โดยมีลูกศรของระดับน้ าขึ้นสูง 
ต้องแสดงด้วยสีด า ที่หางลูกศรมีสัญลักษณ์ของขนนก โดยแสดงเพียงด้านเดียวของแกนลูกศรนั้น ค่า
ตัวเลขความเร็วเฉลี่ยเป็นหน่วยนอตต้องแสดงบนแกนของลูกศรนั้น (ถ้าทราบ) เช่น  

 
 กระแสน้ าน้ าลง (ebb tide stream) ต้องแสดงด้วยลูกศรที่ไม่มีสัญลักษณ์ของขนนก  

 
  ความยาวของลูกศรต้องมีความยาว ๑๐ มม. 

 กระแสน้ าที่ไม่ขึ้นอยู่กับการขึ้นลงของระดับน้ า (CURRENTS (NON-TIDAL)) ค าว่า 
current นี้ใช้ในการอธิบายการเคลื่อนที่ของน้ าที่โดยทั่วไปมีทิศทางคงที่ และไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทาง
ดาราศาสตร์ กระแสน้ านี้อธิบายได้โดยทิศทางการไหล ที่ไหลไป กระแสน้ าเกิดจาเหตุดังนี้ 

  - การไหลของน้ าในแม่น้ าในบริเวณชะวากแม่น้ า; 

  - การไหลอย่างถาวรในน่านน้ าจ ากัด เช่น ในช่องแคบบอสฟอรัส; 

  - การไหลอย่างถาวร หรือตามฤดูกาลของกระแสน้ าในมหาสมุทร; 

  - กระแสน้ าชั่วคราวที่เกิดจากกระแสลม 

  ให้แสดงเฉพาะกระแสน้ าบนผิวหน้าน้ าทะเลเท่านั้นในแผนที่  

 ความเร็วของกระแสน้ า ต้องแสดงในหน่วยนอตละเอียดถึงทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง โดยถ้า
ท าได้ให้ระบุความเร็วต่ าสุด และสูงสุด เช่น 2,5 - 4,5kn ถ้าความเร็วมีค่าต่าง ๆ กัน และถ้าทราบ
เพียงความเร็วสูงสุด ในรูปแบบ ‘Max about 3kn’หรือแบบอ่ืนที่เทียบเคียง 
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๔-๘๕ 

 

 กระแสน้ าในน่านน้ าจ ากัดที่ซ่ึงการไหลของแม่น้ ามีการเปลี่ยนแปลง ทั้งเสริมและหักล้าง
ความเร็วของกระแสน้ า ผลรวมที่เกิดขึ้นต้องน ามาแสดงบนแผนที่ เพ่ือความสะดวกต่อชาวเรือ เช่น  
กระแสน้ าต้องรวมไว้ในตารางของ tidal stream tables หรือในรูปแบบของตัวเลขก ากับไว้ข้าง
ลูกศร ในน่านน้ าจ ากัดที่การขึ้นลงของน้ าไม่มีความส าคัญ ให้แสดงทิศทางการไหลด้วยลูกศรกับ
สัญลักษณ์ของขนนกทั้งสองข้างของแกนลูกศร ถ้ามีทิศทางการไหลคงที่  

 
หรือแสดงด้วยเส้นที่ไม่แน่นอนร่วมกับหัวลูกศร ถ้ากระแสน้ ามีการเปลี่ยนแปลงต่างกัน

ออกไป หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ  

 
การแสดงกระแสน้ าบนแผนที่เป็นสิ่งส าคัญ (ทั้งทิศทางการไหลหลัก และกระแสน้ าวนที่

เกิดข้ึนอย่างถาวร) เนื่องจากอาจมีผลท าให้เรือเกิดอันตรายได้ 

 กระแสน้ ามหาสมุทรที่มีความถาวร หรือเป็นประจ าตามฤดูกาล ที่มีการเปลี่ยนทั้งทิศ
ทางการไหล และความเร็วที่โดยปกติปกคลุมบริเวณกว้าง ถ้าเป็นไปได้ให้แสดงเส้นที่ไม่แน่นอนกับ
ลูกศรดังนี ้

 
 การระบุความเร็วของกระแสน้ า (ถ้าต้องการให้ระบุถึงทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง) ในกรณีที่
ความเร็วกระแสน้ าและทิศทางขึ้นอยู่กับฤดูกาลที่ต่างกันไป ลูกศรกระแสน้ าอาจก ากับด้วยอักษรตาม
ฤดูกาลดังนี้  

 
 

 การแสดงความลึกในแผนที่โดยทั่วไป (REPRESENTATION OF DEPTH: GENERAL)
หลักการแสดงความลึกโดยสรุปเป็นไปตามที่ก าหนด คือ 

  ๑. ให้แสดงความลึกน้อยที่สุดในที่ตื้น ฝั่งตลิ่ง สันทราย ที่อยู่ในบริเวณร่องน้ าที่ใช้ใน
การเดินเรือได้ โดยเฉพาะในพ้ืนที่วิกฤต เช่น ที่ที่ติดกับแนวของเส้นแนวน า ความลึกควบคุมในทาง
เดินเรือ (fairway)  ตามแนวเส้นทางที่แนะน า ที่ทิ้งสมอ ด้านข้างท่าเรือและท่าเทียบต่าง ๆ ( jetty, 
quay and berth) และช่องทางเข้าสู่ท่าเรือและอ่างจอดเรือ ให้แสดงความลึกมากที่สุด และน้อย
ที่สุดเท่าที่จะท าได้  เช่น แสดงเส้นชั้นความลึกมากที่สุดในร่องน้ าเดินเรือที่แคบมาก ๆ อย่างไรก็ตาม 
ไม่ให้แสดงความลึกน้ าที่ลึกกว่าในบริเวณฝั่งชันที่ใกล้กับเส้นแนวของยอดหินหรือที่ตื้น (crest line) 
ถ้าการแสดงความลึกนั้น ท าให้เห็นว่าความลึกว่ามีช่องทางเดินเรือที่ลึกกว่าระหว่างยอดและท่ีตื้นนั้น  

  ๒. ความลึก และเส้นชั้นความลึกต้องใช้แสดงในลักษณะเสริมกัน ในการแสดง
ลักษณะพ้ืนท้องทะเล รวมทั้งแนวเปลี่ยนความชันของพื้นท้องทะเลนั้น (ดู การลดทอนความละเอียด
ของเส้นความลึกน้ า ประกอบ) 
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๔-๘๖ 

 

  ๓. ความหนาแน่นของเลขน้ าควรเป็นไปตามลักษณะของพ้ืนท้องทะเล ลักษณะพ้ืน
ท้องทะเลที่ราบเรียบ หรือแม้กระทั่งที่ชัน และฝั่งตลิ่งที่มีตะกอนจับตัวไม่แน่น ให้แสดง ความลึกน้อย
ที่สุด โดยมีระยะห่างเท่า ๆ กัน แต่ค่อยห่างกันทีละน้อยเมื่อความลึกเพ่ิมมาก ลักษณะของพ้ืนท้อง
ทะเลที่มีรูปร่างไม่แน่นอน ให้แสดงเลขน้ าหนาแน่นกว่า และเป็นไปตามลักษณะที่ไม่แน่นอนนั้น 
ส าหรับการแสดงความชัน ให้แสดงด้วยเส้นความลึกน้ าที่อยู่ชิด ๆ กัน โดยไม่มีการปรับเส้นเพื่อแสดง
ตัวเลขความลึกน้ า (undistorted by soundings) 

  ๔. ในพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ที่มีการส ารวจต่างเวลากันท าให้ไม่มีความต่อเนื่อง
ของข้อมูลส ารวจ ให้เว้นช่องว่างระหว่างข้อมูลที่ต่างกัน เพ่ือแสดงความไม่ต่อเนื่องของข้อมูลนั้น      
ดู พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง 

  ๕. ถ้าท าได้ตัวเลขน้ าบนแผนที่มาตราส่วนเล็กกว่า ให้เลือกมาจากแผนที่ที่มีมาตราส่วน
ใหญ่กว่า   

  ๖. พ้ืนที่ที่ใช้ในการเดินเรือได้ ในขณะที่น้ าขึ้นสูงเท่านั้น ต้องแสดงความลึกขณะที่
แห้งน้ า (drying height) บนแผนที่ตามหลักเดียวกับการแสดงเลขความลึกน้ า  

  ๗. พ้ืนที่ที่มีข้อมูลส ารวจไม่เพียงพอ ให้เลี่ยงการแสดงเส้นความลึกมาตรฐาน แต่ให้
แสดงเส้นชั้นความลึกรอบพ้ืนที่สีฟ้าให้สมบูรณ์เท่าที่จะท าได้ (แม้ว่าจะแสดงด้วยเส้นความลึก
โดยประมาณก็ตาม) 

ความลึกด้านข้างท่าเทียบเรือ (Depths alongside berths)   

ท่าเทียบเรือ โดยทั่วไปแสดงด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นแนวก าแพงตรงดิ่งลงถึงพ้ืนท้องทะเลหรือ
แม่น้ า (บ่อยครั้งถึงแนวเส้นความลึกที่ถูกขุดที่ได้รับการน ามาแสดงบนแผนที่ ) แต่ท่าเทียบไม่เป็น
เช่นนั้นเสมอ คืออาจมีบางส่วนที่ใช้ค้ ายันท่าเรือยื่นออกมาจากท่าเทียบนั้น บางครั้งยื่นออกมากถึง    
๖ เมตร  ส าหรับเรือท่ีมีท้องเรือรูปตัว ‘V’ไม่มีปัญหา แต่อาจมีปัญหากับเรือที่มีท้องเรือรูปตัว ‘U’ ซึ่ง
การยื่นออกมาจากท่าเทียบนั้นมีนัยส าคัญต่อการเทียบเรือ 

การยื่นออกมาประมาณ ๑-๒ เมตร ไม่เป็นปัญหา และไม่น ามาแสดง เว้นแต่หน่วยงานใน
ท้องถิ่นแนะน าให้แสดงไว้ ส าหรับส่วนที่ยื่นออกมาที่มีขนาดใหญ่กว่า ลักษณะการแสดงบนแผนที่
ขึ้นอยู่กับมาตราส่วนแผนที่ โดยมีข้อพิจารณาดังนี้ อาจใช้ข้อแนะน ามากกว่า ๑ ข้อ เมื่อพิจารณาว่า
เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมนั้น  

  - ถ้าแผนที่มีมาตราส่วนใหญ่พอ ให้แสดงเส้นขอบเขตพ้ืนที่ขุดลอกด้วยเส้นปะ      
ถ้าพ้ืนที่ขุดนั้นวางตัวขนานกับท่าเทียบ เพ่ือให้ชาวเรือทราบว่า ความลึกขุดลอกนั้น ไม่ต่อเนื่องกับ
ความลึกของขอบท่าเทียบ ในพ้ืนที่แคบให้แสดงความลึกน้ าจริงตามแนวท่าเทียบ หรือใช้การแสดง
ความลึกนอกต าบลที่จริงก็ได้ ดังที่อธิบายในหัวข้อความลึกนอกต าบลที่  โดยให้แสดงอย่างเพียงพอ
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าไม่สามรถเลือกเทียบเรือระหว่างความลึกนั้นได้ 

  - สีแสดงความลึกแสดงตามสีต่าง ๆ กัน เช่น น้ าตื้นใช้สีฟ้า ในขณะที่แสดงพ้ืนที่
ความลึกขุดลอกด้วยสีขาว เป็นต้น ที่ใช้ดึงความสนใจไปยังพ้ืนที่ที่ตื้นกว่า และสิ่งกีดขวางที่มีอยู่
ด้านข้างท่ีเทียบ  
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๔-๘๗ 

 

  - ถ้าแผนที่มาตราส่วนเล็ก ให้แสดงความลึกแบบนอกต าบลที่ทั้งด้านที่ติดกับพ้ืนที่
ขุดลอก และพ้ืนที่ด้านติดกับพ้ืนดิน ดังที่อธิบายในหัวข้อความลึกนอกต าบลที่ และดูหัวข้อตัวเลข
ความลึกน้ าในพ้ืนที่ขุด ประกอบ เช่น  

 
  - ให้ใช้ค าเตือน หรือบันทึกบนแผนที่ ในการแนะน าให้ผู้ใช้แผนที่ติดต่อหน่วยงาน
ท่าเรือ หรือน าร่อง เพ่ือขอข้อมูลท่าเทียบเรือ ในทางปฏิบัติ ข้อมูลค าแนะน านั้นอ้างจากข้อมูล
ละเอียดจากใน บรรณสารที่เกี่ยวข้อง  

  - ให้แสดงข้อความบนพ้ืนที่บกตามแนวท่าเทียบ เช่น ‘Depth alongside 3.0m, 
5m from wall’หรือ‘Depth alongside 3.0m (see Note)’เป็นต้น ตามตัวอย่างนี้ บันทึกที่แสดง
ให้ข้อมูลของรากฐานของทา่เทียบที่ยื่นไปประมาณ ๕ เมตร  

  - ส่วนขยายแผนที่ (inset plan) ที่มีมาตราส่วนใหญ่ ให้แสดงข้อมูลละเอียดกว่า  

  - อาจแสดงข้อมูลพื้นที่หน้าตัดตามแนวด้านข้างท่าเทียบในดัชนีแผนที่ เส้นอันตราย
ไม่ควรน ามาใส่ในแนวด้านข้างท่าเทียบเรือ เนื่องจากเส้นอันตรายนี้ใช้แสดงว่ าโครงสร้างที่แสดงอยู่
นั้นไม่สร้างขึ้นเพ่ือการเทียบเรือ ด้วยการเทียบข้าง ดูหัวข้อเขื่อนกันคลื่น 

 สีความลึกมาตรฐาน และที่ตื้น (DEPTH CONTOURS AND SHALLOW WATER TINT) 
ชุดของเส้นความลึกมาตรฐานบนแผนที่ประกอบด้วย เส้นแนวแห้งน้ า (drying  line) ที่เป็นไปตาม
ระดับน้ าที่ใช้ เส้นแนว 0, 5, 10, 00, 30, 50, 100, 000, 300, 400, 500, 1000, 0000 เมตร และ
อ่ืน ๆ เส้นความลึก 0 และ 5 เมตร อาจละไว้ในที่ซึ่งไม่มีความส าคัญต่อการใช้งานต่าง ๆ ไม่มีความ
จ าเป็นต้องแสดงเส้นความลึกน้ าตามล าดับมาตรฐานอย่างสมบูรณ์ เช่น ในที่มีความชันมาก ๆ และ
รอบส่งอันตรายใต้น้ าโดดเดี่ยวที่ชันและมียอดแหลม เป็นต้น สามารถใช้เส้นความลึกเสริม 

 เส้นความลึกเสริม (Supplementary contour) เช่น 3, 8, 15, 05, 40, 75 เมตร และ
ที่เป็นจ านวนเท่าของ 10 หรือ 100 เมตร ในกรณีที่มีข้อมูลเพ่ือที่จะก าหนดขอบเขตรูปร่างความลึก 
หรือเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของเรือประเภทต่าง ๆ เส้นความลึก 0500 เมตรอาจจ าเป็นต่อ
การแสดงของเขตของลาดทวีป  continental  shelf  limits  (ดู UNCLOS Article 76)  

 เส้นความลึกน้ าอ่ืน ๆ (Other contours) ในที่ที่มีความลึกน้ า ๔ หรือ ๖เมตร ได้รับการ
ส ารวจ และน ามาสร้างแผนทีเ่ส้นความลึก ๔ หรือ ๖ เมตรนี้ อาจน ามาใช้แทนเส้นความลึกมาตรฐาน
ได้ โดยแสดงตัวเลขความลึกก ากับเส้นไว้ด้วย แม้ว่าจะถูกก ากับไว้ด้วยสีตามความลึกแล้วก็ตาม  
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สัญลักษณ์เส้นความลึก (Line symbol) เส้นความลึกให้แสดงด้วยเส้นสีด า ความหนา 0,1
มม. หรือใช้เส้นความลึกสีฟ้าในพ้ืนที่ที่มีความซับซ้อนมาก ๆ เพ่ือเลี่ยงการทับกันระหว่างข้อมูลส าคัญ
กับเส้นความลึกน้ า การเน้นเส้นชั้นความลึกให้กระท าร่วมกับการแสดงด้วยสีตามของที่ตื้นตามความ
ลึก (ดูหัวข้อสีของที่ตื้น) อาจใช้การเน้นเส้นความลึกมาตรฐานด้วยใช้ความหนามากกว่าเส้นความลึก
อ่ืน (แต่ไม่แนะน าให้กระท าตามแบบนี้)  

  เส้นความลึกต้องวาดให้ครอบคลุมโดยไม่มีตัวเลขความลึกเดียวกับเส้นความลึกน้ า
นั้นหลงเหลืออยู่ในฝั่งทางด้านที่มีความลึกกว่านั้น เว้นแต่ว่า ตัวเลขความลึกดังกล่าวแดสงพ้ืนที่ตื้น
โดดเดี่ยว ซึ่งในกรณีนี้ให้วาดเส้นความลึกรอบที่ตื้น หรือโดยการใช้เส้นอันตรายวาดรอบ ๆ ที่ตื้นนี้ 

  เส้นความลึกน้ าโดยประมาณ (Approximate contours) ใช้แสดงที่ที่ไม่เพียงพอของ
ข้อมูลความลึกน้ าที่ได้จากการส ารวจ ให้แสดงความลึกนั้นด้วยเส้นยาว 4มม. เว้นระยะห่าง 2มม. ใน
ที่ที่มีการแสดงความลึกโดยประมาณที่มีแนวเส้นยาว ๆ  การแสดงเส้นความลึกโดยประมาณในกรณี
ที่มีความยาวสั้น ๆ เช่นแสดงเส้นความลึกโดยประมาณรอบที่ตื้นโดดเดี่ยว ให้แสดงด้วยเส้นความยาว 
2มม. เว้นความยาว 1มม. ถ้ามีการใช้แถบสีร่วมกับเส้นความลึกโดยประมาณก็ให้ท าการแยกเส้นนั้น
ในแบบเดียวกัน ดูหัวข้อเส้นอันตรายและหัวข้อค่าความลึกท่ีเชื่อถือไม่ได้ประกอบ 

 
 การก ากับด้วยตัวเลข (Labelling) เส้นความลึกน้ าให้ก ากับด้วยตัวเลขความลึกน้ า เป็น
ตัวตรงมีขนาดเล็กกว่าตัวเลขความลึกน้ าเล็กน้อย ตัวเลขวางในแนวเส้นความลึกน้ าแต่ไม่วางกลับหัว 
เส้นความลึกน้ าที่หมายเขตที่ตื้น หรือที่ลึกที่มีขนาดเล็ก ๆ ไม่แสดงตัวเลขก ากับเส้นความลึกน้ า เพ่ือ
ป้องกันความสับสน  

  เส้นแนวน้ าแห้ง (drying line) ให้ก ากับไว้ด้วยเลข “0” 

เส้นอันตราย (danger line ที่เป็นเส้นปะ) ไม่ให้น ามาแสดงเส้นความลึกน้อยที่สุดของฝั่ง
หิน การใช้งานเส้นอันตรายนี้ให้ใช้ตามข้อจ ากัด เพ่ือการแสดงสิ่งอันตรายเฉพาะ ดูหัวข้อเส้นอันตราย 
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 การลดทอนความละเอียดของเส้นความลึกน้ า (Generalization of contours) เส้น
ความลึกน้ าให้แสดงอย่างราบเรียบ เมื่อมีความจ าเป็นที่จะก าจัดความละเอียดที่ท าให้ชาวเรือเกิด
ความสับสน ในที่ต้องมีการลดทอนความละเอียด การลากแบบราบเรียบจะรวมพ้ืนที่น้ าลึกกว่า
ภายในเส้นความลึกที่ตื้นกว่า แต่การพยายามให้มีลักษณะเป็นไปตามพ้ืนท้องทะเลนั้น ถ้าความ
ซับซ้อนของเส้นความลึกน้ าแสดงความลึกที่ได้จากการส ารวจอย่างพอเพียง ที่จะแสดงความลึกน้ าที่
ไม่เป็นรูปแบบ ควรพิจารณาตามข้อเท็จจริง  

 สีของที่ตื้น (Shallow water tints) ใช้สีฟ้าบนแผนที่ในการแสดงที่ตื้น บนแผนที่มาตรา
ส่วนใหญ่เส้นความลึกแสดงขอบเขตที่ตื้นให้เป็นเส้นความลึก ๕ เมตร (หรือ ๖ เมตร ในที่ซึ่งไม่มีการ
น าเส้นความลึก ๕ เมตรมาใช้แสดงบนแผนที่) แต่อาจน าเส้นความลึกอ่ืนมาแสดงที่ตื้น ขึ้นกับความ
ต้องการผู้ใช้งานแผนที่ส าหรับบนแผนที่มาตราส่วนเล็กกว่า ขอบเขตของสีฟ้าให้เลือกแสดงตาม
มาตราส่วนแผนที่และตามความลึกของพ้ืนที่นั้น  

  นอกพ้ืนที่สีฟ้า เส้นความลึกที่ลึกกว่าอาจเน้นโดยการใช้สีฟ้าอ่อนในพ้ืนที่ระหว่าง
พ้ืนที่ตื้นสีฟ้ากับเส้นความลึกที่เลือก หรือใช้การแสดงแถบสีฟ้าความกว้างประมาณ ๑ มม. หลังเส้น
ความลึกน้ านั้น ในทางด้านฝั่งที่มีน้ าตื้นกว่า ส าหรับแผนที่มาตราส่วนใหญ่ที่สุด ปกติใช้ชุดเส้นความ
ลึกมาตรฐานที่ 10 เมตร หรือ 00 เมตร ทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการผู้ใช้ โดยอาจใช้เส้นความลึกอ่ืนได้  
ในแผนที่มาตราส่วนเล็กให้เลือกเส้นความลึกน้ าท่ีเหมาะสมกับแผนที่  

  ในพ้ืนที่ที่พ้ืนท้องทะเลมีลักษณะของภูมิประเทศที่มีรูปร่างไม่แน่นอน ไร้รูปแบบ ให้
ใช้สีแบบ screen หนึ่งหรือสองสี โดยใช้สีที่เข้มกว่าแทนน้ าที่ตื้นกว่า  

  สีฟ้าให้ใช้กับพ้ืนที่อ่ืนบนแผนที่ที่เหมาะสม เช่น ซากเรืออับปาง สิ่งกีดขวางใต้น้ า 
และพ้ืนที่ทิ้งมูลดินเป็นต้น สีฟ้ายังต้องใช้กับสิ่งกีดขวางที่ไม่ระบุความลึกในพ้ืนที่ที่มีความลึกน้ าน้อย
กว่า ๑๐๐ เมตร และอาจใช้กับทะเลสาบ และพ้ืนที่น้ าบนแผ่นดินที่ไม่มีความส าคัญต่อการเดินเรือ  

 ความลึกน้ า (SOUNDINGS) ความลึกน้ าบนแผนที่ ต้องแสดงความลึกที่วัดจากมูลฐาน
แผนที่ถึงพ้ืนท้องทะเล ดังที่จะกล่าวถึงข้างล่างนี้ 

 การประมาณความลึก (Rounding  of  depths) รวมทั้งความสูงแห้งน้ า (drying 
height) ให้แสดงในด้านที่มีความปลอดภัยเสมอ  เช่น เลขความลึกน้ าให้ปัดลงหาค่าที่ตื้นกว่า ความ
สูงแห้งน้ าให้ปรับหาค่าท่ีมากกว่า การปัดค่าควรเป็นดังนี้:  

  ส าหรับความลึก  

   ๑. ปัดหาเดซิเมตรระหว่าง 0,1 และ 01 เมตร:  

    0,001 ถึง 0,099 ปัดหาค่าเดซิเมตรที่ใกล้เคียง เช่น ความลึก 4,38m 
ปัดเป็น 4,3m 

   ๒. ปัดลงหาค่าครึ่งหนึ่งของเมตร ส าหรับความลึก 01 ถึง 31 เมตร:   

      0,001 ถึง 0,499 ปัดลงหา 0,0 เช่น ความลึก 03,49m ปัดเป็น 03m 

      0,500 ถึง 0,999 ปัดลงหา 0,5 เช่น ความลึก 03,51m ปัดเป็น 03,5m 
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   ๓. ความลึกมากกว่านั้นให้ปัดลงหาหน่วยของเมตร:   

      0,001 to 0,999 ปัดลงหา 0,0 เช่น ความลึก 31,85m ปัดเป็น 31m 

  ส าหรับความสูงแห้งน้ า  

   ปัดขึ้นหาจ านวนเดซิเมตรใกล้เคียง:   

      0,001 to 0,099 ปัดขึ้นตามค่าเดซิเมตรใกล้เคียง เช่น  ความสูง -
0,30m ปัดขึ้นเป็น - 0,4m  

หมายเหตุ อย่างไรก็ตามตัวเลขน้ าเหล่านี้ต้องปรับค่าตามความถูกต้องที่ได้รับจากการตรวจวัดจริง 
เพ่ือให้มีความถูกต้องไม่ให้แตกต่างความลึกที่บันทึกไว้จากการส ารวจ  

 รูปแบบตัวเลขความลึกน้ า (Style of sounding numeral) ให้แสดงด้วยตัวเลขตัว
เอียงแบบ sans serif ตัวเลขแสดงค่าเดซิเมตรเล็กกว่าตัวเลขหน่วยเมตร และอยู่ในต าแหน่งห้อยต่ า
กว่าเล็กน้อย ไม่แสดงค่าศูนย์เดซิเมตร ถ้าไม่แสดงค่าเดซิเมตรในระดับที่ต่ ากว่าให้ใช้ เครื่องหมาย
จุลภาค หรือเครื่องหมายจุดทศนิยม แบ่งระหว่างตัวเลขแสดงค่าเมตรกับค่าเดซิเมตร  

 
 ความลึกนอกต าบลที่ (Out of position sounding) ความลึกที่น ามาสร้างแผนที่ต้อง
เป็นไปตามต าบลที่จริงของความลึกน้ านั้น แต่ถ้าไม่สามารถแสดงในต าบลที่จริงได้ ให้แสดงด้วยตัว
เลขที่ต่างไปจากเลขความลึกปกติ โดยการใช้ตัวศรชี้ ‘pointer’ (เช่นกรณีของภูเขาในทะเลบนแผนที่
มาตราส่วนเล็ก) หรือ โดยการใช้วงเล็บรอบค่าความลึกน้ า ในการแสดงความลึกน้อยที่สุดบนยอดหิน 
ด้านข้างของท่าเรือ หรือในบริเวณร่องน้ าเดินเรือแคบ ๆ เพ่ือเลี่ยงไม่ให้เลขความลึกไปท าให้เกิดการ
แบ่งเส้นความลึก ตัวเลขความลึกน้ านั้นโดยปกติแสดงให้ต่างจากความสูงบนแผ่นดิน โดยการแสดง
ด้วยตัวเอียง/ตัวห้อย ที่ต่างจาก ตัวตรง/จุดทศนิยม ในกรณีที่เกิดความสงสัยให้ใช้เส้นศรชี้เพิ่ม  

 
 ความลึกไม่มีค่าของพื้นท้องทะเล ‘No bottom’ soundings การแสดงค่าความลึก
แบบนี้ ใช้กับพ้ืนที่ที่มีการส ารวจด้วยเลเซอร์ โดยไม่น ามาใช้ในกรณีอ่ืน ๆ เว้นแต่ในพ้ืนที่ที่ไม่มีข้อมูล
อ่ืนอย่างเพียงพอ ที่แสดงค่าความลึกแบบนี้ให้แสดงตามสัญลักษณ์ดังนี้  

 
 ค่าความลึกที่เชื่อถือไม่ได้ (Unreliable sounding) ถ้าจ าเป็นที่ต้องดึงความสนใจ
ชาวเรือในค่าความลึกน้ าที่แหล่งที่มามีความถือได้น้อย อาจเป็นไปตามกรณีต่าง ๆ  เช่น การส ารวจที่
ระยะห่างระหว่างเส้นหยั่งน้ าขาดการตรวจสอบด้วยโซนาร์ หรือมีต าบลที่ความลึกผิดปกติเหลืออยู่ 
หรือการการหยั่งน้ าด้วยการเดินเรือผ่าน เป็นต้น ค่าความลึกที่ได้จากลักษณะต่าง ๆ นี้  ให้แสดงด้วย 
ตัวเลขบาง กับแสดงเหตุผลประกอบในบันทึกค าแนะน า  
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  การแสดงการใช้ค่าความลึกที่ไม่แน่นอนที่ดีสุด เพ่ือแยกให้เห็นความแตกต่างค่า
ความลึกน้ าที่มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าในท่ามกลางข้อมูลที่มีความแน่เชื่อถือดีกว่า ผลกระทบของ
การแสดงความแตกต่างนี้อาจสูญหายไป เมื่อมีการแสดงค่าความลึกที่ไม่มีความแน่เชื่อถือนี้กับพ้ืนที่
บริเวณกว้าง ๆ โดนปกติเป็นการดีกว่าที่ใช้วิธีการระบุคุณภาพของข้อมูลส ารวจ ZOC diagram หรือ
การใช้เส้นความลึกน้ าแบบที่เหมาะสม และ/หรือ แสดงข้อความที่เกี่ยวข้องในบันทึก หรือหมายเหตุ
ต่าง ๆ  ส าหรับตัวเลขน้ าเดี่ยวที่มีความน่าสงสัย (ปกติมักเป็นเลขน้ าตื้น), ดูหัวข้อ สิ่งอันตรายที่สงสัย 

 พื้นที่น้ าท่วมถึ ง ( INTERTIDAL AREAS: DRYING HEIGHTS, TINT, WATERCOURSE) 
พ้ืนที่น้ าท่วมถึง เป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบจากการขึ้นลงของระดับน้ า โดยเป็นผืนดินยื่นออกไปจากแนว
เส้นขอบฝั่ง ไปจนถึงแนวน้ าลงต่ าสุด (drying line) ที่ตื้นที่แยกออกมานั้นมักจะโผล่พ้นน้ า พ้ืนที่
เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่ต้องน ามาลงบนแผนที่ให้เห็นโดยเด่นชัด ด้วยสีเขียว ตัวเลขความลึกน้ าเป็นตัวเลขที่
หักลงหามูลฐานแผนที่ เช่นเดียวกับความสูงแห้งน้ า (drying heights) 

 ความสูงเม่ือน้ าแห้ง (Drying height) เป็นความสูงของวัตถุใด ๆ ที่อยู่เหนือมูลฐานแผน
ที่ หรือพ้ืนที่ที่อยู่พ้นน้ าเมื่อน้ าลงต่ าที่สุด ค่าสูงแห้งน้ านี้ต้องไม่มากกว่าผลต่างระหว่างมูลฐานแผนที่
กับแนวน้ าขึ้นสูงสุดของมูลฐานแผนที่ของเส้นขอบฝั่ง (high water datum of the coastline) 
ความสูงต่าง ๆ นี้ แสดงเป็นเมตรและเดซิเมตร มีตัวเลขแบบเดียวกับเลขความลึกน้ า แต่มีขีดเส้นใต้ที่
ใต้ตัวเลขเมตรและเดซิเมตร ขณะที่ความสูงของวัตถุใช้วงเล็บปิดประกอบด้วย ในพ้ืนที่น้ าท่วมถึง
ทั่วไปที่มีความส าคัญต่อการเดินเรือ และมีการยกตัวของระดับน้ ามาก ๆ ก็ให้แสดงเส้นแนวความลึก
ของแนวแห้งน้ า (drying contour) เพ่ิมเติมไว้ด้วย พร้อมก ากับตัวเลขกับค่าที่เป็นตัวเลขมีขีดเส้นใต้  

 
  สี (Tint) ได้มาจากการพิมพ์สีบกทับลงบนสีฟ้าที่แสดงน้ าตื้น ถ้าใช้การพิมพ์แบบอ่ืน 
ให้ใช้สีเขียวในการพิมพ์ 

 เส้นทางน้ าตามธรรมชาติ (Natural watercourse) ในอยู่ในพ้ืนที่น้ าท่วมถึง เช่น ทาง
น้ าที่เกิดจากการไหลของล าธาร หรือจากการขึ้นลงของระดับน้ า (Tideway ใน S-57) ให้แสดงด้วย
สัญลักษณ์เส้นประ, (เหมือนกับสัญลักษณ์ของแม่น้ าแห้งตามฤดูกาล (intermittent river-C01) ที่อยู่
ในพ้ืนที่สีเขียวของพ้ืนที่น้ าท่วมถึง) ดังนี้ 

 
 พื้นที่ขุดลอก (DREDGED AREA) ร่องและพ้ืนที่ขุดต้องแบ่งขอบเขตด้วยเส้นประ และ
ความลึกขุดลอกแสดงด้วยหน่วยเป็นเมตร และเดซิเมตร (ขึ้นกับความถูกต้องและการควบคุมชั้นของ
งานส ารวจ) โดยปกติตามด้วย ‘m’ หรือ ‘metres’ ให้ใส่สีของพ้ืนที่น้ าตื้น ตามที่ก าหนดในหัวข้อสี
ของที่ตื้น ไม่ต้องใส่เลขศูนย์หลังจุดทศนิยม พ้ืนที่อ่างกลับเรือ อ่างจอดเรือ ให้แสดงบนแผนที่
เช่นเดียวกับพ้ืนที่ขุดอ่ืน ๆ และให้ก ากับตัวเลขด้วย  
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๔-๙๒ 

 

หมายเหตุ โดยปกติให้ใส่เลขความลึกน้ าในพื้นที่นี้ด้วย ยกเว้น ตามตารางข้อยกเว้นการใส่ความลึกน้ า
ตามหัวขอ้  

 พื้นที่ขุดที่ไม่มีการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ (Areas not regularly maintained)
พ้ืนที่ขุดที่ไม่มีการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ ที่ไม่ทราบความลึก (หรือทราบความลึก แต่ไม่การ
บ ารุงรักษาอย่างเป็นประจ า), ให้ก ากับด้วยข้อความ ระบุความลึก และปีที่ท าการส ารวจล่าสุดบน
แผนที่มาตราส่วนใหญ่ที่สุดด้วย  

 
 พื้นที่ขุดที่บ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ (Areas regularly maintained) ทั้งการส ารวจ
และการขุด ให้เว้นการลงวันที่ท าการส ารวจไว้ได้ ให้ใส่ข้อความ ‘Maintained depth...m’ เมื่อมี
ที่ว่างพอ 

 
  ที่ซึ่งทราบว่าจะมีการตกตะกอน (siltation) ระหว่างการขุดลอก ให้ใส่ข้อความ
เตือนไว้ด้วย  

 ขอบเขตพื้นที่ขุด  (Limits of dredged area) ต้องระบุด้วยเส้นปะขนาดกลาง 
(medium dashed line) โดยปลายเส้นปล่อยให้เปิดไว้ในทางที่เปิดออกสู่พ้ืนที่ที่น้ าลึก 

 
 ตารางแสดงความลึกขุด (Tables of dredged depth) โดยทั่วไป การใช้ตารางนี้เพ่ือ
แสดงรายการความลึกขุด ให้พึงเลี่ยง เว้นแต่ว่า: 

  - ในกรณีที่ข้อมูลมีความซับซ้อนมาก ทั้งมีพ้ืนที่ว่างเล็กเกินไปที่จะแสดงข้อความ 
และรายละเอียดได้ภายในขอบเขต; 

  - ในพ้ืนที่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงความลึกบ่อย ๆ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใน
การแก้ไขแผนที่ตาม ปชร.  

 ตัวเลขความลึกน้ าในพื้นที่ขุด (Soundings within dredged area) เมื่อมีการส ารวจ
หรือรายงานเกี่ยวกับความลึกในพ้ืนที่ขุด ซึ่งตื้นกว่าความลึกท่ีระบุไว้ ถ้าเป็นไปได้ให้ขอค าแนะน าจาก
หน่วยงานที่เชื่อถือได้ว่าความลึกดังกล่าวเป็นอย่างไร มีระยะเวลานานเท่าใด ถ้าข้อมูลที่ได้รับ มีความ
น่าเชื่อถือไม่พอเพียง ให้ใส่ค าเตือนไว้อย่างเพียงพอ ; ถ้าได้ข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืน ๆ อย่างเพียงพอ 
ให้ระบุความลึกที่ตื้นกว่าที่ระบุบนแผนที่ภายในพ้ืนที่ , ความลึกที่ได้จากการายงานอาจน ามาใส่ไว้ 
ดังที่ก าหนดไว้ตามหัวข้อสิ่งอันตรายจากการรายงาน 
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๔-๙๓ 

 

 พื้นที่ที่ก าลังขุดลอก (Areas being dredged) ถ้าจ าเป็นที่จะให้ข้อมูลแก่ชาวเรือ 
เกี่ยวกับแผนการขุดลอก (เช่น ท่าเรือที่อยู่ระหว่างการพัฒนา) ให้กระท าตามทางเลือกท่ีแสดงต่อไปนี้ 
เรียงตามล าดับที่ใช้มากที่สุด ไปน้อยสุด: 

  ๑. การออก ปชร.ล่วงหน้า (Issue a preliminary (P) NM) รวมทั้งดัชนีที่จ าเป็น 
แสดงภาพร่างและความลึกของพ้ืนที่ขุด 

  ๒. การใส่เส้นโครงร่างของพ้ืนที่ที่จะได้รับการขุดในแผนที่ ให้ใส่ด้วยสีม่วง โดยการ
ออก ปชร. หรือแผนที่บรรณาธิกรใหม่ แล้วแต่ที่เหมาะสม โดยให้ใส่ข้อความสีม่วง ตัวเอียงภายใน 
หรือใกล้กับ พ้ืนที่นั้นตามที่ เห็นควร และให้ระบุข้อความ เช่น ‘Being dredged to 6 ,5m 
(0011)’หรือ ที่เทียบเคียง ถ้ามีข้อมูลความลึกอยู่ จะไม่ท าการลบ หรือเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะมีการ
ยืนยันข้อมลูที่จะได้รับมาใหม่  

 
  ๓. ในสภาวการณ์ที่ เป็นไปได้  อาจออกเป็นแผนที่บรรณาธิกร เ พ่ือพลาง 
(preliminary edition of the chart)  

  ๔. ส าหรับการก่อสร้างใหม่, พ้ืนที่ที่ได้รับการบูรณะ และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
กรณีเหล่านี้จะใช้เส้นปะ ร่วมกับข้อความ และสีที่ท าให้เห็นว่าการด าเนินการยังไม่เสร็จสมบูรณ์  

 ความลึกกวาด และพื้นที่กวาด; พื้นที่ที่ได้รับการตรวจสอบส าหรับเรือที่กินน้ าลึก 
(SWEPT DEPTHS AND AREAS; AREAS INVESTIGATED FOR DEEP DRAUGHT VESSELS) 

 ความลึกกวาด ต้องใช้สัญลักษณ์  K0 เช่น: 

 
  การใช้สัญลักษณ์นี้ ก าหนดให้ใช้เฉพาะพ้ืนที่ที่กวาดด้วยลวด หรือตรวจสอบด้วยนัก
ประดาน้ า พ้ืนที่ต่าง ๆ ที่ตรวจสอบด้วยโซนาร์ เลเซอร์ หรือเครื่องหยั่งน้ าหลายล าคลื่น ไม่ใช้
สัญลักษณ์ความลึกกวาดนี้ ส าหรับรายละเอียดความลึกกวาดของซากเรืออับปาง และสิ่งกีดขวางใต้น้ า 

 พื้ น ที่ ที่ มี ข้ อ มู ล ค ว า มลึ ก ไ ม่ เ พี ย งพอ  (AREAS WITH INADEQUATE DEPTH 
INFORMATION) ในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ไม่มีการกวาดด้วยลวด หรือการตรวจด้วยเสียง อาจมีที่ตื้นที่ไม่
ถูกตรวจพบหลงเหลืออยู่ โดยปกติชาวเรือจะเผื่อความไม่แน่นอนของการส ารวจด้วยการบวกค่า
ความปลอดภัยของความลึกน้ าเผื่อไว้แล้ว ในการก าหนดตามข้อนี้เป็นการใช้การสร้างแผนที่เน้นให้
ชาวเรือเห็นความไม่พอเพียงข้องข้อมูลความลึก เพ่ือที่จะได้เลี่ยง หรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
มากยิ่งขึ้น  

  พ้ืนที่ที่มีข้อมูลความลึกไม่เพียงพอ หมายรวมถึงพ้ืนที่ที่มีข้อมูลความลึกจากการหยั่ง
น้ าด้วยดิ่ง หรือวิธีการอ่ืนที่มีความถูกต้องน้อย เช่น การส ารวจแบบแล่นลาดตระเวนผ่าน เ ป็นต้น  
การส ารวจที่ไม่เป็นการส ารวจอุทกศาสตร์ เช่น การส ารวจ seismic เป็นต้น การส ารวจชนิดต่าง ๆ ที่
กล่าว อาจมีท่ีตื้นเหลืออยู่ระหว่างเส้นส ารวจ 
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๔-๙๔ 

 

  สัญลักษณ์ที่ใช้ อย่างเช่น ตัวอักษรย่อ ‘PA’ซึ่งใช้กับวัตถุแต่ละสิ่งมากกว่าจะใช้กับ
พ้ืนทีท่ี่เก่ียวข้องกับสิ่งอันตรายที่สงสัย และอ่ืน ๆ 

 พื้นที่ที่ไม่ได้รับการส ารวจ (UNSURVEYED AREA) พ้ืนที่ที่ไม่ได้รับการส ารวจ อาจ
หมายถึง พ้ืนที่ที่ไม่มี หรือไม่ได้รับข้อมูลอย่างเป็นระบบจากการส ารวจอุทกศาสตร์ อาจเป็นข้อมูลที่
ได้จากเส้นทางเดินเรือหยั่งน้ าผ่าน หรือได้จากข้อมูลอื่น เช่นการรายงานจากเรือ เป็นต้น  

  พ้ืนที่น้ าส่วนใหญ่ของโลกยังไม่ได้รับการส ารวจ การใช้ค าว่า ‘Unsurveyed’ อาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าพ้ืนที่ที่เหลือส่วนอ่ืนบนแผนที่ได้รับการส ารวจอย่างสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น
ข้อความ หรือค า ควรมีการใช้อย่างระมัดระวัง โดยปกติใช้เท่าที่จ าเป็นที่ดึงความสนใจให้เห็นพ้ืนที่ที่
ไม่ได้รับการส ารวจที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับการส ารวจแล้ว; โดยพ้ืนที่นั้น ชาวเรืออาจเห็นไม่เด่นชัดในแผนที่  

 พื้นที่อันตราย: ทั่วไป และเส้นอันตราย (DANGERS: GENERAL, DANGER LINE)
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตายต่อการเดินเรือทั้งหมดต้องถูกแสดงบนแผนที่ เว้นแต่บนแผนที่ที่พิจารณาอย่าง
ชัดแจ้งแล้วว่า ไม่มีความเหมาะสมที่ใช้ในการเดินเรือ ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดที่เป็นไปได้ของความลึก
ปลอดภัย ต้องน ามาแสดงบนแผนที่ตามความลึก เพ่ือที่จะให้เห็นความแตกต่างระหว่างความลึก
อันตราย และความลึกไม่อันตราย (dangerous and non-dangerous depths) โดยการท าเช่นนี้
ท าให้ต้นหนเรือประเภทต่าง ๆ ทั้งเรือที่กินน้ าลึก และเรือด าน้ า ประเมินสิ่งอันตรายที่เป็นอันตราย
ต่อเรือของตนได้  

 เส้นอันตราย (danger line) ประกอบด้วย เส้นและจุดกับสีฟ้าในพ้ืนที่หลังเส้น ต้องใช้
สัญลักษณ์นี้เพ่ือดึงความสนใจของต้นหน ให้เห็นสิ่งอันตรายได้อย่างชัดเจน ต้องใช้เส้นก ากับไว้ด้วย
เสมอ เพ่ือก าหนดขอบเขตสิ่งอันตราย ที่ไม่มีความปลอดภัยในการเดินเรือ ณ ที่มาตราส่วนแผนที่นั้น  

 
หมายเหตุ เส้นอันตรายต้องไม่ใช้แทนเส้นชั้นความลึกที่ตื้นที่สุด ที่อยู่นอกพ้ืนที่ฝั่งที่เป็นหิน การใช้
งานสัญลักษณ์นี้ ต้องจ ากัด เพ่ือใช้เน้นสิ่งอันตรายเฉพาะอย่างเท่านั้น  

 หิน, พื้นที่หิน และปะการัง (ROCKS, ROCKY AREAS AND CORAL REEFS) 

 หินหรือหินก้อนใหญ่ซึ่งไม่จมน้ า (Rocks or large boulders) ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์
ของเกาะเล็ก ๆ ในขณะที่ใช้สัญลักษณ์ของเส้นขอบฝั่ง และถ้าขนาดใหญ่พอ ก็ให้ใช้สีบกร่วม ในที่ที่มี
การแสดงความสูง ให้แสดงความสูงเป็นเมตร หรือเมตรกับเดซิเมตร ส าหรับความสูงที่น้อยกว่า  5 
เมตร หรือ มากกว่าความสูงเหนือมูลฐานความสูงของแผนที่ที่ระบุไว้ในค าอธิบายบนแผนที่ ให้ใช้การ
แสดงเลขความสูงเช่นเดียวกับการแสดงความสูงของจุดความสูงบนบก ถ้ามีที่ไม่พอให้แสดงไว้ข้าง ๆ 
หิน โดยอยู่ในวงเล็บ  เกาะเล็ก ๆ ที่เล็กมากที่จะแสดงได้บนแผนที่ตามาตราส่วนจริงต้องไม่ลดขนาด
ให้เล็กกว่าขนาดความกว้างของสัญลักษณ์เส้นขอบฝั่งที่ใช้ (เพ่ือเลี่ยงความสับสนในระหว่างขั้นตอน
การพิมพ์ทีไ่ม่สมบูรณ์) เกาะเล็ก ๆ นั้นอาจใช้เป็นที่หมายบกที่เด่นชัด 
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 หิน, หินก้อนใหญ่และพื้นที่หินที่โผล่พ้นน้ าและไม่พ้นน้ า (Rock, boulder and rocky 
area) ต้องแสดงเส้นขอบด้วยสัญลักษณ์ขอบหินที่แนวน้ าลงต่ า (low water rock edge symbol) 
(ดูหัวข้อพ้ืนที่ที่เป็นหิน) กับให้แสดงสีพ้ืนที่น้ าท่วมถึง หรือ ถ้าเป็นสิ่งที่อยู่โดดเดี่ยวให้ใช้สัญลักษณ์
ของยอดหิน กับข้อความ เช่น Bo หรือ BOULDER  ร่วมด้วยเมื่อพิจารณาว่าเหมาะสม เป็นต้น ความ
สูงแห้งน้ าต้องแสดงเหนือมูลฐานแผนที่ (ดูหัวข้อความสูงเมื่อน้ าแห้ง) และล้อมรอบด้วยวงเล็บในที่ซึ่ง
แสดงค่าตัวเลขอยู่นอกต าบลที่  

 
 หินที่ปริ่มน้ าที่มูลฐานแผนที่ ต้องแสดงด้วยสัญลักษณ์ดังนี้: 

 
 หินซึ่งอยู่ใต้น้ าเสมอ ให้ใช้สัญลักษณ์ตามความลึก: 

  ๑. ที่ที่ไม่ทราบความลึก แต่หินถูกพิจารณาว่าเป็นอันตรายต่อการเดินเรือผิวน้ าบาง
ประเภท ที่สามารถเดินเรือในบริเวณรอบ ๆ นั้นได้ โดยการใช้สัญลักษณ์  “+” ร่วมกับเส้นอันตราย 
และสีฟ้า 

 
  ๒. ที่ที่ทราบความลึก, แสดงได้ท้ัง: 

   - สัญลักษณ์ + กับความลึกเป็นเมตร และเดซิเมตรอยู่ด้านข้างภายในวงเล็บ 
หรือ  

   - ด้วยตัวเลขความลึกน้ า ร่วมกับอักษรย่อส าหรับพ้ืนท้องทะเลที่เป็นหินที่อยู่
ด้านใต้ของหินนั้น (ดูหัวข้อลักษณะพ้ืนท้องทะเล) 

    เป็นการแสดงความลึกหินใต้น้ า ที่ไม่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือผิวน้ า 

    ตัวเลขแสดงความลึก ใช้ตัวเลขตามแบบการแสดงความลึกน้ า ใช้สีฟ้า
ที่แสดงพ้ืนที่น้ าตื้นร่วมด้วยเมื่อพิจารณาว่าเหมาะสม 

    ถ้าพิจารณาว่าหินเป็นอันตรายต่อการเดินเรือผิวน้ าบางประเภทที่
สามารถเดินเรือในพ้ืนที่ใกล้เคียงนั้น แต่ด้วยเหตุที่หินมีค่าความลึกตื้นกว่าความลึกน้ าในบริเวณนั้น
โดยทั่วไป สัญลักษณ์ของ + หรือเลขความลึกน้ า ให้แสดงในเส้นอันตรายที่บรรจบกัน  
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          หินใต้น้ าในพื้นที่ ที่ไมเ่ป็นอันตรายต่อการเดินเรือ 

      

   หินใต้น้ าในพื้นที่ ที่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือผิวน้ า 

 ปะการังที่จมอยู่ใต้น้ าและส่วนยอดของปะการัง ต้องแสดงในแผนที่ด้วยสัญลักษณ์
เดียวกันกับก้อนหินโดดเดี่ยวและก ากับด้วยอักษรย่อของปะการังตามความเหมาะสม 

 
 เรืออับปาง, พื้นที่ท้ิงมูลดิน สิ่งกีดขวาง (WRECK, FOUL GROUND, OBSTRUCTION) 

  - อักษรย่อ ‘Wk’ ต้องใช้ในทุกสัญลักษณ์บนแผนที่ที่เป็นเรืออับปาง 

  - เพ่ือให้ข้อมูลส าคัญกับชาวเรือ ความลึกน้ าน้อยที่สุดเหนือเรืออับปาง (หรือ ถ้าไม่
ทราบก็เป็นระยะปลอดภัยโดยประมาณ) ต้องแสดงบนแผนที่ด้วยสัญลักษณ์ตาม K08 และ K09. 
ข้อยกเว้นคือ เรืออับปางที่หลงเหลืออยู่ที่ถูกสร้างบนแผนที่ด้วยสัญลักษณ์ที่ทิ้งมูลดิน (ดูหัวข้อพ้ืนที่ที่
มีสิ่งกีดขวาง) ส าหรับเรืออับปางที่เห็นได้ทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนที่มูลฐานแผน ถ้าทราบความสูง
หรือความสูงแห้งน้ า ให้แสดงค่าในวงเล็บ สัญลักษณ์ K09 ให้ใช้กับเรืออับปางที่อยู่ในน้ าที่มีความลึก
กว่า ๒๐๐ เมตร 

  - เรืออับปางต้องแสดง ไม่ว่าจะอยู่ในความลึกใด เพราะมีความส าคัญต่อการเดินเรือ
ด าน้ า และเรือประมง แต่โดยปกติไม่จ าเป็นส าหรับความลึกที่ลึกกว่า ๒๐๐๐ เมตร (การลากอวน 
โดยปกติท าในน้ าลึกประมาณ ๔๐๐ เมตร และบางครั้งที่ความลึกมากกว่านั้น แต่ไม่เกิน ๒๐๐๐ เมตร) 

  - บนแผนที่มาตราส่วนกลาง เรืออับปางบางล าที่อยู่ในแผ่นดินอาจเว้นไม่น ามาแสดง
บนแผนที่ เพียงแต่ให้ค าเตือนไว้ ในหัวข้อเรืออับปาง ในที่ซึ่งไม่มีการลงสัญลักษณ์เรืออับปางนั้น เช่น 
‘Wrecks with more than 18  metres over them within 5  miles of the coast are not 
shown except in Lyme Bay.’ หมายเหตุค าเตือนนี้ไม่จ าเป็น ในที่ซึ่งมีการก าหนดชัดเจน เช่น ใน
พ้ืนที่น่านน้ าภายใน ที่มีการละเว้นแสดงเครื่องหมายทางเรือ และรายละเอียดประกอบ  

  - เป็นการส าคัญที่จะแสดงเรืออับปาง และรายละเอียดปะกอบอย่างเพียงพอบน
แผนที่มาตราส่วนใหญ่ที่สุดของแผนที่ระหว่างประเทศ เพ่ือการปลอดภัยต่อการเดินเรือระหว่าง
ประเทศ โดยไม่ต้องอ้างอิงกับแผนที่ของชาติอื่น ที่มีมาตราส่วนใหญ่กว่า  
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  - อักษรย่อ ‘Wks’ แสดงซ้ าได้ ถ้าจ าเป็น บนแผนที่มาตราส่วนกลางที่มีการแสดง
เรืออับปางจ านวนมาก และมีความจ าเป็นต่อการเดินเรือบนแผนที่ที่มีมาตราส่วนใหญ่กว่า  

  - สีฟ้าต้องน ามาใส่เพ่ิมบนเครื่องหมายเรืออับปาง ตามความลึกที่เรืออับปางนั้น
ตั้งอยู่ ดูหัวข้อสีของที่ตื้น 

  - อักษรย่อ ‘PA’, ‘PD’ และ ‘ED’ ให้ใส่ไว้กับสัญลักษณ์เรืออับปาง ตามที่เหมาะสม 
ดูหัวข้อสิ่งอันตรายที่สงสัย 

  - ซากเรืออับปางทางประวัติศาสตร์ (Historic wreck)  บางชาติพิจารณาว่าเรือ
อับปางนั้นมีความส าคัญในเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม (เช่น ด้วยอายุของซากเรือนั้น , หรือ
เป็นสุสานเรือ)  เพ่ือที่จะป้องกันซากเรือจากการถูกรบกวนโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้อง (เช่น นักประดา
น้ า, การเก็บกู้, การทิ้งสมอ). เรืออับปางเหล่านี้ต้องถูกก ากับด้วยข้อความ ‘Historic Wk’, or 
equivalent ที่เป็นสีม่วง โดยวางไว้ใกล้สัญลักษณ์  รายละเอียดเรืออับปางใด ๆ และทุ่นที่เกี่ยวข้อง
ต้องแสดงด้วยสีด า ร่วมทั้งอักษรย่อ ‘Wk’ด้วย ถ้ามีการก าหนดพ้ืนที่จ ากัด  ให้แสดงด้วยthis 
สัญลักษณ์พ้ืนที่จ ากัด (N0.1) บนแผนที่มาตราส่วนที่ใหญ่ที่สุด กับขอบเขตจ ากัดตามสัดส่วนจริง 
(เช่น ห้ามทิ้งสมอ, ห้ามท าการประมง เป็นต้น) สัญลักษณ์ท่ีใช้เป็นดังนี้: 

 
   ถ้าจ าเป็น ค าอธิบายอาจใส่ไว้ โดยเป็นข้อความสีม่วง เช่น: 

 
  แผนที่มาตราส่วนใหญ่ (Large scale chart) ที่มีมาตราส่วนใหญ่มากพอ ในกรณีที่
เรืออยู่เหนือน้ าทั้งหมด ให้แสดงเส้นโครงร่างของเส้นตัวเรือ ใช้แสดงด้วยเส้นปะถ้าถูกปกคลุมบาง
เวลา หรือใช้เส้นอันตราย ถ้าเรืออับปางนั้นอยู่ใต้น้ าตลอดเวลา โดยแสดงร่วมกับอักษรย่อ ‘Wk’ 
ความสูงเหนือมูลฐานความสูง หรือความสูงแห้งน้ าเหนือมูลฐานแผนที่ ให้แสดงค่าในวงเล็บ และ
ความลึกให้แสดงภายในเส้นอันตราย และใช้สีบก สีพ้ืนที่น้ าท่วมถึง หรือสีฟ้าภายในเส้นโครงร่างนั้น 
ตามความเหมาะสม 

 
  ถ้าแผนที่มีมาตราส่วนใหญ่ไม่พอที่จะแสดงเส้นโครงร่างเรืออับปาง ต้องใช้
สัญลักษณ์ตามย่อหน้าดังนี้  
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 เรืออับปางท่ีติดตื้น โดยมีบางส่วนของโครงสร้างเหนือมูลฐานแผนที่ ที่ซึ่งมาสามารถแสดง
สัญลักษณ์ตามมาตราส่วนได้ (plan view), ต้องใช้สัญลักษณ์นี้: 

 
  ถ้าทราบความสูงเหนือมูลฐานความสูง หรือความสูงแห้งน้ าเหนือมูลฐานแผนที่ ให้
แสดงในวงเล็บ การท าเช่นนี้จะช่วยให้เห็นความต่างระหว่างการเห็นเรืออับปางที่เห็นได้เฉพาะเมื่อ
ระดับน้ าลงเท่านั้น  

 เรืออับปางท่ีมีเสา และ/หรือปล่อง ที่เห็นได้เหนือมูลฐานแผนที่ ต้องแสดงด้วยสัญลักษณ์  
     กับข้อความ   หรือที่เทียบเคียง ความสูงหรือความสูงแห้งน้ าของเสาหรือปล่อง 

ให้แสดงไว้ในวงเล็บ เช่น: 

 
 เรืออับปางที่ได้รับการกวาดด้วยลวด หรือทราบความลึกน้อยสุดที่ได้จากนักประดาน้ า 
ต้องแสดงตัวเลขความลึกที่ได้จากการกวาด ล้อมรอบด้วยเส้นอันตราย กับก ากับด้วยอักษรย่อ ‘Wk’; 
สัญลักษณ์ความลึกจากการกวาด  K0 ต้องน ามาใส่ไว้ใต้เส้นอันตราย เช่น: 

 
 เรืออับปางที่ได้ความลึกน้อยที่สุดเหนือเรืออับปางด้วยการหยั่งน้ าเท่านั้น ต้องแสดง
ความลึกตามเรืออับปางที่ได้รับการกวาดด้วยลวด แต่ไม่มีสัญลักษณ์การกวาดด้วยลวด  เช่น: 

 
 เรืออับปางที่ได้ระยะปลอดภัยโดยการประมาณ ส าหรับเรืออับปาง (ในความลึกน้อยกว่า 
000 เมตร) ถ้าไม่ทราบค่าความลึกน้อยที่สุดที่อยู่เหนือเรืออับปาง, ถ้าเป็นไปได้ให้แสดงระยะ
ปลอดภัยด้วยการประมาณ  

  เพ่ือเลี่ยงความก ากวมที่อาจเกิดขึ้นจากการตีความสัญลักษณ์  และ ให้ใช้เส้น
‘safe clearance bar’ แสดงกับเรืออับปางที่ซึ่งพิจารณาว่ามีระยะปลอดภัยส าหรับความลึกที่แสดง
บนแผนที่ เช่น: 

  วิธีการในการประมาณระยะปลอดภัย บางข้อมูลของเรือจมมีความจ าเป็นต่อการ
ประมาณการ (เช่น ระยะดิ่งจากกระดูกงูจนถึงจุดสูงสุด ) เพ่ือให้สามารถน ามาประกอบในการ
ประมาณความสูงเหนือพ้ืนท้องทะเล ข้อมูลประกอบอ่ืน ๆ ของเรืออับปาง อาจน ามาพิจารณาด้วย
เช่นกัน (เช่น ลักษณะการจมตัว มันอาจจมโดยตะแคงนอนบนพ้ืนท้องทะเล ในกรณีนี้ระยะบีมของ
เรือจะน ามาประมาณความสูงของเรืออับปาง) 

  เมื่อได้ความลึกเรือที่น่าจะเป็นมากที่สุด ในต าบลที่ของเรืออับปาง น ามาเทียบกับ
ลักษณะเชิงภูมิประเทศของพ้ืนท้องทะเล ถ้าเป็นไปได้ให้พิจารณาร่วมกับข้อมูลส ารวจที่ ใหม่ที่สุด ถ้า
ต าบลที่ของเรืออับปางได้จากการประมาณการ ให้ใช้ความลึกที่ตื้นที่สุดภายในรัศมี ๒ ไมล์ทะเล ถัด
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จากนั้นก็จะได้ระยะความลึกปลอดภัย จากการลบความสูงที่มากที่สุดของเรืออับปางจากความลึกที่
น่าจะเป็นของพ้ืนท้องทะเล  

  ท้ายที่สุด ลบค่าระยะปลอดภัย คือ 5 เมตรออกจากค่าความลึกปลอดภัยที่น่าจะ
เป็น เพ่ือให้ได้ค่าความลึกปลอดภัย ในบริเวณน้ าตื้น, การประมาณระยะปลอดภัยนี้ ถ้ามีความเชื่อม่ัน
ในข้อมลูประกอบค่าระยะปลอดภัยอาจใช้น้อยกว่า 5 เมตร 

  ความลึกปลอดภัย อาจได้จากการประมาณที่ใช้กับสิ่งกีดขวางอ่ืน ๆ (เช่น ปากบ่อ 
(wellhead) , จุดฟุ้งกระจาย (diffuser), กังหันใต้น้ า (underwater turbines)) ที่ซึ่งมี และทราบ
ข้อมูลสิ่งกีดขวางอย่างพอเพียง (เช่น ระยะทางดิ่ง เป็นต้น)  

 เรืออับปางท่ีไม่ทราบความลึก และไม่สามารถประมาณคา่ความลึกปลอดภัยได้  

 เรืออับปางที่ไม่ทราบความลึกน้อยที่สุด และไม่สามารถประมาณระยะปลอดภัย ให้ใช้
สัญลักษณ์ ดังนี้: 

 
  สัญลักษณ์  ให้ใช้กับเรืออัปปางที่มีความลึกน้ าเกินกว่า ๒๐๐ เมตร  

  ส าหรับสัญลักษณ์เรืออับปางที่พิจารณาว่ามีศักยภาพที่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ
ผิวน้ าที่สามารถเดินเรือในบริเวณใกล้เคียง ต้องใช้เส้นอันตราย และสีฟ้าร่วมกัน ดังนี้: 

 
  การใช้สัญลักษณ์ K08 และ K09 ให้ทบทวนขนาดของเรือที่สามารถเดินเรือในพื้นที่
บริเวณใกล้เคียงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป (เช่น ทางเข้าร่องน้ าเดินเรือที่ได้รับการขุด เป็นต้น) 

การเปลี่ยนเกณฑ์ส าหรับเรืออับปาง (Changing criteria for wreck) หัวข้อเรืออับปาง
ให้ค าแนะน าการใส่สัญลักษณ์เรืออับปางใหม่ในแผนที่ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีการใช้เกณฑ์ที่
แตกต่างกัน ระหว่าง K08 และ K09 ส าหรับเรืออับปางที่ผ่านมา ใช้ค่าที่ก าหนดส าหรับการประมาณ
ค่าความลึกเหนือเรืออับปาง (เช่น ๒๐ เมตร และ ๒๘ เมตร) เกณฑ์มีความต่างกันไประหว่างชาติต่าง 
ๆ และเวลาที่เปลี่ยนไป (เนื่องจากอัตราการกินน้ าลึกของเรือที่เพ่ิมขึ้น) ค าว่า ‘non-dangerous 
wreck’ แต่เดิมใช้ส าหรับสัญลักษณ์ ตาม K09 แม้ว่าเรืออับปางอาจเป็นอันตรายต่อเรือที่สามารถ
เดินเรือในพ้ืนที่ และบริเวณใกล้เคียง  โชคร้ายที่ผู้ใช้แผนที่ไม่จ าเป็นต้องตระหนักถึงความจริงข้อนี้ 
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาเรืออับปาง สัญลักษณ์เหมือนกันอาจถูกใช้ใน
ความหมายที่ต่างกัน ในเชิงอุดมคติสัญลักษณ์ที่ใช้บนแผนที่ ตาม K08 และK09 ควรมีการประเมิน
อีกครั้งเพื่อจะให้เป็นไปตามค าแนะน าข้างต้น  

  - ถ้าแหล่งข้อมูล และความรู้ไม่เอ้ือต่อการประเมินสัญลักษณ์ K08 และ K09 บน
แผนที่ ได้ในทันที, ควรมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ เพ่ือลดความสับสนที่อาจเกิดขึ้น ตามล าดับพื้นที่ที่
มีความส าคัญเร่งด่วน ดังนี้: 
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  - ค าอธิบาย (หรือการอ้างอิงค าอธิบายในบรรณสารการเดินเรือ) ความไม่ต่อเนื่องที่
เป็นไปได้ระหว่างความหมายของสัญลักษณ์ K08 และ K09 บนแผนที่ ต้องให้ข้อมูลเทียบเคียงกับ 
INT 1 ของแต่ละชาติ และอาจเพิ่มค าเตือนไว้บนแผนที่ด้วย 

  - เครื่องหมาย K09 ที่ยังคงอยู่ อาจถูกปรับปรุง ตามสูตรดังนี้: 

   ๑. ยังคงใช้ K09 ในพ้ืนที่ที่น้ าลึกกว่า 100 เมตร 

   ๒. ในน้ าตื้นกว่า ๑๐๐ เมตร แก้จาก K09 เป็น K30 กับค่าความลึกปลอดภัย
ที่แต่เดิมใช้เกณฑ์ต่างกัน ระหว่าง K08 และ K09 (ให้เอาใจใส่เกณฑ์ท่ีใช้ที่อาจเปลี่ยนแปลง เมื่อเวลา
เปลี่ยนไป) 

   ๓. ถ้าผลของการกระท าท าให้เกิดความหนาแน่นข้อมูลมากเกินไป ให้เลือก
แสดงขอบเขตของพ้ืนที่ หรือสัญลักษณ์เรืออับปางที่ใช้รวมเข้ากับเส้นอันตรายที่ขยายขนาดออก  

   ๔. ใส่ใจเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีผลลัพธ์ที่ผิดปกติหลงเหลืออยู่ เช่น เรืออับปางกับ
ระยะปลอดภัยที่มากกว่าความลึกน้ าโดยรอบ; ในกรณีเช่นนี้ ข้อมูลเดิมต้องท าการประเมินใหม่ หรือ
ถ้าไม่สามารถกระท าได้ ไม่ให้ท าการเปลี่ยนสัญลักษณ์ 

  - ฐานข้อมูลของเรืออับปางที่มีการบ ารุงรักษา จะช่วยให้การประเมิน และการ
พิสูจน์ว่าเหตุใดจึงเลือกใช้สัญลักษณ์นั้น ๆ  

 พื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวาง (Foul Area) เป็นพ้ืนที่ที่มีสิ่งอันตรายต่อการเดินเรือที่ไม่ได้น ามา
สร้างบนแผนที่ซึ่งมอียู่เป็นจ านวนมาก  

  พ้ืนที่ที่ต้องแจ้งเตือนชาวเรือถึงสิ่งอันตรายที่หลงเหลือในพ้ืนที่ ค าว่า ‘foul area’ 
ไม่ควรน ามาใช้กับชั้นตะกอนดินอ่อนนุ่ม กับที่ไม่มีขอบเขตชัดเจนแน่นอน เช่น โคลน หรือทราย เป็นต้น; 
กับพ้ืนที่ที่มีสิ่งกีดขวางเช่นสาหร่ายทะเล หรือพืชน้ าในพ้ืนที่ (ถ้าไม่ติดกับหิน หรือสิ่งกีดขวางอ่ืน); 
หรือวัสดุอ่ืนที่ไม่ก่อเกิดความเสียหายต่อเรือ  

  พ้ืนที่ที่มีสิ่งกีดขวางซึ่งปลอดภัยต่อการเดินเรือ แต่ควรหลีกเลี่ยงส าหรับการทิ้งสมอ 
และการท าประมงหน้าผิวดิน (เช่น เรืออับปางที่หลงเหลืออยู่ กับ แท่นที่ได้รับการก าจัดออกไป) 

  มีความส าคัญที่แยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างสองลักษณะของ ‘Foul’ บนแผนที่ 
ดังนั้น ค าว่า‘Foul’ ควรเลี่ยงที่ใช้บนแผนที่ เนื่องมาจากการที่อาจท าให้เกิดความสับสนต่อผู้ใช้แผนที่ 
(หมายเหตุ: ในประวัติศาสตร์, การใช้งานในสองลักษณะ ได้มาจากการสร้างค าศัพท์ในการเดินเรือที่
ต่างกัน เช่น Foul Area ในความหมายของ US และ Foul Ground ในความหมายของ UK เป็นต้น) 

  พ้ืนที่ที่มีสิ่งกีดขวางต้องแบ่งด้วยเส้นอันตราย (K1 ดูหัวข้อเส้นอันตราย) เติมด้วยสีฟ้า 
ข้อมูลเพ่ิมเติมอาจเป็นตามหนึ่งหรือสองลักษณะดังนี้: 

   - ข้อความที่เหมาะ เพ่ือจะอกคุณลักษณะของสิ่งอันตรายต่อการเดินเรือที่ยัง
ไม่ได้รับการส ารวจ เช่น  ‘numerous rocks’, ‘numerous obstructions’, ‘coral heads’ กับ
ค าอธิบายเพิ่มเติมที่เก่ียวข้อง ถ้าต้องการ; 
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   - การใส่ข้อมูลเชิงอุทกศาสตร์ที่มีอยู่ ให้เหมาะกับลักษณะทางธรรมชาติของ
พ้ืนที่นั้น กับข้อความอธิบายที่เกี่ยวข้อง ถ้าต้องการ เพ่ือใช้อธิบายการส ารวจที่ยังไม่สมบูรณ์ และสิ่ง
อันตรายที่ยังเหลืออยู่ 

  ข้อความ หรือ  ไม่ควรน ามาใช้ 

 สัญลักษณ์ของพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวาง ควรจะใช้สัญลักษณ์แบบจุด เพ่ือบอกถึงพ้ืนที่บริเวณ
เล็ก ๆ ของสิ่งหักพังบนพื้นท้องทะเล เช่น ซากเรืออับปางที่กระจัดกระจายอยู่ สมอท่ีถูกทิ้งไว้ บริเวณ
ที่มีการถอนแท่นขุดเจาะออกไป: 

 
หมายเหตุ: แท่นขุดเจาะที่ถูกตัดให้สูงจากพ้ืนท้องทะเล ต้องแสดงบนแผนที่เป็นสิ่งกีดขวาง ดูหัวข้อ
สิ่งกีดขวางใต้น้ า 

  ถ้าทราบความลึกเหนือพ้ืนที่ที่มีสิ่งกีดขวางให้แสดงภายในวงเล็บ วางไว้ทางข้างของ
สัญลักษณ์ เช่น: 

 
 พื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางที่มีขนาดใหญ่กว่า ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์ ตรงกลาง 
กลางวงกลม ที่วางไว้ภายขอบเขตของเส้นปะตามรูปร่างของขอบเขตพ้ืนที่ พ้ืนที่ใหญ่พอที่น ามาแสดง
บนแผนที่ตามสัดส่วนจริงบนมาตราส่วนแผนที่: 

 
 ส าหรับพื้นที่ที่มีขนาดแผ่ขยายกว้างออกไป ให้ใช้สัญลักษณ์  แสดงตามแนวเส้นปะ 
แสดงขอบเขต ให้แสดงห่างกันทุก 40มม. หรือใกล้กว่า แต่ต้องไม่เกิน 50มม.: 

 
  สีของพ้ืนหลังให้เป็นไปตามสีของความลึกในพ้ืนที่ ไม่ใช้ข้อความ ‘Foul ’ หรือ 
‘Foul Ground’  

 สิ่งกีดขวางใต้น้ า (Submerged obstruction) ที่มีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับมาตราส่วน
แผนที่ต้องแสดงบนแผนที่ในลักษณะเดียวกับเรืออับปาง แต่ก ากับด้วยอักษรย่อ ‘Obstn’ แทนที่ 
‘Wk’ ข้อมูลเพ่ิมเติมอาจแสดงในต าแหน่งของข้อความ ‘Obstn’ด้วยข้อความอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ืบอก
ถึงคุณลักษณะของสิ่งกีดขวางใต้น้ านั้น เช่น ‘ODAS’, ‘Diffuser’ สิ่งกีดขวางใต้น้ าที่มีขนาดใหญ่กว่า 
ต้องแสดงบนแผนที่ร่วมกับเส้นอันตราย และข้อความก ากับ  สีฟ้าต้องน ามาใช้ร่วมด้วยในบริเวณของ
สิ่งกีดขวางนั้นตามความลึก และในทุกกรณีที่ซึ่งความลึกน้ าน้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ที่ไม่ได้รับการ
ส ารวจ 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๔-๑๐๒ 

 

 

 

 ความปั่นป่วนของน้ า : ระลอกน้ าต่ าง  ๆ คลื่ นหัวแตก และน้ าวน ( WATER 
TURBULENCE: OVERFALLS, RACES, TIDE RIPS, BREAKERS, EDDIES) 

 ระลอกน้ าต่าง ๆ (Overfalls, races and tide rips) ที่เป็นอันตรายต่อเรือ ต้องแสดง
ด้วยกลุ่มของสัญลักษณ์ แทนความปั่นป่วนของน้ า ดังนี้: 

 
  ข้อความที่แสดงร่วมด้วย เพ่ือใช้บ่งบอกต าบลที่ของระลอกน้ าในขณะน้ าขึ้นและลง 
ในบริเวณที่ระลอกน้ าครอบคลุมบริเวณกว้างในแผนที่ ให้แสดงข้อความชื่อของระลอกน้ าใน
สัญลักษณ์ด้วย 

 คลื่นหัวแตกที่ไม่ได้รับการส ารวจ ต้องแสดงแทนด้วยสัญลักษณ์ที่ครอบคลุมพ้ืนที่
โดยประมาณ ดังนี้: 

 
 สิ่งอันตรายที่สงสัย (DOUBTFUL DANGER) อักษรย่อสากล    ต้อง
ไม่เขียนตัวเต็มหรือแปลเป็นภาษาอ่ืน ไม่มีการใช้วงเล็บ     จุดทศนิยมร่วมด้วย เขียนด้วยตัวเอียงใน
เมื่อหมายถึงสิ่งที่เกี่ยวกับน้ า เช่น ที่ตื้น หรือเรืออับปางใต้น้ า ที่ตื้นที่สงสัย (Doubtful shoal) ต้อง
แสดงโดยใช้เส้นอันตรายล้อมรอบ หรือเส้นชั้นความลึกที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม  เส้นความลึกที่มี
อยู่ไม่ควรยื่นออกไปรวมที่ตื้นเหล่านี้  

หมายเหตุ: ใน Technical Resolution 1/1947 และที่แก้ไข แนะน าให้หน่วยงานอุทกศาสตร์  
ทบทวนข้อความที่ใช้บนแผนที่ และก าจัดข้อความซึ่งไม่อ้างอิงถึงสิ่งอันตรายต่อการเดินเรือตามจริง 
หรือที่เป็นไปได้ ถ้ามีความจ าเป็น อักษรย่อ และ  ให้ใช้กับสิ่งอ่ืนนอกเหนือจากสิ่ง
อันตราย  

 PA, หมายถึงต าบลที่โดยประมาณ (Position approximate) ต้องใช้เพ่ือระบุต าบลที่ที่
ต้ืน, เรืออับปาง และอ่ืน ๆ หรือสิ่งอ่ืนที่มีข้อมูลต าบลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ยึดตรึงอยู่กับที่  

 
 PD, หมายถึงสงสัยในต าบลที่ (Position doubtful) ต้องใช้เพ่ือระบุเรืออับปาง, ที่ตื้น 
และอ่ืน ๆ ที่ได้รับจากการรายงานในหลายต าบลที่ และท้ังหมดไม่ได้รับการยืนยัน 
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 ED, หมายถึงสงสัยในความคงอยู่ (Existence doubtful) ต้องใช้เพ่ือระบุความคงอยู่ของ
หิน, ที่ตื้น, และอ่ืน ๆ ที่เป็นไปได้ แต่ไม่ได้รับการยืนยัน (บางครั้งถูกเรียกว่า ‘vigia’) 

 
 SD, หมายถึง สงสัยในความลึก (Sounding doubtful) ต้องถูกใช้เพ่ือระบุความลึกเหนือที่ตื้น 
หรือ หินที่ซึ่งมีตัวเลขความลึกน้อยกว่าที่แสดงบนแผนที่ แต่ไม่สงสัยในต าบลที่ของเลขความลึกน้ านั้น 

 
 สิ่งอันตรายจากการรายงาน (Reported danger) การปรากฏของสิ่งอันตรายจากการ
รายงาน โดยปกติในพื้นที่ที่ไม่ได้รับการส ารวจ หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ ให้เตือนนักเดินเรือถึงความคง
อยู่ของที่ตื้นที่อาจหลงเหลือในพ้ืนที่ ความลึกที่ได้จากการรายงาน โดยการเดินเรือผ่านในที่ซึ่งพบ
อันตรายต่อการเดินเรือ ดังนั้นให้แสดงบนแผนที่ร่วมกับค าว่า ‘Rep’ ถ้าไม่มีความชัดเจนของเลขน้ าที่
ใช้ในการท าแผนที่ และข้อมูลที่มีในดัชนีแผนที่ที่ตัวเลขน้ าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตัวของเลขน้ า ที่เป็น
เส้นโดดเดี่ยว 

 
  เส้นอันตราย และสีฟ้า ให้ใช้เพ่ือเน้น อันตรายจากการรายงานในที่ที่เหมาะสม ไม่
ปกติท่ีจะแสดงรวมไว้ในค าอธิบายเพิ่มเติมบนแผนที่  

  ความถูกต้องในแนวระดับ และแนวดิ่งของสิ่งอันตรายจากการรายงาน (The 
horizontal and vertical accuracy of reported danger) ที่ต่างกันอย่างมาก, ขึ้นอยู่กับเครื่องมือ
ที่ใช้ใน ขณะที่ท าการรายงาน วันที่ที่ใช้ในการรายงานช่วยนักเดินเรือได้เป็นอย่างมาก วันที่ใช้ระบุว่า
ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือเพียงใด ดังนั้นการรายงานกลายเป็นที่สงสัยมากยิ่งขึ้น ถ้าสิ่งอันตรายที่
เหลืออยู่นั้นไม่ได้รับการยืนยัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในน่านน้ าที่เดินเรือบ่อยครั้ง ที่ซึ่งช่วยให้ชาวเรือ  
ทราบวันเวลาที่มีการรายงานสิ่งอันตรายนั้น ตัวอักษรย่อ และปีท่ีรายงานให้แสดงในวงเล็บ  

 
  ถ้าไม่มีความสงสัยในความถูกต้องของของทั้งต าบลที่ และความลึกจากการรายงาน 
ให้ใช้ข้อความเช่น ‘PA’และ/หรือ ‘SD’ เพ่ิมเติมไว้ด้วย 

 ลักษณะพื้นท้องทะเลโดยทั่วไป (NATURE OF THE SEABED: GENERAL) ต้องให้
ลักษณะตามธรรมชาติของพ้ืนท้องทะเลไว้อย่างเพียงพอ ส าหรับจุดประสงค์ดังนี้: 

   - ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการจับยึดในขณะทิ้งสมอ; 

   - ช่วยในการประเมินเสถียรภาพของที่ตื้น และข้อแตกต่างของหินจากวัสดุ
อ่ืนที่มีความร่วน เมื่อต้องเดินเรือผ่านในที่ตื้น; 

   - แสดงต าบลที่ปลอดภัยในขณะน้ าลง; 

   - แสดงลักษณะตามธรรมชาติของพ้ืนท้องทะเลในที่ลึกกว่าแก่ชาวประมง 
และชาวเรือด าน้ า 
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  สีวัสดุของพ้ืนท้องทะเล (Colours of seabed material) ไม่มีความส าคัญต่อการ
เดินเรือ และสามารถละไว้ได้   

  ในบริเวณน้ าลึก (Deep water) ให้แสดงลักษณะตามธรรมชาติของพ้ืนท้องทะเลใน
ความลึกจนถึง 0000 เมตร และน้อยกว่า ถ้าพิจารณาว่าเป็นประโยชน์ อาจแสดงในที่มีความลึก
มากกว่านี้ได ้

  สัญลักษณ์และอักษรย่อ ให้เขยีนเต็ม ส าหรับสัญลักษณ์ของหิน ดูหัวข้อหิน 

  ตัวอักษรย่อของลักษณะพ้ืนท้องทะเลตามธรรมชาติ  ต้องเขียนโดยตัวแรกเป็น
ตัวพิมพ์ใหญ่; ตัวย่อส าหรับระบุคุณภาพต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น  

  แบบของอักษรย่อ เป็นตัวเอียง ดูหัวข้อพ้ืนท้องทะเลแบบผสม ส าหรับการใช้
เครื่องหมายวรรคตอน 

 ลักษณะวัสดุที่อยู่ใต้พื้นท้องทะเล (Underlying material) ในที่ซึ่งมีประเภทพ้ืนท้อง
ทะเลที่ต่างจากประเภทของวัสดุที่อยู่บนผิวหน้าของพ้ืนท้องทะเล ให้เขียนตัวอักษรย่อระบุคุณภาพ
ของวัสดุตามล าดับจากบนลงล่าง เขียนแยกกันโดยเครื่องหมาย ‘/’  

 
 พื้นท้องทะเลแบบผสม (Mixed qualities) ถ้าทราบโดยละเอียดตัวแรกเป็นลักษณะส่วน
ใหญ่ของพ้ืนท้องทะเลเว้นจากคุณลักษณะอ่ืนด้วนเครื่องหมายจุดทศนิยม หรือใช้เว้นช่องว่างเล็กน้อย 
โดยจะไม่ใช้จุดทศนิยมหลังตัวอักษรย่อระบุคุณลักษณะพ้ืนท้องทะเลที่อยู่ท้ายสุด 

 

 ลักษณะตามธรรมชาติของพื้นท้องทะเล : ในบริเวณน้ าท่วมถึง (NATURE OF THE 
SEABED: INTERTIDAL AREAS) การแสดงอักษรย่อส าหรับบริเวณพ้ืนท้องทะเลที่ด้านล่างของพ้ืน
ท้องทะเลนั้นไม่ใช่หิน หรือประกอบด้วยปะการัง ต้องเขียนเส้นแนวน้ าลง ด้วยเส้นปกติต่อเนื่อง (แต่
ให้ดูหัวข้อสีความลึกมาตรฐาน และท่ีตื้น ส าหรับข้อมูลที่เก่ียวกับชั้นความลึกน้ า)  

 ระหว่างแนวเส้นขอบฝั่งกับเส้นแนวน้ าลงต่ า ให้ใช้เส้นปะส าหรับการบอกถึงขอบเขต
พ้ืนที่ที่มีลักษณะพ้ืนท้องทะเลแตกต่างกัน ดังนี้: 

  ในอีกทางเลือกหนึ่ง, ในบริเวณพ้ืนที่เล็ก ๆ ที่มีพ้ืนท้องทะเล เป็นกรวด ก้อนเล็ก ๆ 
ให้แสดงสัญลักษณ์ด้วยวงกลมเล็ก ๆ รูปแบบต่าง ๆ  

 พื้นที่ท่ีเป็นหิน (Rocky area) (ดูหัวข้อหินประกอบ) ในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นหินที่โผล่พ้น
น้ า เมื่อน้ าลง ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์ของขอบฝั่งหินเพ่ือแสดงขอบเขตของหิน แม้ว่าจะวางตัว
ต่อเนื่องลงไปบริเวณใต้น้ าก็ตามที  
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 ยอดหินที่มีนัยส าคัญ หรือก้อนหินมนก้อนที่อยู่โดดเดี่ยว ที่เล็กเกินกว่าแสดงสัญลักษณ์
ของขอบหินได้นั้น ให้แสดงยอดหินด้วย * (ดูหัวข้อหิน) ซึ่งไม่ใช่ด้วยการก ากับด้วยอักษร ‘R’ 

 พืดปะการังและแนวปะการัง (Coral reef and foreshore) ในบริเวณที่ปะการังโผล่
พ้นน้ า เมื่อน้ าลง ให้ใช้สัญลักษณ์ขอบของปะการังแสดงขอบเขตที่แห้งน้ าของปะการัง แม้ว่าจะ
ต่อเนื่องไปจนถึงที่อยู่ใต้น้ าก็ตาม หรือทางขอบปะการังในบริเวณน้ าท่วมถึงด้านทะเลที่เป็นทั้งทราย
และปะการัง  ให้ก ากับด้วยตัวอักษรย่อ ‘S’บริเวณขอบของฝั่งปะการังด้านทะเล  

  เมื่อใช้สัญลักษณ์ขอบฝั่งปะการังนี้แล้ว จะไม่มีการกับอักษรย่อบอกว่าเป็นปะการังอีก 
ส าหรับพืดปะการัง และยอด ดูหัวข้อหิน 

 ลักษณะพื้นท้องทะเล: นอกเส้นแนวน้ าลง (NATURE OF THE SEABED: OUTSIDE 
THE LOW WATER LINE) ในบริเวณนอกแนวเส้นน้ าลงต่ า ต้องใช้ตัวอักษรย่อแสดงลักษณะ
ธรรมชาติของพ้ืนท้องทะเล โดยตัวอักษรย่อเหล่านี้ใช้เพ่ิมเติมส าหรับสัญลักษณ์ของหินใต้น้ า (ดูหัวข้อ
หิน) ถ้าเป็นไปได้ให้แสดงแสดงที่ตื้นทั้งหมดบนพื้นท้องทะเลที่อาจใช้ทอดสมอ ในบริเวณอ่ืนให้แสดง
ลักษณะตามธรรมชาติของพ้ืนท้องทะเล เพ่ือแสดงการเปลี่ยนแปลง และส่วนประกอบของวัสดุพ้ืน
ท้องทะเลนั้น แนะน าให้มีการแสดงตัวอักษรย่อห่างกันมากที่สุดไม่เกิน 50มม. บนแผนที่ การใช้
ข้อมูลลักษณะพื้นท้องทะเล ส าหรับบริเวณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงน้อย และมีข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
อุทกศาสตร์ล่าสุดไม่เพียงพอ ให้อยู่ในดุลยพินิจที่จะน าข้อมูลแผนที่เก่ามาใช้ ทั้งนี้ตัวอักษรย่อไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับเลขความลึกน้ า 

 ประเภทพื้นท้องทะเลที่มีลักษณะพิเศษ : สันทราย สาหร่าย และน้ าพุ (SPECIAL 
SEABED TYPES: SANDWAVES, KELP, SPRINGS) พ้ืนที่เป็นสันทรายซึ่งเป็นอันตรายต่อการ
เดินเรือ เพราะมีความลึกน้ าน้อยกว่าที่ส ารวจ ทั้งการส ารวจอาจเกิดข้ึนในเวลาที่ไม่ตรงกับการเกิดข้ึน
ของสันทราย จากการศึกษาพบว่าการเคลื่อนตัวของสันทรายมีผลเกี่ยวเนื่องกับสภาวะอากาศที่สงบ
ไม่รุนแรง และเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นในเวลาหนึ่งตามวงรอบของระดับน้ า ดังนั้นการให้ข้อมูลสันทรายใน
แผนที่และบรรณสารการเดินเรืออ่ืนนั้น จึงมีความส าคัญต่อชาวเรือ ให้ระวังเป็นพิเศษในการลดทอน
ความละเอียดของความลึกน้ าในบริเวณสันทราย ซึ่งโดยปกติจะมีรูปแบบของเส้นความลึกน้ าที่
ซับซ้อน และการช่วยแสดงให้เห็นภาพของความลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างยอดกับท้องของสัน
ทรายมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม การท าเช่นนี้อาจไม่พอต่อการเตือนเนื่องจากความลึกของยอดกับสัน
ทรายนี้อาจอยู่ระว่างเส้นความลึกน้ ามาตรฐาน หรือการแสดงยอดกับท้องของสันทรายอาจไม่เหมาะ
กับมาตราส่วนของแผนที่ หรืออ่ืน ๆ การใช้สัญลักษณ์ของสันทรายเพ่ือดึงความสนใจจากชาวเรือ 
โดยเป็นการใช้งานสัญลักษณ์สันทรายร่วมกับการก ากับข้อความ และบันทึกเพ่ิมเติมให้กระท าได้ถ้า
เป็นประโยชน์  
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 สัญลักษณ์สันทราย ดังนี้: 

 
  ในพ้ืนที่ของสันทราย ต้องแสดงหรือวางสัญลักษณ์ให้ใกล้กับความลึกน้ าที่มี
นัยส าคัญมากที่สุด นั่นคือที่ตื้นที่สุดบนแผนที่  การกระท าเช่นนี้ เพ่ือดึงความสนใจของชาวเรือ และ
ยังบอกถึงระดับของความไม่แน่นอนของความลึกน้ าบนแผนที่ด้วย ความลึกน้ าวิกฤตในบริเวณ     
สันทรายต้องถูกแจ้งโดย ปชร. ด้วย โดยการใช้สัญลักษณ์สันทราย อาจใช้สัญลักษณ์เดี่ยว ๆ (เช่น 
ปราศจากข้อมูลความลึกที่เกี่ยวข้อง) ในที่ซึ่งพิจารณาแล้วว่าไม่มีความจ าเป็น ในการแสดงเลขความ
ลึกน้ านั้น ส าหรับการใช้สัญลักษณ์หลายอัน สามารถกระท าได้ เพ่ือแสดงขอบเขตพ้ืนที่ของสันทราย  

  ในที่ซึ่งได้รับการส ารวจซ้ าเป็นประจ า ที่ทราบความลึกน้อยสุดที่เปลี่ยนแปลงไป ให้
แสดงที่ตื้นที่สุดในที่เกิดในรอบของเวลาที่มีการส ารวจในหลายครั้งนั้นมาแสดงบนแผนที่ การใช้งาน
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจต่างเวลากันควรใช้ด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรมองข้ามความลึกมีที่ลึก
มากขึ้น ที่มีผลในระยะเวลานาน ๆ เพ่ือแสดงให้เห็นการใช้ข้อมูลส ารวจต่างเวลากัน ให้แสดง เลข
ความลึกน้ าด้วยอักษรตัวตรง และ/หรือใส่เวลาไว้ในวงเล็บเพิ่มไว้ด้วย   

  ถ้าทราบขอบเขตพ้ืนที่ของสันทราย ที่พิจารณาแล้วว่ามีความส าคัญต่อการเดินเรือ 
ให้ก ากับข้อความ‘Sandwaves’ หรือเทียบเคียง หรือใช้สัญลักษณ์สันทรายหลายอันที่ไม่เกี่ยวกับ
ความ การวางข้อความและสัญลักษณ์ให้วางใกล้บริเวณที่มีความลึกวิกฤตที่อาจเป็นอันตรายต่อการ
เดินเรือได้ ในอีกทางหนึ่งให้แสดงขอบเขต และความสูงสันทรายในดัชนีแผนที่ (source diagram) 
และอาจเป็นประโยชน์ในการแสดงเวลาที่ท าการส ารวจก ากับไว้ในดัชนีแผนที่นี้ด้วย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการส ารวจที่ท ามาเป็นระยะเวลานานแล้ว 

  อาจแสดงอันตรายของสันทรายที่มีต่อการเดินเรือในบันทึกค าเตือนบนแผนที่ กับ
ก ากับข้อความ ‘(see Note)’ หรือที่เทียบเคียงไว้ข้างสัญลักษณ์หรือข้อความระบุสันทราย: 

 
  ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสันทรายให้ใส่ไว้ในบรรณสารเดินเรือ Sailing Directions 
และให้ระบุการอ้างอิงบรรณสารนี้ไว้ในบันทึกค าเตือนบนแผนที่ด้วย 

 ท่าเรือ: ข้อบังคับและข้อจ ากัด (HARBOURS:  REGULATIONS AND LIMITS) กฎ 
หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการเดินเรืออาจพบได้ใน Sailing direction, หรือบรรณสารอ่ืน ๆ โดยปกติ  
ไม่ต้องน ามาแสดงบนแผนที่เดินเรือเว้นเสียแต่ว่า: 

  ๑. ในขอบเขตที่มีกฎ หรือระเบียบอ่ืนบังคับใช้อยู่ สามารถน ามาแสดงบนแผนที่ได้ 
เช่น พ้ืนที่ที่ห้ามการเดินเรือ พ้ืนที่จ ากัดการทิ้งสมอ หรือที่แนะน า และขอบเขตของทางเดินเรือ     
จุดเลี้ยว และอ่ืน ๆ  

  ๒. เว้นแต่ว่า พื้นที่นั้นมีความส าคัญต่อความสนใจที่จะเน้นให้เห็นการบังคับในพื้นที่ 
เช่น จุดที่เกี่ยวกับการรายงาน เป็นต้น  
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๔-๑๐๗ 

 

 ขอบเขตท่าเรือ (harbour limits) ต้องน ามาแสดงบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ เพ่ือให้
ข้อมูลชาวเรือในเรื่องกฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตท่าเรือแสดงทางด้านทะเลเท่านั้น โดยใช้
สัญลักษณ์เส้นปะสีม่วง ปะกอบด้วยข้อความ ‘Harbour Limit’ ‘Limit of Port of ....’ หรือที่
เทียบเคียงตามแนวเส้นขอบเขต ในด้านที่อยู่ในเขตอ านาจของท่าเรือ  

 
  

 ท่าเรือ: พื้นที่จอดเรือ, ที่ทอดสมอ และพื้นที่ห้ามทอดสมอ ; การจอดเรือ; พื้นที่คอย
(HARBOURS:  ANCHORAGES, ANCHOR BERTHS AND PROHIBITED ANCHORAGES; 
MOORINGS; WAITING AREAS) 

 พื้นที่ทิ้งสมอกับขอบเขตที่ก าหนดโดยหน่วยงานที่มีอ านาจควบคุม ให้ลงบนแผนที่ด้วย
เส้นปะสีม่วง ระบุด้วยการใช้สัญลักษณ์สมอวางระหว่างเส้นปะแสดงขอบเขต โดยมีช่วงห่างกัน 40
มม. หรือน้อยกว่า แต่ไม่เกิน 50มม.  ในขอบเขตนั้น สามารถแสดงสัญลักษณ์สมอได้มากกว่า 1 อัน
ด้วยขนาดที่เหมาะสม   

 
 หมายเลข ช่ือของพื้นที่ทิ้งสมอ หรือพื้นที่ทิ้งสมอส าหรับเรือบางประเภท ควรระบุไว้ด้วย 
โดยสัญลักษณ์สมอตั้งตรง ตัวอักษรตัวเอียง สีม่วงทั้งหมด ในที่ว่างที่ลงสัญลักษณ์ได้ โดยขนาดของ
ตัวหนังสือ และสัญลักษณ์ ปรับขนาดตามความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

 
  ภายในพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่ทิ้งสมอ อาจแสดงจุดจอดทอดสมอท่ีแท้จริงด้วย 

  บนแผนที่มาตราส่วนเล็กที่ไม่สามารถแสดงขอบเขตพ้ืนที่ทอดสมอได้ ให้ใช้
สัญลักษณ์สมอ และข้อความสีม่วง 

 ทุ่นผูกเรือ ต้องแสดงสัญลักษณ์ทุ่น กับวงกลมเล็กบนส่วนบน เพ่ือใช้แยกเยอะข้อแตกต่าง
ของทุ่นนั้นรูปร่างทุ่นเป็นตัวเลือก แต่ต้องมีวงกลมต าบลที่ที่ฐานของสัญลักษณ์ทุ่น โดยสัญลักษณ์อาจ
เป็นแบบทึบ หรือแบบโปร่งก็ได้ ดูหัวข้อสีของทุ่น และกระโจม โดยปกติไม่มีการใช้อักษรย่อแสดงสี 
ถ้าทุ่นนั้นไม่ใช้เป็นเครื่องหมายในการเดินเรือ เช่นระบบทุ่นของ IALA Maritime Buoyage System 

 
 ทุ่นผูกเรือที่มีไฟ ให้แสดงบนแผนที่ เช่นเดียวกับทุ่นไฟปกติ ดูหัวข้อทุ่นไฟ กับเปลวไฟ 
และค่าไฟ  

 
หมายเหตุ  ชื่อ หมายเลขที่อ้างถึงทุ่น ให้แสดงด้วยตัวอักษรตัวเอียง สีด าใกล้กับสัญลักษณ์ทุ่น  
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๔-๑๐๘ 

 

 ทุ่นผูกเรือที่มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โทรศัพท์ โทรเลข ให้แสดงร่วมกับสัญลักษณ์
สายเคเบิลใต้น้ า (สีม่วง) ที่ตรงมายังทุ่น  

 
  ส าหรับระบบทุ่นที่เกี่ยวกับแท่นผลิตไกลฝั่ง (offshore production) ดูหัวข้อสีของ
กระโจม 

 ทางที่แนะน า และเส้นทางโดยท่ัวไป (RECOMMENDED TRACKS AND ROUTEING: 
GENERAL) ประเภทของทาง และเส้นทางได้กล่าวไว้ เพ่ือให้ภาพของหลักการทั่วไป ก่อนให้
รายละเอียดคุณลักษณะ ทางที่แนะน า (recommended track) โดยทั่วไปไม่บังคับภายใต้ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อบังคับของเส้นทาง (routing) อาจมีความซับซ้อน ส าหรับการก าหนดความหมายเกี่ยวกับเส้นทาง 

ค าว่า ‘Recommended tracks’ ในความหมายกว้าง ๆ รวมถึงร่องน้ า (channel) ทาง
เดินเรือ (fairway) ที่ได้รับการแนะน า ส าหรับเหตุผลทางอุทกศาสตร์เพ่ือการแนะน าความปลอดภัย
ระหว่างบริเวณความลึกที่ตื้นกว่า สิ่งกีดขวาง เกาะ และอ่ืน ๆ ที่ก าหนดใน IMO’s Ships’ Routing 
ดังนี้: 

  A route which has been specially examined to ensure so far as possible 
that it is free of dangers and along which ships are advised to navigate. 

(บริเวณที่ถูกตรวจสอบเป็นพิเศษ เพ่ือให้มั่นใจเท่าที่เป็นไปได้ว่าปราศจากสิ่งอันตรายในบริเวณที่ถูก
แนะน า เพ่ือการเดินเรือ) 

 การใช้ทางโดยทั่วไปไม่เป็นการบังคับ และขึ้นอยู่กับอัตรากินน้ าลึกของเรือ ภาวะของระดับน้ า 
ความเพียงพอของเครื่องหมายทางเรือและอ่ืน ๆ นอกจากร่องน้ าที่ได้ก าหนดโดยเส้นชั้นความลึก 
ทางจะหมายรวมถึง  

  - ทางที่แนะน า ในความหมายเชิงแคบจะเป็นการแนะเข็มเรือ เส้นแนวกลาง และ
ค่าแบริ่งบนแผนที่  

   - ทางท่ีอ้างจากท่ีหมายติดตั้งประจ าที่   

  - ทางท่ีไม่ได้ก าหนดจากที่หมายติดตั้งประจ าที่ 

  - ทางท่ีอ้างจากกระโจมตอบเรดาร์ (radar transponder beacon) 

 ร่องน้ าที่เป็นร่องน้ าธรรมชาติทั้งหมด เช่น ช่องทางเดินเรือ (passage) ระหว่างเกาะ หรือ
ฝั่งทราย (sandbank) นอกจากชื่อของสิ่งเหล่านี้ ไม่ต้องน าสิ่งอ่ืนมาแสดงบนแผนที่ ร่องน้ าอาจเป็น
ร่องน้ าที่ได้รับการหมายไว้อย่างเพียงพอ และบางครั้งถูกท าให้มีความลึกมากขึ้น เช่น ขอบเขตด้าน
นอกของร่องน้ าอาจแสดงไว้ด้วย โดยปกติจะแสดงส่วนต่าง ๆ นี้เท่านั้น: 

  - เส้นแนวเล็ง หรือแนวปลอดภัย (transit or clearing lines)  

  - เสี้ยวไฟ (light sectors) หรือ ไฟทิศ (direction light)  

  - กระโจม หรือทุ่นร่องน้ า (lateral buoys or beacons) 

  - ขอบเขตของพ้ืนที่ท าการขุดลอก (dredged area) หรือพ้ืนที่กวาด (swept area)  
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๔-๑๐๙ 

 

 แนวน า และแนวปลอดภัย; แนวเล็ง (LEADING AND CLEARING LINES; TRANSITS
) แนวน าเป็นเส้นตรงที่ผ่านวัตถุที่มีก าหนดอย่างชัดแจ้ง (ที่หมายน า) เรือสามารถเข้าใกล้ได้โดย
ปลอดภัย (จนถึงระยะปลอดภัยที่แน่นอน) ที่หมายน ามาซึ่งเส้นแนวน าเมื่อผ่านในแนวเล็งหรือเส้นเล็ง 
เส้นปลอดภัยเป็นเส้นตรงบนแผนที่ ใช้หมายเขตระหว่างพ้ืนที่ปลอดภัยกับพ้ืนที่อันตราย ที่หมาย
ปลอดภัย ก่อให้เกิดเส้นปลอดภัย เมื่อผ่านเข้าในแนวเล็งหรือแนวเส้นหรืออยู่ในแบริ่งที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ขอบเขตของไฟเสี้ยวเป็นต้น  

 ที่หมายแนวน าและแนวปลอดภัย (Leading and clearing mark) อาจเป็นที่หมาย
ธรรมชาติหรือสิ่งที่ตั้งตรงขึ้นมา ซึ่งต้องน ามาแสดงบนแผนที่  ด้วยสีด าให้มีความสอดคล้องกับ
คุณลักษณะที่ก าหนดส าหรับที่หมายบนบก 

  แผนที่ที่มีมาตราส่วนเล็กกว่าที่จะแสดงคู่ของที่หมายตามล าพัง ให้แสดงที่หมายด้วย

สัญลักษณ์ เช่น   หรือ  หรือเทียบเคียง ในที่ซึ่งไม่สามารถแสดงเส้นแนวน าได้ ให้ใช้   
ข้อความ เช่น ก ากับไว้ เพ่ือแสดงความคงอยู่ของไฟน าในพ้ืนที่  

  ส าหรับไฟน า หรือไฟในแนวน า ให้หันทิศของเปลวไฟไปตามแนวเล็ง หากเปลวไฟที่
ลงนั้นไม่ไปบดบังรายะเอียดของไฟน าต้นหน้า หรือรายละเอียดส าคัญอ่ืน  

  ที่หมายที่เป็นที่หมายน า ซึ่งเป็นกระโจมไฟเสี้ยว ที่อยู่บนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ที่สุด
ให้แสดงรูปร่าง และสีของที่หมายกลางวัน (daymark) และค่าลักษณะไฟ (characteristics of the 
light) 

 เส้นแนวน า และเส้นปลอดภัย : (รวมทั้ง bearing ต่าง ๆ) โดยปกติให้วางไว้ด้านบน 
ทางด้านทะเล และท่ีปลายเส้น แต่สามารถวางล้ า หรือวางใต้ก็ได้หากจ าเป็น  เช่น 

 
  เมื่อมีที่ว่างให้ลงแบริ่งที่ก ากับไว้ ซึ่งเป็นแบริ่งจากทะเล เพื่อประโยชน์ต่อนักเดินเรือ
ในการพิสูจน์ทราบที่หมายได้โดยสะดวก 

  ที่หมายควรถูกอธิบายด้วยข้อความสั้น ๆ ถ้าที่หมายนั้นสามารถเป็นที่สงสัยใน
ลักษณะของมัน หรือถ้าที่หมายหนึ่งใด หรือทั้งสองอันอยู่นอกขอบเขตของแผนที่ ให้ใช้ข้อความ เช่น 
‘open of’ หรือที่เทียบเท่าแทนการใช้สัญลักษณ์  

  ตัวอย่างข้อความที่ใช้ดังนี้ 

 
 เส้นแนวน า ต้องมีส่วนที่เป็นเส้นที่เดินเรือผ่านได้ แสดงด้วยเส้นทึบสีด า กับส่วนที่เหลือ
ของเส้น (ท่ีต่อไปยังที่หมาย) ด้วยเส้นปะ บาง (แนะน าให้มีขนาด ๖ เส้นประต่อ ๑๐ มม.) เช่น: 
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๔-๑๑๐ 

 

  เส้นแนวน าของกระโจม หรือไฟต่าง ๆ ต้องน ามาแสดงบนแผนที่ เมื่อมาตราส่วน
เอ้ือให้น ามาลง ส าหรับเส้นแนวน าของวัตถุตามธรรมชาติให้น ามาลงในแผนที่ในมาตราส่วนที่ใหญ่
ที่สุด โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่พิจารณาว่ามีประโยชน์ และมีเครื่องหมายทางเรือไม่เพียงพอ  

 เส้นปลอดภัย มีความส าคัญในบริเวณที่เป็นหิน ที่สิ่งอันตรายไม่ถูกก ากับไว้ด้วยทุ่นต่าง ๆ 
และเรือที่เดินเรือผ่าน (ไม่สามารถน าเรือให้อยู่บนเส้นทางได้อย่างสม่ าเสมอ) และเรือเล็กอ่ืน ๆ อาจ
น าเรือเข้าใกล้ฝั่ง เส้นปลอดภัยต้องแทนด้วยเส้นปะ บาง (แนะน าให้มีขนาด ๖ เส้นประต่อ ๑๐ มม.) 
เช่น: 

 
 เส้นแนวเล็งแสดงสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว (Transits marking isolated dangers) 
บางครั้งกระโจมหรือที่หมายอื่นที่ตั้งตรงอยู่บนฝั่ง ใช้ในการบอก (ถ้าที่หมายนั้นไม่เป็นคู่ของกระโจม) 
ต าบลที่ของสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว เส้นต่าง ๆ เหล่านั้นแทนในลักษณะเดียวกับเส้นปลอดภัย เนื่องด้วย 
เห็นได้ในแผนที ่

 
 ทางและทางเดินเรือที่แนะน า (RECOMMENDED TRACKS AND FAIRWAYS) ทาง
และทางเดินเรือที่แนะน าโดยปกติประกอบด้วยส่วนของเส้น (บางครั้งเรียกว่า ‘legs’) ซึ่งน าไปใน
ระหว่างสิ่งอันตรายที่ทอดตัวอยู่บนทั้งสองข้างของทางเดินเรือ ทางรวมส่วนของเส้นที่เป็นเส้นแนวน า 
ความแตกต่างระหว่างทางและทางเดินเรือ ในบริบทนี้คือทางไม่มีขอบเขตและทางเดินเรือจะมี
ขอบเขตด้านนอก  

  นักสร้ างแผนที่ ไม่ เป็นผู้ ก าหนด หรือสร้ าง ‘recommended’ tracks และ
‘recommended’ routeing measures; ค าแนะน าเหล่านั้นได้จากหน่วยผู้มีอ านาจหน้าที่  ที่
เกี่ยวข้องหน่วยอื่น ค าว่า‘Recommended’ ที่ใช้กับทางที่แนะน า และมาตรการการแบ่งขอบจราจร
อ่ืน ๆ โดยปกติจะถูกแนะน า โดยหน่วยงานที่มีความสามารถ (เช่น การท่าเรือ หรือกรมเจ้าท่า) และ
อาจได้รับการยอมรับโดย IMO บางครั้งค าแนะน าอาจได้มาจากนักส ารวจผู้มีประสบการณ์ หรือได้
จากการแนะน าครั้งก่อน ๆ  

 ทางท่ีแนะน า (Recommended track) 

  ๑. ทางท่ีแนะน าที่เกิดจากที่หมายติดตั้งประจ าที่ ต้องแสดงด้วยเส้นหนา ทึบ 

 
  ๒. ทางแนะน าไม่เกิดจากที่หมายติดตั้งประจ าที่ ต้องแสดงเส้นนั้นด้วยเส้นประทึบ 
กับลูกศรหนึ่งคู่ชี้ออกจากกัน ใส่ไว้ในช่วงที่เหมาะสม โดยประมาณคือ ๑๐๐มม.เพ่ือแสดงทางนั้นใน
สองทิศทาง  
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๔-๑๑๑ 

 

  ๓. ข้อความที่ก ากับร่วมกับสัญลักษณ์ เพ่ืออธิบายวัตถุประสงค์ของทาง หรือเพ่ือ
อ้างอิงไปยังค าแนะน าที่สามารถให้รายละเอียดเพ่ิมเติม เช่น: 

 
  ๔. องค์ประกอบการแบ่งเส้นทาง (routeing element) (เช่น กฎ ข้อบังคับ) ให้
น ามาแสดงร่วมกับทางที่แนะน า เมื่อเป็นความต้องการของเรือบางประเภทที่ต้องการใช้ทางที่แนะน า 
หรือบางส่วนของทางที่แนะน าได้ก าหนดให้เป็นทางจราจรเดินทางเดียวเท่านั้น ในกรณีเช่นนี้ให้แสดง
สัญลักษณ์สีด า และสีม่วงบนแผนที่ เช่น: 

 
M5.1 One-way track และ DW track ที่เกิดจากท่ีหมายแบบติดตั้งประจ าที่ 

 
M5.0 One-way track และ DW track not ทีไ่ม่ได้เกิดจากท่ีหมายแบบติดตั้งประจ าที่ 

หมายเหตุ ค าแนะน าให้รวมไว้ เพ่ืออธิบายจุดประสงค์ของทาง และข้อบังคับในทางนั้น ถ้าจ าเป็น  

ความแตกต่างตามมาตราส่วนแผนที่ แผนที่มาตราส่วนใหญ่ (ที่เหมาะสมต่อการน า
เดินเรือ) ให้แสดงทางที่ส าคัญ, กับที่หมายติดตั้งประจ าที่ และทุ่นต่าง ๆ   บนแผนที่มาตราส่วนเล็ก
ทางจะถูกลดทอนความละเอียดให้เพียงพอต่อการวางแผนการเดินเรือผ่านทางนั้น แต่อย่างน้อยควร
แสดงข้อมูลเหล่านี้บนแผนที่  ขอบนอกของส่วนของทางที่ส าคัญ, The outer sections of 
important tracks, เครื่องหมายหมายขอบนอก และทุ่น landfall buoys รวมอัตราการกินน้ าลึกสูง
ที่สุด ส่วนในของแต่ละส่วนของทาง แสดงด้วยเส้นประ กับหัวลูกศร โดยตลอด, และแบริ่ง, ไฟรอง
และทุ่นรองต่าง ๆ 

 เรือข้ามฟาก (FERRIES) เส้นทางเรือข้ามฟากให้แสดงบนแผนที่ (หรือการอ้างในหมาย
เหตุของแผนที่): 

  - ที่มีการข้ามผ่านช่องทางเดินเรือที่แคบมาก, เพ่ือเตือนถึงความมีอยู่ของเส้นทาง
เรือข้ามฟาก; 

  - ที่ที่มีเส้นทางเรือข้ามฟากท่ีสั้นพอที่จะแสดงบนแผนที่ได้อย่างถูกต้อง;  

  - บนส่วนต่อของแผนที่ท่าเรือ (on harbour plans) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทั่วไป
ในพ้ืนที่นั้น 

 เส้นทางเรือข้ามฟาก (Ferry route) ต้องใช้สัญลักษณ์สีม่วงดังนี้: 
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๔-๑๑๒ 

 

 พื้นที่จ ากัด และพื้นที่ อ่ืน ๆ ทางทะเล (RESTRICTED AND OTHER MARITIME 
AREAS) มีพ้ืนที่หลายพ้ืนที่ที่ปกป้อง หรือห้ามจากเรือบางประเภท ค าโดยทั่วไปที่จ ากัดหรือห้ามด้วย
ข้อบังคับบางอย่าง คือ ‘Restricted Area’, หรือที่ เทียบเคียง Th ค าว่า‘prohibited’, หรือที่
เทียบเคียงอาจแสดงด้วยข้อความที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น เช่น ‘Anchoring Prohibited’, ‘Entry 
Prohibited’. ค าว่า ‘Prohibited Area’ ให้เลี่ยงการใช้เท่าที่เป็นไปได้ - เนื่องจากพ้ืนที่โดยทั่วไปก็
เป็น ‘Prohibited Areas’ อยู่แล้ว เพราะห้ามท ากิจกรรมบางอย่าง หรือเรือบาง การห้ามที่ระบุให้
แสดงเท่าที่เปน็ไปได้ 

  พ้ืนที่ทางทะเลบางพ้ืนที่ ที่ไม่จ ากัดด้วยข้อบังคับ แต่การเตือนเป็นที่ต้องการส าหรับ
การ; บางกรณีส าหรับการกระท าบางประเภท เช่น: การทิ้งสมอ, พ้ืนที่ทิ้งมูลดิน, ข้อมูลส ารวจไม่ดี 
หรือ พ้ืนที่ที่ยังไม่ส ารวจ, ช่องทางเดินเรือ, พ้ืนที่ขุด, พ้ืนที่ที่ส ารวจเฉพาะส าหรับเรือที่มีอัตรากินน้ า
ลึกมาก, และขอบเขตท่าเรือ 

  ในทางปฏิบัติ, การแบ่งระหว่างจ ากัด และไม่จ ากัด บางครั้งจะต้องเป็นไปตามเหตุ
อย่างใดอย่างหนึ่ง, เช่น ช่องทางเดินเรือท่ีไม่จ ากัด แม้ว่าการทิ้งสมอจะถูกห้าม; ในลักษณะที่คล้ายกัน
, การทิ้งสมอ ส าหรับเรือบางประเภท อาจถูกจ ากัด ในขณะที่พ้ืนที่นั้นไม่เป็นพื้นที่จ ากัด  

  ขอบเขตทางการเมือง และอาณาเขตของรัฐเป็นกรณีพิเศษ; 

 ขอบเขตที่ไม่จ ากัด ต้องแทนด้วยเส้นประ (เว้นที่มีสัญลักษณ์เฉพาะ): 

  - ใช้สีด าเมื่อเกี่ยวกับความลึก (เว้นพ้ืนที่กวาด และพ้ืนที่ DW routes) หรือที่มีสิ่ง
กีดขวางถาวรทางกายภาพ ถ้าไม่มีขอบเขตที่เฉพาะ, ให้ใช้ขอบเขตทั่วไปดังนี้: 

 
  - ใช้สีม่วงเมื่อพ้ืนที่อยู่ในการในพ้ืนที่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติที่เป็นถาวร ถ้า
ไม่มีขอบเขตที่เฉพาะ, ให้ใช้ขอบเขตทั่วไปดังนี้: 

 
ขอบเขตพื้นที่จ ากัด ให้แทน ด้วยเส้นประ รูปตัว T-shaped dashed lines กับ เส้นสั้นที่ชี้

ไปบนพื้นที่จ ากัด, โดยปกติเป็นสีม่วง เช่น: 

 
  - ใช้สีเขียวกับพ้ืนที่จ ากัดด้วยเหตุผลทางธรรมชาติ  

  สัญลักษณ์ของพ้ืนที่ (ภายในน่านน้ าอาณาเขต) ในท้องถิ่นหรือข้อบังคับของชาติ 
หรือหน่วยงานที่ประกาศข้อจ ากัดบางประการ ข้อความที่แสดงเพ่ิมเติมบนแผนที่ที่ให้รายละเอียด  
สั้น ๆ ของธรรมชาติ หรือเหตุผลของข้อจ ากัด  ถ้าไม่มีการแสดงหลักฐานนั้นบนแผนที่ ให้แสดงหมาย
เหตุนั้นให้น้อยที่สุด 
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๔-๑๑๓ 

 

  สัญลักษณ์ท่ีใช้กับพื้นท่ีทิ้งสมอ, ท าการประมง, หรือ พ้ืนท้องทะเลที่มีกิจกรรมที่อาจ
เป็นอันตราย เช่น เขตทิ้งสิ่งอันตราย (dumping grounds), แม้ว่าไม่เป็นพ้ืนที่จ ากัดอย่างเป็น
ทางการ ที่คล้ายคลึงกัน, แต่เป็นสัญลักษณ์ที่หนา และใหญ่กว่า (M14) ต้องใช้กับพ้ืนที่จ ากัด ที่
เกี่ยวกับมาตรการระบบเส้นทางต่าง ๆ : เช่น Inshore Traffic Zones (B-435.1) และพ้ืนที่ที่ควร
หลีกเลี่ยง, Areas to be Avoided (B-435.7). พ้ืนที่เหล่านี้ควรอยู่ภายนอกน่านน้ าอาณาถ้าได้รับ
การยอมรับจากIMO 

  ขอบเขตปลอดภัยของท่าเรือ, ถ้าต้องน ามาแสดงบนแผนที่ โดยปกติให้แสดงด้วย
พ้ืนที่จ ากัด (N0.1) ค าเตือนที่อธิบายข้อจ ากัด, และ/หรือ การอ้างอิงถึง  ข้อมูลเพ่ิมเติมเมื่อมีความ
จ าเป็น ถ้ามีสิ่งกีดขวางทางกายภาพ, ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์สีด า เช่น เส้นต่อเนื่อง (F14), เส้นประ 
(N1.1)  if floating, with piles (F00) at fixed turning points, sunken blocks (K11-13 ) , a 
caisson or gate (F40), สิ่งกีดขวางใต้น้ าที่ไม่มีการชี้เฉพาะ (K40) 

 พื้นที่จ ากัดเล็ก ๆ และพื้นที่ทางทะเลอ่ืน ๆ ให้ใช้สัญลักษณ์ที่เหมาะสมแสดงตรงกลาง
ของพ้ืนที่นั้น (N1-0) เช่น: 

 
 หรือการแสดงร่วมกัน เช่น: 

 
หมายเหตุ เมื่อข้อจ ากัดเกิดขึ้นเนื่องจากการมีอยู่ของท่อและสายเคเบิลใต้น้ า ถ้ามีพ้ืนที่พอ  ให้ใช้
สัญลักษณ์ท่ีเหมาะสม 

 หลักการสร้างแผนที่ส าหรับการแสดงภาพขอบเขตทางทะเล (Cartographic 
principles for portraying maritime limits  

  ๑. ขอบเขตที่ร่วมกัน, สัญลักษณ์ของเส้น (line) ที่แสดงในพ้ืนที่ที่คาดว่ามีศักยภาพ
ที่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ (โดยปกติมักเกี่ยวข้องกับสิ่งกีดขวางทางกายภาพที่ถาวร) เป็นอันดับ
แรก โดยทั่วไป ขอบเขตที่จ ากัดมักอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่มีขอบเขตจ ากัด อย่างไรก็ตามในพ้ืนที่ส าคัญรวมถึง
ข้อจ ากัด, ให้แสดงข้อจ ากัดด้วยบันทึกที่เกี่ยวข้อง หรือสัญลักษณ์ของจุดนั้นภายในพ้ืนที่ (เช่น ทาง
เดินเรือที่ก าหนด, สัญลักษณ์พ้ืนที่ห้ามทิ้งสมอ, สามารถน าไปใส่ภายในช่องเดินเรือ โดยปราศจาก
ขอบเขตที่เก่ียวข้อง) โดยทั่วไปใช้สีตามล าดับดังนี้: ด า, ม่วง, เขียว, และสีอ่ืน ๆ 

  ๒. เส้นโครงร่างแผนที่อาจเว้น ส าหรับขอบเขตต่าง ๆ 

  ๓. ขอบเขตต่าง ๆ ให้แสดงในต าบลที่จริง, แต่อาจวางที่อ่ืนเพื่อความชัดเจนได้ 

  ๔. แถบสีให้วางไว้ด้านในของสัญลักษณ์ของขอบเขต เพ่ือเน้นให้มีความชัดเจนใช้ส าหรับ 
ขอบเขตที่มีนัยส าคัญส าหรับผู้ใช้แผนที่, โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  

  ๕. แถบสีต้องเป็นสีเดียวกับขอบเขตที่ใช้เน้น  

  ๖. สัญลักษณ์ขอบเขตถูกเว้นส าหรับขอบเขตต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนร่วมกัน, แถบสีเพ่ิมเติม
ใด ๆ ให้แสดงแถบสีอย่างต่อเนื่องในด้านที่เหมาะสมของของเส้นขอบเขตท่ีร่วมกันนั้น 
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๔-๑๑๔ 

 

  ๗. เส้นปะที่หนากว่า และยาวกว่า (หรือเส้นปะรูป T shaped ) ต้องใช้เพ่ือเน้น
พ้ืนที ่ที่เก่ียวข้องกับมาตรการระบบเส้นทาง (ยกเว้นพื้นที่ห้ามทอดสมอ) 

  ๘. ข้อความให้น ามาแสดงเพ่ิมเติมภายในพ้ืนที่ ถ้าจ าเป็นต้องเพ่ิมความกระจ่างชัด  

  ๙. ข้อความด้านข้างขอบเขตต้องวางไว้ด้านในของขอบเขต และให้วางกลับทาง  

  ๑๐. เส้นขอบฝั่งและเส้นชั้นความลึกต้องไม่ถูกเว้นส าหรับขอบเขตทางทะเลใด ๆ 
ซึ่งมีขอบเขตร่วมกันกับขอบฝั่งนั้น ในกรณีเช่นนี้ , ให้ขยับขอบเขต หรือใช้ข้อมูลอธิบายข้อเท็จจริง
รวมไว้ในค าอธิบายแผนที่ หรือบรรณสารการเดินเรือที่เกี่ยวข้อง 

  ๑๑. สัญลักษณ์ของจุดที่ใส่ไว้ในสัญลักษณ์เส้นขอบเขตนั้น, ต้องวางให้มีระยะห่าง 
ประมาณ ๔๐ มม. หรือใกล้กว่า แต่ไม่เกิน ๕๐ มม. 

  ๑๒. เส้นสัญลักษณ์หลายอัน (Multi-feature lines) สัญลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับ
เป็นสากล เป็นไปได้ที่ใช้สัญลักษณ์เส้น และจุดร่วมกัน การใช้สัญลักษณ์ร่วมกันนั้น ใช้ตามการตัดสิน
ในการสร้างแผนที่ และต่างกันที่ข้อมูลที่แสดงในพ้ืนที่ , ขนาดและนัยส าคัญของพ้ืนที่ และความ
ซับซ้อนของรายละเอียดในบริเวณใกล้เคียงจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ข้อมูลให้กระจ่างที่สุดเท่าที่เป็นไป 
ดังนั้นข้อพิจารณาแรกต้องพ้ืนที่ทางทะเลนั้นมีความส าคัญกับผู้ใช้แผนที่หรือไม่  การให้ตัวอย่าง
ประกอบไม่สามารถท าได้ทุกตัวอย่าง, หรือให้รายละเอียดค าแนะน าส าหรับการใช้หรือไม่ใช้
สัญลักษณแ์บบนี้ แต่มีหลักทั่ว ๆ ไปที่เป็นไปได้ดังนี้: 

   - เส้นแสดงสัญลักษณ์ร่วมกัน (multi-feature line) ไม่ให้ใช้สีต่างกันส าหรับ
ขอบเขตสัญลักษณ์ท่ีแสดงร่วมกัน  

   - ไม่ควรใช้สัญลักษณ์มากกว่าสาม กับสัญลักษณ์เส้นเดี่ยว 

   - ไม่ควรใช้สัญลักษณ์เส้นมากกว่าสามเส้นที่น ามาใช้ร่วมกัน (เช่น ส่วนของ
สายเคเบิล และท่อ สลับกับเส้นปะรูป T-shaped); ในกรณีเหล่านี้ไม่มีสัญลักษณ์จุดที่น ามาแสดงร่วม   

   - โดยปกติการใช้สัญลักษณ์เส้นร่วมกัน เพ่ือแสดงธรรมชาติของพ้ืนที่  (เช่น 
พ้ืนที่ท่อทาง) ร่วมกับสัญลักษณ์ของจุดภายในพ้ืนที่ (แสดงซ้ าหรือขยายขนาดถ้ามีความจ าเป็นใน
พ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ)่ เพ่ือแสดงธรรมชาติของข้อจ ากัด  

 พื้นที่ฝึกทางทหาร; สนามทุ่นระเบิด (MILITARY PRACTICE AREAS; MINEFIELDS)
พ้ืนที่ฝึกทางทหารในทะเลมีหลายชนิด ที่มีความเก่ียวข้องกับชาวเรือดังนี้: 

  ๑. พ้ืนที่อันตรายจากการยิงอาวุธ (Firing danger areas) บางครั้งเรียกว่าพ้ืนที่ฝึก
ยิงอาวุธ (firing practice areas) เช่น สนามฝึกยิงอาวุธชั่วคราว (temporary ranges) รวมทั้งสนาม
ฝึกยิงระเบิด (bombing), ตอร์ปิโด (torpedo) และอาวุธปล่อย (missile) 

  ๒. พ้ืนฝึกวางและต่อต้านทุ่นระเบิด (Minelaying practice และ  counter-
measures areas) 

  ๓. พ้ืนที่ฝึกเรือด าน้ า (Submarine exercise areas) 

  ๔. พ้ืนที่การฝึกอ่ืน ๆ (Other exercise areas) 
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๔-๑๑๕ 

 

หมายเหตุ พ้ืนที่สนามทุ่นระเบิดอาจเป็นสิ่งที่เหลือจากเวลาสงคราม หรือเป็นการวางทุ่นระเบิด     
เชิงรับในสมัยใหม่ 

 ขอบเขตของพ้ืนที่ฝึกยิงอาวุธ แสดงบนแผนที่ด้วยสัญลักษณ์: 

 
 พื้นที่ฝึกวางและต่อต้านทุ่นระเบิด อาจมีทุ่นเหล่านี้หลงเหลือในพ้ืนที่ ถ้าต้องแสดงบน
แผนที่ให้ใช้สัญลักษณ์ดังนี้: 

 
หมายเหตุ เขาน้ ากรด (horn) ของทุ่นระเบิดต้องหันเข้าหาในสนามทุ่นระเบิดนั้น วางห่างกัน
ประมาณ ๔๐ มม.หรือใกล้กว่า แต่ไม่เกิน ๕๐ มม. 

 พื้นที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อการฝึกบางอย่างเฉพาะ ที่ไม่ให้แสดงบนแผนที่กระดาษ: ให้กระจาย
ข่าวสารสู่ชาวเรือโดยทาง ปชร.ชั่วคราวแทน  

 พื้นที่ทิ้งสิ่งอันตราย: วัสดุทั่วไป และที่อันตราย (DUMPING GROUNDS: GENERAL; 
HARMFUL MATERIALS) วัสดุที่ตั้งใจทิ้งลงไปในทะเล (ไม่เกี่ยวกับพ้ืนที่ที่มีการถมทะเล) จ าแนก
ตาม,สาระส าคัญต่อการเดินเรือดังนี:้ 

  ๑. วัสดุที่กระจายตัวก่อนถึงพ้ืนท้องทะเล เช่น ของหรือน้ าเสียจากท้องเรือ ไม่มี
นัยส าคัญต่อการน ามาแสดงบนแผนที่  

  ๒. มูลดินจากการขุดลอก หรืองานอ่ืน ๆ ซึ่งลดความลึกจากความลึกในแผนที่      
ให้ก าหนดเป็นเขตทิ้งมูลดิน 

  ๓. บล็อกคอนกรีต, รถยนต์, หรือสิ่งอ่ืนใดที่ท้ิงลงไปเพ่ือเป็นที่เพาะพันธ์สัตว์ 

  ๔. วัสดุอันตราย รวมทั้งระเบิด และสารเคมีที่ อาจหลงเหลือในลักษณะเข้มข้นอยู่
บนพื้นท้องทะเล 

หมายเหตุ การทิ้งวัสดุอันตรายจากแผ่นดินได้ถูกห้ามโดยข้อก าหนดระหว่างประเทศ 

  จุดประสงค์ของการก าหนดคุณลักษณะตามข้อนี้ For the purpose of these 
specifications, พ้ืนที่ทิ้งสิ่งอันตราย (เช่น ขยะกัมมันตรังสี) โดยทั่วไปให้ก าหนดในลักษณะเดียวกับ
ระเบิด (หรือเครื่องกระสุน) หรือสารเคม ี

 เขตทิ้งสิ่งอันตราย แสดงด้วยเขตทางทะเลทั่วไปที่เป็นสีม่วง ขอบเขตจะต้องแสดงบนแผน
ที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐๐ ๐๐๐และใหญ่กว่า และบนมาตราส่วนเล็กในบริเวณน้ าลึกที่ซึ่งไม่มีแผนที่
มาตราส่วนใหญ่กว่าครอบคลุมอยู่  หรือเพ่ือดึงความสนใจต่อพ้ืนที่ที่แสดงนั้น ข้อความ เช่น 

, , หรือเทียบเท่าให้แสดงไว้ด้วยสีม่วงเป็นตัวเอียงวาง
ประชิดกับขอบเขตบนแผนที่ เช่น:   
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๔-๑๑๖ 

 

  สีม่วงถูกใช้ เพราะว่าผู้ใช้แผนที่จะทราบว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีนัยส าคัญ คล้ายกับพ้ืนที่
อันตรายอ่ืน ๆ (เช่น สายเคเบิล) ที่อาจเกิดจากการด าเนินการบนพ้ืนท้องทะเล เช่น การลากอวน, 
การวางสายเคเบิล, การทิ้งสมอ หรือการท าเหมืองแร่ 

 สายเคเบิลใต้น้ า (SUBMARINE CABLES) ใช้เพ่ือส่งก าลังไฟ หรือการสื่อสาร สายเคเบิล
ไฟฟ้าทุกสายและสายเคเบิลสื่อสารเกือบทุกสายมีอันตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสูง สายเคเบิลเหล่านี้
เป็นอันตรายต่อเรือ ชีวิต ในกรณีที่เรืออวนลากอาจไปติดอยู่กับสายเหล่านี้ สายเหลี้ถ้าเป็นไปได้จะ
ถูกถมอยู่ใต้พ้ืนท้องทะเล ในน้ าลึกที่น้อยกว่า ๑๐๐๐ เมตร แต่ก็ยังมีส่วนที่ไม่ถูกถมเป็นจ านวนมาก 
สายต่าง ๆ เหล่านี้เปราะบางต่อการท าลายด้วยการทิ้งสมอ, การลากอวน, หรือการด าเนินการ
บางอย่างบนพ้ืนท้องทะเล  แม้แต่การกทิ้งสมอของเรือเล็กที่สามารถเจาะทะลุลงบนพ้ืนท้องทะเลที่
อ่อนนุ่ม ก็เพียงพอที่จะก่อความเสียหายได้ ความเสียหายที่เกิดต่อสายสื่อสารสามาถน าไปสู่ความ
ขัดข้องต่อการโทรคมนาคมระหว่างประเทศและ  ในขณะที่ความเสียหายเกิดต่อสายไฟฟ้าก็ท าให้การ
ส่งไฟฟ้านั้นขัดข้อง 

  สายเคเบิลใต้น้ า รวมถึงสายที่ได้ถูกเลิกใช้ ซึ่งให้น ามาแสดงบนแผนที่ด้วย เพ่ือระบุ
ความคงอยู่แก่การทิ้งสมอ, ลากอวน, หรือกิจกรรมบนพื้นท้องทะเล เพ่ือที่จะ: 

   - เตือนอันตรายที่อาจเกิดต่อเรือ การถูกไฟช๊อต การเสียหาย และสูญหาย
ของของเครื่องมือ รวมทั้งเครื่องมือประมง และสมอ  

   - ป้องกันการท าลายสายต่างๆ เหล่านี้ 

  สายเคเบิ้ลที่ยังใช้การอยู่ควรลงบนแผนที่ในที่น้ าลึกถึง ๒๐๐๐ เมตร (ซึ่งเป็นความ
ลึกที่สุดที่เรืออาจเกิดอันตรายจากสายเคเบิล ) จุดเริ่มต้น และชื่อของสายเคเบิล และ/หรือชื่อสาย
เคเบิลให้น ามาใส่ไว้ข้างกับสายเคเบิล ด้วยตัวเอียงสีม่วง ในที่ที่ไม่มีความชัดเจนต่อการแสดงหมาย
เหตุที่เกี่ยวข้อง เช่น: Valencia to Ibiza; F.O.G. cable (see Note) เป็นต้น 

 เส้นทางที่แน่นอนของสายเคเบิ้ล ต้องแสดงเพ่ือให้ผู้ใช้แผนที่ได้รับข้อมูลอย่างสมบูรณ์  
โดยใช้สัญลักษณ์เส้นคลื่นสีม่วง 

 
  เมื่อมีสายเคเบิ้ลขึ้นบกที่จุดเดียวกันหลายสาย สัญลักษณ์สายเคเบิ้ลอาจถูกก าจัด
ออกบางส่วนก่อนขึ้นฝั่ง หรือพ้ืนที่ ในน้ าบนฝั่งในแผนที่มาตราส่วนเล็ก  เพ่ือเลี่ยงไม่ให้ไปบัง
รายละเอียดที่ส าคัญกว่า ในพ้ืนที่แก๊ส และปิโตรเลียม ท่อใต้น้ าและสายเคเบิ้ลใต้น้ า โดยมากวางใน
เส้นทางเดียวกัน กรณีเช่นนี้ให้งดการแสดงสัญลักษณ์ของท่อ   

 สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ให้ท าให้ต่างจากสายโทรศัพท์ หรือโทรเลข โดยการใส่สัญลักษณ์
สายฟ้า ‘flash’ สีม่วง ที่มีการเว้นระยะเพ่ือวางสัญลักษณ์ทุกความห่างที่ 50มม. 

 
  ในกรณีที่สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ทอดข้ามช่องเดินเรือแคบ ๆ ถ้าพิจารณาว่าจ าเป็นให้
แสดงป้ายเตือน  แสดงข้อมูลเตือนอันตรายอย่างเพียงพอ โดยอาจงดการแสดงสัญลักษณ์สายฟ้าบน
สายส่งไฟฟ้าแรงสูงได ้
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๔-๑๑๗ 

 

  ในบางกรณี, สายส่งไฟฟ้าแรงสูงก่อให้เกิดดิวิเอชันต่อเข็มทิศแม่เหล็ก ; ในกรณีนี้ 
เมื่อได้รับรายงาน ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการแสดงสัญลักษณ์ความปกติของสนามแม่เหล็ก  และ
ข้อความก ากับว่า  ด้วยสีม่วงในจุดทีเหมาะสมของสายไฟฟ้านั้น  

 พื้นที่สายเคเบิล ที่น ามาแสดงบนแผนที่ เมื่อ: 

  - สายเคเบิ้ล (รวมสาย ฯ ที่ไม่ใช้แล้ว) มีในพ้ืนที่มาก เป็นไปไม่ได้ที่จะลงทุกสาย ฯ 
โดยปราศจากการทับกัน หรือ  

  - หน่วยงานที่มีอ านาจก าหนดพื้นที่เพ่ือปกป้องสาย ฯ  

  พ้ืนที่นี้ต้องแบ่งเขตด้วยสัญลักษณ์ทั่วไปของเขตจ ากัด (N0.1), วางสัญลักษณ์สาย
เคเบิล้สั้น ๆ ร่วมทุกความยาว ๓๐ มม. กับสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ของสายเคเบิ้ลต้องวางซ้ าให้เพียงต่อ
การระบุชนิดของเส้น สายเคเบิ้ลแต่ละสายภายในพ้ืนที่ไม่ต้องน ามาแสดง 

  เส้นขอบนอกต้องปิดพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการห้ามทิ้งสมอ และการประมงถูกห้าม หรือแนะ
ให้ไม่กระท า เช่น เส้นขอบเขตต้องวางตัวอย่างปลอดภัยต่อสาย ฯ จริง ที่อยู่ด้านนอกสุด เพ่ืออ้างอิง
ถึงข้อบังคับในการห้ามทิ้งสมอ และท าการประมง 

 ท่อทางใต้น้ า (SUBMARINE PIPELINES) ท่อใต้น้ าแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ ๆดังนี้: 

  ๑. ท่อน้ ามัน, สารเคมี แก๊ส และท่อส่งน้ า โดยทั่วไปจะหุ้มด้วยคอนกรีต เพ่ือไม่ให้
มีก าลังลอย, ท าให้มีเส้นรอบวงเพ่ิมขึ้น โดยทั่วไปวางบนพ้ืนทะเล แต่อาจมีบางส่วนวางลึกลงไม่ หรือ
โผล่ขึ้นมาจากพ้ืนท้องทะเล  ในบางกรณี (เช่นในที่ตื้น หรือใกล้ฝั่ง) ที่เส้นรอบวงอาจไปลดความลึกน้ า 
ท่อจะถูกวางในแนวขุด หรือถูกถม ในทุกกรณีให้ถือว่าท่อ ฯ เปราะบางต่อการถูกท าลาย จากการทิ้ง
สมอ, การท าประมง หรือแม้แต่ต่อโดมคอนกรีตที่ใช้ป้องกันส่วนต่อของท่อที่มาร่วมกัน ท่อแก๊สมี
อันตรายต่อความเสียหายของเรือ (จากไฟไหม้, การระเบิด, หรือการสูญเสียก าลังลอยของเรือ)     
ท่อน้ ามันและท่อสารเคมี อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ความเสียหายของท่อส่งน้ ามีต่อผู้อาศัยบนเกาะ   
ท าให้เกิดความขาดแคลนหรือปนเปื้อนของน้ า ในกรณีข้างต้น ท่อใต้น้ าต้องแสดงบนแผนที่ในทุก
มาตราส่วนที่เหมาะสม โดยใช้สัญลักษณ์สีม่วงดังนี้ 

  ๒. ท่อระบาย และท่อสูบน้ า เช่น ท่อน้ าทิ้ง และท่อน าเข้าน้ าหล่อเย็นเป็นรูปลักษณ์
หลักของน้ าที่อยู่บนฝั่ง  ส าหรับเรือเล็กโดยเฉพาะท่อต่าง ๆ เป็นอันตรายต่อเรือ ท่อ ฯ ก็เป็นอันตราย
ได้ ดังนั้นให้แสดงบนแผนที่ด้วยสัญลักษณ์สีด าดังนี้   

   ต าบลที่ของจุดไม่มีสาระส าคัญต่อความสัมพันธ์กับเส้นประสั้น ๆ แต่เพ่ือ
ความต่อเนื่องในการแสดง จุดให้วางหันไปทางทิศทางการไหลของท่อ ถ้าทราบ  
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๔-๑๑๘ 

 

  ท่อน้ ามัน, แก๊ส, และท่อส่งน้ า (Oil, chemical, gas and water supply pipelines) 
เส้นทางที่แน่นอนของท่อเหล่านี้ต้องแสดงบนแผนที่ ด้วยสัญลักษณ์ L40.1 ด้วยสีม่วง ถ้าอยู่ชิดกัน
มากให้แสดงแค่ท่อเดียวก็ได้ (บนแผนที่กระดาษ) 

Oil Pipelines ให้ก ากับด้วย ,  หรือเทียบเคียงด้วยสีม่วง 

Chemical pipelines ให้ก ากับด้วย , หรือเทียบเคียงด้วยสีม่วง 

Gas pipelines ให้ก ากับด้วย , หรือเทียบเคียงด้วยสีม่วง 

Water pipelines ให้ก ากับด้วย , หรือเทียบเคียงด้วยสีม่วง 

 
 สิ่งก่อสร้างของท่อต่าง ๆ (Pipeline installations) ท่อระบายน้ า และปากท่อ และ
แผ่นปิด และอ่ืน ๆและสิ่งกีดขวางอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้แสดงในลักษณะของสิ่งกีดขวางใต้น้ า ทั้งก ากับ
ด้วยข้อความอักษรย่อ หรือข้อความที่เหมาะสม เช่น ,  คุณลักษณะทั้งหมดที่
เกี่ยวกับสิ่งกีดขวาง 

 สิ่งก่อสร้างห่างฝั่งในทะเล (OFFSHORE PRODUCTION) พ้ืนที่ปิโตรเลียมที่มีอยู่หลาย
ส่วนบนโลก มีรายละเอียดของระบบ และโครงสร้างที่แตกต่างกัน โดยต่างทั้งคุณลักษณะของพ้ืนที่ 
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของพื้นที่  

 สิ่งอ านวยความสะดวกที่ติดตั้งประจ าที่ (Fixed production facilities) ในพื้นที่ทั่วไป
, น้ ามัน และแก๊สได้มาจากหลุมเจาะที่มาจากแท่นผลิตที่ติดตั้งประจ าที่ ที่ยึดอยู่กับพื้นท้องทะเล จาก
แท่นผลิตแต่ละแท่น น้ ามันและแก็สจะถูกส่งในท่อไปยังแท่นบริการ ( facilities platform) ที่จะถูก
ด าเนินการอัด, และปั้ม ต่อจากนั้นน้ ามัน และแก๊สจะถูกล าเลียงไปยังที่เก็บที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
กับทุ่นล าเลียงน้ ามันสู่เรือน้ ามัน (tanker loading buoy) หรือ สถานีบริการลอยน้ า (floating 
terminal) หรือถูกส่งตรงไปยังถังเก็บบนฝั่ง  แท่นบริการหนึ่งแท่น (facilities platform) อาจ
รวบรวมน้ ามันหรือแก๊สจากหลายแท่นผลิต และอาจส่งให้กับทุ่นนล าเลียงน้ ามันสู่เรือน้ ามัน (tanker 
loading buoy) หรือ สถานีบริการลอยน้ า (floating terminal) แท่นบริการ (facilities platforms) 
บางครั้งเรียกว่า Terminal Platforms  เรือน้ ามันที่ถูกดัดแปลง หรือเรือที่ถูกสร้างด้วยวัตถุประสงค์
เฉพาะ บ่อยครั้งถูกทอดสมอยึดให้อยู่ประจ าที่ และใช้เป็นแท่น  facilities platforms, floating 
terminalsและ storage 

 แท่นเจาะ (Drilling rigs) มีความส าคัญที่จะแยกความแตกต่างของสิ่งเหล่านี้บนแผนที่ 
ระหว่างโครงสร้างชั่วคราว ที่ใช้ในขั้นส ารวจ และโครงสร้างถาวรที่ใช้ในขั้นตอนการผลิต แท่นเจาะนี้ 
(Drilling rigs) บางครั้งเรียกว่า ‘oil rigs’และรวมทั้งแท่นกึ่งจม (semi-submersible rigs, ‘jack-up 
rigs’) และเรือเจาะ (drillships) ที่เป็นโครงสร้างที่เคลื่อนที่ได้ ส าหรับเจาะส ารวจ และพัฒนาพ้ืนที่
ต่อไป แท่นเจาะ (Drilling rigs) เป็นสาระส าคัญชั่วคราว และไม่น ามาแสดงบนแผนที่; โดยปกติต าบล
ที่ของแท่นเหล่านี้กระจายโดย Radio Navigation Warnings และโดย ปชร.ชั่วคราว โดยเฉพาะ 
แท่นเจาะที่ตั้งอยู่ในช่องจราจรที่ใช้เดินเรือ (Traffic lanes) 
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๔-๑๑๙ 

 

 สิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิตพลังงานที่อยู่ห่างฝั่ ง อ่ืนๆ (Other offshore 
energy production facilities) รวมทั้งกังหัน และกังหันใต้น้ าด้วยวิธีการผลิตจากการขึ้นลงของ
น้ า และกระแสน้ า 

 บ่อ, ปากบ่อ, ฝาปิด และหัวควบคุมปากบ่อ (Wells, Wellheads, Templates and 
Manifolds) 

 บ่อทิ้งร้าง (Abandoned wells) ที่ถูกปิดอยู่ใต้พ้ืนทะเล  และถูกทิ้งร้าง ไม่น ามาแสดงบน
แผนที่ 

 ปากบ่อที่จมน้ า มีโครงสร้างที่สูงจากพ้ืนท้องทะเล และปิดปากบ่อน้ ามันหรือแก๊สโดย
ชั่วคราว (หรือ‘suspended’) อาจมีสิ่งก่อสร้าง ๒ – ๖ เมตร แต่ บางกรณีสูงถึง ๑๕ เมตรเหนือพ้ืน
ทองทะเล   

หมายเหตุ ในบางตัวอย่าง, ปากบ่ออาจสูงกว่าผิวน้ า, ดูข้อ ช อย่างน้อยปากบ่อนี้ต้องแสดงบนมาตรา
ส่วนใหญ่ที่สุด ร่วมกับทุ่นที่เก่ียวข้อง, การเป็นอันตรายต่อการประมง, ขึ้นอยู่กับความลึก,  

ใช้สัญลักษณ์วงกลมอันตราย กับข้อความ ‘Well’ ถ้าทราบความลึกเหนือปากให้ใส่ไว้ภายในวงกลม 

 
   สัญลักษณ์กวาด, Swept (K0) หรือระยะปลอดภัย (K3) ให้ใส่เพ่ิม ถ้าเหมาะสม 
กับสีฟ้าที่เหมาะตามความลึก ถ้าไม่ทราบความลึก ให้ใช้สีฟ้าถ้าบริเวณรอบ ๆ ลึกน้อยกว่า ๑๐๐ เมตร 

 โครงสร้างส่วนระบบผลิตใต้น้ า เป็นปากหลุมที่อยู่ในน้ าลึก ที่มีส่วนผลิตติดตั้งอยู่บนพ้ืน
ท้องทะเล สิ่งนี้ไม่มีอันตรายต่อการเดินเรือผิวน้ า อาจเรียกว่า ‘Production Wells’ (บางครั้งรู้จักใน
วงการน้ ามันว่า ‘subsea completions’). หลุมผลิตบ่อยครั้งหมายด้วยทุ่นไฟต่าง ๆ เพ่ือช่วยในการ
เก็บคืน และเตือนอันตรายที่มีต่อการเดินเรือ และการประมง โดยปกติมีเขตปลอดภัยล้อมรอบ   
แสดงลักษณะเดียวกับหลุมร้างชั่วคราว (หรือ ‘suspended’);  

 ระบบผลิตน้ ามันแบบหลุมเดี่ยว (Single Well Oil Production Systems (SWOPS)) 
เป็นหลุมผลิตน้ ามันที่เก็บน้ ามันด้วยเรือน้ ามันที่มีต าบลที่เปลี่ยนอยู่ตลอดเหนือหลุม , แสดงไฟแบบ
แท่นห่างฝั่งแต ่ในเวลาที่ไม่มีเรืออยู่ แสดงเช่นเดียวกับหลุมร้าง ปากหลุมเหล่านี้ให้น ามาท าแผนที่ กับ
ใช้ค าย่อ  ‘SWOPS ’ อาจใช้แทนที่ค าว่า ‘Well ’. 

 หลุมอัด (Injection well) เป็นหลุมที่เจาะเพ่ืออัดของเหลวหรือแก๊สในแหล่งกักปิโตรเลียม
ธรรมชาติ เพื่อเร่งการไหล ของน้ ามันจากหลุมผลิต หลุมพวกนี้ให้แสดงบนแผนที่ 

 แผ่นปิด และหัวควบคุมปากบ่อ (Templates and Manifolds)  เป็นโครงสร้างที่เรียกว่า 
‘template’, วางบนพ้ืนท้องทะเลเหนือหลุมน าหัวเจาะ บางครั้งสูงถึง ๑๕ เมตรเหนือพ้ืนท้องทะเล 
น้ ามันจากหลุมรวมรวมโดย Underwater Manifold Centre (UMC), ที่เป็นโครงสร้างเหล็กสูงจาก
พ้ืนท้องทะเล ๒๐ เมตร เพ่ือส่งไปยังแท่นผลิต ท่อ Pipeline End Manifold (PLEM) นี้เป็นโครง
เหล็กยึดกับพ้ืนทะเลด้วยเสาเพ่ือยึดปลายท่อทางใต้น้ า โดยมากเกี่ยวกับท่อที่สิ้นสุดที่ที่เทียบห่างฝั่ง
ของแท่นในทะเล เช่น  Single Buoy Mooring จาก PLEM จะมีท่อยางยืดหยุ่น ลอยด้วยเครื่องพยุง
ในแนวดิ่งต่อกับ SBM, หรือตรงไปยังเรือน้ ามัน  
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๔-๑๒๐ 

 

   สิ่งต่าง ๆเหล่านี้ต้องแสดงบนแผนที่ ให้เป็นสิ่งกีดขวางกับข้อความว่า 
‘Template’, ‘Manifold ’, หรือเทียบเคียงแทนค าว่า  ‘Obstn’. ถ้าจ าเป็นต้องแสดงบนแผนที่ใน
ลักษณะของสิ่งควบคุมปากหลุม PLEM, ให้แสดงสัญลักษณ์ Swept (K0) หรือ safe clearance (K3) 
symbols สีฟ้า ใช้ตามความลึก  ถ้าความลึกโดยรอบน้อยกว่า ๑๐๐ เมตร 

 ปากหลุมเหนือน้ า ในน้ าตื้น , โครงสร้างของค่าวาล์วปิด เปิดและท่อ  (รู้จักในชื่อ 
‘Christmas Tree’) ถ้าไม่มีไฟ ให้แสดงบนแผนที่ด้วยวงกลมต าบลที่ และข้อความ ‘Pipe’ และเม่ือมี
ไฟ แสดงด้วยดาวไฟ, เปลวไฟ และค่ารายละเอียดไฟ ถ้าระดับน้ ามีผล ให้ล้อมรอบด้วยเส้นอันตราย 
ความสูงแห้งน้ า ให้แสดงด้วยข้อความในวงเล็บ 

 แท่นต่าง ๆ (รวมแท่นผลิต) แท่นต่าง ๆให้แสดงบนแผนที่มาตราส่วนกลางและใหญ่ ถ้า
วางตัวใกล้กัน อาจลดทอนบนแผนที่กระดาษ โดยใช้สัญลักษณ์เดียงแสดงแทนดังนี้:  

 แท่นต้องมีไฟ ให้แสดงสัญลักษณ์ไฟดังนี้: 

  - ไฟรอบทิศ กระพริบเป็น Morse code (U) ทุก ๑๕ วินาที (หมายความว่า ‘You 
are standing into danger’), เห็นไกล ๑๕ ไมล์ทะเล และฉายในที่สูง ระหว่าง ๑๒ ถึง ๓๐ เมตร 

  - มีไฟส ารองเห็นไกล ๑๐ miles ติดเมื่อไฟหลักดับ 

  - ไฟแดงเชื่อมจังหวะแสดงรอบนอกสุดในแนวระดับ เป็น Morse code (U) ทุก 
๑๕ วินาที เห็นไกล ๒ ไมล์ทะเล  

 เปลวที่เห็นจากโรงกลั่นบนบก สถานีห่างฝั่งที่มีการเผาแก๊ส จากแท่นผลิตหรือปล่องไฟ 
‘flare stacks’ ให้แสดงด้วย 

  กับข้อความ ‘Fla’แต่ไม่มีสีของเปลว 

 แท่นผลิตแบบเป็นแท่นเจาะกึ่งจม แปลงท าหน้าที่แท่นผลิตได้ ถ้าจ าเป็นให้แสดงด้วย
สัญลักษณ์ platforms (L10) ถ้าแผนที่มาตราส่วนใหญ่พอ ให้แสดงต าบลที่สมอที่ใช้ยึด ด้วยเส้นสี
สัญลักษณ์สมอ (L18). บนแผนที่มาตราส่วนเล็ก , วงกลมสีม่วงล้อมรอบสมอ  กับข้อความ

, และอาจใช้ค าอธิบายบนแผนที่ 

 หมายเลขของแท่น แสดงบนโครงสร้างที่เด่น แท่นโดยปกติได้รับการป้องกันจากเขต
ปลอดภัยที่ก าหนด  

 แท่นที่ไม่ใช้ ก ากับด้วย ‘(disused)’ ถ้าโครงสร้างเหนือน้ าส่วนใหญ่น าออกไปแล้ว ใช้ค า
ย่อ . ข้อความ ถ้ามีสิ่งที่ได้ก าหนดไว้ (เช่น Z-44)  
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ชื่อของแท่นแบบต่างๆ ให้แสดงชื่อด้วยสีด า ในพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนา เช่น 

 
บนแผนที่มาตราส่วนเล็ก อาจตัดสั้น เหลือ Ekofisk, เช่น งดแสดงข้อความ ‘Oilfield’ ในที่

ที่ขอบเขตพ้ืนที่ที่ก าหนด, สัญลักษณ ์N1.1 (ขอบเขตทางทะเลสีด า หมายถึงสิ่งกีดขวางที่เป็นถาวร) 

ชื่อแท่นแสดงบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ เช่น: 

 
ทุ่นผูกเรือ เพ่ือให้เรือที่มารับน้ ามันสามารถผูกอยู่ได้รวมทั้ง large mooring buoys, ที่

ออกแบบส าหรับ ผูกเรือขนาดใหญ่ถึง  ๕๐๐,๐๐๐ ตัน ที่ยึดกับที่เรียก Single Point Moorings 
(SPM) กับท่ีเป็นทุ่นผูกเรือ Single Buoy Moorings (SBM). SPM และ SBM เหมือนแท่นผลิตที่มีทั้ง
สัญญาณไฟและหมอก 

 Fixed moorings. แสดงด้วยสัญลักษณ์กับข้อความ ‘SPM’ (L10) 

 
 Floating moorings. แสดงด้วยสัญลักษณ์กับข้อความ 

 
  ส าหรับ ground tackle ที่เก่ียวข้องกับทุ่นผูกเรือ moorings,  

 เขตปลอดภัย (Safety Zones) บนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ ให้แสดงสัญลักษณ์เขต
ปลอดภัยด้วยสีม่วงส าหรับพ้ืนที่จ ากัด (N0.1).      

 
หมายเหตุ ค าเตือนที่ระบุถึงเขตปลอดภัยให้ระบุไว้ถ้ามีการลงเขตปลอดภัยบนแผนที่ ในค าเตือนควร
ระบุด้วยว่าแท่นไหนมีเขตปลอดภัย  

  พื้นที่ทิ้งมูลดิน (SPOIL GROUNDS; EXTRACTION (OR DREDGING) AREAS) การ
ขุดลอกช่องเดินเรือให้พอต่อความลึกน้ าในการเดินเรือ ‘dredged areas’ ไม่สับสนกับ‘dredging 
areas’ 

 Spoil grounds. ใช้ขอบเขตเส้นปะสีด าปกติแสดงบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่เท่านั้น  If 
the depths ถ้าความลึกเชื่อถือได้น้อยกว่าในแผนที่หลังจากมีการทิ้งดินลงไปแล้ว ให้แสดง
สัญลักษณ์เหมือนพ้ืนที่ที่ไม่มีการส ารวจ ; เส้นความลึก และเลขน้ างดแสดงในพ้ืนที่ได้ ใช้สี หรือค า
เตือนให้พอกับความปลอดภัย 

 
  ค าว่า ‘Spoil ground’, หรือเทียบเคียง ต้องแสดงบนแผนที่ ประชิดกับขอบเขต  
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  (AQUACULTURE: FISH TRAPS, SHELLFISH BEDS, FISH HAVENS, MARINE FARMS) 

 โป๊ะจับปลา Fishing stakes เมื่อทราบต าบลที่ให้ใช้สัญลักษณ์ 

 
 บริเวณปลาชุม (Fish havens or fishery reefs) โดยปกติใช้สัญลักษณ์: 

 
  กรณีที่เป็นกลุ่มหรือกินพ้ืนที่กว้าง ใช้สัญลักษณ์เส้นอันตราย กับสัญลักษณ์ปลา
หลายอันได้: 

 
  ความลึกมากที่สุดหรือน้อยที่สุดที่สามารถท าการประมงได้ เมื่อทราบให้น ามาแสดง
บนแผนที่ 

 
  ความลึกมากที่สุดให้ระบุระหว่างหัวลูกศร เช่น: 

 
 แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (Marine farms) แสดงด้วยสัญลักษณ์ดังนี้:  

 
  สัญลักษณ์ ขนาดใหญ่ ขนาด 4 x 4มม. ถ้าใหญ่เกินไปส าหรับพ้ืนที่ให้แสดงด้วย 0 x 0มม. 

  บนแผนที่มาตราส่วนใหญ่แสดงด้วยเส้นปะ (N1.1). ให้ใช้สัญลักษณ์ขนาดใหญ่วาง
ในพ้ืนที่ โดยให้วางซ้ ากันได้ 

 
 เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ (VISUAL AIDS TO NAVIGATION: BEACONS AND 
DAYMARKS, IN GENERAL) มีหลายประเภท และโครงสร้างเพ่ือช่วยการเดินเรือในเวลากลางวัน 
โดยมากเครื่องหมายเหล่านี้รวมอยู่ใน IALA Maritime Buoyage System (เว้นเครื่องหมายแนวน า)  

 สีของกระโจม (Colours of beacons) ตามมาตรฐานใน IALA Maritime Buoyage 
System, ต้องก ากับด้วยอักษรย่อที่เหมาะสม ส าหรับการใช้สีในระบบ IALA ดู สีต่าง ๆ ของกระโจม
แสดงด้วยสัญลักษณ์ใน Q80 ที่ซึ่งโครงสร้าง และเครื่องหมายยอดมีสีต่างออกไป, สีที่ช่วยในการ
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จ าแนกสิ่งต่าง ๆ ควรระบุลงในแผนที่  ถ้ามีประโยชน์ก็อาจระบุสีเครื่องหมายยอดไว้ด้วย, วางไว้ก่อน 
โดยแยกจากสี ของโครงสร้างด้วยเครื่องหมาย / เช่น  ส าหรับยอดทุ่นก ากับร่องน้ าสีแดงบนกระโจมที่
ทาสีขาว: R/W 

  บนแผนที่หลายสี, สัญลักษณ์ (หรือแค่เครื่องหมายยอด) ให้แสดงด้วยสีจริง, แต่
อักษรย่อก็ยังมีความจ าเป็น , เพราะบางสีอาจไม่เห็นความแตกต่างภายใต้ทัศนะวิสัยบนสะพาน
เดินเรือ 

 สัญลักษณ์ของกระโจม โดยทั่วไป‘Beacon in general’: 

 
  และต้องใช้เมื่อ: 

   - เพียงพอที่จะแสดงข้อมูล,  

   - เมื่อมาตราส่วนเล็กกว่าที่จะแสดงรายละเอียด,  

   - เมื่อไม่ทราบรูปร่างจริง 

  สัญลักษณ์ (ปราศจากข้อความ ‘Bn’) ให้ใช้ เมื่อมีที่ว่างพอ 

 กระโจมไฟ (LIGHT BEACONS) บนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ใช้สัญลักษณ์เดียวกับที่ระบุ 
ให้ใช้กระโจมที่มีไฟ, แต่ดาวไฟให้วางไว้ในวงกลมต าบลที่เว้นส าหรับกระโจมหอคอย เช่น: 

 
  รายละเอียดของไฟให้แสดงบนแผนที่ รายละเอียดเพ่ิมเติมส าหรับกระโจมไฟ      
ใน IALA Maritime Buoyage System 

 ประภาคารที่ใช้งาน เช่น เช่นโครงสร้างของประภาคาร ไฟเดินเรือหลัก ต้องแสดงด้วยดาว
ไฟ ประภาคารเหล่านี้อาจมีโครงสร้างที่ต่างกันไป, ทั้งขนาด, รูปร่างและสี, อาจวางภาพร่างเล็ก ๆไว้
ข้าง ๆ โดยใช้เป็นสีม่วง, แต่อาจใช้สีอื่นได้ (นอกจากสีด า)  

 
 กระโจมที่ไม่ใช้งาน ยังคงเห็นได้เด่นชัดในเวลากลางวัน , และให้ระบุด้วยสัญลักษณ์ที่
เหมาะสม (โดยทั่วไปใช้เป็นหอคอย – E00) หรือถ้าทราบโครงสร้าง, ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์ตาม 
(B00). ข้อความ ‘LtHo (disused)’, หรืเทียบเคียงให้น ามาใส่ประชิดกับสัญลักษณ์ ถ้าช่วยในการ
พิสูจน์ทราบ อาจใส่ภาพวาดไปด้วย 
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กระโจมพิเศษ (SPECIAL-PURPOSE BEACONS) 

เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยวเป็นตัวอย่างของกระโจมพิเศษ  ที่เป็นไปตามระบบสากล 
(เช่น the IALA) ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางอันที่น ามาแสดงบนแผนที่ 

 

 กระโจมไฟลอยน้ า (BUOYANT BEACONS) มีรูปทรงสูง, ลักษณะเหมือนขอน,: บางครั้ง
เ รี ย ก  resilient or elastic beacon, pivoted beacon, floating light beacon, Sarus tower 
and articulated light. กระโจมนี้มีเครื่องหมายยอด และไฟ และเป็นไปตามกฎ IALA Maritime 
Buoyage System กระโจมไฟลอยน้ านี้มีการเคลื่อนตัวได้เล็กน้อย ไม่ขึ้น ลงตามระดับของน้ า โดย
ปกติมักตั้งตรงเสมอในแนวดิ่ง ดังนั้นให้แสดงบนแผนที่ด้วยสัญลักษณ์กระโจม, ไม่ใช่ทุ่น 

   สัญลักษณ์ท่ีใช้ส าหรับ กระโจมติดตั้งประจ าที่ ดังนี้: 

 
  สัญลักษณ์ท่ีใช้กับไฟของกระโจมลอยน้ า ใช้สัญลักษณ์ของไฟติดตั้งประจ าที่ เช่น: 

 
  ให้แสดงอักษรตัวตรงที่เกี่ยวข้องในทุกกรณี 

  โดยปกติแผ่นสะท้อนเรดาร์ไม่เหมาะกับการน ามาแสดงบนแผนที่ แต่คุณสมบัติแผ่น
สะท้อนเรดาร์ ‘Radar reflectors on buoys’ ของทุ่นอาจมีความเหมาะสมกับ กระโจมไฟลอยน้ าด้วย 

 รูปร่างของทุ่น (SHAPES OF BUOYS) สิ่งที่เป็นสามัญส าหรับทุ่น ต าบลที่ทุ่นต้องระบุ
ด้วยวงกลมต าบลที่ เป็นสีด าเล็ก (ไม่มีจุดด าตรงกลาง) in the middle of the base of the buoy 
symbol. 

 
 ทรงกรวย (Conical) 

 
  สัญลักษณ์รูปกรวยต้องไม่ใช้กับชนิดของโครงสร้างสูง ๆ  ใช้เพียงสนับสนุนไฟ และ
เครื่องหมายยอด และเครื่องช่วยการเดินเรือเท่านั้น  
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 ทรงกระป๋องหรือทรงกระบอก (Can or cylindrical) 

 
  ในระบบ IALA ใช้กับทุ่นขอบร่องทางซ้ายทางมือ Cartographers should chart 
the ‘real-world’ ทุ่นทรงกระบอกแบบขอนต้องไม่น ามาแสดงบนแผนที่ในลักษณะของทุ่นกระป๋อง 

 ทรงกลม (Spherical) 

 
  ใช้ระบุน่านน้ าที่เดินเรือได้อย่างปลอดภัย 

 รูปเสาหรือขอน (Pillar) 

 
  ทุ่นขอนแสดงด้วยสัญลักษณ์ ข้างต้น  

 รูปขอน (Spar) 

 
  รูปร่างของขอนหรือขอนหมุนไม่มีสาระส าคัญต่อการเดินเรือ 

 รูปถัง (Barrel) 

 
  อาจใช้กับทุ่นเครื่องหมายพิเศษได้ 

 ทุ่นขนาดยักษ์ (Super-buoy) 

 
  ทุ่นใหญ่โดยทั่วไปมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 5 เมตร 

  จุดประสงค์ของทุ่น  Ocean Data Acquisition System (ODAS) buoy ให้ระบุ
ด้วยข้อความ: 

 
หมายเหตุ: ไม่ใช่ทุ่น ODAS ทุกทุ่นที่จะมีขนาดใหญ่; การใช้สัญลักษณ์ทุ่น 

  ส าหรับทุ่นขนาดยักษ์ ที่ใช้เป็นทุ่นผูกเรือส าหรับรับน้ ามัน 

 เครื่องหมายยอดทุ่น (TOPMARKS ON BUOYS (AND BEACONS)) มีหลายตาม IALA 
Maritime Buoyage System รูปร่ างที่ ส าคัญ : can, conical, spherical, and X-shaped. ยอด
เครื่องหมายอันตรายจากเรือจมฉุกเฉิน เป็นเครื่องหมายกางเขนตั้งตรง (cruciform) ค าว่า 
‘daymark’ อาจใช้แทน ‘topmark’ ใน US 
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  เครื่องหมายยอดต้องวางในทิศเดียวกับสัญลักษณ์ที่วางอยู่ด้วยกัน , เช่น สัญลักษณ์
ยอดทุ่น ต้องวางให้เอียง ตามมุมของสัญลักษณ์ทุ่น ยอดของกระโจมวางตั้งตรง 

 IALA Maritime Buoyage System - เครื่องหมายยอดทุ่น (Topmarks) 

  ๑. เครื่องหมายก ากับร่องน้ าด้านข้าง ใช้รูปกระป๋อง (cylindrical) ส าหรับทางร่อง
น้ าด้านซ้าย รูปกรวย(conical topmark) ชี้ขึ้น ส าหรับร่องน้ าทางขวามือ สีตามย่านที่เหมาะสมกับ 
Region A and Region B. ทุ่นกระป๋อง และทุ่นรูปกรวยใช้ตามรูปร่างของมัน ทางฝั่งที่ถูกต้อง  กับ
ยอดทุ่นที่เหมาะสมถ้าทุ่นไม่มีรูปร่างแตกต่างกัน, ให้ใช้เครื่องหมายยอดท่ีเหมาะสม 

 
   Region A: สีแดงทางซ้าย, เขียวทางขวา, Region B: เขียวทางซ้าย, แดงทางขวา 

  ๒. ทุ่นจตุรทิศใช้รูปกรวยสองอันหันในทิศทางท่ีต่างกัน 

 
   การแสดงทิศของทุ่น North, South, East, West ช่วยให้จ าได้ง่ายขึ้นจาก
ทิศทางการชี้ของยอดกรวย เช่นเดียวกับต าบลที่ของแถบสีด าที่อยู่บนตัวทุ่น  หรือกระโจม เช่น ทุ่น
จตุรทิศตะวันตก แถบสีด าอยู่ตรงกลางของสีเหลืองเป็นต้น  

  ๓. เครื่องหมายอันตรายโดดเดี่ยว (Isolated danger marks) บอกอันตรายโดด
เดี่ยวที่มีขอบเขตจ ากัดท่ีมีพ้ืนที่ที่เดินเรือได้ล้อมรอบ  ยอดทุ่นเป็นลูกกลมสองลูกซ้อนกัน  

 
  ๔. เครื่องหมายน่านน้ าปลอดภัย (Safe water marks) ใช้ระบุแนวกลางของ
ช่องทางเดินเรือ ยอดทุ่นเป็นลูกกลมสีแดงหนึ่งลูก ทุ่นเป็นรูปกลม บอกว่ารอบทุ่นสามารถเดินเรือได้
อย่างปลอดภัย Spherical ทุ่นนี้อาจไม่ติดตั้งยอดทุ่นก็ได ้

 
  ๕. เครื่องหมายพิเศษ (Special marks) ไม่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยในการเดินเรือ แต่
ใช้ในการบอกลักษณะพิเศษของพ้ืนที่ อาจใช้ยอดทุ่นรูป ‘X’ หรือที่เรียกว่า (St Andrew’s cross) 

 
   เครื่องหมายพิเศษ อาจใช้หมายเขตTraffic Separation Schemes, หรือ
ร่องน้ าเดินเรือ channels ที่อยู่ภายในร่องน้ าอีกร่องหนึ่ง (เช่น Deep Water route, DW ภายใน
ร่องน้ าเดินเรือที่กว้างกว่า หมายเขตด้วยเครื่องหมายร่องน้ ามาตรฐาน หรือ ช่องทางเดินเรือที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ (special purpose channels) (เช่น ส าหรับ เรือเล็ก). 

  ๖. เครื่องหมายเรือจมฉุกเฉิน (Emergency wreck marking buoys) ใช้เพ่ือหมาย
เรือจมใหม่ชั่วคราว  กับยอดรูปกางเขนตั้งตรง ‘+’ (St George’s cross). 
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๔-๑๒๗ 

 

 ยอดเครื่องหมายน า (Leading topmarks) ใช้กับกระโจมน า (leading beacons) (B-
458), โดยปกติสร้างเป็นคู่ เพ่ือให้แนวน าที่ต้องเดินเรือตามแนวน านั้น ในปัจจุบันยังไม่มีสี และยอด
ทุ่นมาตรฐาน แต่ยอดเครื่องหมายน า โดยปกติเป็นรูปสามเหลี่ยมยอดแหลมชี้ขึ้น ส าหรับหลักน าต้น
หน้า  (front) และชี้ลงส าหรับแนวน าต้นหลัง (rear), ต่ออาจใช้ยอดเครื่องหมายที่เป็นแบบอื่น ๆ ได้ 

 สีของทุ่น และกระโจม (COLOUR OF BUOYS (AND BEACONS)) ต่อไปนี้อ้างถึง
เฉพาะกับตัวทุ่น (หรือกระโจม) ไม่กล่าวถึงสขีองไฟ ไม่ต้องน าวัสดุสะท้อนเรดาร์มาแสดงบนแผนที่ 

  ทุ่นหรือกระโจม ที่ทาสีมากกว่าหนึ่งสี ‘stripes’ เป็นแถบแนวตั้ง และ ‘bands’ 
เป็นแถบแนวนอน  

  ระบบ IALA Maritime Buoyage System:  

   - สีแดงและเขียวใช้กับเครื่องหมายก ากับร่องน้ าทางข้าง, 

   - สีด าและเหลืองใช้กับเครื่องหมายจตุรทิศ, 

   - แถบสีแดงและด าใช้กับเครื่องหมายอันตรายโดดเดี่ยว, 

   - แถบสีแดง ขาวทางตั้งใช้กับเครื่องหมายแสดงน่านน้ าปลอดภัย, 

   - สีเหลืองใช้กับเครื่องหมายพิเศษ, 

   - แถบฟ้าและเหลืองแนวตั้งใช้ส าหรับหมายเรือจมใหม่ชั่วคราว  

   - สีแดง และเขียวถูกใช้อย่างแตกต่างในระบบ IALA Regions A and B 

  การแสดงสีของสัญลักษณ์ สมัยก่อนใช้ เส้น จุด และลาย เพ่ือแทนสี แต่ในปัจจุบัน
ล้าสมัยไปแล้ว (เช่น ทุ่นขอน และทุ่นหลากสี) บนแผนที่หลายสี, ทุ่นต่าง แสดงด้วยสีจริง, หรือตาม
กฎของสีมาตรฐานบนแผนที่ ‘standard’ coloured charts: 

 ทุ่นสีด าและเขียว  แสดงด้วยสัญลักษณ์ เช่น: 

 
หมายเหตุ: ทุ่นขอนแสดงด้วยสัญลักษณ์ทึบบนแผนที่เสมอ เช่น: 

 
 ทุ่นสีอ่ืนใด หรือทุ่นหลากสี (เว้นทุ่นขอน, ดู (a) ข้างต้น, และทุ่นร่องหลัก (preferred 
channel buoys) ดู (e) ข้างล่าง) แสดงด้วยสัญลักษณ์โปร่ง (เช่น เฉพาะโครงร่าง), ดังนี้: 

 
 ทุ่นเป็นแถบสี (เว้นทุ่นขอน, ดู (a) ข้างต้น) แสดงด้วยสัญลักษณ์โปร่ง กับเส้นตรงจากบน
ลงล่าง เช่น: 
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 ทุ่นแถบสี (เว้นทุ่นขอน, ดู (a) ข้างต้น, และเป็นทุ่นก ากับเพ่ือเลือกช่องทางหลักทางขวา ดู 
(e) ข้างล่าง) ต้องแสดงด้วยสัญลักษณ์โปร่ง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อสัญลักษณ์ทุ่น ที่จะแทน
แถบสี จะแสดงด้วยอักษรย่อของสี, เครือ่งหมายยอดทุ่น และปราศจากเส้นแนวตั้ง เช่น: 

 
 ทุ่นก ากับเพื่อเลือกช่องทางหลัก ถูกดัดแปลงจากทุ่นก ากับร่องน้ า ในระบบทุ่น  IALA 
Maritime Buoyage System (เช่น สีเขียวกับแถบสีแดง, หรือแดงกับแถบสีเขียว) สัญลักษณ์ที่ใช้
ตามข้อบังคับของทุ่นก ากับร่องน้ า , เช่น สัญลักษณ์ทึบต้องแสดงเครื่องหมายหลักสีเขียว, และ
สัญลักษณ์โปร่งต้องแทนทุ่นเครื่องหมายหลักสีแดง เช่น: 

 
  อักษรย่อสากลของสีที่ระบุใน ถ้าไม่มีที่ว่างพอจะแสดงอักษรย่อ, แสดงยอดทุ่น 
(ส าหรับทุ่นจตุรทิศ และกระโจม) หรือสัญลักษณ์ทึบหรือเต็ม (ส าหรับทุ่นก ากับร่องน้ าทางข้าง) ให้
พิจารณาให้ข้อมูลสีอย่างเพียงพอ, โดยปราศจากอักษรย่อ 

 แผ่นสะท้อนเรดาร์บนกระโจม (RADAR REFLECTORS ON BUOYS) 

หมายเหตุ: ส่วนนี้ใช้กับเครื่องหมายกระโจมที่ลอยน้ า, แต่ไม่รวมกระโจมอื่น ๆ 

 แผ่นสะท้อนเรดาร์ที่ติดกับทุ่น จะไม่แสดงบนสัญลักษณ์ลงบนแผนที่ เพ่ือลดความความ
ซับซ้อนของสัญลักษณ์ทุ่น และข้อความที่เก่ียวข้อง 

  ถ้าต้องการใช้สัญลักษณ์แผ่นสะท้อนเรดาร์บนทุ่นไม่มีไฟ ให้ลงรายละเอียดข้อมูล
เพ่ิมลงในแผนที่เพ่ือบอกให้ผู้ใช้ทราบว่า ไม่มีการติดที่ทุ่นไฟ 

  ให้ใช้สัญลักษณ์แผ่นสะท้อนเรดาร์ด้วย  (สีด า), เช่น: 

 
 ทุ่นไฟ (LIGHTED BUOYS) บางชาติแสดงข้อมูลละเอียดของทุ่นไฟในท าเนียบไฟและทุ่น 
(Lists of Lights and Fog Signals (LL)); ถ้าไม่มีการแสดงในบรรณสาร ข้อมูลนี้ให้แสดงในแผนที่
มาตราส่วนใหญ่ที่สุด เพ่ือแสดงจังหวะไฟ และสี(ถ้าไม่เป็นสีขาว), และคาบไฟของทุ่น  

  - สัญลักษณ์ของทุ่นไฟ ต้องเหมือนกับทุ่นไม่มีไฟ แต่มีรายละเอียดของไฟ และ
สัญลักษณ์ของเปลวบนเครื่องหมายนั้น , รวมทั้งระดับขององค์ประกอบที่ต่างกันของทุ่น , ให้ใช้
เหมือนกับเครื่องหมายติดตั้งประจ าที่ ความสูงและระยะเห็นไฟ โดยทั่วไปไม่แสดงบนทุ่นในแผนที่, 
เว้นเสียแต่ทุ่นที่เป็น superbuoys ตัวอักษรให้เป็นตัวเอียง 

  - เปลวให้แสดงด้วยสีม่วง, หรือสีที่เหมาะสมบนแผนที่หลายสี ให้วางไว้ห่าง 1มม. 
จาก จุดที่แสดงต าบลที่แน่นอนของทุ่น, ให้วางเปลวในทิศที่ไม่บังรายละเอียดของแผนที่อ่ืน ๆ เช่น: 
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๔-๑๒๙ 

 

 ไฟต่าง ๆ (LIGHTS:  GENERAL) รวมถึงไฟประเภทต่าง ๆ นอกไปจากทุ่นและไฟรอง 
ทุ่นไฟขนาดใหญ่ใหญ่ (เรือไฟ, ทุ่นไฟขนาดใหญ่ และทุ่นเครื่องหมายทางเรือยักษ์อัตโนมัติ (Large 
Automatic Navigation Buoys, LANBY) มีหน้าที่เหมือนกับเครื่องหมายไฟขนาดใหญ่บนบก 

 สีของไฟ (Colours of lights) 

  กฎทั่วไปบนแผนที ่‘multicoloured’ charts: การใช้สีเพ่ิมเติมจากสีหลักบนแผนที่ 
ประโยชน์ เพ่ือแสดงสีของเสี้ยวไฟต่าง ๆ กันในบริเวณร่องน้ าที่มีความซับซ้อน  ส าหรับค าแนะน าใน
การวางเสี้ยวไฟให้ สีบนแผนที่หลากสีเป็นดังนี้: 

   - สีของเปลว และเสี้ยวไฟให้เลือกที่แยกให้เห็นข้อแตกต่างได้อย่างเด่นชัด 
จากสีของพ้ืนหลัง ควรมีการทดสอบภายใต้ทัศนะวิสัยบนสะพานเดินเรือ 

   - เปลวไฟต้องแสดงด้วยสีที่เหมาะสม:  

    เหลือง/ส้ม ให้ใช้สีขาว, เหลือง, สีอ าพัน และสีส้ม  

    แดงใช้กับไฟสีแดง หรืออาจใช้สีม่วงแทน 

    เขียวใช้กับไฟสีเขียว  

    ฟ้าใช้กับไฟสีฟ้า  

    สีม่วงใช้กับไฟสีม่วง 

   - ขอบเขตของเสี้ยวไฟให้ใช้เส้นปะ บาง, แต่อาจใช้เส้นบางก็ได้ การเน้นด้วย
แถบสีกว้าง 1มม.  

   - เสี้ยวไฟ ใช้เส้นปะ บาง, แต่อาจแสดงด้วยส่วนโค้งที่กับสี อักษรย่อสากล
ของสี หรือคุณลักษณะไฟบนแผนที่ ให้เพ่ิมลงไปบนแผนที่ ในกรณีที่สีนั้นเห็นได้ยากโดยไฟบน
สะพานเดินเรือ  

   - สีของส่วนโค้งของเสี้ยวไฟ ให้วางโดยเลี่ยงกับรายละเอียดส าคัญอ่ืน ๆ ถ้าสี
ของส่วนโค้ง (รวมที่เห็นได้รอบทิศ ,) วางในระยะ 30มม.ของสัญลักษณ์ดาวไฟ , อาจงดแสดง
สัญลักษณ์ของเปลวได้  ถ้าท าไม่ได้ ให้เว้นสีของส่วนของขอบโค้ง เพ่ือให้แสดงได้ชัดเจนใน
รายละเอียดที่มีสาระส าคัญ, หรือวางส่วนโค้งให้ห่างจากไฟเล็กน้อย, แต่ไม่วางล้ าไปในระยะเห็นของ
ไฟ ในกรณีหลัง, สีของเปลว ให้วางไว้ที่สัญลักษณ์ดาวไฟ 

   - สีของส่วนโค้งของเสี้ยวไฟ (หรือวงของไฟที่เห็นได้รอบทิศ) ให้กว้าง 1มม. 
เสี้ยวไฟที่มีสีจางให้กว้าง 0.5มม. ในเสี้ยวไฟที่แคบมาก ๆ ให้แสดงเสี้ยวที่กว้างกว่าของสี เพ่ือให้เห็น
ได้เด่นชัด  

   - สีของขอบโค้งของเสี้ยวไฟ (หรือวงของไฟที่เห็นได้รอบทิศ) ให้ใช้ส าหรับไฟ
ใหญ่ (major lights) ไฟน า (ที่มีเสี้ยวแคบ) และไฟดวงเล็ก รองลงมาให้แสดงด้วยเปลวไฟ 

   - ไฟสลับและไฟหมู่ ให้แสดงด้วยส่วนต่างกันสีของขอบโค้งที่ขนานหรือทับ
ซ้อนกัน (หรือวงของไฟที่เห็นได้รอบทิศ) 

   - สัญลักษณ์ไฟแสงสว่าง (P63) ให้ใช้สีเหลือง/ส้ม  
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๔-๑๓๐ 

 

   - สัญลักษณ์ไฟเหลือบ (P31) และไฟแถบ (P64) ให้ใช้สีที่เหมาะกับไฟ 

   - การงดแสดงรายละเอียดของไฟ 

  บนแผนที่สี่สี  บนเสี้ยวไฟที่ซับซ้อนให้แสดงด้วยสี ด า, กับเปลวไฟสีม่วง เสี้ยวไฟที่
หมายช่องทางเดินเรือ เน้นด้วยเส้นต่อเนื่อง การแสดงภาพมีประโยชน์สัมพันธ์กับการแสดงภาพบน
แผนที่หลายสี: เป็นการง่ายกว่าส าหรับผู้ใช้ในการแก้ไขแผนที่ 

 ต าบลที่ของไฟ (Position of lights) (รวมไฟที่ประภาคาร) โดยปกติให้ แสดงด้วยดาว
ห้าแฉกสองขนาด  

 
  ไฟที่ใหญ่กว่าส าหรับไฟใหญ่, รวมทั้งไฟหลัก ดาวที่เล็กกว่าใช้กับ ไฟดวงรองที่มี
หลายดวง, เช่น ไฟของมุมท่าเรือ และท่ีผูกเรือในท่าเรือ 

 ต าบลท่ีไฟ - กรณีพิเศษ ต้องไม่ใช้ดาวไฟดังนี้: 

  - ไฟทุ่น (Floating lights) และทุ่นไฟขนาดใหญ่ (major floating lights); 

  - แท่นนอกฝั่ง (Offshore platforms)  

  - ไฟเหลือบ (Moiré effect lights)  

  - ไฟสิ่งกีดขวางเดินอากาศบนเสา, ปล่อง และอ่ืน ๆ ที่แสดงด้วยข้อความในวงเล็บ
ข้างวัตถุนั้น  

  - ไฟแถบ (Strip lights)  

 ไฟเดินเรือบนที่หมายบนบก (Navigational lights on landmarks) (เว้นประภาคาร) 
หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ บนแผนที่ด้วยสัญลักษณ์, เช่น หอน้ ากังหันลมให้แสดงด้วย เปลวไฟจากวงกลม
ต าบลที่ขนาดเล็ก (คล้ายกับที่แสดงบนทุน่ไฟ), เช่น: 

 
  ในอีกทางหนึ่ง, ให้ใช้สัญลักษณ์ดาวไฟ, กับรายละเอียดของที่หมายบก กับ ข้อความ
ใส่ไว้ด้านข้าง เช่น: 

 
  เพ่ือเลี่ยงความสับสน, ค าว่า ‘light’, หรือที่เทียบเท่าต้องแสดงไว้ข้างต าบลที่ของไฟ 
เมื่อไม่สามารถเลี่ยงการแสดงลักษณะไฟได้ (เช่น: เว้นที่ไปบดบังรายละเอียดของไฟ; ไฟที่อยู่นอก
แผนที่), ให้รวมอักษรย่อ ‘Lt’ (P1) ในชื่อ, เช่น Eddystone Lt. ค าย่ออาจใช้ในข้อความ: เช่น ‘(R 
Lts)’ ข้างเสา, ไฟบอกไฟสิ่งกีดขวาง, และ‘LtHo (disused)’ ในที่ไม่มีไฟแสดง 

 เปลวไฟ จุดของเปลวไฟ  ให้วางห่าง 1มม. จากต าบลที่ไฟในแผนที่ 
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  บนแผนที่หลากสี ‘multicoloured’ chartsเปลวให้มีสีตามไฟ 

  ทิศของเปลว ให้เลี่ยงที่จะบดบังรายละเอียดอ่ืน เช่น สัญลักษณ์, เลขน้ า, ตัวอักษร 
ในกรณีไฟน า , ไฟในแนวน า, ไฟบังคับทิศ เปลวให้หันไปทางทะเลตามแนวเส้นไม่ไปบังไฟดวงหน้า 
โดยใช้เส้นสีด า (เช่น แนวเล็ง, ขอบฝั่ง, เส้นโครงแผนที่) ไม่ให้เว้นเมื่อไปตัดกับเปลว  

  เปลวต้องไม่ไปบังไฟกีดขวางเดินอากาศ หรือไฟแถบ ในที่ซึ่งไฟแถบมักถูกงดแสดง
บนแผนที่  

 รายละเอียดของไฟ (LIGHT DESCRIPTIONS) องค์ประกอบต่าง ๆของค่าไฟ (แต่เป็น
แบบย่อ) ต้องแสดงในแผนที่ตามล าดับดังนี้ รายละเอียดไฟให้ตัดสั้น แต่คุณลักษณะของจังหวะไฟ, 
จ านวนไฟวับหรือไฟวาบ ที่เป็นกลุ่ม, และสี (ถ้าไม่ใช่สีขาว) ต้องแสดงรายละเอียดบนแผนที่ 

  ชนิดของไฟต้องแสดงบนแผนที่ ในบางกรณีพิเศษดังนี้: 

   - Aeronautical lights (Aero) 

   - Direction lights (Dir) 

   - Leading lights (Ldg), แสดงตารมที่มาตราส่วนแผนที่จะอ านวย, ที่ซึงไฟ
ทั้งสองแสดงบนต าแหน่งเดียวกัน, และเส้นแนวน าไม่สามารถแสดงได้บนแผนที่ 

 คาบไฟ (The period) ‘เวลาที่ใช้ส าหรับความสมบูรณ์ของค่าเฟสสัญญาณไฟ’หรือ‘ส่วน
ที่เห็นของสัญญาณไฟ ที่เปลี่ยนจากมืดเป็นสว่าง หรือระหว่าง ที่มีสีต่างกัน, หรือระหว่างความเข้ม
แสงที่ต่างกัน, และต่างกันโดยค่าระยะเวลา’ 

  คาบไฟต้องแสดงด้วยค่าเป็นวินาที, แม้หนึ่งนาทีหรือมากกว่า, และต้องใช้อักษรย่อ 
‘s’ เช่น: 

 
  ค่าไฟที่แสดงในท าเนียบไฟและทุ่น มีความถูกต้องมากกว่าหนึ่งวินาที, แสดงบน
แผนที่เป็นละเอียดถึง 0,1s, เช่น 1,3s, 7,5s ตามท าเนียบไฟ 

 ค่าความสูงไฟในทางดิ่ง ระหว่าระนาบอ้างอิง ของไฟ, ที่แสดงบนแผนที่ ด้วยหน่วยเมตร 
ตัวย่อ ‘m’, เช่น: 

 
  ปกติอ้างอิงกับ High Water datum ความสูงให้อ้างอิงกับ Mean Sea Level ที่ไม่
มีผลจากระดับน้ า มูลฐานที่ใช้ควรระบุไว้อย่างชัดเจน 

  ความสูงของโครงสร้างไฟในแนวดิ่งเป็นระยะระหว่างส่วนที่สูงที่สุดกับระดับพ้ืน 
และโดยปกติไม่แสดงบนแผนที่กระดาษ ถ้าความสูงเป็นที่เด่นชัดให้แสดง ตามที่ก าหนด แต่ไม่แสดง
ในส่วนของรายละเอียดของไฟ 
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  ประโยชน์ในการแสดงความสูงไฟในแผนที่: 

   - ใช้ประมาณระยะทางที่เห็นไฟในครั้งแรก (in the Geographical Range 
Table in LL)  

   - ใช้พิสูจน์ทราบไฟ, เช่น ไฟน า ที่อาจสับสนกับไฟอ่ืน  

   - เตือนว่าไฟที่อยู่สูงอาจบดบังได้โดยเมฆมากกว่าไฟที่อยู่ต่ า 

   - ใช้ค านวณระยะทางในเวลากลางวัน ถ้าไม่สามรถใช้เรดาร์ 

  ความสูงไฟในแผ่นดินบนแผนที่ อย่างน้อยให้แสดงบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ ความ
สูงของไฟอ่ืนที่มีความส าคัญต่อการเดินเรือ เช่นไฟน า ให้แสดงบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่  ความสูง
ของไฟรองมีความส าคัญน้อยให้งดแสดงบนแผนที่ได้ 

 ระยะเห็นไฟ (distance) ค านวณจากความสว่าง (giving a luminous range) หรือจาก
ผลของความโค้งของผิวโลก (ระยะทางเป็นระยะทางภูมิศาสตร์) ระยะการส่งสว่างขึ้นอยู่กับ ความ
เข้มของแสง หรือสภาพทัศนะวิสัยทาง ‘ระยะส่องสว่างของไฟสัญญาณในทะเล ในสภาวะบรรยากาศเดียว 
ระยะเห็นทางอุตุนิยมวิทยา 10 ไมล์ทะเล ส าหรับผู้ตรวจโดยเกณฑ์แบบทั่วไปของการส่องสว่าง’ 

  ระยะเห็นไฟแสดงบนแผนที่ด้วยหน่วยไมล์ทะเล โดยใกล้เคียง (0,5 ไมล์ทะเลให้ปัด
ลงหาจ านวนเต็มไมล์) ค าย่อคือ ‘M’, เช่น: 

 
  ที่ที่มีทัศนะวิสัยปกติต่างกันถึง  10 ไมล์ทะเล ระยะเห็นที่ไม่เป็นตามมาตรฐานให้
แสดงบนแผนที่ (เป็นไปตามท่ีอยู่ในท าเนียบไฟ), ก ากับด้วยบันทึกก าหนดระยะท่ีแสดงบนแผนที่  

  ระยะทางภูมิศาสตร์ (Geographical range)(ความสูงตาของผู้ตรวจ 5 เมตร) โดย
ปกติ ไม่ แสดงบนแผนที่  

  ระยะของไฟรองภายในน่านน้ าจ ากัด โดยปกติไม่แสดง เพราะมีความส าคัญน้อย ถ้า
จ าเป็นให้แสดงบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ 

 ไฟที่แสดงจากสิ่งก่อสร้างเดียวกัน (หรือต าแหน่งเดียวกันบนแผนที่) 

  - ถ้าบนสิ่งก่อสร้างเดียวกันแสดงไฟสองดวง บรรทัดแรกให้แสดงค่าไฟดวงหลัก 
(เช่น ระยะเห็นไฟ จากทุกทิศทาง) แสดงค่าไฟดวงรองบรรทัดข้างใต้ (เช่น เสี้ยวไฟสีแดงที่มีลักษณะ
ไฟต่างกันฉายไปท่ีสิ่งอันตราย)       

 
ถ้าแสดงรายละเอียดสั้น ๆ บนบรรทัดเดียวให้เชื่อมด้วย ‘&’เช่น: 
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 องค์ประกอบของลักษณะไฟ ต้องแสดงข้อมูลซับซ้นให้มีความกะทัดรัด ให้ง่ายต่อการ
ตีความ 

  จุดทศนิยมใช้เพื่อเว้นว่าง แต่จุดเหล่านี้อาจงดเพ่ือให้มีที่ว่างดังนี้: 

   - ใส่จุดทศนิยม (หรือที่ว่าง): 

   - ท้ายของจังหวะไฟ (เว้นที่มีวงเล็บ); 

   - ท้ายของสีทุกส ี(ไม่ใช่ในระหว่างสี); 

   - ท้าย Al (Alternating) - แม้ว่า Al ไม่ใช่จังหวะไฟ  

  งดจุดทศนิยม: 

   - หลัง s (seconds); 

   - หลัง m (elevation); 

   - หลัง M (range); 

   - ที่ที่มีวงเล็บ; 

   - ท้ายรายละเอียดของไฟ 

  ถ้ามีระยะมากกว่าหนึ่งระยะในรายละเอียดคุณลักษณะของไฟ: 

   - เช่น 15/10M P14 ไฟที่มีสองระยะต่างกัน (ใช้เครื่องหมาย /) 

   - เช่น 15-7M P14 ไฟที่มีมากกว่าสองระยะ (ใช้ - ). 

  สีของไฟต้องวางตามล าดับของระยะเห็น โดยวางระยะที่ไกลก่อนแต่ เป็นไฟ FFl 
light, จังหวะวับมีความสว่างกว่า, ให้แสดงตามคุณลักษณะที่อ้างไว้ เช่น: FFl.10/15M 

  ตัวอย่างของลักษณะไฟแบบสมบูรณ์: 

 

 คุณลักษณะและรายละเอียดไฟ: (LIGHT DESCRIPTIONS: ABRIDGING, OMISSION) 
นัยส าคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรายละเอียดของไฟ ส าหรับแผนที่กระดาษ, มีล าดับของการงด
แสดงข้อมูลในบางส่วน หรือการแสดงแบบสั้น ๆ ตามที่ให้ไว้ข้างล่าง แต่ไม่ได้ใช้เหมือนกันส าหรับไฟ
ทุกประเภท 
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 ไฟใหญ่ (Major lights) เช่น ไฟที่ใช้ในทะเลที่มีระยะเห็น 15 ไมล์ หรือมากกว่า และใน
เขตด้านนอกที่เข้าใกล้เขตท่าเรือ เมื่อมีรายละเอียดลดลง ตามมาตราส่วนแผนที่ที่เล็กลง ให้งดการ
แสดงดังนี้: 

  - ความสูงของไฟ (Elevation of light เช่น 03m) 

  - คาบไฟ (Period of light เช่น 10s) 

  - ระยะเห็นไฟ (Range (visibility) เช่น 00M) 

  - คุณลักษณะและสี (Character and colour) 

  บนแผนที่ที่มีมาตราส่วนเล็ก ให้แสดงสัญลักษณ์ของ light star และmajor 
floating light หรือ offshore platform กับให้แสดง สัญลักษณ์เปลว และชื่อโดยไม่ลงรายละเอียด  

 ไฟต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตท่าเรือ และร่องน้ าจ ากัดต่าง ๆ (Lights within harbours and in 
restricted channels) ที่แสดงรายละเอียดของไฟบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ เพ่ือก าจัดรายละเอียดที่
เป็นที่สนใจส าหรับชาวเรือ โดยเฉพาะในที่ที่มีพ้ืนที่จ ากัด ซึ่งมีล าดับการไม่แสดงข้อมูลต้องเป็นไป
ดังนี้: 

ก. ระยะเห็นไฟ (Range) 

ข.ความสูง (Elevation) 

ค. คาบไฟ (Period) 

ง. คุณลักษณะของไฟ และสี (Character and colour) 

  ท่าเรือหลายท่าเรือ เช่นที่อยู่ตามร่องน้ าเดินเรือในแม่น้ าที่มีไฟคล้ายกันหลาย ๆ 
ดวง สัญลักษณ์ของไฟ และเปลวให้แสดงไว้ พร้อมกับค าเตือนมาตรฐานที่ครอบคลุมดังนี้ 

 
 ไฟต่าง ๆ: เวลาที่แสดงไฟต่าง ๆ (LIGHTS:  TIME OF EXHIBITION) ไฟต่าง ๆ โดย
ปกติแสดงตั้งแต่อาทิตย์ตกจนถึงอาทิตย์ขึ้น แม้ว่าเป็นช่วงเวลากลางวันที่มีหมอก ในหัวข้อนี้มีเนื้อหา
ตามย่อหน้าในบางสภาวะที่ให้เตือนในแผนที่ เมื่อไฟไม่สามารถเชื่อถือได้ หรือมีคุณลักษณะต่างไป
จากระบุในแผนที่ โดยปกติรวมไว้ในท าเนียบไฟและทุ่น (List of Lights and Fog Signals, LL) แต่
ถ้าจ าเป็นให้เพิ่มเติมลงในแผนที่  

 ไฟที่เปิดบางเวลา และไฟส่วนบุคคล (Occasional and private lights) ไฟบางอย่างที่
แสดงเฉพาะเมื่อได้รับการร้องขอ หรือระหว่างเวลาใดตามเงื่อนไขพิเศษในท้องถิ่น เช่นไฟต่าง ๆ ใน
ท่าเรือ ที่แสดงโดยตามร้องขอของเรือบางใดเรือหนึ่ง เช่น เรือประมง เรือเฟอร์รี และไฟที่แสดงเมื่อมี
การฝึกทางทหาร ไฟต่าง ๆ ที่ได้รับการดูแลโดยส่วนบุคคล ที่ไม่แสดงเป็นประจ า เช่น ไฟน าในเขต
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ท่าเรือเอกชน เป็นไฟที่พิจารณาว่าเป็น ไฟบางโอกาส (occasional light) ค าย่อสากล ‘(occas)’ 
ต้องใส่ไว้ที่ท้ายของค่าไฟส าหรับไฟชนิดนี้ทุกจ าพวกที่ต้องการแสดงบนแผนที่ เช่น: 

 
 ไฟส่วนบุคคล ที่หมายสิ่งอันตราย เช่น หมายท่อระบาย (outfall) ที่แสดงไฟเป็นประจ า 
ไม่ใช่ไฟ‘occasional’ ให้ก ากับด้วย ‘(priv)’ ต้องใส่ไว้ที่ท้ายสุดของค่าคุณลักษณะไฟส าหรับทุก
ประเภทของไฟส่วนบุคคลถ้าจ าเป็นให้แสดงบนแผนที่ เช่น: 

 
 ทุ่นไฟใหญ่ (MAJOR FLOATING LIGHTS) รายละเอียดไฟ ที่เป็นตัวอักษรตัวเอียงต้อง
เป็นไปตามที่ก าหนดในคุณลักษณะของไฟบนฝั่ง (specifications for shore lights) ซึ่งรวมทั้งการ
น าค่าความสูง และระยะเห็นไฟลงบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ ความสูงไฟเป็นความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล แทนที่จะเป็นความสูงเหนือมูลฐานแผนที่ใดแผนที่หนึ่ง  ไฟประเภท Riding lights ที่
ติดอยู่กับที่โดยการทอดสมอ หรือหรือเรือที่ผูกทุ่นอยู่ ซึ่งมีก าลังไฟต่ าจะไม่น ามาแสดงบนแผนที่ 

 ไฟเสี้ยวและไฟอ่ืนที่ไม่สามารถเห็นได้รอบทิศ (SECTOR LIGHTS AND OTHERS 
NOT VISIBLE ALL ROUND) ไฟที่เห็นได้รอบทิศแสดงค่าไฟที่เหมือนกัน ซึ่งสามารถเห็นได้รอบทิศ
โดยนักเดินเรือ ในแผนที่เดินเรือมาตราส่วนใหญ่แสดงด้วยไฟ ที่ไม่มีก ากับด้วยเสี้ยวไฟ หรือแนวน า 
ถ้าหากไฟนั้นไม่สามารถเห็นได้ในบางแบริ่ง หรือมีค่าไฟที่เปลี่ยนไปตามแบริ่งที่เปลี่ยนไป ไฟนั้นต้อง
ถูกแสดงกับเสี้ยวไฟ และขอบโค้งของไฟเสี้ยวนั้น อย่างน้อยบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ 

  Sector limit ใช้แสดงแทนเส้นหรือแบริ่งของไฟที่ค่าไฟมีการเปลี่ยนแปลง หรือถูกบดบัง 

  Sector arc ใช้แสดงแทนส่วนขอบโค้งของไฟซึ่งมีค่าไฟก ากับไว้ด้วย 

  ในทางปฏิบัติความไม่แน่นอนของเสี้ยวไฟระหว่างเสี้ยวไฟต่าง ๆ เช่น สีอาจไม่
เป็นไปตามที่ก าหนด หรือมีความเข้มของแสงลดลง มุมที่มีความไม่แน่นอนของเสี้ยวไฟนี้แสดงโดย
ถูกต้องได้ยากในทางปฏิบัติ แม้ว่าอาจแสดงแทนด้วยไฟที่มีสีจางกว่าบนแผนที่ 

  มีความเป็นไปได้ในการแสดงไฟที่แน่นอนที่ได้ถูกออกแบบโดยเฉพาะเพ่ือแสดงเสี้ยว
ไฟแคบ ๆ กับมีค่ามุมที่มีความไม่แน่นอนที่เล็กมาก ๆ ในการแสดงข้อเท็จจริงของไฟนี้โดยใช้อักษรย่อ 
Dir ก ากับส าหรับ Directional light 

  ไฟที่เห็นได้ในบางแบริ่งมีหลายประเภท แสดงให้เห็นจากง่ายที่สุด ดังนี้ 

 สัญลักษณ์ของขอบเขตเสี้ยวไฟ และส่วนของขอบโค้ง (Symbols for sector limits 
and sector arcs)  ขอบเขตเสี้ยวไฟ และส่วนของขอบโค้งให้แสดงด้วยเส้นประ บาง ที่มีเส้นประ 
๑๐ เส้นต่อความยาว ๑๐ มม. ขอบเขตเสี้ยวไฟทางเดินเรือ (fairway  sector  limits)   

  ให้ใส่หัวลูกศรเล็ก ๆ ที่ปลายส่วนของขอบโค้ง (the ends of the sector arcs) 
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๔-๑๓๖ 

 

  ขอบเขตของเสี้ยวไฟให้แสดงครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีประโยชน์ต่อชาวเรือ การแสดงต้อง
ไม่แสดงไกลเกินกว่าระยะเห็นของไฟ โดยส่วนของขอบโค้งที่มีความยาวสั้นมาก ๆ อาจจะไม่น ามาแสดง 

  ในที่ซึ่งไฟถูกจ ากับขอบเขตการมองเห็นจากเสี้ยวไฟอ่ืน ต้องแสดง โดยปราศจาก
ส่วนของขอบโค้งของไฟดังนี้ 

 
  บนแผนที่หลายสี (multicoloured chart) แสดงขอบเขตของเสี้ยวไฟด้วยเส้นบาง 
ถ้าต้องการให้เน้นด้วยสี  

  ส่วนของของโค้งของเสี้ยวไฟ (Sector arc) อาจแสดงด้วยสี ร่วมกับอักษรย่อของไฟนั้น ๆ  

 
  ตัวอักษรก ากับเสี้ยวไฟต้องเป็นไปตามตัวอักษรย่อสากล  

  เสี้ยวไฟที่แสดงด้วยสีที่ต่างกัน รวมทั้งบนแผนที่แบบหลายสี ต้องแสดงอักษรย่อของสี 
ก ากับไว้ด้วย 

  ถ้าส่วนของขอบโค้งมีความกว้างมากซึ่งเสี่ยงที่ตัวอักษรแสดงสี อาจกลืนไปกับ
รายละเอียดอื่นแผนที่ ให้แสดงตัวอักษรย่อนั้นซ้ าเป็นช่วง ๆ  

  รายละเอียดของไฟบนเสี้ยวไฟนั้นไม่ให้เขียนแบบกลับหัว 

  เสี้ยวไฟที่แสดงด้วยจังหวะไฟที่ต่างกัน ต้องแสดงอักษรย่อของจังหวะไฟที่ส่วยของ
ขอบโค้ง ร่วมกับสีถ้ามีความจ าเป็น 

  ระยะของแต่ละเสี้ยวไฟให้ใส่ตามคุณลักษณะของสี และเว้นการแสดงรายละเอียด
ของไฟ ณ ที่ สัญลักษณ์ของไฟ (light star) 

 ไฟเห็นได้รอบทิศที่ถูกบดบังโดยสิ่งกีดขวาง (All-round lights partially obscured by  
obstructions)  

  ไฟเห็นได้รอบทิศที่ถูกบดบังโดยสิ่งกีดขวาง พ้ืนที่ที่สูงกว่า เป็นต้น เพ่ือเป็นการ
เตือนชาวเรือถึงข้อจ ากัดนี้ ให้แสดงแบริ่งที่ถูกบดบัง (ไม่ต้องแสดงในแผนที่หากไฟ ฯ นั้นไม่ถูกบดบัง) 
ร่วมกับอักษรย่อ ‘Obscd’ บนเสี้ยวของไฟที่ถูกบดบังนั้น เช่น  
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๔-๑๓๗ 

 

  รายละเอียดของแบริ่งที่ถูกบดบังนี้ได้จาก (List of light and Fog signal, LL)  

  ระยะของแบริ่งที่ถูกบดบังด้วยพ้ืนที่สูงชัน เมื่อยิ่งไกลออกไปความยาวของส่วนของ
ขอบโค้งก็ยิ่งเพ่ิมข้ึน ดังนั้นความตัดสินว่าความยาวของแบริ่งที่ถูกบดบังความมีความยาวเท่าใดด้วย  

  ในที่ซึ่งส่วนของขอบโค้งของไฟที่ถูกจ ากัดการมองเห็น (โดยความตั้งใจ)  

 ไฟเสี้ยวหมายสิ่งอันตราย (Sector light marking a danger) 

  บางพ้ืนที่มีการใช้ไฟรองสีแดงเข้ามา เพ่ือฉายไปยังสิ่งอันตราย ขอบเขตของเสี้ยวไฟ
ควรมีระยะอย่างน้อยเท่ากับระยะของสิ่งอันตราย แต่ต้องไม่มากกว่าระยะเห็นของไฟรองที่ใช้เสริม
เข้ามานี้ 

  ค่าของไฟรองแสดงด้วยอักษร เช่น ‘ F.R’ บนส่วนของขอบโค้งของไฟ ค่าไฟโดย
ละเอียด รวมทั้ง ระยะเห็น ให้แสดงที่ต าบลที่ของไฟรอง ใต้ค่าไฟโดยละเอียดของไฟหลัก (ที่เห็นได้
รอบทิศ)  

 
  ในกรณีอ่ืน ที่ไฟหลักมีอาจมีเสี้ยวไฟสีแดงครอบคลุมส่องอันตรายอยู่ด้วย กรณีนี้ไฟ
หลักดวงเดียวที่มีลักษณะเช่นนี้ ต้องใส่ค่าไฟ เช่น ‘Fl.WR’ พร้อมกับเสี้ยวไฟทุกเสี้ยวที่เกี่ยวข้อง
ตามท่ีแสดงได้บนมาตราส่วน 

 ไฟน าและไฟในแนว (Leading lights and lights in line) ส าหรับค าแนะน าการแสดง
เส้นแนวน า และข้อความที่เก่ียวข้อง) 

  ไม่ให้ใช้สัญลักษณ์ “ในแนว” ในที่ซึ่งแสดงค่าแบริ่งในแนวเล็ง (Transit) 

  ถ้าสัญลักษณ์ของเปลวไฟ (Light flare) ไม่ไปบดบังไฟน าดวงหน้า และรายละเอียด
ที่ส าคัญ ให้แสดงหันทิศของเปลวไปในแนวเดียวกับแนวเล็ง ถ้าเปลวนั้นเมื่อวางในแนวเล็งแล้ว ยังบัง
รายละเอียดอื่นอีก ให้หันทิศเปลวนั้นไปจากรายละเอียด โดยให้ใกล้เส้นแนวเล้งให้มากท่ีสุด 

  บนแผนที่ที่แสดงไฟกับเส้นแนวน า โดยปกติชาวเรือจะทราบแล้วว่าไฟนั้นคืออะไร 
ส าหรับการใช้งาน ไฟน าในแบบอ่ืน บางวัตถุประสงค์ ไฟน านั้นอาจไม่เป็นไฟเห็นได้รอบทิศ ดังนั้นไม่
จ าเป็นต้องแสดงเสี้ยวไฟถ้าไม่จ าเป็น เช่น กรณีของไฟที่ไม่สามารถมองเห็นเสี้ยวไฟอ่ืนในแนวน า 
หรือเสี้ยวของไฟน ามีความกว้างกว่าความเป็นจริง (กรณีที่มีความจ าเป็นต้องแสดงส่วนของขอบโค้ง
ของการมองเห็นไฟ ให้แสดงข้อความรายละเอียดค่าไฟซ้ าเท่าท่ีจ าเป็น รวมถึงชื่อของไฟ ถ้าเป็นไปได้) 
ข้อความไม่เก่ียวข้องต้องเลี่ยงที่จะแสดงเท่าที่ท าได้ 
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๔-๑๓๘ 

 

 

 
  ตามตัวอย่างข้างต้น นักสร้างแผนที่เป็นผู้ก าหนดรายละเอียดของไฟที่จะแสดงบน
ส่วนของขอบโค้ง โดยปกติไม่ให้ซ้ ารายละเอียดซ้ าอีก 

  ไฟในแนวน าที่ใช้หมายสิ่งอันตราย ให้แสดงบนแผนที่แบบเดียวกับการหมาย
ขอบเขต เว้นแต่ไม่ต้องแสดงอักษร ‘Ldg’ และเส้นแนวเล็ง (หรือเส้นแนวปลอดภัย) ต้องเป็นเส้นปะ
ตลอดเส้น  

 
 ไฟทิศ (Direction (or directional) lights) มีใช้หลายประเภท แต่ทั้งหมดเป็นไปอย่าง
ทั่วไป โดยเสี้ยวไฟที่แคบมาก ๆ จะถูกใช้ หมายแนวทิศที่ก าหนดให้ต้องเดินเรือตามทิศนั้น เสี้ยวไฟ
แคบ ๆ อาจมีขอบเขต ดังนี้: 

  - เสี้ยวที่ไม่มีไฟ หรือมีไม่มีความเข้มของไฟ ต้องแสดงเส้นแนวกลางของเสี้ยวไฟ ใน
ลักษณะคล้ายกับเส้นแนวน า แต่ก ากับด้วยอักษร ‘Dir’ และ เข็มที่ต้องน าเรือบนเส้นแนวนั้น 

 
  - ให้ใช้อักษรย่อ ‘Dir’ก ากับในรายละเอียดค่าไฟ ในต าบลที่ของไฟในกรณีท่ีไม่มีการ
แสดงเส้นแนวเข็มเดินเรือ ขอบเขตเสี้ยวไฟให้น ามาแสดงบนแผนที่ได้ ถ้าพิจารณาว่าเป็นประโยชน์
ต่อการเดินเรือ 

  - หากไฟน านี้แสดงไฟมีการสลับไปมาในแต่ละด้านระหว่างเสี้ยวไฟที่คงที่ เมื่อเสี้ยว
ไฟอ่ืนทั้งสองด้านนั้น มีคาบของไฟลดลงในขณะที่เสี้ยวไฟตรงกลางเพ่ิมขึ้น ถ้าน ามาแสดงในแผนที่ 
ให้ก ากับด้วยอักษร ‘Oc’ แม้ว่าในทางปฏิบัติมีความต่างกันระหว่างไฟวาบ และไฟวับก็ตาม  
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๔-๑๓๙ 

 

 ไฟเดินอากาศ และไฟบนสิ่งกีดขวางการเดินอากาศ  (AERONAUTICAL AND AIR 
OBSTRUCTION LIGHTS) 

 ไฟเดินอากาศ (Aeronautical (Aero) lights) สร้างขึ้นเพ่ือการเดินอากาศ มีก าลังไฟสูง
กว่าไฟที่ใช้ในการเดินเรือ และเห็นได้ไกลจากในทะเล เมื่อพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องแสดงบน
แผนที่ ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์ไฟ พร้อมสัญลักษณ์ของเปลวไฟ (light star and flare) เช่น 

 
  อักษรสากล ‘Aero’ ใช้เพ่ือการเตือนการเปลี่ยนจังหวะไฟ หรือการดับไฟ โดยไม่มี
การแจ้งเตือนชาวเรือ  

 ไฟบนสิ่งกีดขวางการเดินอากาศ (Air obstruction lights) ที่หมายอยู่บนวัตถุต่าง ๆ เช่น 
เสาวิทยุ หรือปล่องต่าง ๆ ถ้าสามารถเห็นได้จากในทะเล ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์ไฟพร้อม ที่
ปราศจากสัญลักษณ์ของเปลวไฟ (without light star or flare) ร่วมกับอักษรย่อสากลที่เหมาะสม
ต่อสิ่งก่อสร้างนั้น เช่น 

 
 รูปแบบของการส่องสว่างต่าง ๆ (VARIOUS SPECIAL FORMS OF LIGHTING) 

 ไฟที่มีการเชื่อมจังหวะ (Synchronized lights) เป็นกลุ่มของไฟ ที่โดยปกติติตั้งอยู่บนทุ่น 
หรือกระโจมจมไฟ ซึ่ง:  

  - กระพริบพร้อมกันในเวลาเดียวกัน (synchronous)  

  - กระพริบตามล าดับก่อนหลังไล่เรียงกันไป (sequential) 

  - หรือกระพริบเป็นจังหวะ โดยการผสมระหว่างทั้งสองแบบข้างต้น  

  - ปกติพบได้ในเครื่องหมายที่ใช้หมายเขตด้านข้างของร่องน้ า เครื่องหมายพิเศษที่ใช้
หมายพ้ืนที่หรือวัตถุอ่ืน รายละเอียดของการเชื่อมจังหวะไฟนี้ สามารถพบได้ใน List of Lights and 
Fog Signals, Sailing Directions และ/หรือ ส่วนบันทึกบนแผนที่  

  - อักษรย่อสากล ‘sync’ ให้ใช้เพื่อแสดงรายละเอียดค่าไฟ ตามตัวอย่าง เช่น 

 สถานี วิทยุ แบบประจ าที่ : โดยทั่ ว ไป    RADIO POSITION-FIXING STATIONS: 
GENERAL 

 กระโจมวิทยุเดินอากาศแบบรอบทิศทิศ (Aeromarine radiobeacons) ต้องก ากับด้วย
อกษรย่อ RC สีม่วง 
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๔-๑๔๐ 

 

 กระโจมวิทยุทางทะเล และระบบเดินหนด้วยดาวเทียม (MARINE RADIOBEACONS 
AND GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS) 

 กระโจมวิทยุบังคับทิศ (Directional radiobeacons, RD) ส าหรับระยะทางสั้น ๆ เดิม
แสดงด้วยสัญลักษณ์ 

 
  เมื่อมีเส้นแบริ่งร่วมกับแนวเส้นแนวน าที่เกิดจากไฟเหล่านี้ หรือจากวัตถุอ่ืน ให้แสดง
บนแผนที่ด้วยสัญลักษณ์ดังนี้  

 
หมายเหตุ สัญลักษณ์ข้างต้นเหล่านี้ ไม่มีการน ามาใช้บนแผนที่อีกต่อไป 

 รูปแบบเก่าของการหาต าบลที่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Older forms of electronic 
positioning) ในปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยระบบดาวเทียมเพ่ือการเดินหน (Global Navigation 
Satellite Systems, GNSS) เช่น ระบบการหาต าบลที่ด้วยดาวเทียมระบบ ซึ่งโดยปกติอ้างอิงบนมูล
ฐานทางราบ WGS84 เพ่ือเป็นการแสดงมูลฐานอ้างอิงทางราบนี้ให้ชัดเจน ให้แสดงด้วยตัวหนาใน
แผนที่ ไม่ว่ามูลฐานทางราบนี้จะสอดคล้องกับมูลฐานแผนที่หรือไม่ก็ตาม 

 การหาต าบลที่ด้วยดาวเทียมระบบ DGPS (Differential Global Positioning System,
) เป็นการหาต าบลที่ที่ปรับปรุงความถูกต้องของระบบการหาต าบลที่ด้วยดาวเทียมระบบ GPS โดย
อาศัยสถานีอ้างอิงบนพื้นดิน ที่กระจายสัญญาณค่าความแตกต่างเชิงต าบลที่ที่ได้จากดาวเทียม เทียบ
กับพิกัดของจุดทราบค่าต าบลที่โดยแน่นอน   

 สถานีที่ส่งค่าแก้เชิงต าบลที่ เหล่านี้ให้กับชาวเรือ ถ้าจ าเป็นต้องแสดงบนแผนที่ ต้องแสดง
ด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 

 
 กระโจม วิทยุ เ ดิ นอากาศ  (AERONAUTICAL RADIOBEACONS)  กระโจมวิทยุ
เดินอากาศ (AERONAUTICAL RADIOBEACONS) เดิมแสดงด้วย 

 
หมายเหตุ สัญลักษณ์ข้างต้นเหล่านี้ ไม่มีการน ามาใช้บนแผนที่อีกต่อไป 

 สถานีเรดาร์ และส่วนของเรดาร์ที่เห็นได้เด่นชัดโดยทั่วไป (RADAR STATIONS AND 
RADAR-CONSPICUOUS OBJECTS: GENERAL) การให้บริการเรดาร์ส าหรับชาวเรือ เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจในความถูกต้องของต าบลที่เรือ อาจแยกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

  - สถานีเรดาร์ชายฝั่ง (Coast radar stations, Ra) 

  - กระโจมเรดาร์ (Radar beacons) 
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๔-๑๔๑ 

 

  ถ้าสถานีหรือกระโจมเหล่านี้ จ าเป็นที่จะแสดงบนแผนที่ต้องแสดงด้วยวงกลมต าบล
ที่สีด า (a black position circle) 

  การลงต าบลที่ต้องเน้นด้วยวงกลมวิทยุสีม่วง ตรงกลางของต าบลที่ 

  อักษรย่อสากล แสดงใกล้กับวงกลมข้างต้น ด้วยหมึกสีม่วง 

 กระโจมเรดาร์ชายฝั่ง (Coast  radar  stations, Ra)  เป็นกระโจมตั้งบนฝั่ง ซึ่งชาวเรือ
สามรถติดต่อ ทางวิทยุ เพ่ือถามต าบลที่ของเรือ  

  สถานีเหล่านี้มีการถูกแทนที่ด้วยสถานีหาต าบลที่อ่ืน ๆ เพ่ิมมากขึ้น ถ้าต้องการ
แสดงบนแผนที่ เพ่ือที่จะให้ข้อมูลต าบลที่แก่เรือ ในลักษณะของแบริ่ง และระยะจากสถานี ให้ใช้
สัญลักษณ์ ดังนี้ 

 
 ส่วนของเรดาร์ที่เห็นได้เด่นชัด (Radar-conspicuous objects) วัตถุตามธรรมชาติหรือ
ที่ถูกสร้างขึ้น ซึ่งให้ค่าสะท้อนกลับของเรดาร์ที่แรงนั้น อาจแสดงบนแผนที่ด้วยสัญลักษณ์สีม่วง 

 
  สัญลักษณ์แสดงด้วยการหันทิศของเส้นสั้น ๆ นั้น ไปทางทะเล วัตถุอ่ืน เช่น หน้าผา 
ที่ให้ค่าสะท้อนเรดาร์ที่แรงนั้น ไม่ต้องน ามาแสดงบนแผนที่ 

  การใช้งานสัญลักษณ์  หมายถึงแผ่นสะท้อนเรดาร์ ส าหรับกระโจม และ 
ส าหรับทุ่น  

 กระโจมเรดาร์ (RADAR BEACONS) กระโจมเรดาร์ส่งสัญญาณในย่านความถี่ของเรดาร์ 
สัญญาณที่มีลักษณะเฉพาะนี้ จะไปปรากฏบนหน้าจอเรดาร์บนเรือ เพ่ือการหาต าบลที่ของเรือที่
แน่นอนกว่าการหาต าบลที่เรือด้วยเรดาร์เพียงอย่างเดียว 

  ถ้าน ามาแสดงบนแผนที่ แสดงด้วยสัญลักษณ์วงกลมต าบลที่สีด า (ถ้าไม่ปรากฏบน
แผนที่ในลักษณะของที่หมายเพ่ือการหาต าบลที่บนแผนที่) เน้นด้วยวงกลมวิทยุสีม่วง และอักษรย่อ
ก ากับในที่ติดกัน 

 เครื่องหมายด้วยเรดาร์ และกระโจมเรดาร์ (Ramarks are radar beacon) ท างานด้วย
ความถี่วิทยุทางทะเลย่าน X -band ความยาวคลื่น 3 ที่ส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่อง สัญญาณจะไป
ก่อให้เกิดเส้นบนเรดาร์ของเรือจากต าบลที่ของเรือไปยังเครื่องหมายนั้น ด้วยเส้นแบริ่ง  

  เครื่องหมายนี้ให้แสดงบนแผนที่ที่มีมาตราส่วนที่เหมาะสม ด้วยวงกลมวิทยุสีม่วงละ
อักษรย่อสากล ‘Ramark’ 

 
  คาบการกวาด และระยะของเครื่องหมายนี้ไม่ควรน ามาลงบนแผนที่ ถ้าต้องการให้
แสดงเสี้ยวที่ต้องการลงในลักษณะเดียวกับ racons 
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๔-๑๔๒ 

 

 กระโจมตอบเรดาร์ (Racons) เป็นกระโจม ฯ ที่ส่งสัญญาณ เมื่อมีการกระตุ้นโดยสัญญาณ
เรดาร์ที่ส่งจากเรือ สัญญาณที่สร้างขึ้นจะไปปรากฏบนเรดาร์ของเรือ จากต าบลที่ของ  racon ไปยัง
เรือ ในลักษณะของรูปแบบของสัญญาณมอร์ส ปรากฏเป็นสัญลักษณ์ดังกล่าวบนจอเรดาร์  

  กระโจมตอบเรดาร์ที่ให้บริการแล้ว โดยปกติเท่านั้น ที่ต้องน ามาแสดงบนแผนที่ (ที่
ติดตั้งอยู่ในระหว่างการทดลอง เพ่ือประเมินผลการใช้งาน ไม่น ามาแสดงบนแผนที่ จนกว่าจะมีการ
ยอมรับให้ใช้อย่างถาวร) 

  กระโจมเหล่านี้ต้องแสดงบนแผนที่มาตราส่วนที่เหมาะสม ด้วยสีม่วง ทั้งวงกลมวิทยุ 
และอักษรสากล โดยคาบการกวาด และระยะของเครื่องหมายนี้ไม่ควรน ามาลงบนแผนที่ 

 การพิสูจน์ทราบและความถี่ตอบกลับจากกระโจมตอบเรดาร์ (Identification and 
response frequencies of racons) อักษรตามสัญญาณมอร์ส ให้แสดงในวงเล็บ เช่น ‘Racon(Z)’ 
กระโจมตอบเรดาร์นี้จะส่งสัญญาณที่มีความยาวคลื่น 3ซม. (X-band) และ 10ซม. (S-band), หรือ
ทั้งสองความถี่ – เดิมข้อมูลเหล่านี้จะถูกน ามาลงบนแผนที่ แต่เพ่ือเป็นการเลี่ยงการกระจุกตัวของ
ข้อมูล และความสับสน ระหว่างการส่งสัญญาณในทั้งสองความถี่ จะไม่น าข้อมูลของย่านความถี่มา
แสดง เนื่องจากข้อมุลนั้นได้แสดงในบรรณสารการเดินเรือที่อาจแสดงทั้งข้อมูลอื่น เช่นคาบการกวาด 
ระยะ และความยาวของสัญญาณที่ปรากฏบนจอเรดาร์  

 
 ระบบแสดงตนโดยอัตโนมัติและ เครื่องช่วยการเรือเสมือนจริง AUTOMATIC 
IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) AND VIRTUAL AIDS TO NAVIGATION ระบบแสดงตน
โดยอัตโนมัติ (Automatic Identification System, AIS) เป็นระบบที่มีการส่งสัญญาณต่อเนื่องโดย
อัตโนมัติ ท างานในย่านความถี่ทางทะเล VHF เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเรือที่พิสูจน์ทราบ 
ทั้งข้อมูลของ ต าบลที่เรือ เข็ม ความเร็ว และข้อมูลอ่ืน และยังสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องช่วยการ
เดินเรือที่มีประโยชน์ต่อการน ามาลงบนแผนที่เดินเรือ 

 ระบบแสดงตนโดยอัตโนมัติที่ถูกติดตั้งเป็นเครื่องช่วยการเดินเรือ (An AIS-equipped 
Aid to Navigation, AtoN) นอกจากจะให้การพิสูจน์ทราบข้อมูลแล้ว ยังค่าต าบลที่ที่มีความถูกต้อง 
พร้อมข้อมูลเพ่ิมเติมด้วย เช่น ข้อมูลความสูงระดับน้ าจริง หรือลักษณะอากาศในท้องถิ่น  โดย
รายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ยังไม่สามารถน ามาแสดงบนแผนที่ได้ ซึ่งควรน ามาแสดงในบรรณสารอื่นที่
เกี่ยวข้องแทน สถานีส่งสัญญาณ AIS ต้องแสดงบนแผนที่ โดยสีม่วง กับ วงกลมวิทยุและอักษรย่อ
สากล ‘AIS’ 

 
 S17.1 (ตัวอักษรตัวตรง) ต้องถูกแสดงส าหรับ fixed AtoN และ S17.0 (ตัวอักษรตัวเอียง) 

ต้องใช้แสดงส าหรับ floating AtoN.   

หมายเหตุ สัญญาณอาจเป็นดังนี้:  

  - ส่งโดยตรงจาก physical AtoN  
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๔-๑๔๓ 

 

  - เสมือนว่าส่งโดยตรงจาก physical AtoN (เช่นสัญญาณท่ีถูกสังเคราะห์ข้ึนมา) 

  - ถูกส่งจากเพ่ือแสดง non-existent AtoN (เช่น virtual AtoN)  

  - ส าหรับสัญญาณที่ถูกส่งจาก physical AtoN และส าหรับการสร้าง synthetic 
signals ที่เกี่ยวข้องกับ physical AtoN นั้น จุดศูนย์กลางของวงกลมต าบลที่ ควรถูกแทนที่ด้วย
สัญลักษณ์ส าหรับ actual AtoN เช่น สัญลักษณ์ของไฟ และทุ่น 

 เครื่องช่วยการเดินเรือเสมือนจริง (Virtual aids to navigation) เครื่องช่วยการเดินเรือ 
(V-AtoN) ไม่มีอยู่จริงทางกายภาพ แต่เป็นข้อมูลดิจิตอล ที่ถูกกระจายออกไปโดยหน่วยงานให้บริการ
ที่มีอ านาจ เช่น AIS ที่สามารถแสดงข้อมูลบนระบบเดินเรือ (ในปี 0011 Virtual AtoN ยังไม่ได้รับ
การยอมรับจาก IMO อย่างไรก็ตาม มีตัวอย่างการใช้งานหลายตัวอย่างที่ได้รับการติดตั้งระบบใน
พ้ืนที่ และอาจน ามาแสดงบนแผนที่ได้) 

  V-AtoN สามารถใช้เพ่ือการแจ้งชาวเรือในเรื่องของสิ่งอันตรายต่อการเดินเรือ 
น่านน้ าที่ปลอดภัย พื้นที่ซึ่งมีการเตือนให้ระวัง และหลีกเลี่ยง สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้อาจน ามาใช้ในที่
ซึ่งไม่มีการติดตั้ง physical AtoN โดยอาจแสดงด้วยเส้น พื้นที่ และต าบลที่ หรือรูปแบบข้อมุลอ่ืน ๆ 
ที่แสดงในลักษณะของภาพกราฟิก 

  ข้อมูล รวมทั้งต าบลที่เชิงภูมิศาสตร์ ที่เกิดจาก V-AtoN อาจจะมีต าบลที่แน่นอน 
หรือไม่แน่นอน(dynamic) ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน โดย
วัตถุประสงค์แรกนั้นV-AtoN ในพ้ืนที่ที่ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของเวลาเป็นสิ่งที่ส าคัญ ซึ่ง V-AtoN  
นั้นสามารถให้การแจ้งเตือนล่วงหน้าแก่ชาวเรือ ข้อมูลชั่วคราวและเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ใน
ลักษณะของข้อมูลที่เป็นแบบ dynamic information ที่เป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติที่แสดงข้อมูล
ชั่วคราวและเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาบนแผนที่ อย่างไรก็ตาม V-AtoN ที่ถูกก าหนดให้ใช้งานอย่าง
ถาวรให้ลงบนแผนที่ ถ้ามีความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์การใช้งานในลักษณะเดียวกับ   physical 
AtoN โดยใช้ ที่สร้างขึ้น ดังนี้: 

   - ส่วนของสัญลักษณ์ทั้งหมดต้องเป็นสีม่วง เพ่ือแยกให้เห็นข้อแตกต่าง
ระหว่าง V-AtoN กับ physical AtoN โดยต าบลที่ต้องถูกก าหนดบนแผนที่ด้วยวงกลมต าบลที่เล็ก ๆ 
สีม่วงที่จุดจุดตรงจุดศูนย์กลาง เช่น แบบที่เป็นสีม่วง 

   - ต าบลที่ต้องล้อมรอบด้วยวงกลมวิทยุที่มีรัศมีขนาด 3 มม.  เพ่ือแสดงถึง 
AtoN ที่มีการส่งสัญญาณวิทยุ  

   - วัตถุประสงค์การใช้งาน AtoN ต้องระบุด้วยเครื่องหมายยอดสีม่วง โดย
ขนาดและรูปทรงที่ ทุ่นหรือกระโจม ซึ่งตามปกติ จะตั้งอยู่ติดกับ ส่วนบนสุดของวงกลมต าบลที่ (ใน
ที่นี้ใช้กับระบบเครื่องหมายทุ่น ตามระบบ IALA ที่รวมทั้ง เครื่องหมายขอบร่องน้ า จตุรทิศ อันตราย
โดดเดี่ยว น่านน้ าปลอดภัย เครื่องหมายพิเศษ หรือที่ใช้เพ่ือหมายเรือจมฉุกเฉิน) เว้นแต่ว่า เพ่ือความ
กระจ่างชัดส าหรับเครื่องหมายยอด ‘X’ ให้มีขีดสั้นแยกเครื่องหมาย ‘X’ จากวงกลมต าบลที่ 

   - ข้อความที่ต้องวางไว้ใกล้กับวงกลมวิทยุ เพ่ือใช้ในการเน้นว่าเป็น virtual 
aid (V) และใช้เพ่ือ ระบุข้อมูลที่ส่งมากับสัญญาณ เช่น AIS ในปี ค.ศ.0010 สิ่งนี้คือ ‘V-AIS’แต่อาจมี
วิธีการส่งข้อมูลในแบบอื่นอีกในอนาคต ซึ่งต้องถูกแสดงด้วยอักษรย่อที่ต่างออกไป  
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๔-๑๔๔ 

 

   - ข้อความทั้งหมดให้แสดงด้วยตัวอักษรตัวตรง ว่าไม่เป็น  floating AtoN 
และไม่ใช่เครื่องหมายที่ลอยตามน้ า แม้ว่าติดตั้งอยู่ในน้ าก็ตาม  

   - แม้ว่า AtoN มีสีเฉพาะในระบบ IALA, อักษรย่อระบุสีไม่ได้รวมถึง  V-
AtoN. 

   - ตัวอย่าง:  

    V-AtoN ที่ไม่ทราบหน้าที่การใช้งานตามระบบ IALAก าหนด: 

    V-AtoN ที่ทราบการใช้งานตามท่ี IALA ก าหนด: (ดู B-467) 

 

 การให้บริการแก่ชาวเรือ และสถานีสัญญาณ  (MARINE SERVICES AND SIGNAL 
STATION) การบริการแก่ชาวเรือมีหลายประเภท และที่ตั้ง ที่ต้องน ามาแสดงบนแผนที่มาตราส่วน
ใหญ่ และส าหรับวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพ่ือการบริการน าร่องและในแผนที่มาตราส่วนเล็กด้วย
เช่นกัน ข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ นี้ ได้รวมอยู่ในบรรณสารการเดินเรือที่เก่ียวข้อง 

  ประเภทของสถานีได้จัดตามกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้  

   - สถานีน าร่อง (Pilot stations) สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือต าบลที่รับน าร่อง 
ส าหรับสถานีที่อยู่บนฝั่งให้แสดงด้วยสัญลักษณ์ร่วมกับข้อความ 

   - สถานียามฝั่ง (Coastguard stations) บางครั้งแสดงร่วมกับสถานีสัญญาณ 
หรือส านักงานเจ้าหน้าที่ท่าเรือ 

   - สถานีกู้ภัยและพักพิง (Rescue stations and refuges) โดยทั่วไปไม่
เกี่ยวข้องกับสถานีสัญญาณ 

   - สถานีสัญญาณ (Signal stations) ส าหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานี
สัญญาณ  ii. สัญญาณจราจร การควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือ iii. สัญญาณบอกระดับน้ า  iv. สถานี
สัญญาณอ่ืน ๆ กับหน้าที่ที่แตกต่างกัน หรือที่ตั้งขึ้นส าหรับการรายงานการเคลื่อนที่ของเรือ แต่ไม่
รวมจุดรายงานทางวิทยุ (radio reporting points) 
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๔-๑๔๕ 

 

 สถานีน าร่อง (PILOT STATIONS) ส าหรับวัตถุประสงค์เพ่ือการสร้างแผนที่ สถานีน า
ร่องได้รับการประยุกต์ใช้ดังนี้ 

  ๑. ในทะเล (At sea) ต าบลที่รับน าร่องเป็นต าบลที่เรือรับน าร่องอาจเดินทางเข้ามา
ในพ้ืนที่ และปรากฏในพ้ืนที่เมื่อมีความต้องการ นอกเขตท่าเรือขนาดใหญ่หลายแห่ง อาจใช้เป็นส่ง
น าร่องในต าบลที่ที่ต่างออกไปจากจุดรับน าร่อง น าร่องนั้นอาจขึ้นเรือโดยวิธีการอ่ืน เช่น 
เฮลิคอปเตอร์ซึ่งต าบลที่รับน าร่องขึ้นเรือมีความส าคัญน้อยกว่า การรับน าร่องด้วยเรือที่ต้องเดินทาง
ไปตามจุดที่ก าหนด แต่ให้แสดงจุดรับน าร่องโดยประมาณบนแผนที่ บางสถานีน าร่องถูกใช้งาน 
ส าหรับการเดินเรือน าร่องท่ีเป็นระยะทางไกล ในทะเลลึกเป็นหลักใหญ่  

  ๒. บนฝั่ง (Ashore) อาจเป็นสถานีเฝ้าระวัง โดยการตรวจการณ์ด้วยสายตา หรือ
ส านักงานที่ใช้ในการร้องขอน าร่อง น าร่องอาจมีในเวลาที่คงที่แน่นอน โดยปกติมักจะมีการให้บริการ
น าร่องในเวลาที่แน่นอน หรือเวลาที่มีการเตรียมการล่วงหน้าเท่านั้น วัตถุประสงค์แรกของการแสดง 
ข้อมูลน าร่องนี้ เพ่ือแสดงต าบลที่ของสิ่งอ านวยความสะดวก เนื่องจากการบริการที่มีให้มีการ
เปลี่ยนแปลง แหล่งข้อมูลหลักเก่ียวกับน าร่องต้องแสดงในบรรณสารที่เกี่ยวข้อง 

 ต าบลที่รับน าร่องหรือต าบลที่ของเรือรับน าร่อง (The position of a pilot boarding 
place or pilot cruising vessel) ต้องแสดงด้วยสีม่วง 

 
  สัญลักษณ์ให้แสดงบนแผนที่เดินเรือชายฝั่ง (coastal navigation charts) ร่วมกับ
ข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนด้านล่างในแผนที่เข้าสู่ฝั่ง (approach charts) และแผนที่ท่าเรือ (harbour charts) 

  ในพ้ืนที่ที่ระบุเฉพาะ นอกจากต าบลที่ที่แน่นอนอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์ เมื่อมี
ความเหมาะสม: 

   - จุดศูนย์กลางภายในขอบเขตของพ้ืนที่ทางทะเล (N1.0) 

   - ส าหรับพ้ืนที่ขนาดใหญ่ สัญลักษณ์อาจวางไว้ทางเหนือระหว่างเส้นปะด้วย
ระยะห่างทีเ่หมาะสม ประมาณ 40มม. แต่ไม่เกิน 50มม. ตามแนวขอบเขตนั้น  

   - ภายในพ้ืนที่รอรับน าร่อง (waiting area) หรือพ้ืนที่ทิ้งสมอ 

  ถ้ามีชื่อส าหรับต าบลที่รับน าร่อง หรือน าร่องใช้เพ่ือการน าเรือไปท่าเรือที่อยู่ไกล ชื่อ
ของต าบลที่ หรือท่าเรืออาจน ามาแสดงเพิ่มเติม ด้วยตัวอักษรตัวเอียง สีม่วง ติดกับสัญลักษณ์ เช่น  

 
  ในที่ซึ่งต าบลที่ของสถานีมีความแตกต่างไปตามสภาวะของทะเล ข้อความ เช่น 

 หรือข้อความอ่ืนที่เทียบเคียง ให้แสดงเพ่ิมเติมด้วยสีม่วง ตัวอักษรตัวเอียง ติดกับ
สถานีอ่ืนบน ในต าบลที่ที่ก าบังคลื่นลม  ในการใช้งานที่คล้ายกันในที่ซึ่งเป็นสถานีส าหรับการเดินเรือ
น าร่องระยะไกล ให้ใช้ข้อความ  ‘ หรือเทียบเคียงแสดงเพ่ิมเติมไว้ด้วย ในที่ซึ่งสถานีใช้
เพ่ือการส่งน าไม่จ าเป็นต้องแสดงบนแผนที่ (เพราะต าบลที่นั้นไม่ใช่จุดรับน าร่อง) อย่างไรก็ตาม ถ้ามี
ความจ าเป็นต้องแสดงบนแผนที่ ให้ก ากับด้วยข้อความ  หรือที่เทียบเคียงเพ่ิมเติมไว้ด้วย 
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๔-๑๔๖ 

 

 น าร่องที่ขนส่งด้วยเฮลิคอปเตอร์ (Pilots transferred by helicopter) สถานีที่ใช้เพ่ือ
การข้ึนเรือ โดยเฮลิคอปเตอร์ ต้องใช้อักษร ‘ H ’ สีม่วง ตัวเอียง ก ากับไว้เพิ่มเติมติดกับสัญลักษณ์  

 
  ในที่ท่ีมีการะบุเฉพาะ นอกจากต าบลที่แน่นอนให้ลงสัญลักษณ์แสดงดังนี้:  

   - ศูนย์กลางภายในในขอบเขตทางทะเลทั่วไปที่เป็นสีม่วง (N1.2) 

   - ส าหรับพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ให้วางสัญลักษณ์  ด้านเหนือบนเส้นขอบเขตที่
เป็นเส้นปะ มีระยะห่าง โดยประมาณ 40มม.ตามแนวขอบเขต และใส่ T1.4 บริเวณศูนย์กลางของ
พ้ืนที ่

 ส านักงานน าร่อง ให้แสดงบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ ส่วนขยายแผนที่บริเวณ (harbour 
plans) ด้วยสัญลักษณ์อาคารกับข้อความ ‘Pilots’หรือที่เทียบเคียงวางไว้ติดกับสัญลักษณ์ 

 
 ท่าเรือที่ทราบว่ามีการบริการน าร่อง แต่ไม่สามารถระบุต าบลที่รับน าร่องได้ หรืออยู่นอก
ขอบเขตของแผนที่ ให้แสดงข้อความสีม่วง หรือเทียบเคียงเพ่ิมเติมภายใต้ชื่อของท่าเรือบน
แผนที่ท่าเรือ (harbour chart) และแผนที่เข้าสู่ท่าเรือ (approach chart) 

 
  บนแผนที่มาตราส่วนเล็ก หรือแผนที่ชายฝั่ง ที่ข้อมุลรายละเอียดบนฝั่งโดยส่วนใหญ่
ไม่น ามาแสดงนั้น ถ้าแสดงสัญลักษณ์สถานีน าร่อง ให้แสดงด้วย 

 
  ควรใส่สัญลักษณ์ ให้วางในบริเวณที่ใกล้ทางเข้าสู่ท่าเรือ ที่ทราบอยู่แล้วว่ามีการ
บริการน าร่องอยู่เป็นประจ า 

 สัญญาณระดับน้ า และสัญญาณบอกระดับของน้ า  (TIDAL AND WATER LEVEL 
INDICATOR SIGNALS) วัตถุต่าง ๆ ดังนี้ เกี่ยวกับการแสดง บันทึกความสูงของระดับน้ า หรือความ
แรงของกระแสน้ าที่เกิดจากการขึ้นลงของระดับน้ า ที่อาจให้แสดงบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ ดังนี้ 

  - บรรทัดน้ าที่เห็นได้ด้วยสายตา ที่สามารถเห็นค่าความสูงของน้ าจากระดับมูลบาน
ทางดิ่งได้โดยตรง  โดยทั่วไปพบเห็นตามประตูน้ า ที่ระบุถึงความลึกน้ าบริเวณบานประตู หรืออาจพบ
ใกล้กับสะพานต่าง ๆ เพื่อบอกระดับน้ าขึ้นและลง 

  - สัญญาณที่เห็นได้จากระยะไกล ที่ใช้บอกความสูงของระดับน้ า และความแรของ
กระแสน้ า 

  - สถานีวัดระดับน้ าแบบอัตโนมัติ (Automatically recording tide gauges) ที่
โดยปกติไม่สามารถอ่านความสูงน้ าได้โดยตรง  

  - สถานีวัดระดับน้ าที่มีการท านายน้ า และมีบันทึกแสดงในตารางน้ าที่พิมพ์
ให้บริการ  
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๔-๑๔๗ 

 

  ลักษณะต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้นอาจพบเห็นอยู่ร่วมกันในต าบลที่เดียวกัน 

 บรรทัดน้ าที่เห็นได้ด้วยสายตา (Visual scales) ที่ใช้เพ่ือการวัดระดับน้ า และระดับความ
สูงน้ าอ่ืน ๆ และสถานีน้ าที่มีการบันทึกระดับน้ า เป็นวัตถุที่น ามาแสดงบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่เมื่อ
มีที่ว่างพอจะลงสัญลักษณ์  

  ต าบลที่ของบรรทัดน้ าที่เห็นได้ด้วยสายตา ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 

 
 ต าบลที่ของสถานีวัดระดับน้ าที่มีการบันทึกค่าระดับน้ า ถ้ามีประโยชน์ ให้แสดงด้วย
ข้อความ และสัญลักษณ์ดังนี้  
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๔-๑๔๘ 

 

๔.๕ ข้อความ: ภาษา, ตัวเลข, ชื่อ, รูปแบบการเขียน 

 ศัพท์เฉพาะและความหมาย ความหมายของศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับชื่อภูมิประเทศ 
(toponym) ที่ใช้ในบทนี้ 
 ชื่อภูมิประเทศศึกษา (toponymy) เป็นการศึกษาเก่ียวกับชื่อสถานที่ 
 ภาษาประจ าชาติ (national language) เป็นภาษาที่เป็นทางการที่ใช้ทั่วทั้งอาณาเขต
ภายใต้เขตอ านาจอธิปไตยของรัฐ 
 ค าอธิบาย (legend)  เป็นข้อความสั้นที่ปรากฏในแผนที่เดินเรือ เพ่ือ 
  - ขยายความชัดเจนของสัญลักษณ์ที่ไม่สมบูรณ์ในตัวของสัญลักษณ์นั้น เช่น Aero, 
explosive dumping ground. 
  - เป็นส่วนเติมเต็มเพ่ือขยายการแสดงรายละเอียดทางกราฟิก เช่น SEE PLAN 
  - แสดงไว้ในกรณีที่ไม่ได้แสดงสัญลักษณ์ไว้โดยมีจุดประสงค์เพ่ือแสดงข้อความของ
องค์ประกอบที่มีพิกัดต าบลที่ เช่น less water reported (1974) 

 ชื่อภูมิประเทศ (toponym) เป็นค าหรือกลุ่มค าที่เป็นชื่อเฉพาะเพ่ือก าหนดให้กับรูปลักษณ์
ภูมิประเทศตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น LONDON, HASLAR HOSPITAL, ENGLISH 
CHANNEL, กรุงเทพ, โรงพยาบาลศิริราช, แม่น้ าเจ้าพระยา 

 ค าทั่วไป (generic term) เป็นค าในค าอธิบายหรือชื่อภูมิประเทศที่อธิบายประเภทของ
รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ เช่น CHANNEL, BANK, HOSPITAL, KLIFF, เกาะ อ่าว แหลม หิน ที่ตื้น 
แม่น้ า คลอง เขา บ้าน วัด โรงเรียน 

 ค าอธิบาย (descriptive term) เป็นค าในค าอธิบายหรือชื่อภูมิประเทศที่ใช้เพ่ืออธิบาย
ลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะอ่ืนๆ ของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ เช่น LILLE, ROTE 

 ค าเฉพาะ (specific term) เป็นส่วนอ่ืนของค าอธิบายหรือชื่อภูมิประเทศท่ีนอกเหนือจาก
ค าทั่วไป (ดังนั้นค าเฉพาะของชื่อภูมิประเทศจะประกอบด้วยค าอธิบาย ถ้ามี และชื่อเฉพาะ) เช่น 
ENGLISH LILLE, FISKE, HASLAR, ROTE, ประเทศไทย, กรุงเทพฯ, บางนา 

 ชื่อภูมิประเทศอย่างง่าย (simple toponym) เป็นชื่อภูมิประเทศที่ไม่มีค าทั่วไป เช่น 
LONDON, THE SOLENT, CASQUETS, กรุงเทพฯ 

 ชื่อภูมิประเทศผสม (compound toponym) เป็นชื่อภูมิประเทศที่ประกอบด้วยค าทั่วไป
และอาจจะมีค าอธิบาย 1 ค าหรือมากกว่า เช่น ENGLISH CHANNEL, HASLAR HOSPITAL,ROTE 
KLIFF 
 ภาษา : กฎทั่วไป ภาษาทางการสองภาษาหรือมากกว่า ประเทศที่มีภาษาทางการสอง
ภาษาหรือมากกว่าอาจจะใช้ชื่อภูมิประเทศสองภาษาหรือหลายภาษาในแผนที่ที่อยู่ในเขตอ านาจ
อธิปไตย 

  ภาษาที่ใช้ในแผนที่เดินเรือ ภาษาอังกฤษได้รับการยอมรับให้เป็นภาษาสากลเพ่ือ
จุดประสงค์ในการเดินเรือและการสื่อสารในทะเล  

  ในการประชุมอุทกศาสตร์สากลครั้งท่ี 15 ปี ค.ศ.1997 ได้ก าหนดว่า 

  หน่วยงานอุทกศาสตร์ที่ไม่ได้ให้บริการแผนที่เดินเรือโดยใช้ภาษาอังกฤษ ควรแสดง
ค าอธิบายในแผนที่ทั้งหมดที่มีผลต่อทะเลอาณาเขตด้วยภาษาประจ าชาติและภาษาอังกฤษ 
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๔-๑๔๙ 

 

  ผลจากการประชุมนี้ ให้แสดงหมายเหตุทั้งหมดที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษลงใน
แผนที่เดินเรือที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ค าอธิบายที่ส าคัญของเครื่องช่วยการเดินเรือให้แสดงไว้เป็น
ภาษาอังกฤษ หรือถ้าสะดวกให้ท าเป็นรายการศัพทานุกรม (glossary) ลงไว้ในแผนที่เดินเรือ หมาย
เหตุและค าอธิบายเวอร์ชันภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมกับการใช้แผนที่เดินเรือเพ่ือการเดินเรือ
ระหว่างประเทศ 

 การถอดอักษร อักษร เครื่องหมายวรรคตอน อักษรในแผนที่เดินเรือสากล กฎต่อไปนี้ใช้
เพ่ือให้ให้ลงอักษรโรมันโดยง่ายในแผนที่เดินเรือสากล  

  - อักษรโรมันที่ใช้ในแผนที่เดินเรือสากลประกอบด้วยตัวอักษรโรมันพื้นฐาน ๒๖ ตัว 
สามารถเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็นโดยใช้อักษรพิเศษ แต่ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรใช้อักษรพิเศษ  

  - เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอ่ืนๆ จะใช้ต่างจากเครื่องหมายของอักษร
และจ านวนอื่นๆ เฉพาะเครื่องหมายต่อไปนี้ให้ใช้ในแผนที่เดินเรือ 

. เครือ่งหมายมหัพภาค (full stop)   ( ) เครื่องหมายวงเล็บ (brackets) 

, เครื่องหมายจุลภาค(comma)    * เครื่องหมายดอกจัน (asterisk) 

; เครื่องหมายอัฒภาค (semi-colon)   § (paragraph) 

: (colon)        & (ampersand) 

’ (apostrophe)      ‘ (inverted commas) 

- เครื่องหมายยัติภังค์ (hyphen)    / ทับ (oblique stroke) 

 ตัวเลข (number) ตัวเลขต่างๆ ในแผนที่เดินเรือให้ใช้ตัวเลขอารบิก ยกเว้นตัวเลขที่ใช้ใน
ชื่อภูมิประเทศแบบผสม ส่วนตัวเลขโรมันสามารถใช้ในแผนที่เดินเรือได้ แต่ไม่แนะน าให้ใช้กับเลขย่อ
หน้า ย่อหน้ารอง คอลัมน์ ไม่ว่าจะอยู่ในสารบัญแผนที่ ข้อความนอกส่วนสารบัญแผนที่ หรือในตาราง 
นอกจากนี้ตัวเลขโรมันอาจใช้กับชื่อภูมิประเทศแบบผสมได้ เช่น King George V Land, 

 เศษส่วนและทศนิยม ไม่ควรแสดงเลขเศษส่วน เช่น ¼ ในแผนที่เดินเรือ มาตราส่วนให้
แสดงโดยใช้อัตราส่วน เช่น 1 : 200 000 เลขเศษส่วนถ้าจ าเป็นต้องลงไว้ในแผนที่เดินเรือให้ใช้เลข
ทศนิยมแทน 

 อักษรย่อ อักษรย่อสากล อักษรย่อสากลที่ตกลงใช้ร่วมกันได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่
เกี่ยวข้องในคู่มือเล่มนี้และ INT1 ส าหรับอักษรย่ออ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ห้ามใช้ในแผนที่
เดินเรือ ค าที่ตรงกับอักษรย่อสากลที่ตกลงใช้ร่วมกันไม่ควรลงไว้เป็นค าเต็มในแผนที่เดินเรือ (ให้ลง
อักษรย่อ)  ยกเว้นในกรณีที่ลงไว้ในสารบัญแผนที่ ตาราง และข้อความนอกสารบัญแผนที่ (เช่น 
หมายเหตุ ค าเตือน) 

  อักษรย่อ ไม่ควรใช้ในชื่อภูมิประเทศแบบผสม ยกเว้นในกรณีที่จ าเป็น เช่น ไม่มีที่
ว่างเพียงพอ ในกรณีที่อักษรย่อนั้นจ าเป็นต้องลงไว้ในแผนที่เดินเรือ สามารถใช้อักษรย่อของชาตินั้น
โดยไม่ต้องใช้ตามอักษรย่อสากลที่ตกลงใช้ร่วมกัน 
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๔-๑๕๐ 

 

  อักษรย่อและการใช้เครื่องหมายมหัพภาค (.) อักษรย่อสากลไม่ควรลงท้ายด้วย
เครื่องหมายมหัพภาค ยกเว้นกฎพิเศษส าหรับค าอธิบายลักษณะไฟ อักษรย่อของค าทั่วไปประจ าชาติ
ที่ใช้กับชื่อภูมิประเทศควรลงท้ายด้วยเครื่องหมายมหัพภาคเพ่ือความชัดเจนต่อผู้ใช้แผนที่เดินเรือ 

 ชื่อภูมิประเทศศึกษา- กฎทั่วไป ชื่อภูมิประเทศ : หลักการเลือก 

  ชื่อภูมิประเทศควรใช้ในการระบุต าบลที่หรือใช้ อ้างอิงของนักเดินเรือหรือ
ผู้เชี่ยวชาญการใช้แผนที่ หรือใช้ระบุรูปลักษณ์ที่กล่าวถึงในบรรณสารการเดินเรืออ่ืนๆ  

  ความตรงกันของชื่อภูมิประเทศ ชาติต่างๆ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อภูมิประเทศ
ในแผนที่ระวางต่างๆ ที่ต่างมาตราส่วนกันและในบรรณสารการเดินเรือต่างๆ ถูกต้องตรงกัน 

 รูปแบบ (Styles of type) หลักทั่วไป ยกเว้นส าหรับสารบัญแผนที่และข้อความเตือน
ต่างๆ การใช้รูปแบบต่างๆ ในแผนที่เดินเรือให้ใช้ตามหลักท่ัวไปดังนี้ 

  - รูปแบบของชื่อภูมิศาสตร์ที่อ้างอิงจากรูปลักษณ์บนบก (เช่น เกาะเล็ก หินโผล่พ้น
น้ า ที่หมายพิกัดคงที่) และชื่อภูมิศาสตร์ที่อ้างอิงจากรูปลักษณ์ในน้ า (ไม่ว่าจะอยู่บนบก หรือบางส่วน
อยู่ในน้ า) ควรใช้รูปแบบต่างกัน 

  - รูปแบบของค าอธิบาย ค า อักษรย่อ ที่เกี่ยวกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ทั่วไป หรือเป็น
พ้ืนหลัง (background) และรูปแบบของค าอธิบาย ค า อักษรย่อ ที่เป็นข้อมูลส าคัญต่อการเดินเรือ
ควรใช้ต่างกัน โดยรูปแบบของข้อมูลส าคัญต่อการเดินเรือควรลงไว้ให้เห็นเด่นชัดเป็นล าดับแรก ส่วน
รูปแบบของค าอธิบาย ค า อักษรย่อ ที่เกี่ยวกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ทั่วไปให้ลงไว้ให้มีความส าคัญรอง
ลงไป 

 ความแตกต่างระหว่างชื่อภูมิศาสตร์ของรูปลักษณ์บนบกและรูปลักษณ์ในน้ า 

  - ชื่อภูมิศาสตร์ของรูปลักษณ์บนบกให้ใช้แบบอักษรตัวตรง ชื่อภูมิศาสตร์ของ
รูปลักษณ์ในน้ าให้ใช้แบบอักษรตัวเอน ส าหรับรูปลักษณ์ที่ยากต่อการก าหนดว่าเป็นรูปลักษณ์บนบก
หรือรูปลักษณใ์นน้ า เช่น อ่างและโป๊ะเทียบเรือ 

 ความแตกต่างระหว่างค าและค าอธิบายของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ทั่วไปและรูปลักษณ์
เครื่องช่วยการเดินเรือ ควรท าให้มีความแตกต่างกันโดยใช้น้ าหนักเส้น ความกว้างตัวอักษร และ
ความสูงตัวอักษรที่ต่างกัน ในชุดแบบอักษรเดียวกัน 

 ความเด่นชัดของข้อมูลเพ่ือการเดินเรือ ชนิดของน้ าหนักและขนาดตัวอักษร ควรเลือกให้
สอดคล้องกับความส าคัญของชื่อและค าอธิบายต่างๆ ที่แสดงไว้ในแผนที่เดินเรือ ไม่ว่าจะเป็น
รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์หรือรูปลักษณ์เพ่ือการเดินเรือ แต่ต้องท าให้ข้อมูลเพ่ือการเดินเรือมีความ
เด่นชัด ข้อมูลของรูปลักษณ์เพ่ือการเดินเรือให้ใช้ความสูง (size) และน้ าหนักเส้น (weight) ของ
ตัวอักษรที่สอดคล้องกันโดยไม่ต้องค านึงถึงระดับความส าคัญของรูปลักษณ์เพ่ือการเดินเรือนั้น 
ตัวอย่าง เช่น การประยุกต์ใช้กับรูปลักษณ์เพ่ือการเดินเรือ เช่นค าอธิบายลักษณะไฟ 
 
 สี หมายเหตุ ค าอธิบาย ค า และอักษรย่อ ให้พิมพ์สีม่วงถ้าอ้างอิงกับรายการที่แสดงด้วย  
สีม่วง ดูย่อหน้าที่เกี่ยวข้องในคู่มือนี้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้สีม่วง 
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๕-๑ 

 

บทที่ ๕ 

ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
๕.๑ แผนผังการด าเนินงาน (Flowchart) 

 การด าเนินการสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรือมีขั้นตอนในการด าเนินงานตามแผนงาน ดังนี้ 
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๕-๒ 
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๕-๓ 

 

๕.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ล าดับขั้นตอนหลักในการสร้าง/แก้ไขแผนที่เดินเรือ 

 ๑. แผนกควบคุมคุณภาพ  กรผ.อศ. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล ก าหนดรูปแบบของ
แผนที่  (Planning Sheet) (ตามแบบสร้างแผนที่กระดาษ กรผ.อศ. ๑) จัดท าแบบบันทึกข้อมูลการสร้าง
แผนที่ (Planning Note) (ตามแบบสร้างแผนที่กระดาษ- กรผ.อศ. ๓)  ขออนุมัติใบสั่งงาน ขออนุมัติ
แต่งตั้ง Q.C. (ตามแบบสร้างแผนที่กระดาษ กรผ.อศ. ๑๒)   จากกรผ.อศ. ขอรายการน้ าจาก กมศ.อศ.  

 ๒. แผนกควบคุมคุณภาพ ฯ จัดเตรียมเอกสารประกอบใส่ซองงานส่งแผนกแผนที่เดินเรือ ฯ 

 ๓. หน.แผนที่เดินเรือ ฯ พิจารณาก าหนดผู้สร้างแผนที่ พร้อมมอบซองงาน 

 ๔. ในกรณีที่เป็นแผนที่ออกใหม่ (New Chart) และแผนที่บรรณาธิกรใหม่ (New Edition) ให้
ผู้สร้างแผนที่ด าเนินการ ดังนี้ 

  ๔.๑ ก าหนดรูปแบบของแผนที่ (Planning Sheet) (ตามแบบสร้างแผนที่กระดาษ 
กรผ.อศ. ๑) 

  ๔.๒ รวบรวมรายชื่อภูมิศาสตร์ (Note of geographical name sheet) (ตามแบบสร้าง  
แผนที่กระดาษ กรผ.อศ. ๒) 

  ๔.๓ รวบรวมข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลการสร้างแผนที่ (Planning Note) (ตาม
แบบสร้างแผนที่กระดาษ- กรผ.อศ. ๓) 

 ๕. รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบการสร้างแผนที่ ดังนี้ 

  ๕.๑ ข้อมูลหลัก 

   ๕.๑.๑ ระวางแผนที่ส ารวจ (ระวางแผนที่ส ารวจที่พิมพ์ลงฟิล์ม และไฟล์
ดิจิตอลระวางแผนที่ส ารวจ) 

   ๕.๑.๒ รายงานการส ารวจ (เล่มเอกสาร) 

   ๕.๑.๓ แผนที่เดินเรือที่เก่ียวข้อง  

   ๕.๑.๔ ประกาศชาวเรือ พร้อมหนังสือยืนยันการตรวจสอบกับ กบด.ศสด.อศ. 

   ๕.๑.๕ ค่าของต าบลที่ภูมิศาสตร์ 

   ๕.๑.๖ ท าเนียบไฟและทุ่น  

   ๕.๑.๗ ข้อมูลสมุทรศาสตร์ (รายการน้ า) 

  ๕.๒ ข้อมูลรอง 

   ๕.๒.๑ แผนที่บก (พร้อมไฟล์ .DGN ชุด L7018 หมายเลขตามพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง) 

   ๕.๒.๒ แผนที่ต่างประเทศ (ภาพราสเตอร์แผนที่เดินเรืออังกฤษ) 

   ๕.๒.๓ หลักฐานการคมนาคม 

   ๕.๒.๔ มติองค์การอุทกศาสตร์สากล 
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๕-๔ 

 

 ๖. ผู้สร้างจัดท าแบบรายการค่าพิกัดและที่มาของข้อมูล ดังนี้ 

  ๖.๑ แบบแสดงค่าพิกัดและที่มาของทุ่น (ตามแบบสร้างแผนที่กระดาษ กรผ.อศ. ๔) 

  ๖.๒ แบบแสดงค่าพิกัดและที่มาของกระโจมไฟ ประภาคาร กระโจมน า และหลักน า 
(ตามแบบสร้างแผนที่-กระดาษ กรผ.อศ. ๕) พร้อมการตรวจสอบต าบลที่และลักษณะไฟกับ กคม.
ศสด.อศ. 

  ๖.๓ แบบแสดงค่าพิกดัและท่ีมาของหิน (ตามแบบสร้างแผนที่กระดาษ กรผ.อศ. ๖) 

  ๖.๔ แบบแสดงค่าพิกัดและที่มาของเรืออับปาง (ตามแบบสร้างแผนที่กระดาษ 
กรผ.อศ. ๗) 

 ๗. กรณีที่เป็นแผนที่ออกใหม่และแผนที่บรรณาธิกรใหม่ ผู้สร้างต้องประกอบระวางแผนที่ 
โดยให้ หน.แผนที่เดินเรือ ฯ เป็นผู้ตรวจสอบในขั้นตอนสร้าง Header File, การน าเข้าข้อมูล 
(Import) เพ่ือความถูกต้องเชิงต าบลที่ 

 ๘. ผู้สร้างต้องตรวจสอบความถูกต้องของการประกอบระวางแผนที่ของตนเอง ตามแบบฟอร์ม 
ดังนี้ 

  ๘.๑ แบบตรวจสอบไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือดิจิตอล (แบบสร้างแผนที่กระดาษ 
กรผ.อศ. ๘)  

  ๘.๒ แบบตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่เดินเรือกระดาษ (แบบสร้างแผนที่
กระดาษ กรผ.อศ. ๙) 

  ๘.๓ แบบตรวจสอบการแก้ไขตามประกาศชาวเรือ (แบบสร้างแผนที่เดินเรือ
กระดาษ กรผ.อศ. ๑๐) 

 ๙. ผู้สร้างกรอกแบบรายการหลักฐานและเอกสารที่ต้องน าส่ง Q.C. เพ่ือใช้ประกอบการ
ตรวจต้นฉบับแผนที่ (ตามแบบสร้างแผนที่กระดาษ กรผ.อศ. ๑๑) 

 ๑๐. ผู้สร้างเสนอรายงานขออนุมัติแต่งตั้ง Q.C. เพ่ือให้ กรผ.อศ. อนุมัติแต่งตั้ง Q.C. 
เบื้องต้น, Q.C.1, Q.C.2 และ Q.C.3 (ตามแบบสร้างแผนที่กระดาษ กรผ.อศ. ๑๒) ในส่วนของผู้สร้าง
ต้องกรอกจ านวนแผนที่ซึ่งพิมพ์เพ่ือใช้ในการตรวจสอบเบื้องต้น 

 ๑๑. ผู้สร้างส่งไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือให้ Q.C. เบื้องต้น เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ
ไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือดิจิตอล (แบบสร้างแผนที่กระดาษ กรผ.อศ. ๘) และแก้ไขให้ถูกต้อง 

 ๑๒. ผู้สร้างพิมพ์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือ พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้ Q.C.1 ตรวจสอบ 
ตามแบบสร้างแผนที่กระดาษ กรผ.อศ. ๑๑ (ข้อ ๑ – ๑๙) แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง โดย Q.C.1 เป็นผู้
ตรวจสอบการแก้ไข 

 ๑๓. ผู้สร้างพิมพ์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือ (พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้ Q.C.2 ตรวจสอบ 
ตามแบบสร้างแผนที่กระดาษ กรผ.อศ. ๑๑ (ข้อ ๒๐ – ๔๖) แล้วแก้ไขให้ถูกต้องโดย Q.C.2 เป็นผู้
ตรวจสอบการแก้ไข 
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๕-๕ 

 

 ๑๔. ผู้สร้างพิมพ์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือ พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้ Q.C.3 ตรวจสอบ 
ตามแบบสร้างแผนที่กระดาษ กรผ.อศ. ๑๑ (ข้อ ๒๐ – ๔๖) แล้วแก้ไขให้ถูกต้องโดย Q.C.3 เป็นผู้
ตรวจสอบการแก้ไข 

 ๑๕. ผู้สร้างพิมพ์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือ พร้อมหลักฐานที่เก่ียวข้อง ให้ หน.แผนที่เดินเรือ ฯ 
เป็นผู้ตรวจสอบแก้ไข ครั้งสุดท้าย จากนั้นให้ผู้สร้างก าหนดสถานะของข้อมูลทั้งหมดที่จะปรากฏใน
แผนที่เดินเรือให้มีสถานะเป็น Selected แล้ว ก าหนดให้แสดงผลเฉพาะข้อมูลที่มีสถานะเป็น 
Selected เท่านั้น 

 ๑๖. ผู้สร้างน าต้นฉบับแผนที่ที่พิมพ์ลงบนกระดาษที่ตรวจและแก้ไขถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว ให้ Q.C.1, Q.C.2, Q.C.3 และ หน.ควบคุมคุณภาพ ฯ ลงนามก ากับไว้ แล้วส่งให้ หน.
แผนที่เดินเรือ ฯ ลงนามก ากับ พร้อมกับแผ่น CD-ROM ที่บันทึกไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือไว้ (ตาม
แบบสร้างแผนที่กระดาษ กรผ.อศ. ๑๓) 

 ๑๗. หน.แผนที่เดินเรือ ฯ ส่งไฟล์ต้นฉบับแผนที่ (อยู่ใน CD-ROM) ไปยัง จนท.แยกสี เพ่ือแยกสี 

 ๑๘. ผู้สร้างจัดท ารายงานขอปิดงานการสร้างแผนที่ เสนอ กรผ.อศ. (ตามแบบสร้างแผนที่
กระดาษ กรผ.อศ. ๑๖) โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 

  ๑๘.๑ เอกสารควบคุมการสร้าง/แก้ไข  (ตามแบบสร้างแผนที่กระดาษ กรผ.อศ. ๑๗) 

  ๑๘.๒ แบบฟอร์มการประเมินงานและควบคุมระยะเวลาการประกอบระวางแผนที่ 
(ตามแบบสร้างแผนที่กระดาษ กรผ.อศ. ๑๘) 

  ๑๘.๓ แบบก าหนดรูปแบบของแผนที่ (Planning Sheet) ตามข้อ ๔.๑ 

  ๑๘.๔ แบบรวมรวมรายชื่อภูมิศาสตร์ (Note of Geographic Name Sheet) ตาม
ข้อ ๔.๒  

  ๑๘.๕ แผ่นบันทึกข้อมูลการสร้างแผนที่ (Planning Note) ตามข้อ ๔.๓ 

  ๑๘.๖ ผลการค านวณค่าวาริเอชั่น จากตามแบบสร้างแผนที่กระดาษ กรผ.อศ. ๙หน้า 
๒ 

  ๑๘.๗ ประกาศชาวเรือ พร้อมค ายืนยันการตรวจสอบกับ กบด.ศสด.อศ. ตามข้อ ๕.๑.๔ 

  ๑๘.๘ แบบแสดงค่าพิกดัและท่ีมาของทุ่น ตามข้อ ๖.๑ 

  ๑๘.๙ แบบแสดงค่าพิกัดและที่มาของกระโจมไฟ ประภาคาร กระโจมตามข้อ ๖.๒ 

  ๑๘.๑๐ แบบแสดงค่าพิกัดและที่มาของหิน ตามข้อ ๖.๓ 

  ๑๘.๑๑ แบบแสดงค่าพิกัดและที่มาของเรืออับปาง ตามข้อ ๖.๔ 

  ๑๘.๑๒ แบบตรวจไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือดิจิตอล ตามข้อ ๑๑  

  ๑๘.๑๓ แบบตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่เดินเรือกระดาษ ตามข้อ ๑๒-๑๔ 

  ๑๘.๑๔ แบบตรวจสอบการแก้ไขตามประกาศชาวเรือ ตามข้อ ๘.๓ 
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๕-๖ 

 

  ๑๘.๑๕ ต้นฉบับแผนที่ก่อนการแยกสี ที่ลงนามก ากับไว้โดย Q.C.1, Q.C.2, Q.C.3 
หน.ควบคุมคุณภาพ ฯ และ หน.แผนที่เดินเรือ ฯ 

  ๑๘.๑๖ ต้นฉบับแผนที่หลังการแยกสี ที่ลงนามก ากับไว้โดย หน.แผนที่เดินเรือ ฯ หน.
พิมพ์แผนที่และบรรณสาร ฯ และ ผอ.กรผ.อศ./รอง ผอ.กรผ.อศ. 

 ๑๙. ผู้สร้างแผนที่ รวบรวมเอกสารและหลักฐานในการสร้างแผนที่ทั้งหมดส่งแผนกควบคุม
คุณภาพ ฯ เพ่ือจัดเก็บต่อไป และเขียน (write) ไฟล์เหล่านี้ลงแผ่น CD-ROM หรือ DVD ส่งแผนก
ควบคุมคุณภาพ ฯ ด้วย 

  ๑) ไฟล์ต้นฉบับแผนที่ (ไฟล์ CARIS ที่ผ่านการแยกสีและตรวจสอบความถูกต้องครั้ง
สุดท้ายแล้ว) 

  ๒) ไฟล์ต้นฉบับแผนที่จากการแยกสี ที่เป็นไฟล์ PDF 

  ๓) ไฟล์ภาพราสเตอร์ (scan สี นามสกุล .jpg ความละเอียด ๒๐๐ DPI) ของ 

   - ต้นฉบับแผนที่ก่อนการแยกสี ที่ลงนามก ากับไว้โดย Q.C.1 Q.C.2 Q.C.3 
และ หน.แผนที่เดินเรือ ฯ 

   - ต้นฉบับแผนที่หลังการแยกสีที่ลงนามก ากับไว้โดยโดย Q.C.1 Q.C.2 Q.C.3 
หน.แผนที่เดินเรือ ฯ และ ผอ.กรผ.อศ./รอง ผอ.กรผ.อศ. 

หมายเหตุ 

 ๑. กรณีแผนที่เปลี่ยนต้นฉบับใหม่ หรือออกใหม่ ให้ผู้สร้างท าตามข้อ ๔ – ข้อ ๘ หากเป็น
กรณีอ่ืน ให้ผู้สร้างท าเฉพาะข้อ ๕.๑.๔ ข้อ ๖ และข้อ ๘ เท่านั้น 

 ๒. Q.C.2 และ Q.C.3 ตรวจสอบหัวข้อเดียวกันเพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดในสิ่งที่
เป็นสาระส าคัญต่อการเดินเรือ (สิ่งอันตรายต่อการเดินเรือ และเครื่องช่วยการเดินเรือ) 

 ๓. ในการแก้ไขไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือในบรรณาธิกรครั้งต่อไป ให้ผู้สร้างด าเนินการ ดังนี้ 

  ๓.๑ เปิดไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือ โดยก าหนดการแสดงผลตาม Visibility 
Parameters ตามแบบตรวจไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือดิจิตอล (แบบสร้างแผนที่กระดาษ กรผ.อศ. ๘) 

  ๓.๒ คลิกเลือกท่ีสถานะ Selected 

  ๓.๓ ก าหนดให้ข้อมูลที่ปรากฏทั้งหมดมีสถานะเป็น Background 

  ๓.๔ ด าเนินการแก้ไขไฟล์ต้นฉบับแผนที่ตามหลักฐาน 

  ๓.๕ จดบันทึก Visibility Parameters ลงในแบบแบบตรวจไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือ
ดิจิตอล  (แบบสร้างแผนที่กระดาษ กรผ.อศ. ๘) 

  ๓.๖ เมื่อผ่านการตรวจสอบจาก หน.แผนที่เดินเรือ ฯ ก่อนพิมพ์ส่ง หน.แผนที่เดินเรือ ฯ 
ตรวจสอบครั้งสุดท้าย ให้ก าหนดสถานะของข้อมูลทุกอย่างที่จะปรากฏในแผนที่เดินเรือกระดาษมีสถานะ
เป็น Selected 
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๕-๗ 

 

STEP 1.การสร้างขอบระวาง
แผนที ่

 

STEP 2.การน าภาพแปลงเข้าสู่โปรแกรม Caris GIS  

STEP 3.การ Register 

STEP 4. การลอกลายลายเส้น  ใส่สัญลักษณ์
ต่างๆ ใส่ข้อความ ตัวเลขความลึกน้ า 

STEP 5.การใส่ตรากรมอุทกศาสตร์ 

STEP 6.การสร้าง Network Topology และ 
Polygon Topology 

STEP 8.การซ่อมแซมไฟล์ 

STEP 7.การแก้ไข Error 

STEP 9. การพิมพ์แผนที ่

  ๓.๗ แผนที่ที่ไม่ต้องการเปลี่ยนบรรณาธิกรใหม่ ให้เขียนประกาศชาวเรือสีม่วง
บริเวณมุมซ้ายล่างของแผนที่ 

 

๕.๓ ขั้นตอนการการปฏิบัติงานสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรือด้วยโปรแกรม Caris GIS 

 

ขั้นตอนการสร้างแผนที่เดินเรือด้วยโปรแกรม Caris GIS v.4.4a 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๕-๘ 

 

 

 

 

 

 ๕.๓.๑ การสร้างขอบระวางแผนที่ 

  - Click   Caris Tools 

 
  - Map Creation & Management  > Create a New Map 

  - ใส่ชื่อในช่อง Caris File 

  - เลือก Geographic 

  - กด Execute 

 

 
 

  จะปรากฏหน้าจอ 

 

 
 

Enter file title  : พิมพ์ค าอธิบายเกี่ยวกับแผนที่ที่จะสร้างขอบระวาง ไม่เกิน 80 ตัวอักษร  



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๕-๙ 

 

Enter file id  : ใส่หมายเลขแผนที่ ไม่เกิน 12 ตัวอักษร 

Enter Horizontal coord system :   พิมพ์ CHMR 

** CHMR= ระบบพิกัดที่ ใช้ในแผนที่ เดินเรือ      NEMR= ระบบพิกัดแบบ Northing – 
Easting 

Enter projection : ME  

** ME = โครงสร้าง เมอเคเอตร์ 

Enter Coordinate : ใส่ ค่าละติจูด  ลองจิจูด ของแผนที่จนครบทั้ง 4 มุม 

 
 

เมื่อใส่ครบ 4 มุมแล้ว กด Y  

Enter central meridian : 99-00E 

**** โซน 47 ใช้ค่า 99-00E   โซน 48 ใช้ 105-00E 

Enter scaling Latitude : ใส่ค่าละติจูดกลางของแผนที่  

Enter ellipsoid  : EVTH 

*** EVTH =ดาตั้มประเทศไทย ใช้ EVTH กับ WGS 84 

Enter chart resolution  : ใช้ค่าที่ให้มาได้เลย 

   



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๕-๑๐ 

 

 
  - หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้ใส่หมายเลขหัวข้อที่ต้องการแก้ไขแล้ว กด Enter  

สามารถแก้ไขข้อมูลได้เลย 

  - ถ้าไม่ต้องการแก้ไขข้อมูล พิมพ์ Q  กด Enter  จะได้ค่าของขอบแผนที่ที่ก าหนดไว้ 

Map Data Addition > Add Geographic  

 

 
 

 

 

 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๕-๑๑ 

 

  - เลือกชื่อไฟล์ที่สร้างไว้ในครั้งแรก แล้ว กด Execute 

 

 
 

จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ 

 
 

  - ให้แก้ไขขอบแผนที่ให้ถูกตามมาตรฐาน  INT 2 

  - พิมพ์ 14  เพ่ือ Execute border 

  - พิมพ์ X เพ่ือ Exit   

    จะได้ขอบระวางแผนที่ที่ต้องการ  



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๕-๑๒ 

 

    เปิดแผนที่ดูได้ท่ี   Caris Editor     > open ไฟล์ที่สร้างไว้ 

 
 

 ๕.๓.๒ การน าภาพแปลงเข้าสู่โปรแกรม Caris 

  ภาพที่สามารถน าเข้าโปรแกรม Caris ได้ต้องเป็น นามสกุล .TIFF 

 Map Import & Export >TIFF Image Format 

 

 
 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๕-๑๓ 

 

  Source File : เลือกไฟล์ที่นามสกุล .TIFF 

  Direction : From 

  Result File : ตั้งชื่อไฟล์ใหม่  

  เลือก Image กด Execute 

 

 
 

  รอจนกระทั่งโปรแกรมประมวลผลเรียบร้อย  

 
 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๕-๑๔ 

 

  การเปิดภาพราสเตอร์ที่น าเข้ามา   Caris Editor      

  Open ไฟล์ที่เป็น Result File : ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ แต่ยังไม่เห็นภาพอะไร ต้องไปที่  

  Draw >Raster Image Backdrop > Caris Image (IPV) Settings 

 

 
 

  เลือก Three Layer   

  เลือก  red  green blue เข้าไปจนครบ 3 Layer > OK 

 

 
 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๕-๑๕ 

 

  Click  refresh        หรือ Over view     จะปรากฏแผนที่ดังรูป 

 

 
 

 

 ๕.๓.๓ การ Register 

  เมื่อได้ท าการสร้างขอบแผนที่และน าเขาภาพราสเตอร์ที่ได้แล้วจะต้องน าภาพไปยึด
กับขอบแผนที่เพ่ือให้มีค่าพิกัด 

  - ไปที ่  Caris Tools  

  - Click Control Point Picker    

  - Unregister Window: เปิดไฟล์ภาพราสเตอร์ 

  - Register Window: เปิดไฟล์ขอบแผนที่ 

 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๕-๑๖ 

 

 
 

  - ท าการ Register  โดยใช้ Point Picker มุมทั้ง 4 มุมให้ตรงกันแล้วท าการ Save 
Control Point file 

  - Save  Control Point file :  Unregister Window  ตั้งชื่อ เป็น Input  Control File  

  - Save  Control Point file :  register Window  ตั้งชื่อ เป็น Output  Control File  

  Tools >  register> 

 
 

 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๕-๑๗ 

 

 
 

  Input  

  Unregister Dataset : ไฟล์ภาพราสเตอร์ที่แปลงในข้อ 2  

  Unregister Control File:  Input  Control File  

  Register   Control Point : Output  Control File  

  Transformation Type : affine   

  Resample : nearest neighbor 

 

  Output 

  Register Dataset : ไฟล์ขอบแผนที่ที่ท าในข้อ 1  

  เลือก Generate GEOTIFF แล้วตั้งชื่อไฟล์ใหม่ให้เป็น GEOTIFF> OK 

 

 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๕-๑๘ 

 

  รอจนกระทั่งประมวลผลเสร็จเรียบร้อย 

  - Caris Editor      

  - Open ไฟล์ที่ Register Dataset : ไฟล์ขอบแผนที่ที่ท าในข้อ 1  จะได้ขอบแผนที่  

  แต่ยังไม่เห็นภาพอะไร ต้องไปที่  Draw >Raster Image Backdrop >External 
Image> add ไฟล์ภาพที่เป็น GEOTIFF >ok 

 

 
   จะได้ภาพและขอบแผนที่ซ้อนกัน ดังภาพที่ปรากฏ 

 
 

 

 

 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๕-๑๙ 

 

 ๕.๓.๔ การลอกลายลายเส้น  ใส่สัญลักษณ์ต่างๆ ใส่ข้อความ ตัวเลขความลึกน้ า  

  สามารถท าการลอกลายลายเส้น  ใส่สัญลักษณ์ต่างๆ ใส่ข้อความ ตัวเลขความลึกน้ า
ได้ตามกระบวนการสร้างแผนที่ได้ สามารถดูรายละเอียดได้ในคู่มือการสร้างแผนที่กระดาษดิจิตอล
เล่มปฏิบัติ 

  ก่อนที่จะท าการใดๆกับข้อมูลที่จะเริ่มท าต้องจัดข้อมูลให้อยู่ในชั้นข้อมูลมาตรฐาน
ตามท่ีก าหนด  

   Set default  User no.      

 
  การลอกลาย    Add Point -2- Point Line > เลือก Feature code ให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๕-๒๐ 

 

  การใส่ เลขน้ า Add Sounding>  เลือก Feature code : sgsl  

 

 
 

  การใส่ข้อความ  add Text > เลือก Feature code : text  

   Font : 102 

   spacindg : 0 mm 

   size: 5 mm 

  name: พิมพ์ชื่อที่ต้องการ 

 

 
 

 

 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๕-๒๑ 

 

 

 ๕.๓.๕ การใส่ตรากรมอุทกศาสตร์  

  Copy  file hydrologo.ntx  ไว้ในdirectory ที่ไฟล์ในแผนที่ที่ต้องการใส่ 

  Start MS Dos จาก Caris Tools  

  พิมพ์  conc hydrologo.ntx-out=ชื่อไฟล์ที่ต้องการใส่ 

  *** conc คือ ค าสั่ง   

  hydrologo.ntx คือ ไฟล์ตรากรม 

   -out คือ พารามิเตอร์ของค าสั่ง 

 ๕.๓.๖ การสร้าง Network Topology และ Polygon Topology  

  เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของเส้นและพ้ืนที่ที่ต้องการแสดงผล 

  - เลือกแสดงผล ในชั้นข้อมูล :200 

  - ใส่ Display Label ให้ถูกต้อง จะถูกใช้เมื่อก าหนดการใส่สี ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

  -  ไปที่  Extended Menu     

     Topology Menu >Fast Topology Buliding> One –Step Network 
Topology 

  รอการประมวล จนปรากฏข้อความ  bulinetw completeก  

     Topology Menu >Fast Topology Buliding> One –Step Polygon Topology 

  รอการประมวล จนปรากฏข้อความ  bulipoly completed  

 

 
 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๕-๒๒ 

 

   จะได้ภาพที่ปรากฏด้านล่าง                                        

 

 ๕.๓.๗ การแก้ไข Error  

  การแก้ไข Error จะต้องท าการ Unbuild Network  และ Unbuild Polygon ก่อน 
แล้วท าการแก้ไข Error ที่พบให้หมดแล้วท าการ build Network  และ build Polygon ใหม่อีกครั้ง
หนึ่งจนกระทั่งได้ไฟล์งานที่ถูกต้องที่ก าหนด 

 ๕.๓.๘ การซ่อมแซมไฟล์ 

  File > Map Maintenance > Select All Option > OK 

 

 
 

 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๕-๒๓ 

 

 

  จะท าการซ่อมไฟล์จนกระทั่งสมบรูณ์ 

 ๕.๓.๙ การพิมพ์แผนที่  

  Open File ที่ต้องการพิมพ์ ก่อนที่จะท าการพิมพ์ต้องตรวจสอบข้อมูลให้สีถูกต้อง
ตามมาตรฐานก่อน 

  Extended Menu > File >Set Print Area ลากขอบเขตที่ต้องการพิมพ์แผนที่   > Print 

  Print Set up >เลือก Plotter  >ขนาดกระดาษ >OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๕-๒๔ 

 

การสร้างขอบระวางแผนที่ 

 

การ Transform ข้อมูลต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการ 

 

การน าไฟล์ขอบแผนที่และไฟล์ข้อมูลกองส ารวจมารวมเข้าด้วยกัน 

ได้ต้นฉบับแผนที่ทีมีข้อมูลจากกองส ารวจ 

สามารถด าเนินการสร้างแผนที่ได้ 

การน าเข้าข้อมูล Caris จากไฟล์ข้อมูลกองส ารวจแผนที่ 

๑. การสร้างขอบแผนที่ เหมือนข้อที่ 1 (ในด้วยโปรแกรม Caris GIS v.4.4a) 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๕-๒๕ 

 

  ๒. การ Transform ข้อมลูต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการ 

  Open File : ไฟล์จากองส ารวจ    

  Extended Menu >  Map Operations >Transform Ellipsoid, 
Projection, Scale 

          

 
 

 

   Transform This Map 

   Map Header : ไฟล์ขอบแผนที ่

   New Map: ตั้งชื่อใหม่เป็นไฟล์ที่ได้จากการ Transform 

 

 

 

 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๕-๒๖ 

 

  ๓. การน าไฟล์ขอบแผนที่และไฟล์ข้อมูลกองส ารวจมารวมเข้าด้วยกัน 

   Open > ไฟล์ขอบแผนที่ที่ได้จากข้อ 1 

   File Map Operation >Merge a Map Into an Existing one 

 

 
 

 
  This Map: ไฟล์ที่ได้จากการ Transform ในข้อ 2 

  That Map: ไฟล์ขอบแผนที่ที่ได้จากข้อ 1 

  OK  จะได้ไฟล์ข้อมูลกองส ารวจรวมกับขอบแผนที่ ซึ่งสามารถด าเนินการสร้างแผน
ที่ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๕-๒๗ 

 

๕.๔ การติดตาม การตรวจสอบและประเมินผล 

 ๕.๔.๑ การติดตามงานการสร้าง/แก้ไขแผนที่เดินเรือ 

  หลังจากที่ หน.แผนที่เดินเรือ กรผ.อศ. ได้มอบซองงานให้กับผู้สร้างแล้ว ต้อง
ด าเนินการติดตามงานการสร้าง/แก้ไขแผนที่เดินเรือให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด หากมีอุปสรรค 
ข้อขัดข้อง ให้ด าเนินการประสานข้อมูลกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง และรายงานความก้าวหน้า อุปสรรค 
ข้อขัดข้องต่างๆ  ให้ กรผ.อศ.ทราบต่อไป 

 ๕.๔.๒ การตรวจสอบงานการสร้าง/แก้ไขแผนที่เดินเรือ 

  แผนกควบคุมคุณภาพ กรผ.อศ. ได้เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง Q.C. พร้อมกับใบสั่งงาน
แล้ว ตามแบบฟอร์มการสร้างแผนที่กระดาษ กรผ.อศ.12 ท าการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
แผนที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการสร้างแผนที่  จ านวน ๔ นาย คือ   

  ๑ Q.C. เบื้องต้น  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือดิจิตอล 
แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง โดย Q.C.1 เป็นผู้ตรวจสอบการแก้ไข (แบบสร้างแผนที่กระดาษ กรผ.อศ. 8) 
รายการที่ตรวจสอบ ดังนี้  

   ๑.๑ ข้อมูลเบื้องต้นท่ัวไป 

  ๑.๒ ตรวจสอบไฟล์ส่วนหัว (Header File) 

  ๑.๓ ตรวจสอบชั้นข้อมูลว่าถูกต้องตรงตามชั้นข้อมูลมาตรฐาน (USER 
NUMBER) ที่ก าหนดไว้หรือไม ่

  ๑.๔ ตรวจสอบรหัสรูปลักษณ์ (Feature Code) ทั้งหมดตรงตามมาตรฐาน
ของโปรแกรม CARIS GIS 

  ๑.๕ ตรวจสอบรหัสรูปลักษณ์ต่างๆ (Feature Code) อยู่ตรงตามชั้นข้อมูล 
(User Number) มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

  ๑.๖ ตรวจสอบเส้นแนวน้ า 0 เมตร (CLLW) และ เส้นชั้นความลึกน้ า 
(CODTMR) มีค่าความลึกที่ถูกต้อง 

  ๑.๗ ตรวจสอบการใส่ฉลากชื่อ (Label) ก ากับพ้ืนที่ (Polygon) ในชั้นข้อมูล 
200 

  ๑.๘ ตรวจสอบการก าหนด Source ID ว่าครบถ้วนและถูกต้องตาม
มาตรฐานหรือไม ่

  ๑.๙ ตรวจความสมบูรณ์ของการสร้าง TOPOLOGY ในชั้นข้อมูล 200 

  ๑.๑๐ การก าหนดการแสดงผล (Visibility Parameters) ส าหรับการพิมพ์
แผนที่ (ให้เจ้าหน้าที่สร้างแผนที่ กรอกข้อมูลโดยละเอียดและขีดเครื่องหมายถูก) 

  ๑.๑๑ ตรวจสถานะการประกอบระวางแผนที่ (COMPILATION STATUS) 

  ๑.๑๒ ความสมบูรณ์ของไฟล์แผนที่เดินเรือดิจิทอล 
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  ๑.๑๓ ความถูกต้องเชิงต าบลที่ (ผู้ตรวจ)   ตามเกณฑ์มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ไม่
เกิน 0.3 ม.ม.ที่มาตราส่วนของแผนที่ 

   ๑.๑๔ สรุปผลการตรวจ (ผู้ตรวจ) พร้อมเขียนรายการข้อผิดพลาด การแก้ไข
และข้อเสนอแนะ 

  ๒. Q.C. 1  ตรวจสอบ  ตามหัวข้อที่ก าหนดในแบบฟอร์มการสร้างแผนที่ ข้อ 1-19  
แล้วด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดย Q.C.1 เป็นผู้ตรวจสอบการแก้ไข  ดังนี้ 

  ๒.๑ การสร้างขอบแผนที่ การแบ่งย่อยขอบระวาง เส้นกริด และมาตราส่วน 

  ๒.๒ รายการน้ า 

  ๒.๓ วงเข็มทิศ ดิวิเอชั่น พร้อมผลการค านวณ 

  ๒.๔ ค่าแก้พิกัดภูมิศาสตร์ 

  ๒.๕ หมายเลขแผนที่ 

  ๒.๖ โฆษณาบันทึก 

  ๒.๗ บรรณาธิกรบันทึก 

  ๒.๘ แก้ไขเล็กน้อย (Small corrections) 

  ๒.๙ ขนาดแผนที ่

  ๒.๑๐ ลองจิจูดตะวันออกจากกรีนิช 

  ๒.๑๑ หมายเลขควบคุม 

  ๒.๑๓ ข้อความขอความร่วมมือจากชาวเรือ 

  ๒.๑๔ สารบัญแผนที่ 

  ๒.๑๖ ขอบเขตอ้างอิงถึงแผนที่มาตราส่วนใหญ่กว่า 

  ๒.๑๗ ชื่อภูมิศาสตร์ 

  ๒.๑๘ เส้นขอบฝั่ง 

  ๒.๑๙ เส้นชั้นความสูงและจุดความสูง 

  ๓. Q.C. 2 ตรวจสอบ ตามหัวข้อที่ก าหนดในแบบฟอร์มการสร้างแผนที่ ข้อ 20-46   
แล้วด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดย Q.C.2 เป็นผู้ตรวจสอบการแก้ไข  ดังนี้ 

  ๓.๑ เลขน้ า 

  ๓.๒ เส้นชั้นความลึกและเลขก ากับเส้นชั้นความลึก 

  ๓.๓ พ้ืนที่ความลึก 

  ๓.๔ พ้ืนที่ขุดลอก (INT1, II20-25, หน้า 26) 

   ๓.๕ สิ่งอันตรายต่อการเดินเรือ (หิน)  (INT1 ,IK 10-17, หน้า 31-32) 
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  ๓.๖ สิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือ (INT1 ,IK 40-48.2, หน้า 33-34) 

  ๓.๘ ไฟ (INT1 ,IP 1-65, หน้า 49-55) 

  ๓.๙ กระโจม (INT1 ,IQ 80-126, หน้า 59-60) 

  ๓.๑๐ ทุ่นเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ (INT1 ,IQ 1-71,130-130.6 หน้า 56-
58,61-62) 

  ๓.๑๑ สิ่งก่อสร้างนอกฝั่ง (ทั่วไป,ฐานขุดเจาะและที่ผูกเรือ,สิ่งก่อสร้างใต้น้ า) 
IL 1-23, หน้า 35-36 

  ๓.๑๓ ท่อทางใต้น้ า (INT1 ,IL 40.1-44, หน้า 37) 

  ๓.๑๔ รายการต่อไปนี้ให้ตรวจสอบว่า มีครบถ้วนตามหลักฐาน (หลังการ
ลดทอนรายละเอียดในแผนที่) มีค่าพิกัดถูกต้อง, มีรายละเอียดครบถ้วนตามหลักฐาน และแสดง
สัญลักษณ์ถูกต้องตาม INT1  

  ๓.๑๔.๑ พืชพรรณต่างๆ (INT1,IC 1-30-33, หน้า 9) 

  ๓.๑๔.๒ รูปลักษณ์สิ่งก่อสร้าง (INT1,ID 1-29, หน้า 10-11) 

  ๓.๑๔.๔ ท่า (Port) (INT1,IF 1-63, หน้า 17-18) 

  ๓.๑๔.๕ ระดับน้ า, กระแสน้ า (INT1 ,IH20-46, หน้า 23-24) 

  ๓.๑๔.๖ ลักษณะพ้ืนท้องทะเล (IJ 1-39, หน้า 28-30)  

  ๓.๑๔.๗ ทาง,เส้นทาง (รวมทั้งกระโจมน า,แนวน า,แนวเล็ง ฯลฯ) 
(INT1,IM 1-6 30-51 หน้า 38,42) 

  ๓.๑๔.๘ มาตรการจัดเส้นทาง (INT1 ,IM 10-16, หน้า 38-41) 

  ๓.๑๔.๙ พ้ืนที่,ขอบเขต (INT1 ,IN 1.1-65, หน้า 43-46) 

  ๓.๑๔.๑๐ สัญญาณหมอก (INT1 ,IR 1-22, หน้า 63) 

  ๓.๑๔.๑๑ เรดาร์, วิทยุ ระบบหาต าบลที่อิเล็กทรอนิกส์  (INT1,IS 1-
60, หน้า 64-66) 

  ๓.๑๔.๑๒ การให้บริการ (INT1 ,IT 1.1-36, หน้า 67-68) 

  ๓.๑๔.๑๓ สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเรือเล็ก  (INT1,IU 1-32, หน้า 
69-70) 

  ๓.๑๔.๑๔ อักษรย่อที่ เกี่ยวข้อง ถูกต้องตาม INT1 ตรวจสอบ
เปรียบเทียบกับแผนที่ตัวอย่าง จากแผนกควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบเปรียบเทียบกับแผนที่
ตัวอย่าง จากกองบริการการเดินเรือแล้ว 

  ๔. Q.C. 3 ตรวจสอบ ตามหัวข้อที่ก าหนดในแบบฟอร์มการสร้างแผนที่ ข้อ 20-46   
แล้วด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดย Q.C.3  อีกครั้งหนึ่ง  
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  ๕. หน.แผนที่เดินเรือ กรผ.อศ. เป็นผู้ตรวจสอบแก้ไข ครั้งสุดท้ายแล้วให้ผู้สร้างน า
ต้นฉบับแผนที่ที่พิมพ์ลงบนกระดาษที่ตรวจและแก้ไขถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ Q.C.1, Q.C.2, 
Q.C.3 และ หน.ควบคุมคุณภาพ กรผ.อศ. ลงนามก ากับไว้ หลังจากนั้น  ส่งให้ หน.แผนที่เดินเรือ ฯ 
ลงนามก ากับ พร้อมกับแผ่น CD-ROM ที่บันทึกไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือไว้ (ตามแบบสร้างแผนที่
กระดาษ กรผ.อศ. 13) เพ่ือส่งไฟล์ต้นฉบับให้เจ้าหน้าที่แยกสี เพ่ือด าเนินการแยกสีต่อไป 

 ๕.๔.๓ การประเมินผล     

หน.แผนที่เดินเรือ กรผ. อศ. ด าเนินการประเมินผลงานการสร้าง/แก้ไขแผนที่เดินเรือ ของ
เจ้าหน้าที่สร้างแผนที่ โดยตรวจสอบจ านวนรายการที่ต้องด าเนินการแก้ไขจาก ระยะเวลาที่
ด าเนินการสร้าง แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่สร้างแผนที่ทราบในสิ่งที่ต้องปรับปรุงให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
ข้อก าหนดของมาตรฐานก าลังพลที่ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์                     

๕-๓๑ 

 

๕.๕ แบบฟอร์มส าหรับการสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรือ 

แบบฟอร์มที่ใช้ส าหรับประกอบการสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรือประกอบไปด้วย 

๑. แบบก าหนดรูปแบบของแผนที่ (Planning Sheet) 

๒. แบบรวบรวมรายชื่อภูมิศาสตร์การสร้างแผนที่เดินเรือ 

๓. แบบรวบรวมในแผ่นบันทึกข้อมูลการสร้างแผนที่ (Planning Note) 

๔. แบบแสดงค่าพิกัดและที่มาของทุ่น 

๕. แบบแสดงค่าพิกัดและที่มาของกระโจมไฟ 

๖. แบบแสดงค่าพิกัดและที่มาของหิน 

๗. แบบแสดงค่าพิกัดและที่มาของเรืออับปาง 

๘. แบบตรวจไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือดิจิตอล 

๙. แบบตรวจความถูกต้องของแผนที่เดินเรือกระดาษ 

๑๐. แบบตรวจสอบการแก้ไขตาม ปชร. 

๑๑. รายการหลักฐานและเอกสารที่ต้องน าส่ง Q.C 

๑๒. แบบฟอร์มส่งไฟล์ต้นฉบับแผนที่ 

๑๓. แบบรายงานเสนอปิดงานสร้างต้นฉบับแผนที่ 

๑๔. เอกสารควบคุมการสร้างและแก้ไข 

๑๕. แบบการประเมินงานและควบคุมระยะเวลาการประกอบระวางแผนที่ 

๑๖. ตัวอย่างตรวจสอบปชร.กับกองบริการการเดินเรือ ศสด.อศ. 

๑๗. ตัวอย่างตรวจสอบข้อมูลเครื่องหมายทางเรือกับกองเครื่องหมายทางเรือ ศสด.อศ. 
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