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 การเดนิเรอืนัน้เป็นศาสตรแ์ละศลิป์ในการหาค าตอบว่าเรอือยู่ ณ ต าบลทีใ่ดในทะเล และน ้าทีจุ่ด
นัน้มคีวามลกึพอทีเ่รอืจะแล่นผ่านไดอ้ยา่งปลอดภยัหรอืไม่ นอกจากนัน้นักเดนิเรอืยงัต้องสามารถน าเรอื
จากทีแ่ห่งหนึ่งไปยงัทีอ่กีแห่งหนึ่งไดอ้ยา่งปลอดภยั และเป็นไปตามก าหนดเวลาอกีดว้ย 
 แม้ว่าในปัจจุบนัเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งมคีวามก้าวหน้าอย่างมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบหาต าบลทีด่ว้ยดาวเทยีม (Global Positioning System : GPS) หรอื ระบบหา
ต าบลทีด่ว้ยดาวเทยีมความละเอยีดสูง (Differential Global Positioning System : DGPS) ไดช้่วยให้
การหาต าบลทีเ่รอืในทะเลมคีวามแม่นย า สะดวก และรวดเรว็ก็ตาม ความรูใ้นศาสตรแ์ละศลิป์แห่งการ
เดนิเรอืในยคุโบราณทีส่บืทอดมาจนถงึปัจจบุนั ยงัคงเป็นสิง่ทีเ่ทคโนโลยสีมยัใหม่ไม่อาจทดแทนไดอ้ย่าง
สมบูรณ์ เนื่องจากคนยงัคงเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัที่สุดในการเดนิเรอื นักเดนิเรอืที่มคีวามรูพ้ื้นฐาน
การเดินเรอืเป็นอย่างดีย่อมสามารถน าเรือผ่านพ้นไปจากสถานการณ์คับขนัได้เสมอ เมื่ออุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส ์หรอืเครื่องช่วยการเดนิเรอืใด ๆ มขีอ้ขดัขอ้งเกดิขึน้ แต่ทัง้นี้ก็ขึน้อยู่กบัทกัษะ และการ
ตดัสนิใจทีถู่กตอ้งของนกัเดนิเรอืต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าขณะใด ๆ 
 หนังสอืเดนิเรอืเล่มนี้รวบรวม เรยีบเรยีง และเขยีนขึน้ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อการศกึษา โดยใช้
เป็นต าราส าหรบัการเรยีนการสอนวชิาเดนิเรอื ทัง้ในหอ้งเรยีนที่มผีู้บรรยาย หรอืศกึษาดว้ยตนเอง นัก
เดนิเรอืที่ปฏิบตัิงานเดนิเรอือยู่แล้วอาจใช้หนังสอืนี้ส าหรบัการทบทวนเนื้อหาต่าง ๆ ที่ได้เคยศึกษา
มาแลว้ แต่ละหวัขอ้แบ่งออกเป็นบททีเ่ป็นอสิระต่อกนั ผูเ้รยีนและผูส้อนจงึอาจเลอืกศกึษาหวัขอ้ใดหวัขอ้
หนึ่งได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ดกีารศึกษาตามล าดบัจากบทแรกไปยงับทสุดท้าย จะช่วยให้เกดิความ
เขา้ใจเนื้อหาไดอ้ยา่งเป็นล าดบัขัน้ตอน 
 เนื้อหาในต าราได้จากการที่ผู้เขยีนศึกษา ค้นคว้า ประมวล เรียบเรยีง  และเขยีนขึ้นโดยใช้
เอกสารอ้างอิง และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในบรรณานุกรมท้ายเล่ม อีกทัง้ใช้ข้อมูลจาก
ประสบการณ์การสอน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ จงัหวัด
สมุทรปราการ นิสิตวทิยาลยัพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา 
จงัหวดัชลบุร ีทีผู่้เขยีนไดเ้คยท าการสอนมาเป็นเวลาหลายปี รวมทัง้อาจารย ์และผู้ร่วมงาน ซึง่ผู้เขยีน
ตอ้งขอขอบคุณผูท้ีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ทัง้หมดขา้งตน้ทีม่สี่วนส าคญัท าใหต้ าราเล่มนี้เกดิขึน้  
 ทา้ยทีสุ่ดผูเ้ขยีนขอขอบคุณคณะท างานหนังสอืรายงานประจ าปี พุทธศกัราช 2558 และหนังสอื
ทีร่ะลกึคลา้ยวนัสถาปนากรมอุทกศาสตร ์ครบรอบ 95 ปี ตลอดจนขา้ราชการกรมอุทกศาสตรท์ีเ่กี่ยวขอ้ง 
ซึง่ใหก้ารสนบัสนุนการจดัท าต าราเดนิเรอืเล่มนี้ 
 
                                                          พลเรอืโท 
                                                                       (จรนิทร ์บุญเหมาะ) 
                                                                        เจา้กรมอุทกศาสตร ์
                                                                         16 มกราคม 2559 
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บทที่ 1 ประวตัิของการเดินหน 

 
ความเปนมา 
  อาจกลาวไดวา การเดินหน (Navigation) มีขึ้นมาพรอม ๆ กับมนุษยคนแรกที่เกิดขึ้นมาบนโลก 
ความจําเปนในการไปมาหาสูกันทําใหตองเดินทางจากที่แหงหน่ึงไปยังอีกแหงหน่ึง เพ่ือไมใหหลงทางจึง
มีการใชภูมิประเทศตาง ๆ เปนที่หมาย เชน ภูเขา แมน้ํา ลําธาร ฯลฯ เปนเคร่ืองนําทาง การเดินบก 
(Land Navigation) จึงเปนการเดินหนชนิดแรกที่เกิดขึ้น ตอมาเม่ือคนเขาไปเก่ียวของกับทะเล โดยใน
ชั้นแรกใชเปนแหลงอาหารดวยการจับสัตวนํ้าชนิดตาง ๆ การเดินทางออกไปในทะเลครั้งแรกอาจเกิด
จากการท่ีเห็นวัตถุตาง ๆ เชน ทอนไมลอยนํ้า และดวยความอยากรูอยากเห็นเปนแรงผลักดันใหสราง
พาหนะทางน้ําเชน เรือขุดจากทอนซุง หรือทําแพขึ้น สําหรับใชเดินทางลัดเลาะไปตามชายฝง ศิลปของ 
การเดินเรือ  (Marine Navigation) จึงไดเกิดขึ้นมา  การเดินหนชนิดสุดทายคือ  การเดินอากาศ                 
(Air Navigation) เกิดมาพรอมกับการที่มนุษยสรางพาหนะที่สามารถเดินทางไปในอากาศ แตทวาในที่น้ี
เราจะศึกษาเฉพาะการเดินเรือเทาน้ัน 
 เดินเรือ กรณีเฉพาะตรงกับศัพทภาษาอังกฤษวา Navigation ซ่ึงกรณีทั่วไปหมายถึงการเดินหน 
รากศัพทมาจากคําในภาษาลาตินวา Navies หมายถึงเรือ และ Agere หมายถึงนําไป ถากลาวเปนนิยาม
แลว เดินเรือหมายถึงศาสตรและศิลปในการหาตําบลท่ีที่แนนอนของเรือ และการนําเรือจากที่หน่ึงไปยัง
อีกที่หน่ึงโดยปลอดภัย และตรงตามกําหนดเวลา 
 
ประเภทของการเดินเรือ 
 การเดินเรืออาจแบงไดเปน 4 ประเภทหลัก ๆ คือ 
            1. เดินเรือนํารอง (Piloting) คือการเดินเรือที่มีการหาตําบลที่เรือแนนอนอยางตอเน่ืองดวยการ
ใชเสนตําบลที่ซ่ึงมีความถูกตองสูง ที่ไดมาจากความสัมพันธกับภูมิประเทศชนิดตาง ๆ บนผิวโลก เชน
ยอดเขา ปลายแหลม กระโจมไฟ เปนตน เสนตําบลที่น้ีไดมาจากการหยั่งนํ้า การแบริงดวยสายตาหรือ
การวัดมุมแนวนอนหรือแนวด่ิงไปยังที่หมายเดนชัด เสนตําบลที่ตั้งแตสองเสนขึ้นไปเม่ือมาตัดกันให
ตําบลที่แนนอนของเรือในทะเล 
            2. เดินเรือรายงาน (Dead Reckoning : DR)  คือการเดินเรือดวยวิธีการคํานวณตําบลที่เรือ
ลวงหนาจากตําบลที่เรือแนนอนครั้งสุดทายตามเข็มและความเร็วที่กําหนดให ใชประโยชนสําหรับวาง
แผนการเดินเรือหรือเรียกวา ขีดเข็ม คําวา Dead Reckoning ในภาษาอังกฤษนั้น คําแรกแผลงมาจาก
คําเดิมวา  Deduced แปลวาอนุมาน  ซ่ึงใชกันในยุคเรือใบ ในการเดินเรือรายงานนั้น ตามปกติจะไมนํา
อิทธิพลจากกระแสลมหรือกระแสน้ํามารวมพิจารณา ทิศที่ใชคํานวณคิดจากทิศจริง ความเร็วคิดจากรอบ
ที่สั่งจักร คาที่คํานวณไดนํามาพล็อตขีดเข็มลงในแผนที่ 
             3. เดินเรือดาราศาสตร (Celestial Navigation) คือการเดินเรือดวยการคํานวณหาเสนตําบลที่
ซ่ึงไดมาจากการตรวจวัดสูงวัตถุทองฟาตาง ๆ เชน ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดาวเคราะห และดาวฤกษ
ตาง ๆ ดวยเครื่องมือที่เรียกวา เคร่ืองวัดแดด (Sextant)  
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            4. เดินเรืออิเล็กทรอนิกส  (Electronic Navigation) คือการเดินเรือโดยใชอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสในการหาตําบลท่ีแนนอนของเรือ อุปกรณเหลาน้ี เชน วิทยุหาทิศ เรดาร เดกกา ลอแรน 
และ เคร่ืองหาตําบลที่ดวยดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) เปนตน ในปจจุบันเดินเรือ
สาขานี้ไดเปนวิธีการหลัก เน่ืองจากใหความสะดวกในการใช และมีความละเอียดถูกตองสูง 
 
การเดินเรือในอดีต 
 ในสมัยโบราณ การเดินเรือจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงในทะเลใหไดอยางปลอดภัยน้ันถือเปนศิลป
อยางหน่ึง เน่ืองจากในสมัยน้ันอุปกรณการเดินเรือยังหยาบและมีไมก่ีชนิด นักเดินเรือจึงตองพ่ึงพา
ความรูเก่ียวกับทะเล ดาราศาสตร ทักษะ สัญชาตญาณ และโชค เดินเรือมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองจนมี
ความเปนวิทยาศาสตรเพ่ิมมากขึ้นในปจจุบัน 
 นักโบราณคดีเชื่อวาระหวาง 6,000 - 8,000 ปลวงมาแลว ศิลปของการเดินเรือกําเนิดขึ้นใน
บริเวณซีกตะวันออกของทะเลเมดิเตอรเรเนียน ตามหลักฐานทางโบราณคดีพอประเมินไดวา
อินเดียนแดงอาจขามฟากจากไซบีเรียในประเทศรัสเซียปจจุบัน ไปยังทวีปอเมริกาเม่ือราว 3,400 - 
1,600 ป กอนพุทธกาล ซ่ึงเปนชวงเวลาเดียวกับที่มีการอพยพเคลื่อนยายอยางมากของประชากรใน
บริเวณตอนกลางของทวีปเอเชียตะวันตกไปยังแผนดินแหงอ่ืน ดินแดนที่คนพบโดยนักเดินเรือชาวยุโรป
ในสมัยตอมาจึงมีคนอาศัยอยูแลวเกือบทุกแหง ยังเปนปริศนาอยูจนกระทั่งปจจุบันวา อะไรเปนเหตุจูงใจ
ใหผูคนที่ไมคุนเคยกับทะเลเหลาน้ี เดินทางเส่ียงภัยในทะเลไปตั้งรกราก ณ ดินแดนใหมที่ตนเองไมรูจัก
มากอน การอพยพเหลาน้ีมิไดทิ้งความรูดานการเดินเรือไวใหคนรุนหลังเลย อยางไรก็ดี ตามหลักฐาน
ขอเท็จจริงที่ปรากฏน้ัน แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาชาวโพลีนีเซีย และไวก้ิงเปนคนชาตินักเดินเรือที่
ยิ่งใหญ แตเปนที่นาพิศวงวา คนเหลาน้ีไดทิ้งรองรอยของกรรมวิธีในการเดินเรือไวใหชนรุนหลังไดศึกษา
เพียงเล็กนอยเทาน้ัน เม่ือพิจารณาจากระยะทางอันยาวไกลที่ชนเหลานี้เคยเดินทางแลว มีเหตุผลนาเชื่อ
ไดวาจะตองมีความกาวหนาในการเดินเรือเปนอยางมาก อาจเปนไปไดวาคนเหลาน้ีไดพัฒนา
สัญชาตญาณเดินเรือขึ้นมาอยางมาก เชนเดียวกับ นก ปลา หรือแมลง ที่มีสัญชาตญาณในการเดินหน 
หรือมิฉะนั้นก็อาจถือวาการเดินเรือเปนศิลปชั้นสูงที่มีการหวงแหน และมีการถายทอดใหเฉพาะกลุมคน
ใกลชิดดวยวิธีปากตอปากเปนสวนใหญ จึงมีหลักฐานเปนบันทึกตกทอดมาใหศึกษาในภายหลังคอนขาง
นอย 
 การเดินเรือในสมัยแรกที่มีการบันทึกไวอยางดีและตกทอดมาถึงปจจุบัน คือการเดินทางของ
ไพธีส (Pytheas) แหงเมืองแมสซาเลีย นักดาราศาสตรและนักเดินเรือชาวกรีก ในชวงระหวาง
พุทธศักราช 190 - 240 เขาเดินทางจากเมืองทาในทะเลเมดิเตอรเรเนียนตามเสนทางคาขายไปยัง
อังกฤษ จากน้ันเดินทางขึ้นเหนือไปยังสก็อตแลนด และธูเล (Thule) สํารวจฟยอรดในนอรเวย สํารวจ
แมนํ้าทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนี และอาจเดินทางเขาไปในทะเลบอลติก 
 การเดินเรือของไพธีสและนักเดินเรืออ่ืน ๆ ในสมัยเดียวกันเปนการเดินเรือที่ปราศจากอุปกรณ
การเดินเรือเหมือนสมัยปจจุบัน เชน เข็มทิศ เคร่ืองวัดแดด หรือนาฬิกาโครโนเมตร นักประวัติศาสตรให
คําอธิบายวิธีการเดินเรือโดยปราศจากเคร่ืองมือตาง ๆ ขางตนวา ทําไดโดยการเดินเรือลัดเลาะชายฝงไป
ในเวลากลางวันเฉพาะที่มีอากาศแจมใส และจอดทอดสมอในเวลากลางคืนหรือสภาพอากาศเลว แตก็มี 
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นักเดินเรือที่กลาหาญบางคนเดินทางออกไปไกลในทะเล จนกระทั่งขอบฝงลับไปจากสายตา แลวใชดวง
อาทิตย ดวงดาว ลม และกระแสน้ํา เปนเคร่ืองมือในการนําทางกลับเขาสูฝง 
 บางทีการสรุปวาไพธีสไมมีอุปกรณการเดินเรือเชนในปจจุบัน อาจไมถูกตองเสียทีเดียวเพราะวา
เขามิใชบุคคลแรกท่ีเดินทางไปในทะเล ซ่ึงคาดวาเขาคงตองเรียนรูวิธีการเดินเรือจากชาวฟนิเซียนและ
กรีก เน่ืองจากในสมัยสมัยน้ันนักเดินเรือมีความรูพอสมควรเก่ียวกับวิถีโคจรของดวงดาวตาง ๆ มีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลเหลาน้ีในหมูนักเดินเรือดวยกัน พวกเขาใชวัตถุทองฟาเหลาน้ีตางเข็มทิศนําทาง บางที
ไพธีสอาจไมทราบถึงหนังสือนํารองฉบับแรกที่ชื่อ Periplus of Scylax แตก็มีเหตุผลพอเชื่อไดวาเขาตอง
มีขาวสารทํานองเดียวกันอยูในมือ แตถาไมมีหนังสือนํารองอยูเลย ก็นาจะมีแผนที่แบบสังเขปอยูบาง 
แมวาไมมีบันทึกในเรื่องนี้ไวเลยก็ตามที 
 อยางไรก็ตาม แมวาไพธีสและนักเดินเรือรวมสมัยอาจมีหนังสือนํารองและแผนที่ก็ตาม แตก็คง
ขาดความถูกตองสมบูรณ และไมครอบคลุมบริเวณตอนเหนือของอังกฤษอยางแนนอน นักเดินเรือในยุค
น้ันสามารถหมายรูทิศทางไดทั้งกลางวันและกลางคืนเม่ือทองฟาแจมใส และเม่ือมีเมฆคร้ึมก็ใชลมและ
คลื่นในการประเมินทิศทางดวยความถูกตองพอสมควร  โดยมีความรูเปนอยางดีเก่ียวกับลมรอนชื่อ      
ซิรอคโค ที่พัดมาจากทะเลทรายในลิเบีย และลมชื่อ มิสทรัล ที่พัดมาจากทางเหนือ สามารถประมาณ
ระยะทางที่เรือแลนไดโดยใชนาฬิกาทราย ประเมินความเร็วเรือดวยการนับคร้ังของการจวงพาย และรูวา
เรือแลนไดระยะทางเทาไรในหนึ่งวัน เชน 40, 50 หรือ 100 ไมลตอวัน 
 
การเดินเรือในพุทธศตวรรษที่ 20 
 ความกาวหนาของศิลปการเดินเรือเปนไปอยางเช่ืองชาในชวงก่ึงพุทธสหัสวรรษ สะดุดหยุดลง
ในชวงยุคมืดของยุโรป และเฟองฟูในยุคทองของการสํารวจ เฟอรดินันด แมกเจลแลน (Ferdinand 
Magellan) ชาวโปรตุเกสเดินเรือภายใตธงสเปนออกสํารวจรอบโลก แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาอยาง
มากของการเดินเรือถัดจากยุคสมัยของไพธีสมาเปนเวลา 1,800 ป แมกเจลแลนมีขอมูลสนับสนุนหลาย
อยางที่ทําใหเชื่อวามีเสนทางเดินเรือผานไปยังมหาสมุทรแปซิฟกที่ละติจูดสูง ๆ ทางซีกโลกใต     ขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 1 - 1  อุปกรณวัดมุมสูงวัตถทุองฟาในพุทธศตวรรษที่ 20 

(ก) แอสโทรเลบ (Astrolabe) 

(ข) ไมกางเขน (Cross Staff) 
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เหลาน้ีมาจากแหลงตาง ๆ เชน ลูกโลกของ มาติน เบแฮม หรือของ โยฮัน สคอนแนอรแหงนูเรมเบอรก 
แผนที่โลกของ เลโอนาโด ดา วินชี ที่ตางก็สรางขึ้นในป พ.ศ.2058 ทั้งยังไดรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจาก
นักดาราศาสตรและนักแผนที่วิทยาชื่อ ราย ฟาเลโร ในสิ่งของจําเปนตาง ๆ เชน แผนที่ หนังสือนํารอง 
มาตราเดินเรือ และคําแนะนําการใช แอสโทรเลบ (Astrolabe) และไมกางเขน (Cross Staff) เหลาน้ีถือ
วาเปนของดีที่สุดที่หาไดในยุคน้ัน ฟาเลโรยังไดแนะนําวิธีการหาลองจิจูดใหแกเขาดวย 
 เม่ือแมกเจลแลนออกเดินทางในป พ.ศ.2062 น้ัน  เขาเพียบพรอมไปดวยอุปกรณการเดินเรือ
ตาง ๆ ที่จําเปน คือ แผนที่ทะเลที่เขียนบนแผนหนัง ลูกโลก ธีโอโดไลท (Theodolite) ชนิดไมและโลหะ 
ควอแดรนท (Quadrant) ทําดวยไมและทองสัมฤทธิ์ เข็มทิศแมเหล็ก นาฬิกาทราย เคร่ืองบอกเวลา และ 
ล็อก (Log) หาความเร็วสําหรับลากทายเรือ 
 ในพุทธศตวรรษที่ 20 น้ัน นักเดินเรือมีอุปกรณการเดินเรือตาง ๆ คือ แผนที่แบบหยาบ ๆ    
เข็มทิศสําหรับถือทาย เคร่ืองมือหาละติจูด ล็อกสําหรับหาความเร็วเรือ หนังสือนํารองอยางสังเขป 
ตารางคํานวณเดินเรือและการโคจรของดวงอาทิตย ปญหาสําคัญของนักเดินเรือในสมัยน้ีคือ ยังไม
สามารถหาลองจิจูดที่ถูกตองแมนยําได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเดินเรือในพุทธศตวรรษที่ 23 
 มีขอมูลนอยมากเกี่ยวกับเครื่องบอกเวลาที่แมกเจลแลนใช แตเปนที่แนใจวาเขามิไดใชเคร่ืองมือ
ดังกลาวในการหาลองจิจูด อีก 200 ปตอมาจึงไดมีการประดิษฐ นาฬิกาโครโนเมตร (Chronometer) ขึ้น 
เคร่ืองมือน้ีชวยใหนักเดินเรือสามารถหาลองจิจูดอยางแมนยํา และหาตําบลท่ีเรือแนนอนในทะเลลึกได
เปนครั้งแรก นับเปนการเปดศักราชใหมของการเดินเรือ เจมส คุก  (James Cook) แหงราชนาวีอังกฤษ
ออกเดินทางสํารวจไปในมหาสมุทรจํานวน 3 เที่ยว ระหวางป พ.ศ.2311 - 2322 การเดินทางดังกลาวมี
สวนสนับสนุนอยางสําคัญตองานวิทยาศาสตรทางทะเลของอังกฤษ และนําไปสูความเปนประเทศเจา
ทะเลในเวลาตอมา   คุกเปนนักเดินเรือคนแรกของอังกฤษ ที่เดินทางออกสํารวจทองทะเลอยาง

รูปที่ 1 - 2 เฟอรดินันด แมกเจลแลน 
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กวางขวาง ดวยการประยุกตใชนาฬิกาโครโนเมตร อุปกรณการเดินเรือ เทคนิค และความรูตาง ๆ ที่มีอยู
ในสมัยน้ัน อาจถือไดวาการเดินทางของเขาเปนจุดเร่ิมตนของการเดินเรือยุคใหม ในการเดินทางเท่ียว
แรกเขาไดยืมนาฬิกาดาวช่ือ นักเดินทาง และนาฬิกาธรรมดาจากหัวหนาหอตรวจดาวหลวง ดวยนาฬิกา
ทั้งสองชวยใหเขาสามารถหาลองจิจูดในทะเลดวยการวัดงามมุมระหวางดวงจันทรกับวัตถุทองฟาอ่ืนที่
เรียกวา การวัดระยะดวงจันทร (Lunar Distance) ซ่ึงมีกรรมวิธียุงยากและกินเวลา ในการเดินทางเที่ยว
ที่สองเขาไดรับนาฬิกาโครโนเมตร จํานวน 4 เรือน เม่ือประกอบกับอุปกรณการเดินเรือที่มีอยูแลว ชวย
ใหคุกสามารถนําเรือไดอยางถูกตองแมนยํา อยางที่ไมเคยมีใครทําไดมากอน 
 ในสมัยที่คุกออกเดินทางสํารวจนั้น นักดาราศาสตรมีสวนชวยสนับสนุนความกาวหนาในการ
เดินเรืออยางมาก การยอมรับทฤษฎีวาดวงอาทิตยเปนจุดศูนยกลางเอกภพ นําไปสูการตีพิมพ      
ปฏิทินเดินเรือ (Nautical Almanac) อยางเปนทางการครั้งแรก เทคนิคการสรางแผนที่กาวหนาไปอยาง
ม่ันคง โครงสรางแผนที่  (Map Projection) ไดรับการคิดคนขึ้นมาใชอยางหลากหลาย  ความเขาใจ
เก่ียวกับ วาริเอชั่น (Variation) ทําใหเข็มทิศแมเหล็กมีความเชื่อถือไดสูงขึ้น  ในสมัยน้ีเริ่มมีการกอตั้ง
โรงเรียนเดินเรือที่ไดมาตรฐาน มีการผลิตตําราเดินเรือขึ้นเพ่ือการศึกษา ความเร็วของเรือที่แลนผานน้ํา
สามารถคํานวณหาไดอยางแมนยําพอควรดวยการใชล็อก ส่ิงสําคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตรการ
เดินเรือยุคน้ี คือการประดิษฐนาฬิกาโครโนเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเดินเรือในพุทธศตวรรษที่ 24 
 การเดินทางที่แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาอยางมากในการเดินเรือ ภายหลังจากการเดินทาง
ของคุกผานไป 175 ป คือการเดินทางคร้ังแรกของเรือ USS เม่ือป  พ.ศ.2495 ใน
มหาสมุทรแอตแลนติก ความนาสนใจของเรือลําน้ีในแงของการเดินเรือ คือ มีอุปกรณการเดินเรือที่
ทันสมัยที่สุดกวายุคใด ๆ ทําใหเห็นไดวาการเดินเรือใกลเขาสูความเปนวิทยาศาสตรเขาไปทุกที นายเรือ
เหลาเดินเรือทุกคนมีเคร่ืองวัดแดดประจําตัว การตรวจวัดวัตถุทองฟาจึงทําไดอยางละเอียดกวาของคุก 

รูปที่ 1 - 3  เจมส คุก 

United States 
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นาฬิกาโครโนเมตรที่ใชมีความแมนยําและเชื่อถือไดสูงอันเปนผลมาจากปรับปรุงคุณภาพตอเน่ืองมานับ
รอยป เรือใชเข็มทิศไจโรซึ่งชี้ทิศเหนือจริง จึงไมตองคํานึงถึงความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากวาริเอชั่น 
และดิวิเอชั่น มีปฏิทินเดินเรือที่ทันสมัยใชสะดวก โดยบอกคาพิกัดของวัตถุทองฟาตาง ๆ ดวยความ
ละเอียดถูกตองสูงเกินกวาความตองการ มีมาตราความสูงและแอซิมัทใชสําหรับหา เสนตําบลที่ซัมเนอร 
ตามวิธีการของ  Marcq St. Hilaire แผนที่เดินเรือมีความละเอียดถูกตอง และครอบคลุมครบถวนทุก
บริเวณที่เดินทางไป  มีหนังสือนํารองอธิบายรายละเอียดชายฝง  มีแผนที่รองน้ํา  ตําราเดินเรือ  และ
บรรณสารการเดินเรือตาง ๆ สําหรับใชอางอิง 
 เรือลําน้ีติดตั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสนับสนุนการเดินเรือหลายรายการ คือ วิทยุรับสัญญาณ
เทียบเวลาสําหรับนาฬิกาโครโนเมตร วิทยุรับขาวอากาศสําหรับหลีกเลี่ยงสภาพอากาศเลว วิทยุหาทิศ
สําหรับวัดแบริงวิทยุ วิทยุโทรศัพทสําหรับสื่อสารกับทั้งบนฝงและในทะเล เคร่ืองหยั่งนํ้าดวยเสียงสําหรับ
หาความลึกนํ้าใตกระดูกงู เรดารสําหรับวัดระยะและแบริงวัตถุที่อยูในพิสัย มีเคร่ืองรับลอแรนสําหรับใช
หาตําบลที่เรือแนนอน โดยการรับคลื่นวิทยุจากสถานีสงที่หางจากเรือนับพันไมล 
 
การเดินเรือในพุทธศตวรรษที่ 25 
 นับตั้งแต ระบบหาตําบลที่ดวยดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) ซ่ึงดําเนินการ
โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เปดใหบริการอยางเต็มที่ในป พ.ศ.2537 สงผลใหเรือสามารถหาตําบลท่ีได
อยางแมนยําไมวาจะเปนเวลาและสถานที่ใดบนโลก  ซ่ึงใหความสะดวกแกนักเดินเรือเปนอยางมาก และ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทําให GPS กลายเปนอุปกรณหลักที่ใชในการเดินเรือปจจุบัน หลังจากนั้นมาไดมีการประดิษฐ         
ระบบแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศเพื่อการเดินเรือ (Electronic Chart Display and 
Information หรือ  เอ็กดิส  ซ่ึงนํามาใชเพ่ือแสดง แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Navigational Chart : ENC)  และจากการที่เทคโนโลยีดานอิเล็กทรอนิกสที่กาวหนาไปอยาง
มากไดมีการสนธิระบบดังกลาวขางตนน้ีเขากับอุปกรณอ่ืน ๆ เชน เข็มทิศไจโร เครื่องถือทายอัตโนมัติ
เรดาร เคร่ืองควบคุมเคร่ืองจักรใหญ เปนตน เกิดเปนระบบ สะพานเดินเรือรวมการ (Integrated Bridge 
System : IBS) ซ่ึงทําใหทุกส่ิงที่เก่ียวของกับการเดินเรือสามารถควบคุมไดจากจุดเดียว  

รูปที่ 1 - 4  ระบบหาตําบลที่ดวยดาวเทยีม 

System : ECDIS) 
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การเดินเรือในประทศไทย 
 การเดินเรือของไทยนั้น อาจกลาวไดวาเร่ิมมีขึ้นมาพรอม ๆ กับชนเผาไทยแลวเน่ืองจากคนไทย
มีลักษณะนิสัยชอบอยูอาศัยบริเวณริมแมนํ้าลําคลอง การเดินเรือในยุคแรก ๆ จึงเปนการเดินเรือใน
แมนํ้าลําคลองดวยเรือขนาดไมใหญนัก และใชการพายหรือแจวใหเรือเคลื่อนตัวไป ศิลปของการเดินเรือ
ในเสนทางน้ําเหลาน้ีไมมีความซับซอน ใชเพียงการหมายรูตําบลที่เรือดวยการดูภาพภูมิประเทศขางลํา
นํ้าเทาน้ัน การเดินเรือจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงเพ่ือการขนสินคาหรือไปมาหาสูกันก็มักเปนระยะทาง 
หรือเสนทางประจํา ความเร็วของเรือจึงอาจกําหนดไดเปนชั่วยามหนึ่ง ๆ แลวแตสะดวก โดยไมตอง
คํานึงถึงความละเอียดถูกตองมากนัก สําหรับการเดินเรือตามหัวเมืองชายทะเลก็เปนการเดินทางลัดเลาะ
ไปตามชายฝง 
 ในสมัยกรุงสุโขทัยอาณาเขตของประเทศไทยไดแผขยายลงมาประชิดชายฝงทะเลจึงมีการ
คาขายกับตางประเทศโดยทางเรือเดินทะเลกับประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศจีนไดนําเอาถวย
ชามสังคโลกเขามาจําหนายในกรุงสุโขทัย ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน หัวเมืองชายฝงทะเลของไทยที่
ใชเปนเมืองทาคาขายจะกระทํากับประเทศในเอเชียเปนสวนใหญ ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 
(ครองราชย พ.ศ.2034 - 2072) ไทยไดติดตอกับชาวยุโรป คือ โปรตุเกสเปนชาติแรก ตามมาดวย สเปน 
เดนมารก ฮอลันดา อังกฤษ และฝรั่งเศส การคาขายทางเรือของไทยในสมัยอยุธยาไดรุงเรืองสูงสุดใน
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (ครองราชย พ.ศ.2199 - 2231) 
 เรือเดินทะเลของไทยในสมยัน้ันแมเปนของทางราชการไทยก็ตาม แตลูกเรือใชคนตางชาติ เชน 
จีน แขก หรือฝรั่ง ทั้งน้ีเน่ืองจากคนไทยยังขาดความรูทางดานการเดินเรือในทะเล เรือที่ใชน้ันมีทั้งเรือ
สําเภาแบบจีน และเรือกําปนแบบทางยโุรป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากเหตุการณที่ไทยถูกรุกรานทางทะเลโดยประเทศฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ.2436 หรือที่เรียกวา
เหตุการณ ร.ศ.112 ซ่ึงเปนเหตุใหไทยตองเสียดินแดนบางสวนใหแกฝรั่งเศส ทําใหไทยตระหนักวาการ
ปองกันประเทศทางทะเลนั้น ไมสามารถพ่ึงชาวตางชาติซ่ึงรับราชการในกองทัพเรือไทยได ดวย

รูปที่ 1 - 5  สําเภารบแบบจีนสมัยพุทธศตวรรษที่ 23 
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พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระประสงคใหคนไทยไดมีความรู
ความสามารถดานการเดินเรือและการทหารเรือ เพ่ือทําหนาที่ตาง ๆ ในเรือไทยแทนชาวตางประเทศได 
ในป พ.ศ.2436 พระองคจึงไดทรงสงสมเด็จพระเจาลูกยาเธอหลายพระองคไปศึกษาดานวิชาการ
ทหารเรือที่ทวีปยุโรป พระเจาลูกยาเธอพระองคหน่ึง คือ พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ ไดทรงไปรับ
การศึกษาวิชาการทหารเรือที่ประเทศอังกฤษ  เม่ือสําเร็จการศึกษากลับมาไดทรงเปนผูดําเนินการอยาง
สําคัญในการปูพ้ืนฐานดานการเดินเรือและการทหารเรือขึ้นในประเทศไทย จนกระท่ังนายทหารเรือไทย
ที่ไดรับการศึกษาตามแนวของพระองคทานสามารถปฏิบัติหนาที่ในเรือแทนชาวตางประเทศไดอยาง
สมบูรณ ดวยคุณความดีที่ทานทรงกระทําไวจึงทรงไดรับการขนานนามวา องคบิดาของทหารเรือไทย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สถาบันการศึกษาของไทยดานการเดินเรือไดรับการจัดตั้งขึ้นคร้ังแรก เม่ือ 15 เมษายน พ.ศ. 
2441 ในชื่อวา โรงเรียนนายทหารเรือ  ตอมาในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2449 ไดรับการสถาปนาขึ้น
เปน โรงเรียนนายเรือเพ่ือผลิตนักเดินเรือและนายทหารเรือใหกับกองทัพเรือ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงเสด็จมาเปดโรงเรียนนายเรือดวยพระองคเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในทางฝายพลเรือนน้ันกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจาทาไดกอตั้ง โรงเรียนเดินเรือพาณิชย ขึ้น
ในป พ.ศ.2515 และตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน ศูนยฝกพาณิชยนาวี โดยมีจุดประสงคเพ่ือผลิตนักเดินเรือ

รูปที่ 1 - 6  พลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ    
               พระองคเจาอาภากรเกียรตวิงศ   
               กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 

รูปที่ 1 - 7  พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
               วันเสด็จพระราชดําเนินมาเปดโรงเรียนนายเรือ 
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ทะเลใหแกเรือสินคา และเรือทางราชการของไทย และในป พ.ศ.2549 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ไดเปดหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตรเดินเรือโดยรับนิสิตเปน
ปแรก เพ่ือผลิตนักเดินเรือปอนใหแกกิจการเดินเรือของไทย  
 นับไดวาการพัฒนาดานการเดินเรือของไทยไดมีการดําเนินมาอยางตอเน่ือง จนกระท่ังถึง
ปจจุบัน และมีความกาวหนาทัดเทียมกับอารยประเทศ 
 
งานอุทกศาสตร และการแผนที่เดินเรือของไทย 
 ในหนังสือ Notice sur Queque Cartes Relative au Royaume de Siam เขียนโดย กาเบรียล 
มาเซล กลาววา แผนที่ซ่ึงเก่ียวดวยอาวไทยแผนแรกสุดเทาที่ตรวจคนกันมา คือ แผนที่ซ่ึง Pero Reinel 
เปนผูเขียน ดร.อี ฮามี นักโบราณคดีลงความเห็นวา แผนที่ฉบับน้ีโปรตุเกสเปนผูสํารวจประมาณป พ.ศ.
2060 สําหรับการสํารวจแผนที่ทะเลอยางถูกหลักวิชาในนานนํ้าไทยเกิดขึ้นในสมัยใดนั้นไมมีหลักฐาน
ปรากฏ แตเม่ือ เซอร จอหน เบาริง เขามาทําสัญญาพระราชไมตรีกับประเทศสยามในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวน้ัน เดินทางมาโดยเรือ แรตเลอร ถึงปากนํ้า เม่ือ 25 มีนาคม 
พ.ศ.2398 และไดมีบันทึกถึงความคลาดเคลื่อนของแผนที่เดินเรือที่ใช ตอมาอังกฤษจึงสงเรือ ซาราเซ็น 
อันมี จอหน ริชารด เปนแมกองสํารวจเขามาขอพระบรมราชานุญาตจาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว เพ่ือสํารวจแผนที่ทะเลในนานน้ําสยาม เรือน้ีเขามาถึงกรุงเทพฯ เม่ือ 6 มกราคม พ.ศ.2399 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 - 8  ปูมการสํารวจของ   
                จอหน  ริชารด  



เดินเรือ พลเรือโท จรินทร บุญเหมาะ                                                                                      ประวัติของการเดินหน  หนา 10 
 

 นับแตเรือซาราเซ็นเขามาทําการสํารวจนานนํ้าสยามแลว รัฐบาลสยามเล็งเห็นความสําคัญของ
งานอุทกศาสตร จึงไดวาจางนายทหารเรือตางประเทศใหเขามารับราชการทําการสํารวจแผนที่ทะเลใน
นานน้ําสยาม และถายทอดความรูใหแกนายทหารเรือสยามเปนลําดับ กระทั่งในป พ.ศ.2455 นายทหาร
อุทกศาสตรของสยามมีความรูอยางเปนระเบียบ เปนหลักเปนฐาน และเริ่มดําเนินการสํารวจแผนที่ทะเล
ไดเอง โดยไดออกสํารวจแผนที่บริเวณสันดอนปากนํ้าเจาพระยาเปนฉบับแรก ในเรือมูรธาวสิตสวัสด์ิเปน
พาหนะ นับเปนแผนที่เดินเรือแผนแรกของราชนาวีสยามที่พิมพออกใชเปนการทั่วไป 
 กิจการอุทกศาสตรของไทยไดพัฒนามาเปนลําดับ จนกระทั่งเม่ือ 16 มกราคม พ.ศ.2464 
หนวยงานนี้ไดรับการสถาปนาขึ้นเปนกรมอุทกศาสตร สังกัดกองทัพเรือ มี พลเรือจัตวา ฟริตซ ทอมเซ็น 
ชาวเดนมารก เปนเจากรมอุทกศาสตรคนแรก ไดรับมอบใหทําหนาที่สํารวจและสรางแผนท่ีเดินเรือใน
นานนํ้าไทยทั้งหมด โดยมีมาตรฐานของงานตามที่ กําหนดไวโดยองคการอุทกศาสตรสากล 
(International Hydrographic Organization : IHO) ที่กรมอุทกศาสตรไดเปนสมาชิกอยู 
 
 

รูปที่ 1 - 9  แผนที่เดินเรือฉบับแรกที่สํารวจโดยนายทหารอุทกศาสตรราชนาวสียาม 
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บทที่ 2   โลกและระบบพิกัด 

 
ขนาดและรูปทรงของโลก 
 เพ่ือวัตถุประสงคในการเดินเรือโดยเฉพาะ อาจถือไดวาโลกเปนทรงกลมโดยสมบูรณ อยางไรก็ดี 
ตามขอเท็จจริงแลวโลกก็เชนเดียวกับดาวเคราะหดวงอื่นคือ รูปทรงโดยประมาณเปน ทรงกลมแปว 
(Oblate Spheroid) หรือ ทรงรี (Ellipsoid of Revolution) คือยุบลงเล็กนอยทางดานขั้วทั้งสอง และโปง
ออกตามแนวศูนยสูตร รัศมีตามแนวขั้วโลกจึงสั้นกวารัศมีตามแนวศูนยสูตร เสนเมริเดียนจึงมีลักษณะ
เปนวงรีเล็กนอย แทนที่จะเปนวงกลม เสนผาศูนยกลางในแนวเสนศูนยสูตรยาวประมาณ 12,756 
กิโลเมตร แนวข้ัวโลกยาวประมาณ 12,714 กิโลเมตร สั้นกวาแนวศูนยสูตรประมาณ 42 กิโลเมตร      
(รูปที่ 2 - 1) อยางไรก็ตาม  มีความพยายามวัดและคํานวณหามิติของโลกหลายคร้ังดวยวิธีการที่เพ่ิม
ความละเอียดถูกตองมากขึ้นเรื่อย ๆ  แตเน่ืองจากโลกมิไดเปนรูปทรงรีอยางสมบูรณ ผลลัพธที่ไดจาก
การวัดจึงแตกตางกันไปเล็กนอย เม่ือวัดในสถานที่ตางบริเวณกันบนผิวโลก 
 
 

 

 

 

                                                                                          รูปที่ 2 - 1 รูปทรงกลมแปวหรือทรงรี 

 

 

 

    
 ถาใชลูกโลกจําลองแทนโลกจริง โดยใหเสนผาศูนยกลางตามแนวเสนศูนยสูตรยาว 30 
เซนติเมตรแลว เสนผาศูนยกลางแนวขั้วโลกจะยาว 29.9 เซนติเมตร หรือนอยกวาของเสนศูนยสูตร 0.1 
เซนติเมตร เพ่ือเปนการเปรียบเทียบใหเห็นชัดเจนขึ้น ขอนําเอาภูเขา Everest ซ่ึงสูง 8,848 เมตร เหนือ
ระดับนํ้าทะเลมาเปรียบเทียบกับความลึกของนํ้ามากที่สุดในโลกเทาที่ทราบในปจจุบัน ณ Mariana 
Trench คือ 10,911 เมตร เม่ือนําคาเหลาน้ีมายอลงตามสัดสวนบนลูกโลกจําลองขนาด 30 เซนติเมตร 
นํ้าจะลึกเพียง 0.025 เซนติเมตรเทาน้ัน 
 ความแตกตางระหวางรูปทรงที่แทจริงของโลกกับทรงกลมนี้ถือวาเล็กนอยมาก สําหรับการ
เดินเรือเกือบทุกกรณีแลวอาจถือไดวาโลกเปนทรงกลมโดยสมบูรณซ่ึงไมกอใหเกิดความคลาดเคลื่อน
อยางมีนัยสําคัญในทางปฏิบัติแตอยางไร 

a - b 



เดินเรือ พลเรือโท จรินทร บุญเหมาะ                                                                                          โลกและระบบพิกัด  หนา 12 
 

วงใหญ และวงเล็ก 
 สําหรับกรณีของพ้ืนราบแลว ระยะทางสั้นที่สุดซ่ึงเชื่อมตอระหวางสองจุดคือเสนตรงที่ลากเช่ือม
จุดทั้งสอง ถาเขียนสองจุดน้ีลงบนกระดาษแลวใชบรรทัดลากเสนตรงตอระหวางจุดทั้งสองก็สามารถวัด
ความยาวของเสนตรงนี้ได และสามารถวัดทิศทางของเสนตรงนี้ไดดวย โปรแทกเตอร (Protactor) โดย
ใชระบบพิกัดฉากซ่ึงสมมุติขึ้นเปนหลัก แตสําหรับการวัดระยะทางและทิศทางบนทรงกลมแลว กอนอ่ืน
จําเปนตองทําความเขาใจกับความหมายของคําวา วงใหญ (Great Circles) วงเล็ก (Small Circles) ตาม
รูปที่ 2 - 2 เสียกอน  
 วงใหญ คือเสนรอบวงบนผิวทรงกลมซึ่งแบงทรงกลมออกเปนสองสวนเทา ๆ กัน เกิดจากการ
ตัดทรงกลมดายระนาบใหผานจุดศูนยกลางของทรงกลม  
 วงเล็ก คือเสนรอบวงบนผิวทรงกลม ซ่ึงเกิดจากการตัดของระนาบใด ๆ ผานทรงกลมโดยไม
ผานจุดศูนยกลาง และแบงทรงกลมออกเปนสองสวนไมเทากัน วงเล็กน้ีมีขนาดเทาใดก็ไดแตมีขนาดเล็ก
กวาวงใหญเสมอ  
 สําหรับบนผิวทรงกลมแลวระยะทางสั้นที่สุดระหวางจุดสองจุด คือสวนโคงของวงใหญที่ผานจุด
ทั้งสองเสมอ ยิ่งระนาบที่ตัดผานจุดสองจุดตัดเขาใกลจุดศูนยกลางของทรงกลมมากเทาใดระยะทางนี้ก็
สั้นเทาน้ัน และในที่สุดเม่ือระนาบตัดผานจุดศูนยกลางทรงกลม ระยะนี้ก็จะสั้นที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           รูปที่ 2 - 2  วงเล็ก และวงใหญ 
 
เสนอางอิงบนผิวโลก 
 สําหรับทรงกลมซึ่งน่ิงอยูกับที่โดยไมหมุนแลว จุดใด ๆ บนผิวทรงกลมจึงดูคลายคลึงกันไปหมด
และมีระยะหางจากจุดศูนยกลางทรงกลมเทากันเสมอ จึงไมอาจใชสิ่งใดเปนที่หมายในการวัดระยะใด ๆ 
บนผิวพ้ืนทรงกลมไดเลย ดังน้ันมีความจําเปนตองกําหนดเสนอางอิงขึ้นมาเปนหลักเสียกอน 
 แกน (Axis) เม่ือทําใหทรงกลมที่ใชแทนโลกขางตนหมุน มันจะหมุนรอบเสนตรงสมมุติเสนหน่ึง
ซ่ึงลากผานจุดศูนยกลางของโลก เสนที่เปนหลักในการหมุนนี้คือแกนซึ่งทะลุผิวทรงกลมและทําใหเกิดขั้ว
สองขั้วคือ ขั้วเหนือ (North Pole : Pn) และ ขั้วใต (South Pole : Ps)  

จุดศูนยกลางทรงกลม 

วงใหญ 

วงเล็ก 
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 เสนศูนยสูตร (Equator) ถานําระนาบมาตัดก่ึงกลางระหวางขั้วโดยใหระนาบตั้งฉากกับแกน
โลกแลว รอยตัดที่เกิดขึ้นบนผิวโลกคือเสนศูนยสูตรซึ่งเปนวงใหญ ทุกจุดบนเสนศูนยสูตรหางจากข้ัวทั้ง
สองดวยระยะทางเทากันเสมอ และระนาบเสนศูนยสูตรก็แบงโลกออกเปนสองซีกเทา ๆ กัน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         รูปที่ 2 - 3  เสนศูนยสูตรคือวงใหญที่มีระยะหางจากขั้วทั้งสองเทากัน 
 
 วงขนาน (Parallels) ถานําหลาย ๆ ระนาบมาตัดตั้งฉากกับแกนของโลกและขนานกับระนาบ
ของเสนศูนยสูตรแลว ระนาบเหลาน้ีทําใหเกิดเสนรอยตัดบนผิวโลกเรียกวา วงขนานละติจูด (Parallels 
of Latitude) หรือ วงขนาน ซ่ึงเปนวงเล็กบนผิวทรงกลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ละติจูด (Latitude : L) ละติจูดของตําบลที่ใด ๆ คือระยะทางเชิงมุมที่วัดจากเสนศูนยสูตรไปทาง
เหนือหรือใตไปสุดที่ขั้วโลกทั้งสอง หรือหมายถึงสวนโคงบนผิวโลกซึ่งรองรับมุมที่จุดศูนยกลางโลก นับ
จากเสนศูนยสูตรไปยังขั้วโลกวัดเปน องศา (Degree) ใชสัญลักษณ “ º ” โดยมีคามุมสูงสุด 90º ถาวัดไป

Pn 

Ps 

เสนศูนยสูตร ระนาบตัดต้ังฉากแกนหมุน 

รูปที่ 2 - 4  วงขนานคือวงเล็กที่ขนานกบัเสนศูนยสตูร 

Pn 

Ps 
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ทางเหนือใหใชอักษร N (North) กํากับโดยวางไวขางหลังเคร่ืองหมายองศาเชน L 15ºN ทางใตใชอักษร 
S (South) กํากับเชน L 35ºS  
 เมริเดียน (Meridian) ถานําหลาย ๆ ระนาบมาตัดผานโลกโดยใหทุกระนาบผานแกนแลว ทําให
เกิดรอยตัดบนผิวโลกเปนสวนโคงของวงกลมเรียกวา เมริเดียน คร่ึงหนึ่งของเสนเมริเดียนที่ผานผูตรวจ
ซ่ึงอยูบนเรือเรียกวา เมริเดียนบน  (Upper Branch of Meridian) สวนอีกคร่ึงหนึ่งที่อยูตรงขามเรียก    
เมริเดียนลาง (Lower Branch of Meridian) เน่ืองจากทุกวงขนานละติจูดขนานกับเสนศูนยสูตร ดังน้ัน
ทุกระนาบของวงขนานจึงขนานซึ่งกันและกัน และทุกวงขนานก็ตัดกับเสนเมริเดียนบนผิวโลกเปนมุม 
90º เมริเดียนเหลาน้ีใชสําหรับวัด ลองจิจูด (Longitude) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ลองจิจูด (Longitude : ) คือระยะทางเชิงมุมระหวางเมริเดียนเสนใดเสนหนึ่งที่ใชเปนหลักตั้ง
ตนการวัด กับเมริเดียนที่ผานจุดใด ๆ  ซ่ึงการสรางแผนที่ยุคแรก ๆ มีหลายเมริเดียนซึ่งนํามาใชเพ่ือการ
น้ี แตในที่สุดก็มีขอตกลงให เมริเดียนแรก (Prime Meridian) คือ เสนเมริเดียนที่ผานหอตรวจดาวหลวง
เมืองกรีนิชประเทศอังกฤษ (ปจจุบันแผนท่ีเดินเรือทั้งหมดใชเมริเดียนดังกลาวน้ีเปนจุดตั้งตนในการวัด
ลองจิจูด)  โดยลองจิจูดของตําบลที่ใด ๆ วัดเปนองศา (Degree) ใชสัญลักษณ  “ º ” จากเมริเดียนแรก
ไปทางตะวันออกหรือตะวันตก โดยมีคามุมสูงสุด 180º ถาวัดไปทางตะวันออกใหใชอักษร  E (East) 
กํากับโดยวางไวขางหลังเคร่ืองหมายองศาเชน  105ºE ทางตะวันตกใชอักษร W (West) กํากับ เชน         
 60ºW  เปนตน อาจนิยามไดวาลองจิจูดคือระยะทางเชิงมุมระหวาง เมริเดียนของกรีนิชกับเมริเดียนที่
ผานจุดน้ัน โดยวัดเปนองศาบนสวนโคงจาก 1º  ถึง 180º ไปทางตะวันออก (ลองจิจูดตะวันออก) หรือ
ตะวันตก (ลองจิจูดตะวันตก) จากเมริเดียนแรก หรืออาจกลาวโดยนัยอ่ืนไดคือ 
 (1) เปนการวัดไปตามแนววงขนาน 
 (2) เปนการวดัไปตามแนวเสนศูนยสตูร 
 (3) เปนมุมระหวางเมริเดียนคูหน่ึงซ่ึงสอบเขาหากันทีข่ั้วโลก 

รูปที่ 2 - 5  เมริเดียนทุกเสนเปนวงใหญ 

ระนาบตัดผานแกนโลก Pn 

Ps 

เสนเมริเดียน 
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 เม่ือกําหนดเสนตาง ๆ เพ่ือใชเปนหลักอางอิงบนผิวทรงกลมแลว (เมริเดียนและวงขนาน) ก็
สามารถกําหนดตําแหนงใด ๆ บนโลกไดอยางละเอียด โดยกําหนดเปนองศาของละติจูดไปทางเหนือ 
หรือใต และองศาของลองจิจูดไปทางตะวันออก หรือตะวันตก ซ่ึงเรียกวา  ระบบพิกัดภูมิศาสตร 
(Terrestrial Coordinate System) ซ่ึงใชกําหนดตําแหนงของจุดใดๆบนผิวโลกได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พิกัดของจุดใดๆ บนผิวโลกสามารถกําหนดไดดวยคา 2 คาคือละติจูด  L และลองจิจดู    ซ่ึง
ละติจูดมีคาไมเกิน 90º วัดจากเสนศูนยสูตรไปทางเหนือ (North : N) หรือ ใต (South : S) สวนลองจิจูด
มีคาไมเกิน 180º วัดจากเมริเดียนแรกที่เมืองกรีนิช ไปทางตะวันออก (East : E) หรือ ตะวันตก (West : 
W)  ตัวอยางเชน ในรูปที่ 2 - 7 ที่จุด P มีคาพิกัด ลองจิจูด 30ºN และลองจิจูด 90ºW เขียนในรูปพิกัดได
ดังน้ีคือ P (L 30ºN,  90ºW) ซ่ึงเห็นไดวาการวัดมุมทั้งสองเปนการวัดออกจากจุดศูนยกลางของโลก 
แตในทางปฏิบัติแลวการวัดจะกระทําบนผิวโลก เชน Q (L 40ºN,  60ºW)  ดังในรูปที่ 2 - 8 
 

เมริเดียน วงขนาน 

+ 
ระบบพิกัดภูมิศาสตร 

รูปที่ 2 - 6  เม่ือสนธิเสนเมริเดียนเขากับวงขนานไดระบบพิกัดภูมิศาสตร 
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 90ºW 

กรีนิช 

P (L 30ºN,  90ºW) 

º 

รูปที่ 2 - 7 จุด P มีคาพิกัด L 30ºN  90ºW วัดที่จุดศูนยกลางโลก 
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Q (L 40ºN,  60ºW) 

รูปที่ 2 - 8 จุด Q มีคาพิกัด L 40ºN  60ºW วัดที่ผิวโลก 

จุดศูนยกลาง 

เมริเดียนแรก 
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40ºS 

60ºS 

80ºS 
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 ที่กลาวมาแลวทั้งหมด เห็นไดวาเสนศูนยสูตรและเมริเดียนทั้งหมดเปนวงใหญ วงขนานทั้งหมด 
(ยกเวนเสนศูนยสูตร) เปนวงเล็ก แตทั้งน้ีไมวาวงใหญหรือวงเล็กอาจไมใชเมริเดียนหรือวงขนานเสมอไป 
เสนนี้อาจตัดเฉียง หรือตัดขวางกับเมริเดียนหรือวงขนานก็ได (รูปที่ 2 - 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในการแสดงคาพิกัดของจุดใด ๆ น้ันแตละ 1º ของละติจูดและลองจิจูดยังแบงยอยออกเปน 60 
ลิปดา (Minute) ใชสัญลักษณ  “ ' ” และแตละ 1' แบงยอยออกเปน 60 ฟลิปดา (Second) ใชสัญลักษณ   
“ " ” ซ่ึงในการเรียนเดินเรือกําหนดใหแสดงคามุมละเอียดเพียงทศนิยมหนึ่งตําแหนงของลิปดา คาพิกัด
หรือผลการคํานวณตาง ๆ ที่ใหคามุมออกมา กําหนดใหแสดงคาทศนิยมเพียง 1 ตําแหนงของลิปดา ถา
ผลที่ไดเกินหนึ่งตําแหนงใหปดเปนหนึ่งตําแหนง โดยปดเลขหลังทศนิยมตําแหนงที่สองที่เปนเลข 5 หรือ
มากกวาใหปดทบเพ่ิมอีก 1 เขาไปในเลขตัวแรกหลังจุดทศนิยม ถาเลขดังกลาวนอยกวา 5 ไมตองปดขึ้น 
ใหใชเลขหลังจุดทศนิยมไดเลย ตัวอยางเชน 45º32'.4523 ปดเศษเปน 45º32'.5 และ 10º26'.244 ปด
เศษเปน 10º26'.2  เปนตน สําหรับการคํานวณเลขคาอ่ืน ๆ ก็อนุโลมทํานองเดียวกัน 
 
ความยาวขององศา 
 มีความแตกตาง ซ่ึงสําคัญมากระหวางการวัดละติจูด และลองจิจูดดังน้ีคือ 
  ความยาวของโคงที่รองรับมุมละติจูด 1º (วัดบนเมริเดียน) ทุกแหงบนทรงกลมเดียวกันจาก
เสนศูนยสูตรไปยังขั้วโลกนั้นเทากันเสมอ สําหรับการเดินเรือบนผิวโลกแลวโคงน้ียาว 60 ไมลทะเล และ 
เนื่องจาก 1' ของละติจูดเทากับ 1 ไมลทะเล (Sea Mile) ซ่ึงใชสําหรับการวัดระยะทางในแผนที่ สวนไมล
ทะเลสากล (International Nautical Mile) มีความยาวเทากับ 1,852 เมตร ซ่ึงเปนไปตามขอตกลงจาก
การประชุมของ   องคการอุทกศาสตรสากล (International Hydrographic Orgarnization : IHO) 

รูปที่ 2 - 9 วงใหญ และวงเล็กลักษณะตาง ๆ 

วงใหญ 

วงใหญ (เมริเดียน) 

วงใหญ (เสนศูนยสูตร) 

วงเล็ก  

วงเล็ก (วงขนาน) 



เดินเรือ พลเรือโท จรินทร บุญเหมาะ                                                                                          โลกและระบบพิกัด  หนา 18 
 

30 ไมลทะเล 

52 ไมลทะเล 

60 ไมลทะเล (เสนศูนยสูตร) 

Pn 

1º 

60ºN 

30ºN 

0º 

0 ไมลทะเล (ขั้วโลก) 

  ความยาวของโคงที่รับมุม 1º ของลองจิจูด (วัดบนวงขนาน) ลดลงจาก 60 ไมลทะเลบนเสน
ศูนยสูตร เปน 30  ไมลทะเล ที่ละติจูด 60º  และเปนศูนยที่ขั้วโลก ดังที่แสดงใหเห็นในรูปที่ 2 - 10 
ระยะทางเชิงเสนที่เปลี่ยนความยาวไปตามละติจูดที่เพ่ิมขึ้นนี้เรียกวา ระยะขยาย (Departure) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ละติจูดและลองจิจูดเปลีย่น 
   การแกปญหาการเดินเรือบางชนิดตองทราบ  ละติจูดเปลี่ยน (Difference of Latitude : I)  หรือ 
ลองจิจูดเปลี่ยน (Difference of Longitude : DLo) ระหวางจุดสองจุด ในการหาคาละติจูดเปลี่ยน ถาทั้ง
สองจุดอยูซีกโลกขางเดียวกัน เปนกรณีของ ชื่อเหมือนกัน (คือทั้งสองจุดเปนละติจูดเหนือหรือใต
เหมือนกัน) แตถาอยูคนละซีกโลกเปนกรณี ชื่อตางกัน (คือจุดหน่ึงเปนละติจูดเหนือ อีกจุดหน่ึงเปน
ละติจูดใต) ละติจูดเปลี่ยนนี้ ใหวัดผานจุดบนวงขนานที่ผานทั้งสองจุด  บนเสนเมริเดียนเดียวกันไปทาง
เหนือหรือใตเสมอ โดยไมตองคํานึงถึงทิศทางระหวางจุดทั้งสอง รูปที่ 2 - 11 จุด A อยูที่ละติจูด 40ºN 
จุด B อยูที่ละติจูด 20ºS (ชื่อตางกัน) เห็นไดวาละติจูดเปลี่ยนระหวางจุดทั้งสองคือผลบวกของสองระยะ
จากเสนศูนยสูตร คือ 40º + 20º = 60º = l  
  กําหนดเปนกฎสั้น ๆ ไดวา ชื่อละติจูดตางกันให “บวก” 
 จากรูปที่ 2 - 11 จุด A อยูที่ 40ºN จุด C อยูที่ 20ºN (ชื่อเหมือนกัน) ละติจูดเปลี่ยนเทากับ 20º 
ซ่ึงไดจาการลบคานอยออกจากคามาก คือ 40º - 20º = 20º = l 
  กําหนดเปนกฎสั้น ๆ ไดวา ชื่อละติจูดเหมือนกันให “ลบ” 
 ทํานองเดียวกัน ลองจิจูดเปลี่ยน (DLo) ก็วัดบนวงขนานเดียวกันที่ผานจุดทั้งสอง หรือบนเสน
ศูนยสูตรที่ตัดกับเมริเดียนซึ่งผานจุดทั้งสอง    ซ่ึงอาจอยูขางเดียวกันของเมริเดียนแรกจึงมีชื่อเหมือนกัน  
 
 

รูปที่ 2 - 10 ระยะขยายลดลงตามละติจูดที่เพ่ิมขึ้น 
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คือเปนลองจิจูดตะวันออก (E) หรือตะวันตก (W) เหมือนกัน หรืออาจอยูคนละฟากของเมริเดียนแรกและ
มีชื่อตางกัน คือ จุดหน่ึงอยูลองจิจูดตะวันออก อีกจุดหน่ึงอยูลองจิจูดตะวันตก รูปที่ 2 - 11 จุด B อยูที่ 
 40ºW จุด C อยูที่  20ºE (ชื่อตางกัน) ดังน้ัน DLo ไดจากการบวกระยะสองระยะจากเมริเดียนแรก
เขาดวยกันคือ DLo = 40º + 20º = 60º 
  เขียนเปนกฎส้ัน ๆ ไดในทํานองเดียวกนัวา ชื่อลองจิจูดตางกันให “บวก”  
 อาจมีความสับสนขึ้นเล็กนอยถาผลรวมของลองจิจูดทั้งสองเกิน 180º ถามีกรณีน้ีเกิดขึ้นใหลบ
คาที่ไดออกจาก 360º ก็จะไดลองจิจูดเปลี่ยน 
 กรณีดังกลาวน้ีเห็นไดชัดเจนจากรูปที่ 2 - 12 เม่ือเสนรอบวง GWE แทนเสนศนูยสูตร และ P 
เปนขั้วโลกเหนือ PG เปนเมริเดียนของกรีนิช PW เปนเมริเดียนผานจุด W ที่  120ºW และ PE เปน        
เมริเดียนผานจุด E ที่  90ºE (ชื่อตางกัน) ดังน้ัน DLo คอื 120º + 90º = 210º เห็นไดชัดเจนจากรูปวา 
DLo คือโคงที่สั้นที่สุดระหวางเมริเดียนทั้งสองบนโคง WXE คือ 360º - 210º = 150º ไมใชโคง 210º 
จากรูปที่ 2 - 11 จุด A อยูที่  60ºW และจุด B อยูที่  40ºW (ชื่อเหมือนกัน) ลองจิจูดเปลี่ยนไดจาก
การลบคาที่นอยออกจากคาที่มาก คือ DLo = 60º - 40º = 20º 
  กําหนดไดเปนกฎสั้น ๆ วา ชื่อลองจิจูดเหมือนกันให “ลบ” 
 ในการเดินเรือบางครั้งอาจแกปญหาโดยการใช ละติจูดและระยะขยาย ซ่ึงละติจูดในที่น้ีหมายถึง
ละติจูดเปลี่ยน  l ตามที่ไดกลาวมาแลว สวนระยะขยาย  p คือ ลองจิจูดเปลี่ยน ซ่ึงหนวยเปนไมลทะเล

0º 

0º 

20ºN 

40ºN 

60ºN 

80ºN 

20ºW 40ºW 

เสนศูนยสูตร 
60ºW 

80ºW 
20ºE 

40ºE 
60ºE 

 

A (L 40ºN,  60ºW ) 

รูปที่ 2 - 11 ละติจูดเปลี่ยน (l) และ ลองจิจูดเปลี่ยน (DLo) 

จุดศูนยกลาง 

 

B (L 20ºS,  40ºW) 

20ºS 

40ºS 

60ºS 

80ºS 

 

C (L 20ºN,  20ºE) 

Pn 
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ไมใชหนวย องศา หรือ ลิปดา ระยะเหลาน้ีไดจากการวัดในแผนที่ จากการคํานวณ หรือเปดจากตาราง 3 
ของ  Bowditch  บางครั้งจําเปนตองใช ละติจูดกลาง (Midlatitude : Lm) ซ่ึงกรณีที่ทั้งสองจุดอยูซีกโลก
เดียวกันแลว Lm คือ คาเฉลี่ยระหวางละติจูดทั้งสอง ตัวอยางเชนจากรูปที่ 2 - 11  น้ัน  Lm ของ A และ 
C (ชื่อเหมือนกัน) คือ( 40º + 20º) /2 = 30ºN แตทวา Lm ของ A และ B (ชื่อตางกัน) คือ (40º + 20º) /2 
= 30º สําหรับกรณีน้ีแลวผลลัพธที่ไดไมใช Lm ที่ตองการ แตเปนระยะกึ่งกลางระหวางวงขนานที่ผานทั้ง
สองจุด และ  Lm ที่ตองการน้ันอาจเปนไดทั้ง  40º - 30º  = 10º ของละติจูดเหนือ คือ 10ºN หรือ        
30º - 40º  =  -10º  คือ 10ºN (อยูที่ 10º ของซีกตรงกันขามของเสนศูนยสูตรเม่ือวัดจาก B หรือมีคา
ละติจูดเหนือ 10º) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสนเกลียว 
 เน่ืองจากเสนที่สั้นที่สุดที่ตอระหวางสองจุดใด ๆ บนทรงกลมอยูบนวงใหญ จึงอาจใชเสนวงใหญ
เปนเสนทางเดินเรือได ถาตามเสนทางไมผานไปบนที่อันตราย เชน โขดหิน หรือที่ตื้น แตในทางปฏิบัติแลว
การเดินบนเสนทางวงใหญน้ีก็มีขอจํากัดคือ ทิศทางบนวงใหญน้ีตองเปลี่ยนเข็มอยูตลอดเวลาทําใหยุงยาก
ในทางปฏิบัติ 
 ดังน้ันในทางปฏิบัติแลวการเดินเรือจะเดินไปตาม เสนเกลียว (Rhumb Line) หรือชุดของเสน
เกลียวที่ตอเน่ืองกันแทนการเดินไปบนวงใหญ อาจนิยามไดวา เสนเกลียวคือเสนที่ตัดกับเมริเดียนดวย

X 

P 
E 

G 

W 

90º 
120º 

เมริเดียนกรีนิช 

รูปที่ 2 - 12 ลองจิจูดเปลี่ยน (DLo) กรณีชื่อ “ตางกัน” และกรณีผลรวมของลองจิจูดมากกวา 180º 

เสนศูนยสูตร 
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มุมคงที่เสมอ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา คือทิศหัวเรือจริงซ่ึงเรือแลนไปโดยการถือทายใหคงที่ตามทิศทางที่
ตองการจากจุดตั้งตนจนไปถึงปลายทาง โดยไมคิดวามี กระแสน้ํา ลม หรือการเปลี่ยนแปลงวาริเอชั่น
แมเหล็ก เสนเกลียวนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา เสนกนหอย (Looxodrome หรือ  Loxodromic Spiral)       
รูปที่ 2 - 13 แสดงใหเห็นแนวทางของเสนเกลียว ซ่ึงคอย ๆ เปลี่ยนทิศทางจากเสนศูนยสูตรเขาหาขั้ว
โลกเหนือในลักษณะกนหอย โดยทํามุมกับเมริเดียนที่ผาน 65º ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 รูปที่ 2 - 13 แสดงใหเห็นทรงกลมซึ่งมีทั้งเมริเดียนและวงขนาน และมีวงใหญและเสนเกลียวซึ่ง 
สมนัยกัน โดยทั้งสองเสนตั้งตนจากจุดเดียวกันที่ A ไปยังที่หมายเดียวกัน  ณ  จุด B  ถึงแมวาภาพน้ีไม
สามารถแสดงความสัมพันธของมุมไดอยางถูกตองสมบูรณก็ตาม แตก็แสดงใหเห็นไดโดยประมาณวา 
เสนทางวงใหญมีการเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลา โดยทํามุมนอยกวา 30º เล็กนอยที่ A ณ จุดตั้งตน แต
เม่ือใกลถึงกลางเสนทางมุมที่ทํากับเมริเดียนเพ่ิมขึ้นเปน 50º และที่ปลายทาง ณ จุด B ทํามุมมากกวา 
100º แตสําหรับเสนเกลียวแลวทํามุมกับทุกเมริเดียน 65º ตลอดเสนทาง 
 
ทิศทางในการเดินเรือ 
 จากที่ศึกษามาแลวเห็นไดวามีทิศอยู 2 ชนิด ซ่ึงนักเดินเรือนํามาใชอยูเสมอ คือ 
 1. ทิศเสนเกลียว (Rhumb Line Directions) เปนทิศที่ใชตามปกติในการเดินเรือ ทิศน้ีหาได
จากการขีดเข็มเพ่ือหาเสนทางที่ตั้งใจเดินทางไป หรือ เสนทางจริง (Track Made Good) ที่เรือเดินไป 
 2. ทิศวงใหญ (Great Circle Directions) สวนใหญใชกับวิทยุหาทิศ หรือการตรวจดาว ซ่ึง
โดยทั่วไปมักเรียกวา แบริง (Bearings) หรือ แอซิมัท (Azimuths) 
 ในการเดินเรือ ทิศทางคือมุมที่วัดตรงจุดตัดระหวางเสนทางที่เรือเดินกับเสนเมริเดียนใด ๆ โดย
ทิศน้ีเร่ิมวัดออกจากคา 000º ที่ทิศเหนือจริงตามเข็มนาฬิกาไปจนครบ 360º ที่จุดตั้งตน ทิศทางน้ีให

เสนเกลียว 

วงใหญ 

A 

B 

รูปที่ 2 - 13 วงใหญ และเสนเกลียวระหวาง 2 จุดบนผิวโลก 
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เขียนดวย เลขสามตัว เสมอ สําหรับทิศเหนืออาจเปนไปไดทั้ง 000º หรือ 360º ขึ้นอยูกับปญหาที่
พิจารณา การหาเข็มและเสนทางในการเดินเรือ กระทําไดโดยวิธีการที่เรียกวา การขีดเข็ม โดยการใช
แผนที่เดินเรือ และ แผนวงเข็มทิศ (Compass Rose) ที่อยูในแผนที่ 
 รูปที่ 2 - 14 เปนการขีดเข็มจาก A ไป B ไดทิศจริง คือ 055º แตทิศจริงจาก B ไป A คือ 235º 
(ทิศกลับของ 055º) เน่ืองจากเสนตรงทุกเสนมีสองทิศทาง ดังน้ันทิศทางที่ตั้งใจไปอาจแสดงใหเห็นชัดได
โดยใชหัวลูกศรหรือสัญลักษณที่เหมาะสมกํากับเสน หรืออาจแสดงทิศทางใหเห็นชัดโดยการเรียงลําดับ
อักษรเชน AB คือทิศทางจาก A ไป B คือ BA คือทิศทางจาก B ไป A  ทั้งน้ีทิศทางทุกชนิดไมวาของวง
ใหญของเสนเกลียวหรือทิศอ่ืนใด ๆ เปนทิศจริงเม่ือวัดจากเมริเดียนภูมิศาสตรบนแผนที่ และเปนทิศ
แมเหล็กเม่ือวัดจากทิศเหนือแมเหล็ก และเปนทิศสัมพัทธถาวัดจากหัวเรือ (แนวกระดูกงู) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะทางในการเดินเรือ 
  ทํานองเดียวกันกับทิศทาง ในการเดินเรือเก่ียวของกับ ระยะทางบนวงใหญ และระยะทางบน
เสนเกลียว ถาไมนับขอยกเวนบางประการแลว ระหวางจุดคูหน่ึง ระยะทางบนวงใหญส้ันกวาระยะทาง
บนเสนเกลียวเสมอ ความตางระหวางระยะทั้งสองแบบเปนเทาใด ขึ้นอยูกับองคประกอบรวมของละติจูด 
กับทิศทาง 
  ตามที่ไดศึกษามาแลวจะเห็นวา เสนศูนยสูตรก็คือวงใหญซ่ึงมีทิศคงที่ 090º หรือ 270º ตามแนว
เสนศูนยสูตรแลว ระยะทางบนวงใหญและระยะทางบนเสนเกลียว คือระยะทางเดียวกันและเหมือนกันทุก
ประการ 
 เม่ือเรือแลนหางออกจากดานเสนศูนยสูตรไปทางขั้วทั้งสอง ความประหยัดเนื่องจากใชระยะทาง
วงใหญจะเพ่ิมมากขึ้น และประหยัดมากที่สุดตามเข็ม ตะวันออก - ตะวันตก (090º หรือ 270º) พิจารณา

000º หรือ 360º 

 

 

B 

A 

รูปที่ 2 - 14 การขีดเข็มเพ่ือหาทิศ และเสนทางในการเดินเรือ 

055º  

235º  
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ตามนิยามแลวเมริเดียนทุกเสนก็คือวงใหญ รวมทั้งเสนเกลียวซึ่งอยูในทิศ 000º และ 180º เห็นไดชัดวา
ตามแนวเสนเมริเดียนหนึ่ง ๆ (เชนเดียวกับตามแนวศูนยสูตร) ระยะทางวงใหญ และระยะทางเสนเกลียว
คือระยะเดียวกันและเหมือนกันทุกประการ ความแตกตางจะเริ่มปรากฏขึ้นก็ตอเม่ือวงใหญเร่ิมเบี่ยงเบน
ออกจากแนวทิศเหนือ - ใต และความแตกตางมากที่สุดในทิศตะวันออก - ตะวันตก 
  เม่ือเสนทางเดินเรืออยูใกลเสนศูนยสูตรแลว การประหยัดระยะทางดวยวงใหญเกือบไมมี
ความหมาย สําหรับระยะทาง 1,000 ไมลทะเลตามแนวตะวันออก - ตะวันตกแลว ประหยัดระยะทางได
แคประมาณ 1.5 ไมลทะเลเทาน้ันที่ละติจูด 40º และประหยัดได 10.5 ไมลทะเลที่ละติจูด 60º สําหรับ
เสนทางเฉียงจากนิวยอรกไปลอนดอน (ละติจูดกลางประมาณ 46º) ระยะทางบนวงใหญ คือ 3,016   
ไมลทะเล และระยะทางบนเสนเกลียวคือ 3,139 ไมลทะเล ตางกัน 123 ไมลทะเล 

บางครั้งระยะทางวงใหญอาจไดมาจากการคํานวณ นอกเหนือจาการวัดเอาโดยตรงบนแผนที่ใน
กรณีน้ีผลคํานวณออกมาเปนองศา และลิปดา และเชนเดียวกันกับวงใหญอ่ืน ๆ (เชนเมริเดียน) 1º บน
โคงของวงใหญเทากับ 60 ไมลทะเล และ 1' เทากับ 1 ไมลทะเล ดังน้ัน บนโคงของวงใหญคาของมุมเปน
ลิปดาทั้งหมดคือระยะทางเปนไมลทะเล 

 
นิยามและสัญลักษณ 
  เพ่ือความสะดวกในการอางอิงและแกปญหาตาง ๆ ในการเดินเรือจึงนิยามศัพทและสัญลักษณที่
ตองใชอยูเสมอ ๆ ดังน้ี 
 แอซิมัท (Azimuth : Zn) คือทิศวงใหญจากจุดที่กําหนด มักใชในการแสดงทิศทางของวัตถุ
ทองฟาในการเดินเรือดาราศาสตร ถาใชทิศเหนือจริงเปนหลักอางอิงเขียนแทนดวย Zn มีคาตั้งตน 000º 
วัดตามเข็มนาฬิกาไปจนครบ 360º ที่ทิศเหนือ สวน มุมแอซิมัท (Azimuth Angle) เขียนแทนดวย Z ใช
ทิศเหนือ (N)หรือใต (S) เปนหลักในการวัดมุมไปทางตะวันออก (E) หรือ ตะวันตก (W) เชน จุด B มีคา
มุมแอซิมัท S110ºW จาก A ดังรูปที่ 2 - 15 การแปลงมุมแอซิมัท (Z) S110ºW ใหเปนแอซิมัทจริง Zn 
ทําไดโดยการบวก 180º เพ่ิมเขาไป คือ 180º + 110º = 290º = Zn = S110ºW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N (000º) 

S (180º) 

Zn = 180º +  110º = 290º 

Z = S 110ºW 

B 

A 

รูปที่ 2 - 15 ความสัมพันธระหวางมุมแอซิมัท Z กับแอซิมัทจริง Zn 
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  แบริง (Bearing : B) เหมือนกับแอซิมัท ปกติใชกับการหาทิศดวยวิทยุหรือการตรวจทางทัศนะ 
ทั้งแอซิมัทและแบริง (หรือคําแสดงทิศทางแบบใด ๆ) อาจเปนไดทั้งทิศจริง ทิศแมเหล็ก หรือทิศสัมพัทธ 
ซ่ึงขึ้นอยูกับเสนอางอิงที่ใชเปนหลักในการวัดมุม 
  เข็ม (Course : C) คือทิศเสนเกลียว เปนทิศทางแนวราบที่เรือแลนไปในน้ํา วัดเปนองศาจากทิศ
ที่ใชเปนหลักอางอิง โดยมีคา 000º จากทิศอางอิงตามเข็มนาฬิกาไปจนครบ 360º ที่จุดเดิม เข็มน้ีเปนได
ทั้ง เข็มจริง เข็มแมเหล็ก เข็มเรือ หรือเข็มกริด ขึ้นอยูกับวาใช ทิศเหนือจริง เหนือแมเหล็ก เหนือเข็มเรือ 
หรือเหนือกริดเปนเปนหลักในการวัดมุม 
  ทิศหัวเรือ (Heading : SH) คือทิศทางในแนวราบที่เรือหันหัวไปขณะใด ๆ วัดเปนองศาจาก 
000º จากทิศอางอิงตามเข็มนาฬิกาไปจนครบ 360º ที่จุดเดิม ทิศหัวเรือน้ันเปลี่ยนไปมาอยูตลอดเวลา
เน่ืองจากการสายของหัวเรือออกจากเข็มที่ถือ เน่ืองจากคลื่นลม หรือการถือทายไมดี 
  นอต (Knot : kn) คือหนวยวัดความเร็วเรือ กําหนดให 1 นอต หมายถึง 1 ไมลทะเลตอชั่วโมง 
หามใช นอตตอชั่วโมง เพราะหมายถึงอัตราเรง 
 ไมลหรือไมลบก (Statute Mile : St.M) ปกติใชวัดระยะบนแผนดิน หนวยนี้ยังคงมีใชอยูในบาง
ประเทศที่รับเอาระบบ ชั่ง ตวง วัด ของอังกฤษมาใช 1 ไมลมีความยาว 5,280 ฟุต หรือ 1,609.34 เมตร 
 ไมลทะเล (Sea Mile หรือ Nautical Mile : M) คือหนวยวัดระยะทางในทะเล ซ่ึงกําหนดใหยาว
เทากับ 1' ของละติจูด หรือ 1' ของขอบโคงวงใหญใด ๆ หรือเทากับความยาว 6,076.1 ฟุต ทั้งนี้ตาม
ขอตกลงในท่ีประชุมองคการอุทกศาสตรสากลไดกําหนดความยาว 1 ไมลทะเลสากล (International 
Nautical Mile) ใหเทากับ 1,852 เมตรพอดี  
 เสนทาง (Track : TR) หมายถึงเสนเกลียวหรือเสนทางที่เรือเคลื่อนตัวไปจริงบนผิวโลก 
 ละติจูด (Latitude : L) เปนระยะทางเชิงมุมของจุดใด ๆ ซ่ึงวัดจากเสนศูนยสูตรไปยังขั้วทั้งสอง 
ตามแนวเมริเดียน สําหรับปญหาการเดินเรือที่เก่ียวของกับละติจูดของสองจุดหรือมากกวา เขียนแทน
ละติจูดของจุดแรกดวย L1 และ จุด 2 ดวย L2 ... ฯลฯ ละติจูดเปลี่ยนระหวางที่ 2 แหงเขียนแทนดวย I 
และละติจูดกลางเขียนแทนดวย Lm 
 ลองจิจูด (Longitude : ) เปนระยะทางเชิงมุมตามแนวศูนยสูตรหรือวงขนาน ซ่ึงตั้งตนวัดจาก
เมริเดียนแรก (Prime Meridian) ไปยังเมริเดียนซึ่งผานจุดที่กําหนด 
 ระยะขยาย (Departure : p) คือลองจิจูดเปลี่ยนที่วัดเปนหนวยไมลทะเล 
 
สรุป 
 ในบทนี้ไดบรรยายกําเนิดของเสนมูลฐานที่ใชอางอิงบนผิวทรงกลม คือ เมริเดียน และวงขนาน ซ่ึง
นับเปนหัวใจสําคัญในการใชกําหนดพิกัดภูมิศาสตรในชื่อของ ละติจูด ลองจิจูด รวมทั้งนิยามศัพทอ่ืน ๆ ที่
จําเปนตองใชในการแกปญหาการเดินเรือ เชน ระยะทาง ทิศทาง วงใหญ วงเล็ก และเสนเกลียว เปนตน        
สิ่งเหลาน้ีเปนความรูขั้นมูลฐานที่จําเปน    ซ่ึงนักเดินเรือตองทําความเขาใจถึงความเกี่ยวของสัมพันธกันให
ถองแท  เน่ืองจากตองใชอยูเสมอในการแกปญหาตาง ๆ เก่ียวกับการเดินเรือในทุกสาขา 
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บทที่ 3  โครงสรางแผนที่ 

 
คํานํา 
 แผนท่ีเดินเรือนับเปนอุปกรณการเดินเรือเกาแกที่สุดชิ้นหน่ึง ซ่ึงนักเดินเรือรูจักและคุนเคยกัน
ทั้งนี้แมวานักเดินเรือกรีกไดใชหนังสือนํารองมาเปนเวลานานหลายศตวรรษกอนพุทธกาลก็ตาม ในครั้ง
น้ันก็อาจมีแผนที่แบบภาพหวัด ซ่ึงแสดงใหเห็นวาไปที่ใดไดอยางไรประกอบหนังสือนํารองขึ้นใชแลว 
อยางไรก็ตามไมปรากฏหลักฐานแผนที่ดังกลาวใหเห็นแตอยางใด 
 เม่ือประมาณพุทธศตวรรษที่ 2 นักวิทยาศาสตร และนักเขียนกรีกชื่อ  Eratosthenes แหงเมือง 
อเล็กซานเดรียไดพิสูจนวาโลกกลม ดวยการใชหลักการทางดาราศาสตรและคณิตศาสตรมาผสมผสาน
กัน โดยเขาสังเกตเห็นวาในตอนเที่ยงของ ครีษมายัน  (Summer Solstice) ที่กนบอที่เมือง  Syene 
(ปจจุบันคือ Aswan) ไมมีเงา ในขณะที่เสาหินที่เมืองอเล็กซานเดรียมีเงา ซ่ึงแนวเงาทํามุมกับยอดเสา
หิน 7º12'  และเม่ือวัดระยะทางตามแนวเมริเดียนระหวางบอกับเสาหินดังกลาวดังกลาว ไดประมาณ 
5,000 stadia หรือเทากับ 1/50 ของเสนรอบวงของโลก  ดังนั้นระยะทางเชิงมุมที่สัมพันธกันระหวาง
ตําบลที่ทั้งสองคือ 1/50 = 7º12'/360º เสนรอบวงของโลกคํานวณไดเทากับ  50 x 5,000 = 250,000 
stadia หรือ 46,250 กิโลเมตร  (1 stadia = 185 เมตร) เทียบกับคาปจจุบันที่วัดได 40,030  กิโลเมตร
คร้ังน้ีนับไดวาเปนการวัดคาละติจูดคร้ังแรกโดยการใชหนวย องศา (Degree) เปนมาตรฐานในการวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

7º.2 

7º.2 

เสาหินที่เมืองอเลก็ซานเดรีย 

บอท่ีเมือง Syene 

รูปที่ 3 - 1  วิธีการวัดขนาดของโลกโดย Erathosthenes 

Eratosthenes 
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 ราวพุทธศตวรรษที่ 6 นักดาราศาสตรและคณิตศาสตรผูเรืองนามชื่อ Ptolemy ไดสรางแผนที่
ขึ้นมาหลายระวาง ในจํานวนแผนที่เหลาน้ีรวมทั้งแผนที่โลกที่รูจักกันดี มีเสนละติจูดและลองจิจูดปรากฏ
อยูหลายแหง แตทวา Ptolemy มิไดใชผลการคํานวณขนาดของโลกของ  Eratosthenes ในการสราง 
แผนที่ แตกลับไปใชของนักปราชญกรีกคนอ่ืน ซ่ึงประมาณเสนรอบวงของโลกไวเพียง 29,000 กิโลเมตร
เทาน้ัน แมกระน้ันก็ตามผลงานของ  Ptolemy ไดรับการยอมรับใหเปนมาตรฐานตลอดยุคกลาง และมี
สวนทําใหโคลัมบัสเชื่อวาเขาเดินทางไปถึง East Indies ในป พ.ศ.2035 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ในชวงตอนตนของยุคกลางแผนที่ที่มีใชเปนแผนที่แบบ Portolan ที่สรางขึ้นโดยสเปนใน     
พุทธศตวรรษที่ 18 ซ่ึงใหรายละเอียดบริเวณทะเลเมดิเตอรเรเนียนไดอยางนาทึ่ง ในป พ.ศ.2058 
Leonardo da Vinci ไดเขียนแผนที่โลกซ่ึงมีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันแพรหลาย     ในแผนที่น้ีประเทศ
สหรัฐอเมริกามีสวนยาวไปในทาง ตะวันออก - ตะวันตก แทนที่จะเปนเหนือ - ใต เกราดัส เมอเคเตอร 
(Gerardus Mercator) นักแผนที่วิทยา (Cartographer) ชาว Flemish ไดคิดคน โครงสรางแผนที่ (Chart 
Projection) ขึ้นมาเพื่อใชสรางแผนที่โลก ซ่ึงตอมาโครงสรางแผนที่น้ีไดเปนมูลฐานในการสรางแผนที่ยุค
ใหม และมีชื่อวา โครงสรางเมอเคเตอร  (Mercator Projection) นับแตน้ันมาแผนที่ก็มีความละเอียด
ถูกตองเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  แตเน่ืองจากวาในยุคเกาแผนที่แตละแผนเขียนขึ้นดวยมือทําใหมีราคาแพงมาก 
นักเดินเรือยุคน้ันถือวาแผนที่มีคามากเกินกวาการนํามาใชพล็อตได การเดินเรือสวนใหญจึงทําดวยการ
คํานวณแลนเรือ และคํานวณหาที่เรือรายงาน ซ่ึงการเดินเรือแบบนี้มีการนํามาใชอยางกวางขวางเกือบ
ตลอดพุทธศตวรรษที่ 23  

รูปที่ 3 - 2 แผนที่โลกตามขอมูลของ Ptolemy 
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รูปที่ 3 - 3 แผนที่ Portolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3 - 4  Gerardus Mercator ผูคิดคนโครงสรางแผนที่แบบเมอเคเตอร 
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แผนที่และแผนที่เดินหน 
 แผนที่ (Map) คือภาพบางสวนของผิวโลกที่แสดงใน มาตราสวน (Scale) ที่ถูกตอง อาจแสดง
เขตแดนระหวางประเทศ ลักษณะกายภาพแบบตาง ๆ ตัวเมือง รวมทั้งขอมูลทางภูมิศาสตรอ่ืน ๆ 
 แผนที่เดินหน (Chart) เปนภาพบางสวนของผิวโลกเชนกัน แตทวาไดรับการออกแบบพิเศษให
สะดวกในการนํามาใชเดินหน เปนแผนที่ที่นํามาใชขีดเขียนเพื่อการวางแผนและคํานวณได ไมใชเพียง
แคนํามาดูเชนรูปภาพเทาน้ัน แผนที่ที่นํามาใชแกปญหาการเดินหนไดทันทีดวยการพล็อต โดยใหไดทั้ง
ทิศทาง ระยะ และการหาตําบลที่เปนละติจูดและลองจิจูด 
 แผนที่เดินเรือ (Nautical Chart) เปนแผนท่ีที่ใชในเขตที่มีการเดินเรือ แผนท่ีน้ีมีขอมูลตาง ๆ 
เชน ขอบฝง ทาเรือ ชองทางเดินเรือ ส่ิงกีดขวาง กระแสน้ํา ความลึกนํ้า และเครื่องหมายทางเรือ ฯลฯ 
ในตําราเลมน้ีคําวาแผนที่หมายถึงแผนที่เดินเรือเสมอ ถามิไดขยายความใด ๆ ไวเปนพิเศษ 
 แผนที่เดินอากาศ (Aeronautical Chart) เปนแผนที่เดินหนที่ใชแสดงความสูงวัตถุส่ิงกีดขวาง 
ที่อากาศยาน และเคร่ืองหมายชวยการเดินอากาศ แผนที่น้ีขยายรูปรางลักษณะแผนดินใหญกวาความ
เปนจริงในบางพื้นที่ หรือที่หมายบางแหง ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมความสะดวกแกนักบินในการพิสูจนทราบ 
 สําหรับแผนที่ที่ใชในทะเลแลว ยังมีแผนที่ซ่ึงออกแบบเพื่อใหใชเพ่ือ จุดประสงคเฉพาะ เชน   
แผนที่นํารอง แผนที่อุตุนิยมวิทยา หรือขอมูลอ่ืน ๆ เชน แผนที่กระแสน้ํา แผนที่ดาว ฯลฯ ตอจากหัวขอ
น้ีไปเปนการศึกษาเฉพาะโครงสรางแผนที่ซ่ึงใชในการเดินเรือเทาน้ัน 
 
ผิวทรงกลมของโลกเมื่อเขียนบนกระดาษ 
 จากการทดลองพบวาถานําเอาลูกกลมยางมาแผขยายใหแบนออกแลว ยอมเกิดรอยยนและฉีก
ขาดเกิดขึ้น ในทํานองกลับกันถานําเอากระดาษมาหอลูกกลมน้ีโดยรอบแลว ไมสามารถหอไดแนบสนิท 
เพราะเกิดรอยยนและการเหลื่อมทับกันของกระดาษเสมอ  เน่ืองจากโลกมีลักษณะทรงกลมเชนกัน การ
ถายทอดลักษณะของผิวโลกลงบนแผนกระดาษจึงเกิด การบิดตัว (Distortion) อยางหลีกเลี่ยงไมได 
สําหรับพ้ืนที่เล็ก ๆ  การบิดตัวน้ีคอนขางนอย แตถาพ้ืนที่ถายทอดยิ่งกวางเทาใดการบิดตัวก็ทวีขึ้น
เทาน้ัน เน่ืองจากพ้ืนผิวทรงกลมไมสามารถถายทอดไดอยางละเอียดถูกตองลงบนพื้นราบ เราจึงเรียก
พ้ืนผิวทรงกลมวา พ้ืนผิวที่ไมสามารถพัฒนาได อยางไรก็ตามยังมีพ้ืนผิวชนิดอ่ืน ๆ ที่สามารถนํามา
พัฒนาใชงานไดและนํามาแผออกบนพื้นราบไดโดยยังคงรักษารูปลักษณเดิมของภาพที่เขียนลงไว 
พ้ืนผิวดังกลาว เชน กรวย และทรงกระบอก เราสามารถตัดกรวยหรือทรงกระบอกที่ทําดวยกระดาษแลว
แผลงบนพื้นราบได โดยปราศจากการบิดตัวดังแสดงใหเห็นในรูปที่ 3 - 5 อยางไรก็ตาม การถายทอดผิว
ของโลกลงบนพื้นผิวเหลาน้ีทําไดเพียงพ้ืนที่จํากัดหน่ึง ๆ เทาน้ัน โดยที่การ ถายทอด (Projected) น้ีตอง
จํากัดการบิดตัวใหอยูในขอบเขตที่ยอมรับได 
 
เสนอางอิง 
 ในการถายทอดลักษณะของผิวทรงกลมซึ่งไมสามารถพัฒนาไดลงบนพื้นผิวที่พัฒนาได เชน 
ระนาบ กรวย หรือทรงกระบอกนั้น ในขั้นแรกทําการถายทอดเสนอางอิงที่ใชแสดงพิกัดลงกอนจากน้ันจึง
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แผออกใหราบ โดยนัยน้ีจึงอาจนิยามไดอยางสังเขปวา โครงสรางแผนที่ (Chart Projections) ก็คือ การ
นําเอาเสนเมริเดียนและวงขนานบนผิวทรงกลมมาจัดระเบียบใหม 
 มีอยูหลายรอยโครงสรางแผนท่ีซ่ึงไดรับการคิดคนขึ้น ซ่ึงแตละชนิดก็มีคุณสมบัติเฉพาะตัว
สําหรับกิจเฉพาะอยาง ในจํานวนโครงสรางแผนที่เหลาน้ีมีเพียง 5 - 6 ชนิดเทาน้ันที่นํามาใชในการ
เดินเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 - 5 พ้ืนผิวที่พัฒนาได 

 
คุณสมบัติของโครงสรางแผนที่แตละชนิด 
 ในการเดินเรือแลว โครงสรางแผนท่ีที่นํามาใชตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับการนํามาใช 
คุณสมบัติเหลาน้ี คือ 

(1) ตองรักษารูปรางกายภาพที่แทจริง 
          (2) ตองมีความสัมพันธเชิงมุมที่ถูกตอง ซ่ึงแผนที่ที่มีลักษณะดังกลาวน้ีเรียกวาแผนที่ แบบ
Conformal (คงรูป) 

(3)  มีมาตราสวน (Scale) ถูกตองเพ่ือใชในการวัดระยะ 
(4) วงใหญเปนเสนตรง 
(5) เสนเกลียวเปนเสนตรง 

 แผนที่แผนใด ๆ อาจมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา ตามที่กลาวมาแลวขางตน
ขึ้นอยูกับการเลือกโครงสรางแผนที่ชนิดใด และคุณสมบัติที่กลาวทั้งหมดพบไดบนผิวทรงกลมเทาน้ัน 
 
โครงสรางแผนที่แบบ Conformal 
 ถาไมนับโครงสรางแผนที่แบบ โนโมนิก (Gnomonic) แลวอาจกลาวไดวา โครงสรางแผนที่ทุก
ชนิดที่ใชในการเดินเรือเปนแบบ Conformal (คงรูป) ซ่ึงกลาวโดยทั่วไปแลวหมายถึง การรักษารูปราง
แทจริงและมีความสัมพันธเชิงมุมที่ถูกตอง อยางไรก็ตามการคงรูปดังกลาวเปนจริงในนัยจํากัดหน่ึง ๆ 
เทาน้ัน กลาวคือการคงรูปน้ีรักษารูปทรงแทจริงเฉพาะพื้นที่เล็ก ๆ เทาน้ัน ตัวอยางเชน โครงสรางแผนที่
แบบเมอเคเตอรเปนแบบ Conformal ดังน้ันสําหรับอาวเล็ก ๆ แหงหน่ึงโดยเฉพาะบนขอบฝงที่คดเคี้ยว

พ้ืนผิวถายทอด 

รอยตัด 

พื้นผิวที่พัฒนาได ทรงกระบอก กรวย 
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ของรัฐ Alaska ประเทศสหรัฐอเมริกา  รูปรางของอาวคงความถูกตองพอสมควรทีเดียว แตเม่ือนํามาใช
แสดงรัฐ Alaska ทั้งพ้ืนที่ โดยขยายพื้นที่ขึ้นไปทางเหนือมากขึ้นกวาทางใตแลว โครงสรางแผนที่ชนิดน้ี
ไมอาจรักษารูปรางแทจริงของภูมิประเทศไดอีกตอไป 
 การเปนแผนที่แบบ Conformal น้ัน ตองมีความสัมพันธเชิงมุมที่ถูกตองเชนกัน ดังน้ันสําหรับแผน
ที่ Lambert Conformal ซ่ึงแสดงพื้นที่ของประเทศสหรัฐฯแลว สามารถลากเสนตรงตอระหวางรัฐ Miami 
กับ  Seattle ได  โดยถือวาเสนตรงนี้ทํามุมกับแตละเมริเดียนอยางถูกตอง  แตอยางไรก็ตามกรณีเชนนี้
อาจไมเกิดขึ้นเสมอไป เวนเสียวามีการกําหนดขอยกเวนบางประการให จึงไมอาจกลาวไดเลยวา 
เสนตรงที่ลากตอระหวาง  A ไป  B เสนใด ๆ มีความสัมพันธเชิงมุมอยางถูกตองพอดีเลย แมกระทั่งบน
แผนที่แบบ Conformal ก็ตาม 
 
ประเภทของโครงสรางแผนที่ 
 การแบงประเภทของโครงสรางแผนท่ีที่เหมาะสมที่สุดควรเปนการแบงตามชนิดของพ้ืนผิวที่
นํามาใชถายทอดแผนที่ กลาวคือ ระนาบ (Plane) กรวย (Cone) และ ทรงกระบอก (Cylinder) 
 โครงสรางแผนที่แบบระนาบ ที่นักเดินเรือรูจักดีที่สุด คือ โนโมนิก (Gnomonic) และ สเตริโอ
กราฟก (Stereographic) 
 โครงสรางแผนที่แบบกรวย ดังเชน แลมเบิรต (Lambert) และ อัลเบิรส (Albers) 

โครงสรางแผนที่แบบทรงกระบอก ที่รูจักกันดี คือ เมอเคเตอร (Mercator) 
 การแบงประเภทโดยทั่วไปของโครงสราง สามารถแบงยอยไดตามการที่เสนอางอิง (เมริเดียน 
และวงขนาน) ถูกถายทอดจากจุดใด ๆ ลงบนพ้ืนผิวที่พัฒนาได ในรูปที่ 3 - 6 แสดงใหเห็นกรรมวิธีการ
ถายทอดของโครงสรางแผนที่แบบโนโมนิก (Gnomonic) และ สเตริโอกราฟก (Stereographic)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A B 

C 

C 

รูปที่ 3 - 6  โครงสรางแผนที่แบบโนโมนกิ (Gnomonic Projection) ถายทอดออกจากจุดศูนยกลาง 
               ทรงกลมที่ A   
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 ในรูปที่ 3 - 6 โครงสรางแผนที่แบบโนโมนิกถายทอดจาก A ที่จุดศูนยกลางทรงกลมไปยัง C 
และไปยังจุดสัมผัสของทรงกลมกับระนาบที่ศูนยสูตร เน่ืองจากจุดที่ถายทอดอยูที่จุดศูนยกลางของทรง
กลมจึงอาจเรียกโครงสรางน้ีวาเปนแบบ  Central Perspective หรือ  Geometrical และเนื่องจากวา
ระนาบสัมผัสกับเสนศูนยสูตรจึงเรียกอีกชื่อหน่ึงวา Equatorial Gnomonic สําหรับในบริเวณขั้วโลกแลว
ถานําเอาระนาบไปสัมผัสกับขั้วโลก กรณีน้ีการถายทอดจาก A เรียกวา  Polar Gnomonic ในทํานอง
เดียวกันเราสามารถนําระนาบนี้ไปสัมผัสที่จุดใดจุดหน่ึงระหวางขั้วโลกกับศูนยสูตรก็ได กรณีน้ีการ
ถายทอดไปจากจุด A ไปบนระนาบเรียกวา Oblique Gnomonic 
 ในรูปที่ 3 - 6 แสดงการถายทอดแบบ Stereographic ซ่ึงจุดที่ถายทอดไมอยูที่จุดศูนยกลางทรง
กลมแตไปอยูที่ผิวทรงกลมดานตรงขามจุดสัมผัสกับระนาบซึ่งอยูในแนวศูนยสูตร (จุด B ในรูปภาพ) ใน
ทํานองเดียวกับที่กลาวมาแลว การถายทอดแบบน้ีเปนไดทั้ง  Equatorial Stereographic, Polar 
Stereographic และ Oblique Stereographic ซ่ึงในแตละชนิดจุดที่ถายทอดตองอยูดานตรงขามจุดสัมผัส
ระนาบบนผิวทรงกลมเสมอ 
 โครงสรางแผนที่แบบ Central Perspective ไดจากการถายทอดเสนอางอิงบนผิวทรงกลมลงบน
ทรงกระบอกซึ่งสัมผัสกับทรงกลมโดยรอบตามแนวศูนยสูตร ผลลัพธคือโครงสรางแผนที่ตามรูปที่ 3 - 7 
ทางดานซาย เมริเดียนเปนเสนตั้งที่มีชวงหางเทากัน วงขนานตั้งไดฉากกับเสนเมริเดียน โดยมีระยะหาง
จากกันเพ่ิมขึ้นอยางเร็วเม่ือวงขนานหางจากศูนยเพ่ิมมากข้ึน การหางจากกันตามละติจูดที่สูงขึ้นนี้ มาก
เสียจนกระทั่งโครงสรางแผนที่แบบ Central Perspective Cylindrical ไมเคยมีการนํามาใชเลย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สําหรับโครงสรางเมอเคเตอร (รูปที่ 3 - 7 ดานขวา) มีลักษณะทั่ว ๆ ไปคลายคลึงกับโครงสราง 
Central perspective คือเปนโครงสรางที่ถายทอดลงบนทรงกระบอกเหมือนกัน แตมีคุณสมบัติตางกัน
คือ แผนที่เมอเคเตอรเปนชนิด Conformal และมีการบิดตัวในละติจูดสูง ๆ นอยกวาแบบ Central 
Perspective โครงสรางแผนที่แบบเมอเคเตอรไดมาจากการใชสูตรคํานวณลวน ๆ เพ่ือใหเกิดคุณสมบัติ

O O 

รูปที่ 3 - 7  Central Projection (ซาย) เม่ือถายทอดลงบนทรงกระบอก เปรียบเทยีบกับ 
               Mercator Conformal Projection (ขวา) 
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คือ เสนเกลียวที่ตอระหวาง 2 จุดใด ๆ บนแผนที่เปนเสนตรงเสมอซึ่งคุณสมบัติดังกลาวน้ีไมมีใน
โครงสรางแบบ Central Perspective 
 ถาพิจารณาการแบงประเภทกรณีทั่ว ๆ ไปแลว โครงสรางเมอเคเตอร คือ โครงสรางแผนที่ชนิด
ทรงกระบอกที่สัมผัสโดยรอบเสนศูนยสูตร ซ่ึงลักษณะนี้คือ กรณีเสนศูนยสูตร (Equator Case) หรืออาจ
กลับทรงกระบอกเปนมุม 90º ใหสัมผัสกับเสนเมริเดียนเสนใดเสนหน่ึงและสัมผัสขั้วทั้งสองดวยใน
ขณะเดียวกัน ลักษณะนี้คือ กรณีขั้ว (Polar Case) และเรียกวาแบบ เมอเคเตอรขวาง (Transverse 
Mercator) หรือ เมอเคเตอรกลับทาง (Inverse Mercator)  
 ทั้งนี้อาจเลือกใหทรงกระบอกนี้สัมผัสวงใหญวงใดในทิศใดก็ไดบนผิวของทรงกลม ดังเชนให
สัมผัสวงใหญที่ลากตอระหวางเมืองสองเมือง ซ่ึงโครงสรางน้ีเรียกวาแบบ เมอเคเตอรเอียง (Oblique 
Mercater) เน่ืองจากวาทรงกระบอกนี้ไมอางอิงกับระบบเสนอางอิงหรือแกนของโลกเลย  ดังน้ัน จึงมี
เพียงบริเวณพื้นที่ซ่ึงบรรจุเสนสัมผัสกับทรงกระบอกเทาน้ันที่นํามาใช  
 ในกรณีของโครงสรางแผนที่แบบกรวยก็เปนไปลักษณะทํานองเดียวกัน โดยอาจเอียงกรวยนี้ให
สัมผัสทรงกลมในตําแหนงอ่ืน ๆ ก็ได ซ่ึงทําใหเกิดโครงสรางแบบ กรวยขวางหรือเอียง (Traverse หรือ 
Oblique Conic) 

 
โครงสรางแผนที่แบบแอซิมัท 
 โครงสรางแผนที่แบบขั้ว  (Polar Projections) สวนใหญเปนแบบ แอซิมัท (Azimuthal หรือ 
Zenithal) ซ่ึงหมายความวาทิศทางทั้งหมด (แอซิมัท) จากจุดศูนยกลางโครงสรางแผนที่เปนทิศจริง
โครงสรางแผนที่แบบ  Polar Stereographic เปนทั้งแบบ  แอซิมัท (Azimuthal) และแบบ คงรูป 
(Conformal) โครงสรางแผนที่แบบโนโมนิกทุกชนิดเปนแบบแอซิมัท ซ่ึงจากจุดสัมผัสออกไปเปนทิศจริง 
โดยไมคํานึงวาตําแหนงของมันบนผิวทรงกลมอยูที่ใด ในกลุมของโครงสรางแผนที่เหลาน้ี เราสามารถ
ปรับปรุงคุณสมบัติของมันได โดยเพียงการปรับแตงระยะหางของวงขนานเทาน้ัน โครงสราง Polar 
Stereographic เปนแบบคงรูป และมาตราสวนตามเมริเดียนผันแปรไปตามละติจูด แตโครงสราง Polar 
Equidistant ใหมาตราสวนจริงตามแนวเมริเดียน โครงสราง Polar Equal Area ก็เชนกันไดมาจากการ
ปรับชวงหางระหวางวงขนาน และโครงสรางแผนที่ทั้ง 3 ที่กลาวมาทั้งหมดตางเปนแบบ Azimuthal 
 ในทํานองเดียวกัน โครงสรางทรงกระบอกอาจเปนแบบคงรูป (กรณีของเมอเคเตอรแบบ
ธรรมดา) หรือ Equal Area โดยใชการปรับแตงชวงหางระหวางวงขนาน โครงสรางกรวยก็เชนเดียวกัน
อาจเปนทั้งแบบคงรูป (กรณี Lambert Conformal) หรือ Equal Area (กรณีของ Albers) 
 
โครงสรางแผนที่แบบเมอเคเตอร 
 แผนที่เกือบทั้งหมดที่ใชเดินเรือและจํานวนมากท่ีใชในการเดินอากาศ ทําขึ้นจากโครงสราง   
เมอเคเตอร เหตุที่เปนเชนน้ีในหลายกรณีเกิดจากความเหมาะสมของตัวโครงสรางแผนที่เอง แตในบาง
กรณีอาจเน่ืองจากความเคยชินในการใชสืบเนื่องกันมาโดยไมคิดจะเปลี่ยนแปลง มีการพิจารณาวาใน
สภาพปจจุบัน การที่อุปกรณการเดินเรืออิเล็กทรอนิกสเขามามีบทบาทมากขึ้น อาจเปนสิ่งดีในการนําเอา
โครงสรางแผนที่ที่ใหวงใหญเปนสนตรง แทนที่จะใหเสนเกลียวเปนเสนตรง และในบางกรณีการนําเอา
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โครงสรางแผนที่ชนิดอ่ืนมาใช อาจมีขอไดเปรียบมากกวาโครงสรางเมอเคเตอร โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เดินเรือในบริเวณละติจูดสูง ๆ 
 
เสนเกลียว 
 เพ่ือความสะดวกนักเดินเรือมักใช เดินเรือรายงาน (Dead Reckoning) ซ่ึงเปนการคํานวณหา
ตําบลที่ลวงหนา จากเข็มและความเร็วเรือของตําบลที่แนนอนที่ทราบมากอน การเดินเรือดังกลาวโดยใช
โครงสรางเมอเคเตอรมีขอไดเปรียบมาก คือเสนโครงสรางแผนที่ซ่ึงแสดงละติจูด ลองจิจูด ตัดกันเปนมุม
ฉาก ทําใหการพล็อตทําไดอยางสะดวก เสนเกลียวที่ลากตอระหวาง 2 จุดใด ๆ เปนเสนตรง และทิศทาง
ของเสนเกลียวสามารถวัดไดจากเสนเมริเดียนใด ๆ บนแผนที่ 
 การวัดระยะทางตามแนวเข็มสามารถกระทําไดอยางไมยากนัก แมวาอาจไมงายเทากับการวัดบน
แผนที่แลมเบิรตก็ตาม แตสําหรับการหาทิศและระยะทางของวงใหญไมสามารถวัดออกมาไดโดยตรง
จําเปนตองพล็อตวงใหญน้ีลงบนแผนที่โนโมนิกเสียกอน จากน้ันจึงวัดถายเปนตอน ๆ มาลงบนแผนที่   
เมอเคเตอรกอน  ถาเอาโครงสรางเมอเคเตอรมาเปรียบเทียบกับลูกโลกแลว  โครงสรางเมอเคเตอรไดทําให
เกิดการขยายรูปรางและพ้ืนที่ใหโตผิดเพ้ียนจากความจริงไปมากที่ละติจูดสูง ๆ  ตัวอยางเชนบนแผนที่โลก
ที่ใชโครงสรางเมอเคเตอร กรีนแลนดดูมีขนาดใหญกวาที่ปรากฏบนลูกโลกถึง 9 เทา 
 รูปที่ 3 - 8 ชวยใหสามารถเขาใจถึงจุดออนของโครงสรางเมอเคเตอรไดดีขึ้น คือ จากรูป A ตัดตอน
หน่ึงของโลกที่ยังไมถายลงบนโครงสรางแผนที่มาเสี้ยวหนึ่ง แลวเจาะรูกลม 2 รู เทา ๆ กันลงบนเสี้ยวเพ่ือ
นํามาใชเปนแบบทดสอบ ที่รูป B ขยายเสี้ยวนี้ทางขางโดยใหเมริเดียน 2 ขางหางจากเมริเดียนเสนกลาง
เทากันตลอดการขยายออกทางขางนี้ ทําใหวงกลม 2 วง กลายเปนวงรี (แทนดวยสวนแรเงา) 
 เน่ืองจากโครงสรางเมอเคเตอรเปนแบบ คงรูป (Conformal)  ที่ตองรักษารูปทรงของพื้นที่เล็ก ๆ 
เอาไวดังน้ันจึงตองยืดเสนเมริเดียนไปในแนวดิ่ง เพ่ือใหวงรีกลายเปนวงกลม (โดยใกลเคียง) อีกคร้ัง
เสนผาศูนยกลางวงกลมใหมน้ีเทากับเสนผาศูนยกลางดานยาวของวงรีขางตน ผลที่ไดปรากฏเปนรูป C 
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การบิดตัว 
 เห็นไดวาสวนบนของเสี้ยวยืดขยายออกมากกวาสวนลาง วงกลมอันบนมีเสนผาศูนยกลางยาวกวา
วงกลมอันลาง ขอบบนของเสี้ยวในรูป C ไดขาดออกจากกัน และไมสามารถยืดขยายออกไปไดจนถึงขั้ว
โลก ซ่ึงที่ขั้วโลกนี้การยืดขยายออกไปจนถึงอนันต ดังน้ันโครงสรางเมอเคเตอรจึงใชไดดีจากศูนยสูตรไป
จนถึงประมาณละติจูด 70º และไมเกิน 80º  นิยามอีกอันหนึ่งของแบบ คงรูป (Conformal) คือมาตราสวน
จากจุดใด ๆ ตองเหมือนกันเสมอในทุกทิศทางซ่ึงหมายความวาสําหรับวงขนานและละติจูดใด ๆ ความยาว
ที่ขยายออกจากรูป A ไปเปนความยาวในรูป B มาตราสวนของเมริเดียนที่ละติจูดน้ัน ๆ ตองขยายออกไป
อยางไดสัดสวน ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นไดโดยการคํานวณวา การขยาย  ณ  ที่ใด ๆ บนโครงสรางแผนที่
เมอเคเตอรประมาณเทากับคา Secant ของละติจูดของสถานที่น้ัน ในรูปที่ แสดงใหเห็นเสนโครง 
(Graticule) ของโครงสรางเมอเคเตอรในซีกโลกตะวันออก 
 
ตําบลที่บนแผนที่เมอเคเตอร 
 ถาทราบคาละติจูด และลองจิจูดของตําแหนงใด ๆ แลว เราสามารถพล็อตตําบลที่ลงบนโครงสราง     
เมอเคเตอรไดอยางรวดเร็ว โดยการใชเครื่องมือพล็อตคือ  บรรทัดขนาน (Pararell Ruler) หรือ ปากคีบ 
(Divider) ตัวอยางเชน ที่เรือแนนอนเวลา 1900 มีคาพิกัด L 21º09'.0 N,  50º44'.0 W พล็อตลงแผนที่
เมอเคเตอรไดดังน้ี ใชปากคีบหา L 21º09'.0 N บนขอบละติจูด (A) กางปากคีบลักษณะดังกลาวเลื่อนไป
ทางขวาโดยใหขาขางหนึ่งแตะเสนวงขนาน 21ºN และถายระยะนี้ไวบนเสนเมริเดียน  51º W  (B)  จาก
จุดที่ปลายขาอีกขางหน่ึงใชบรรทัดขนานลากเสนใหขนานกับวงขนาน L 21ºN (C) จากน้ันบนขอบวงขนาน 
กางปากคีบออกใหขาขางหน่ึงแตะเสน  51ºW และอีกขาแตะที่  50º44'.0 W ซึ่งหางเสน  51ºW ไป
ทางขวา 16'.0 ของลองจิจูด  (D)  นําปากคีบซ่ึงกางในลักษณะนี้เลื่อนไปดานบน โดยใหขาขางหน่ึงแตะเสน 
 51ºW จนกระทั่งขาอีกขางหนึ่งไปตัดเสนที่ลากไวตรง (C)  ไดตําบลที่เรือแนนอนเวลา 1900 (F)  
จากน้ันเขียนวงกลมเล็ก ๆ ลอมไวและเขียน 1900 Fix ดังแสดงใหเห็นใน รูปที่ 3 - 9 
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รูปที่ 3 - 9 การพล็อตตําบลที่ลงบนแผนทีเ่มอเคเตอร 
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 ในทางกลับกันถาเรามีตําบลที่แนนอน และตองการหาละติจูด ลองจิจูดของจุดน้ี (เชน กรณี 1900 
Fix) ใหปกขาปากคีบขางหนึ่งบนจุดน้ัน แลวแกวงปากคีบใหเปนรัศมี แลวคอย ๆ ปรับขาใหกางออกจนวง
แกวงไปสัมผัสเสนวงขนาน L 21ºN ขางตน จากน้ันนําปากคีบที่กางลักษณะดังกลาวไปอานที่ขอบละติจูด
ทางดานซาย  การหาลองจิจูดก็เปนไปในทํานองเดียวกัน โดยแกวงใหแกวงไปสัมผัสเสนเมริเดียนที่ใกล
ที่สุดคือ  51ºW แลวจึงยกปากคีบไปอานที่ขอบลองจิจูดดานลาง ก็จะไดคาละติจูดลองจิจูดออกมา  
ในขณะที่ยกปากคีบไปจรดขอบละติจูดหรือลองจิจูด ตองระวังอยาใหแตะวงขนานหรือเมริเดียนผิดเสน  
หรือเผลอบีบปากคีบ และฝกใชปากคีบใหคลองดวยมือขางเดียว เพ่ือเหลืออีกมือเอาไวสําหรับใชจับบรรทัด
ขนานหรือดินสอเพ่ือบันทึก 
 
ทิศทางบนแผนทีเ่มอเคเตอร 
 ดังที่กลาวมาแลวในหัวขอกอน ๆ วา ทิศทางที่อยูในความสนใจของนักเดินเรือมี 2 ชนิดคือ       
ทิศวงใหญ (Great Circle Directions) และ ทิศเสนเกลียว (Rhumb Line Directions) บนผิวทรงกลม       
วงใหญคือเสนทางตรง (ส้ันที่สุด) และอาจถือเสมือนวาเปนเสนตรง ในขณะที่เสนเกลียวเปนเสนที่ยาวกวา
และเปนเสนโคงบนผิวทรงกลม และอยูระหวางวงใหญและเสนศูนยสูตรเสมอ จุดประสงคประการหน่ึงของ
แผนที่เมอเคเตอร คือการใหเกิดความบิดตัวที่พอดีและเหมาะสมกับเสนเกลียวซึ่งเปนเสนตรงบนแผนที่ 
เม่ือกําหนดใหเปนดังนี้แลว เพ่ือที่จะใหทุกสวนบนแผนที่มีตําแหนงสัมพันธถูกตองตอกัน วงใหญจึงจําตอง
บิดตัวและกลายเปนเสนโคงซ่ึงมีระยะหางจากศูนยสูตรมากกวาเสนเกลียวและโคงออกจากเสนศูนยสูตร
เสมอ ถาจําความสัมพันธดังกลาวนี้ไวในใจได จะชวยใหการแกปญหาในการเดินเรือที่พบตอไปใหงายขึ้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A 

B 

45º 

45º 

45º 

45º 

รูปที่ 3 - 10 การวัดทิศทางบนแผนที่เมอเคเตอร 
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 การเดินเรือตามเสนเกลียวนั้นมีขอไดเปรียบตามที่ไดกลาวมาแลว แตถาเสนทางดังกลาวมีความ
ยาวมากจนกระทั่งการเดินเรือวงใหญชวยประหยัดระยะทางไดมากกวาเสนเกลียวแลว สามารถใชการ
ผสมผสานระหวางการเดินเรือวงใหญและการเดินเรือเสนเกลียวเพื่อประหยัดระยะทางไดดังน้ี คือ  ขั้นตน
ใหพล็อตเสนทางที่จะเดินเรือลงบนแผนที่โนโมนิก ซ่ึงเสนตรงบนแผนที่น้ีคือเสนวงใหญน่ันเอง แบงเสนทาง
วงใหญแผนที่โนโมนิกเปนชวง ๆ แลวหาพิกัดของแตละจุดเอาไว จากน้ันถายเสนวงใหญแตละตอนลงบน
แผนที่เมเคเตอรดวยพิกัดดังกลาวตลอดเสนทาง ระยะแตละตอนบนแผนที่เมอเคเตอรเปนเสนเกลียว ซ่ึง
เม่ือตอกันโดยตลอดเสนทางแลวไดระยะทางวงใหญโดยใกลเคียง ซ่ึงแตละตอนใหยาวเทาใดก็แลวแตการ
พิจารณาความเหมาะสม เสนทางของเสนเกลียวแตละตอนคือ คอรด (Chords) ของวงใหญน่ันเอง เห็นได
วาสําหรับเสนทางยาว ๆ แลว การใชแผนที่แลมเบิรต หรือ โนโมนิกประกอบกับแผนที่เมอเคเตอรมี
ประโยชนอยางมากในการประหยัดเวลาเดินทาง 
 รูปที่ 3 - 10 เปนการวัดทิศเสนเกลียวบนแผนที่เมอเคเตอร ซ่ึงทําไดโดยสะดวกโดยการวัดกับเสน
เมริเดียนใด ๆ ดวยไมโปรแทกเตอร หรือใชบรรทัดขนานหรือบรรทัดขนานกลทาบตามแนวเสนน้ีแลวคืบไป
ทาบอานทิศบนแผนวงเข็มที่พิมพไวบนแผนที่ การอานทิศบนแผนวงเข็มน้ีตองอานขอบทางดานที่จะ
เดินทางไป ระวังอยาอานกลับทิศตรงกันขาม ซ่ึงตางกัน 180º 
 
ระยะทางบนแผนที่เมอเคเตอร 
 ในทางปฏิบัติแลวถือวา 1º ของขอบละติจูดไมวาที่ใดบนผิวโลก มีความยาว 60 ไมลทะเลแตความ
ยาว 1º ของขอบลองจิจูดมีคาไมคงที่ แตจะแปรผันไปตามละติจูดที่เพ่ิมขึ้น โดยมีความยาว 60 ไมลทะเลที่
ศูนยสูตร แลวคอย ๆ ลดลงตามละติจูดที่สูงขึ้นจนเปนศูนยที่ขั้วโลก เน่ืองจาก 1'  ของขอบละติจูดยาว      
1 ไมลทะเลในทุก ๆ แหง ดังน้ันใหใชขอบละติจูดของแผนที่ในการวัดระยะทางเสมอ หามใชขอบลองจิจูดใน
การวัดระยะทางเปนอันขาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A 

B 

ละติจูดกลาง 

รูปที่ 3 - 11 การวัดระยะทางบนแผนที่เมอเคเตอร 

ระยะทางจาก A ไป B เทากับ 5 หนวย + เศษ 
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 เน่ืองจากขอบละติจูดบนแผนที่เมอเคเตอรยืดขยายออกตามระยะที่หางจากศูนยสูตร ดังน้ันสเกล
ของไมลทะเลจึงตองขยายตามไปดวย กลาวคือตอนเหนือ ๆ หางจาก ศูนยสูตรความยาวของแตละ      
ไมลทะเลจึงยืดขยายออก และในความยาว 3 เซนติเมตรเทา ๆ กัน มีความยาวนอยกวาทางดานใตใกลเสน
ศูนยสูตร  2 - 3 ไมลทะเล การวัดระยะทางบนเสนตรงจึงควรใชขอบละติจูดบริเวณก่ึงกลางระหวางทั้งสอง
จุดมาใชวัดระยะทางทั้งเสน ดังแสดงในรูปที่ ยกเวนกรณีแผนที่มาตราสวนเล็กแลว อาจทําการวัด
ระยะทางของเสนตรงไดดวยความละเอียดถูกตองพอเพียงดังน้ีคือ จรดขาหนึ่งของปากคีบที่จุด A แลวกาง
อีกขางไปจรด B แลวยกปากคีบไปจรดขอบละติจูดใหตัวปากคีบอยูที่ ละติจูดกลาง (Mid - Latitude) ของ
เสน AB โดยประมาณ แลวอานระยะออกมาวาไดก่ีลิปดาของขอบละติจูดซ่ึงก็คือระยะเปนไมลทะเลนั่นเอง 
 
ระยะทางซึง่วดัทีล่ะติจดูกลางของเสนตรง 
 ถาระยะที่จะวัดยาวมากจนกระทั่งปากคีบไมสามารถกางไดสุดระหวาง  A กับ B ใหวัดเสนตรงนี้
เปนชวง ๆ โดยกางปากคีบใหไดระยะที่เหมาะสมจากขอบละติจูด  (จากรูปที่ สมมุติใหระยะ 1 
หนวยเทากับ 10 ไมลทะเล) นําปากคีบมาเริ่มตนวัดโดยจรดขาขางหนึ่งที่ A แลวขยับปากคีบไปเปน  ชวง 
ๆ โดยการใชปลายปากคีบขางใดขางหนึ่งเปนจุดหมุนสลับกันไปจนหมดความยาว เศษเหลือของ
ระยะทางใหหุบปากคีบในชวงสุดทายใหปลายไปจรด B แลวยกไปทาบบนขอบละติจูดอานระยะทาง
ออกมา ผลรวมของทุกตอนรวมทั้งเศษก็คือระยะทางทั้งหมด การกางปากคีบเพ่ือถายระยะใหใชขอบละติจูด
ซ่ึงอยูในแนวก่ึงกลางของเสนทางนี้ 
 จากรูปที่ ปากคีบกางออกเปนระยะ 10 ไมลทะเล  โดยใชขอบละติจูดบริเวณละติจูดกลาง
ของเสนทาง และวัดได 5 ชวงของปากคีบ เปนระยะทาง 5 x 10 = 50 ไมลทะเล กับเศษระยะทางอีก
เล็กนอยเศษระยะทางนี้เม่ือวัดดวยปากคีบและจรดลงบนขอบละติจูดสมมุติไดระยะทาง 4 ไมลทะเล ดังน้ัน
ระยะ AB คือ 50 + 4 = 54 ไมลทะเล 
 สําหรับแผนที่มาตราสวนใหญ ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนที่เล็ก ๆ การผันแปรของมาตราสวนระยะมีเล็กนอย
มาก แผนที่ชนิดน้ีมี บรรทัดระยะ (Bar Scale) ไวใหใชวัดระยะแทนขอบละติจูด บรรทัดระยะน้ีอาจเปนได
ทั้งเสนตรงหนึ่งเสน หรือเสนคู แบงระยะเปนไมลทะเลหรือกิโลเมตร หรือหนวยวัดอ่ืนใดโดยวัดเปนหนวย
เต็มระยะไปทางขวาของเลขศูนย และเศษสวนของระยะไปทางซายของเลขศูนย 

ถาตองการวัดระยะของเสนตรงใด ๆ ใหใชปากคีบวัดระยะของเสนกอนแลวจึงยกมาวัดบนบรรทัด
ระยะ สมมุติวาระยะดังกลาวมีความยาวอยูระหวาง 2 ถึง 3 ไมล กางปากคีบใหขาขางหน่ึงจรดอยูที่ 2   
ไมลทะเลทางดานขวาของเลขศูนย และอีกขางหน่ึงจรดลงดานซายของเลขศูนยซ่ึงอานได 0.5 ไมลทะเล 
ดังนั้นระยะทั้งหมดก็คือ 2.5 ไมลทะเล 
 สําหรับแผนที่มาตราสวนเล็กซ่ึงครอบคลุมหลายละติจูดใช ไดอะแกรมมาตราสวน (Scale 
Diagram) เพ่ือวัดระยะในบางครั้ง (รูปที่ 3 - 12) มาตราสวนนี้ที่จริงแลวก็คือ ชุดของบรรทัดระยะที่เอามา
ซอนกันโดยจัดใหระยะศูนยของบรรทัดอยูบนเสนตรงเดียวกัน จากน้ันจึงลากเสนโคงผานจุดแบงระยะที่
เหมาะสมของทุกบรรทัดในแตละละติจูด 
 มาตราสวนระยะของแตละบรรทัดถูกตองเฉพาะกับละติจูดที่ระบุไวตรงเสนเทาน้ัน และระยะที่วัด
ควรใชขอบละติจูดเฉลี่ยของทั้งเสนทางนั้น เห็นไดชัดวาอาจประเมินละติจูดในระหวางกลางของเสนละติจูด

  3 - 11 

  3 - 11 

  3 - 11 



เดินเรือ พลเรือโท จรินทร บุญเหมาะ                                                                                             โครงสรางแผนที่  หนา 38 
 

คูหน่ึงไดเสมอเพื่อนํามาใชวัดระยะท่ีละติจูดใด ๆ ตัวอยางเชนถาละติจูดเฉลี่ยระหวาง AB มีคาประมาณ 
27º30' แลว ตองใชปากคีบวัดระยะบนไดอะแกรมซึ่งอยูก่ึงกลางระหวางเสน 25º และ 30º 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 - 13 บนแผนที่เมอเคเตอร แสดงใหเห็นทั้งเสนวงใหญ และเสนเกลียวระหวางเมือง Norfolk 
รัฐเวอรจิเนีย ประเทศสหรัฐฯ  และเมือง Brest ประเทศฝร่ังเศส ในกรณีของแผนที่เมอเคเตอรแลวเสนทาง
วงใหญดูเสมือนยาวกวาเสนเกลียว แตถาวัดระยะโดยวิธีดังแสดงในรูปที่ 3 - 11 แลวกลับไดผลวา เสนที่ดู
เหมือนยาวน้ีส้ันกวาเสนเกลียวอยู 2 - 3 ไมล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

โครงสรางแผนที่แบบโนโมนิก 
 โครงสรางโนโมนิกตามรูปที่ 3 - 6  เปนโครงสรางแผนที่ชนิด Perspective Geometrical ซ่ึงเสน
อางอิงบนผิวโลกถายทอดออกจากจุดศูนยกลางของโลกไปยังระนาบที่นํามาสัมผัส ซ่ึงจุดที่สัมผัสอาจ
เปนไดทั้งที่ศูนยสูตร (Equatorial) หรือที่ขั้ว (Polar) หรือที่ละติจูดใด ๆ (Oblique Gnomonic) รูปที่ 3 - 14 
แสดงใหเห็น Oblique Gnomonic ซ่ึงเมริเดียนสอบเขาตามละติจูดที่เพ่ิมขึ้นจากจุดสัมผัส นับจาก 0º ใน
กรณีของศูนยสูตร (Equatorial Case) ถึง 1º สําหรับแตละองศาของลองจิจูดในกรณีของขั้ว (Polar Case) 

400 300 200 100 0 50 100 

25º 
30º 
35º 
40º 
45º 
50º 
55º 

MILES 

รูปที่ 3 - 12 ไดอะแกรมมาตราสวนแผนที่แลมเบิรตมาตราสวน 1:5,000,000  

นอรฟอรก 

เบรสท 

รูปที่ 3 - 13 เสนวงใหญและเสนเกลยีวบนแผนที่เมอเคเตอร 
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เม่ือวงใหญเปนเสนตรง 
 โครงสรางเมอเคเตอรไดรับการคิดคนขึ้นโดยมีจุดประสงคเฉพาะเพื่อใหเสนเกลียวทุกเสนเปน
เสนตรง สําหรับโครงสรางโนโมนิกแลวนํามาใชในการเดินเรือเปนกรณีพิเศษก็เน่ืองจากวาโครงสรางชนิดน้ี
แสดงวงใหญเปนเสนตรง  ในรูปที่ 3 - 15 แสดงใหเห็นทั้งวงใหญและเสนเกลียวดังที่เคยปรากฏอยูในรูปที่ 
3 - 13 ซ่ึงในการใชงานน้ัน วงใหญขีดลงบนแผนที่โนโมนิกซ่ึงปรากฏเปนเสนตรงกอน จากน้ันจึงถายเปน
ตอน ๆ ลงบนแผนที่เมอเคเตอร โดยการถายคาพิกัดจุดตอจุด สําหรับนักเดินเรือแลวน่ีคือหลักในการใช
แผนที่โนโมนิกหรือแผนที่วงใหญ แตในทางตรงกันขาม ถาตองการเห็นเสนเกลียวบนแผนที่โนโมนิกแลว 
กรรมวิธีใชก็กลับกัน กลาวคือ ขั้นแรกพล็อตเสนเกลียวซึ่งเปนเสนตรงลงบนแผนที่เมอเคเตอรกอน จากน้ัน
จึงถายแตละจุดลงบนแผนที่โนโมนิก 
 
  
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 - 15 เสนวงใหญและเสนเกลยีวบนแผนที่โนโมนิก 
 

 

30° 

20° 

10° 

0° 

10° 

 

เสนศูนยสูตร 

จุดสัมผัส 

รูปที่ 3 - 14 แผนที่โนโมนิกสําหรับการเดินเรือวงใหญ 

นอรฟอรก 

เบรสท 
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ในแผนที่โนโมนิก การบิดตัวของรูปทรงและมาตราสวนเพ่ิมขึ้น ตามระยะทางจากจุดศูนยกลางของ

จุดสัมผัสที่เพ่ิมขึ้น การบิดตัวน้ีภายในระยะทาง 1,000 ไมลทะเลจากจุดสัมผัสยังอยูในเกณฑยอมรับได แต
เม่ือเลยระยะนี้ไปแลวการบิดตัวจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว และเนื่องจากบนแผนที่โนโมนิกน้ันไมสามารถวัด
ทิศและระยะทางไดโดยตรง ตามปกติแลวจึงมีคําแนะนําพิมพลงบนแผนที่ ถึงวิธีการหาระยะทางและทิศ
เร่ิมตนของวงใหญ แผนที่โนโมนิกไมสามารถนํามาใชพล็อตเพ่ือการเดินเรือตามปกติได 
 การถายทอดพ้ืนที่ของโลกใหมากที่สุดลงบนแผนที่โนโมนิกเพียงแผนเดียวไมอาจกระทําได ที่ 90°
จากจุดศูนยกลางของโครงสราง (จุดสัมผัส) เสนโครงแผนที่ที่ถายทอดออกมาก็ขนานกับระนาบของโครงสราง 
และเสนเหลาน้ีไปพบกันที่อนันต 
 
วงขนานและเมริเดียน 
 แผนที่แลมเบิรตก็เชนเดียวกับแผนที่เมอเคเตอรคือไดมาจากการคํานวณทางคณิตศาสตร ดูจาก 
รูปที่ 3 - 16 จะชวยใหนักเรียนเขาใจรูปแบบทั่วไปของโครงสรางแผนที่ชนิดน้ีไดดีขึ้น  ในรูปเปนแผนที่          
แลมเบิรตซึ่งแสดงพื้นที่บางสวนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 - 16 ความคลาดเคลือ่นของมาตราสวนบนแผนทีแ่ลมเบิรต 
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 รูปกรวยที่เห็นไมไดสัมผัสกับผิวโลก  แตวาตัดลงไปในผิวโลกทะลุผานวงขนาน 2 วง  ซ่ึงเรียกวา  
วงขนานมาตรฐาน (Standard Pararells) ตามแนววงขนานทั้งสองใหมาตราสวนจริง  สวนพ้ืนที่ในระหวาง
วงขนานทั้งสองนี้มาตราสวนมีการบีบตัวอยูบาง ความคลาดเคลื่อนซ่ึงมากที่สุดเปน ½ ของ 1% (คาลบ) 
สวนพ้ืนที่ดานนอกวงขนานมาตรฐานมาตราสวนขยายออกเล็กนอย โดยสูงสุดที่เกือบ 2½ % ที่ปลายแหลม
ฟลอริดา หรืออาจกลาวโดยภาพรวมไดวามาตราสวนของสหรัฐฯ ทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 3% 
กลาวคือ จากจุดก่ึงกลางของสหรัฐฯ ไปจนถึงปลายแหลมฟลอริดาในชวงแตละ 100 ไมลทะเลวัดได 103 
ไมลทะเล (ดูรูปที่  16) เม่ือนํามาเปรียบเทียบกันแลว  การเปลี่ยนแปลงรวมของมาตราสวนบนแผนที่      
เมอเคเตอรซ่ึงแสดงประเทศสหรัฐอเมริกามีคาประมาณ 40%  
 ในรูปที่ 3 - 16 วงขนานทุกวงเปนวงกลมที่รวมจุดศูนยกลางเดียวกัน เมริเดียนทุกเสนเปนเสนตรง 
และเปนเสนรัศมีของวงขนานซึ่งไปพบกันที่ยอดของทรงกรวย โครงสรางชนิดน้ีนํามาใชกับแผนที่ทางทหาร
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยใชอยางกวางขวางสําหรับการสรางแผนที่เดินอากาศ และบางครั้งก็นํามาใช
ในการเดินเรือ ซ่ึงในสมัยที่การเดินเรืออิเล็กทรอนิกสเขามามีบทบาทมากขึ้น แผนที่แบบแลมเบิรตอาจ
นํามาใชไดดีกวาแผนที่เมอเคเตอร แตผูใชตองคํานึงถึงคุณสมบัติของแผนที่แลมเบิรตไวเสมอ 
 
ตําบลที่บนแผนที่แลมเบิรต 
 เสนเมริเดียนและวงขนานหลายเสนบนแผนที่แลมเบิรตไดรับการแบงยอยลงไป เพ่ือใหมีความ
สะดวกในการพล็อตละติจูดและลองจิจูด การแบงขีดยอยน้ีชวงหางจะผันแปรไปตามมาตราสวนของแผนที่
น้ัน ๆ  ตัวอยางเชนในรูปที่ 3 - 17 แสดงสวนหนึ่งของแผนที่แลมเบิรตมาตราสวน 1:6,250,000 ซ่ึงแบงเสน
เมริเดียนและวงขนานออกเปนสวนยอย ๆ ชวงละ 10' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

2000 
Fix 

C C' 

40° 

35° 

15° 10° 

39° 

38° 

37° 

36° 

14° 13° 12° 11° 

รูปที่ 3 - 17 ตําบลที่บนแผนที่แลมเบิรต 

+ 

  3 -
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 สมมุติวาตําบลที่เรือแนนอนเวลา 2000 อยูที่ L 36°40' N,  13°20' W เม่ือตองการพล็อตลงบน
แผนที่แลมเบิรตใหทําดังน้ี ขั้นแรก ใหพล็อตลองจิจูดโดยใชบรรทัดทาบผานสเกลยอยที่คา 13°20' W ลาก
เสนประ AB ผานคาลองจิจูดดังกลาวระหวางวงขนาน 35°N และ 40°N (รูปที่ 3 - 17) พล็อตลองจิจูดโดย
การกางปากคีบจากเสนวงขนาน 35°N ไปถึงสเกลยอยบนเสนเมริเดียนที่คา 36°40'  ซ่ึงมีความกวางเทากับ 
C จากน้ันเลื่อนคาดังกลาวนี้ไปทางขวาตามแนวเสนวงขนาน 35°N จนไปถึงเสนประ AB  (เปนระยะ C') ได
ตําบลที่แนนอนเวลา 2000 (2000 Fix) ตามกากบาท (+) ในรูปที่ 3 - 17 
 สําหรับการหาคาพิกัดภูมิศาสตรของตําบลที่จากแผนที่แลมเบิรตก็ใชวิธีการแบบเดียวกันแตทวา
ใชลําดับขั้นตอนกลับทางกัน 
 
ทิศทางบนแผนที่แลมเบิรต 
 ในทางปฏิบัติแลวสวนใหญอาจถือไดวา เสนตรงบนแผนที่แลมเบิรตคือเสนวงใหญ และเสนเกลียว
คือเสนโคงเหมือนกรณีบนผิวทรงกลม ในรูปที่ 3 - 18 เสนตรง AB และ CD คือวงใหญโดยประมาณ เสน 
EF ซ่ึงอยูบนเสนเมริเดียนนั้นเปนทั้งวงใหญและเสนเกลียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แบริงวิทยุมีแนวทางไปตามเสนวงใหญ สมมุติวา C คือสถานีวิทยุ มุมซ่ึงวัดจากเสนเมริเดียนที่ใกล 
C ที่สุดคือทิศทางของเรือ D ตามที่วัดโดยวิทยุทิศที่อยูบนเรือ กระบวนนี้ปรากฏในรูปที่ 3 - 19 แสดงให
เห็นการวัดมุมของแบริงจากจุด B ไปยังจุด  A โดยการใชสเกลบนไมโปรแทกเตอรซ่ึงติดอยูกับบรรทัด
พล็อตมาตรฐานวัดมุมจากเสนเมริเดียนซึ่งอยูใกลจุด A มากที่สุดบนแผนที่แลมเบิรต 
 ในลักษณะเดียวกันกับวงใหญบนทรงกลม เสนตรง AB ดังกลาวน้ีตัดทํามุมกับเสนเมริเดียนที่ผาน
ดวยมุมที่ตางกัน ดังน้ันทิศของเสนเกลียวอาจหาไดจากการวัดมุม ณ จุดตัดของเสนตรงกับเสนเมริเดียนที่
ใกลที่สุดซ่ึงอยูที่ก่ึงกลางระหวาง A กับ B ดังในรูปที่ 3 - 19     

A 

C
E 

F 

B 

D 

รูปที่ 3 - 18 ทิศทางบนแผนที่แลมเบิรต 
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ชุดของเสนเกลียว 
 การเดินเรือในเสนทางยาว ๆ น้ันอยูบนชุดของเสนเกลียวที่ตอเน่ืองกันเปนตอน ๆ ซ่ึงเกือบจะทับ
กับวงใหญโดยประมาณ โดยมีการเปลี่ยนเข็มทุก ๆ 2 - 3 องศาของลองจิจูด เข็มใหมที่ใชเดินทางนั้นวัด
จากก่ึงกลางของแตละตอน 
 การใชแผนที่แลมเบิรตทําไดโดยลากเสนตรงซึ่งเปนวงใหญลงบนแผนที่กอน แลวจึงวัดเข็มของเสน
เกลียวจากเมริเดียนแตละเสนเปนชวง ๆ ซ่ึงกรรมวิธีดังกลาวงายกวาการใชวงใหญบนแผนที่โนโมนิก 
จากน้ันจึงหาคาพิกัดของละติจูดและลองจิจูดมาเปนตอน ๆ เพ่ือพล็อตลงบนแผนที่เมเคเตอรใหเปนเสน
เกลียวกอน  เรือซ่ึงเดินตามเข็มที่วัดไดดังแสดงในภาพ ไมอยูบนเสนตรงในแผนที่พอดี แตอยูบนโคงของ
เสนเกลียว ซ่ึงอยูระหวางเสนตรงและเสนศูนยสูตรเสมอ 
 ละติจูดยิ่งสูงขึ้นเทาใดเสนเกลียวก็ยิ่งหางจากวงใหญเทาน้ัน ทั้งน้ีก็เน่ืองจากการเพิ่มของความโคง
ของวงขนาน ตามความหางจากศูนยสูตร แตยิ่งเขาใกลศูนยสูตรความโคงของวงขนานก็คอย ๆ ลดลง ระยะ
ระหวางวงใหญและเสนเกลียวก็ลดลงเร่ือย ๆ จนกระทั้งที่ศูนยสูตร หรือบนเมริเดียนเสนทั้งสองก็ทับเปน
เสนเดียวกัน 

A 

B 
อานคาแบริงได 315°ท่ีสเกลดานใน 

บนเสนเมริเดียนท่ีใกล A มากท่ีสุด  

จุดวัดมุมบนเสนเมริเดียน 
ท่ีใกลจุด A มากท่ีสุด 

รูปที่ 3 - 19 การวัดแบริงบนแผนที่แลมเบริต 
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 ที่สวนกลางของโครงสรางแผนที่ระยะประมาณกึ่งหนึ่งระหวางวงขนานมาตรฐาน  มีการบิดตัวนอย
กวาพ้ืนที่อ่ืน ๆ ณ ที่น้ีเชนกันที่แบริงบนแผนที่แลมเบิรตมีความใกลเคียงกับเสนตรงคือ เปนวงใหญ
โดยประมาณ เม่ือนําไปเทียบวงใหญจริง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 - 20 แสดงใหเห็นการทดสอบอยางถี่ถวนบนแผนที่แลมเบิรตในพื้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซ่ึงใชละติจูด 35° และ 45° เปนวงขนานมาตรฐาน ก่ึงกลางของโครงสรางอยูประมาณละติจุด 39° รูปน้ี
แสดงใหเห็นความคลาดเคลื่อนสูงสุดของวงใหญบนแผนที่แลมเบิรต แตสําหรับแผนที่เดินเรือสวนใหญแลว
มักกินบริเวณแคบ ๆ และมีการบิดตัวนอยกวาตัวอยางขางตน 
 
ระยะทางบนแผนที่แลมเบิรต 
 บนแผนที่แลมเบิรตนั้นเมริเดียนบางเสนถูกเลือก และแบงยอยออกเปนองศาและลิปดาของละติจูด 
(ดูรูปที่ 3 - 17) ชวงของการแบงผันแปรไปตามมาตราสวนของแผนที่แตละแผน  ในทํานองเดียวกับแผนที่
เมอเคเตอร เมริเดียนที่ถูกแบงยอยน้ีบอกระยะเปนไมลทะเล โดยทั่วไปแลวระยะใชวัดจากสเกลบนแผนท่ี
ซ่ึงคงที่ อยางไรก็ตาม ในรูปที่ 3 - 16 มีการแปรผันของสเกลวัดระยะ กลาวคือ ถาระยะที่วัดยาวและไกล
พอควรจากก่ึงกลางของโครงสราง อาจวัดระยะใหมีความละเอียดถูกตองกวาไดโดยการวัดจากเสนสเกล  
เมริเดียนที่ประมาณละติจูดซ่ึงอยูก่ึงกลางระหวางสองจุดน้ัน ซ่ึงกรณีน้ีอาจไมเปนในทํานองเดียวกันกับแผน
ที่เมอเคเตอร บนแผนที่แลมเบิรตมีบรรทัดระยะและไดอะแกรมมาตราสวนเหมือนกับในรูปที่ 3 - 12 พิมพ
ไวเสมอ การวัดตาง ๆ บนแผนที่แลมเบิรตนี้ใชเคร่ืองมือพิเศษเชนบรรทัดพล็อตกับโปรแทกเตอร บรรทัด
ขนาน และบรรทัดที่มีขอบสเกลแบงระยะเปนไมลทะเล ในการเดินอากาศนั้นมักใชเครื่องมือพิเศษขางตนใน
การวัดเข็มและระยะทางแทนการใชปากคีบกับบรรทัดขนานดังเชนการเดินเรือ ซ่ึงการใชงานใหความ
ถูกตองพอเพียงในทางใชการแมบนแผนที่มาตราสวนเล็กซ่ึงกินพ้ืนที่แอตแลนติกตอนเหนือทั้งหมด 

 5 ไมลทะเล 

 5 ไมลทะเล 

 1.39 ไมลทะเล 

2.72 ไมลทะเล 

 30 ไมลทะเล 

ยาวกวา 11.2 ไมลทะเล 

ซานดิเอโก 

ไมอาม ี

ซีแอตเติล 

บอสตัน 

45° 

35° 

25° 

70° 
80° 90° 100° 110° 

120° 

รูปที่ 3 - 20 เสนตรงบนแผนที่แลมเบิรตเปนวงใหญโดยประมาณ 
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แผนที่ตําบลที่อากาศยาน 
 แผนที่ตําบลที่อากาศยานนอกจากแสดงขอมูลตาง ๆ  ที่จําเปนในการเดินอากาศแลวยังใชแสดงเสน 
Loran และวิทยุชวยเดินอากาศชนิดตาง ๆ แผนที่น้ีแมวาไดรับออกแบบมาใชในการเดินอากาศก็ตามแตก็
สามารถนํามาใชในการเดินเรือได โดยเฉพาะอยางยิ่งใชวางแผนการเดินทางระยะไกล ๆ 
 เน่ืองจากเปนแผนที่มาตราสวนเล็กและใชบริเวณเขตละติจูดสูง ๆ เมื่อนําแผนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
มาเปรียบเทียบกันดูแลว พบวาการผันแปรโดยรวมของมาตราสวนในแผนที่เหลาน้ี มากกวาที่แสดงในรูปที่ 
3 - 16 เล็กนอย และดวยกรรมวิธีที่ไดกลาวมาแลว การวัดระยะทางสามารถกระทําไดโดยตรงจากแผนที่น้ี
ดวยความถูกตองพอเพียงในทางใชการ ระยะทางที่วัดบนเสนตรงบนแผนที่แลมเบิรต แมวาจะมีความยาว
มากกวาระยะทางบนวงใหญแทจริงเล็กนอยเม่ือนํามาเปรียบเทียบกันก็ตาม มักไมตางกันมากจนเกินกวาที่
จะยอมรับได ในรูปที่ 3 - 20 แสดงใหเห็นเสนทางตัดขามตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาอยางสมบูรณ  ซ่ึงแม
ในพื้นที่ซ่ึงแยที่สุดของโครงสราง ระยะเสนตรงบนแผนที่ยาวกวาระยะทางวงใหญเพียง 11 ไมลทะเลเทาน้ัน 
 ไดมีการสรางแผนที่เดินอากาศดวยโครงสรางแลมเบิรต โดยจัดทําครอบคลุมเกือบทั้งโลกดวยวง
ขนานมาตรฐานตาง ๆ กัน และในแผนที่เหลาน้ีมีการพิมพบอกวงขนานมาตรฐานไวที่ขอบแผนที่เสมอ ซ่ึง
สําหรับแผนที่มาตราสวนเล็กแลวมีวงขนานมาตรฐานปรากฏอยูบนแผนที่จริง ๆ แตสําหรับแผนที่มาตรา
สวนใหญกวาในพื้นที่เดียวกันแลว เปนพ้ืนที่สวนหนึ่งซึ่งตัดออกมาจากแผนที่มาตราสวนเล็ก ซ่ึงที่ขอบแผน
ที่ยังคงพิมพแจงวงขนานมาตรฐานไว และมีสเกลวัดระยะที่ใชมาตราสวนจริงที่ละติจูดกลางของแผนท่ีพิมพ
ไวให ซ่ึงกรณีทั่วไปแลว นํามาใชไดกับแผนที่ทั้งระวางโดยไมตองคํานึงถึงความคลาดเคลื่อน  
 
โครงสรางเมอเคเตอรแบบขวางและเอียง 
 นอกจากโครงสรางเมอเคเตอรแบบ Conformal ดังที่กลาวมาแลว นายเมอเคเตอรยังคิดคน
โครงสรางแผนที่ชนิดอ่ืน ซ่ึงยังคงใชชื่อเมอเคเตอรเปนสวนประกอบ เชน แผนที่เมอเคเตอรพ้ืนที่เทา 
(Mercator Equal Area) เปนตน อยางไรก็ตามเม่ือกลาวถึงแผนที่เมอเคเตอรแลว เปนที่เขาใจกันวาคือแผน
ที่ Mercator Conformal ซ่ึงเปนโครงสรางแผนที่ซ่ึงรูจักกันดีที่สุด และใชมากที่สุดในการเดินเรือ 
 แมวาโครงสรางแผนที่เมอเคเตอรแบบขวางและเอียง (Transverse และ Oblique Mercator) จะมีที่มา
จากโครงสรางเมอเคเตอรก็ตาม แตทวารูปรางลักษณะและการใชงานคลายคลึงกับแผนที่แลมเบิรตซ่ึง
จะตองนํามาพิจารณาเฉพาะใหกระจางตอไป 
 โครงสรางเมอเคเตอรเปนการถายทอดลักษณะของผิวโลกลงบนทรงกระบอกซึ่งสัมผัสโลกที่เสน
ศูนยสูตร   แตสําหรับเมอเคเตอรแบบขวาง หรือทรานสเวอรสเมอเคเตอร  (Transverse Mercator) 
ทรงกระบอกหมุนเปนมุม 90° และสัมผัสกับโลกตามเมริเดียนที่เลือกไว 
 ในรูปที่ 3 - 21 แสดงใหเห็นแผนที่ทรานสเวอรสเมอเคเตอร ซ่ึงใหคุณภาพการถายทอดท่ีดีมากใน
บริเวณขั้วโลก ซ่ึงใกลเคียงกับคุณสมบัติของโครงสรางเมอเคเตอร ณ บริเวณใกลเสนศูนยสูตร การบิดตัว
ของพ้ืนที่ ซ่ึงอยูหางจากศูนยสูตร ที่เกิดขึ้นกับโครงสรางแบบเมอเคเตอร ยังคงเกิดขึ้นกับแผนที่        
ทรานสเวอรสเมอเคเตอร เพียงแตวากลับไปปรากฏอยูในยานที่หางจากขั้วโลก 
 โครงสรางทรานสเวอรสเมอเคเตอรใชกับแผนที่บางระวางในพื้นที่บริเวณขั้วโลก โดยมีคุณสมบัติ
และวิธีใชในทางปฏิบัติเหมือนกับแผนที่แลมเบิรตทุกประการ ขอเสียเปรียบที่เห็นชัดของโครงสรางชนิดน้ี
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คือความโคงของเสนเมริเดียน ซ่ึงมีมากจนกระทั่งไมสามารถวัดมุมดวยโปรแทกเตอรได อยางไรก็ตามใน
ขอบเขตจํากัดของแผนที่ระวางหนึ่งโดยปกติแลวไมตองนํามาพิจารณา ทรานสเวอรสเมอเคเตอรน้ียังรูจัก
ในอีกชื่อหน่ึงวา อินเวอรสเมอเคเตอร (Inverse Mercator) ถาขอบเขตการใชแผนท่ีไมไกลจากเมริเดียน
กลาง (เสนตรงด่ิง) ในรูปที่ 3 - 21 มากเกินไป ถือไดวาเมริเดียนและวงขนานมีการบิดตัวนอย ทําให
บางครั้งมีการนํามาใชสรางเปนแผนที่ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมอเคเตอรเอียง 
 ทรงกระบอกของโครงสรางเมอเคเตอรอาจเอียงทํามุมเทาใด หรือสัมผัสที่จุดใดระหวางเสน     
ศูนยสูตรกับขั้วโลกก็เปนได ซ่ึงในกรณีน้ีรูจักกันในชื่อ เมอเคเตอรเอียง (Oblique Mercator) ซ่ึงอาจถือได
วาเปนทรานสเวอรสเมอเคเตอรกรณีหน่ึงไดเชนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 3 - 22 แสดงใหเห็นสวนหนึ่งของทรงกระบอกซึ่งสัมผัสกับวงใหญที่ผาน ไมอาม่ี - ลิสบอน น่ี
ก็คือเมอเคเตอรเอียง ซ่ึงในที่น้ีอาจถือไดวาวงใหญขางตนคือเสนศูนยสูตรของโครงสรางแผนที่น้ี  

รูปที่ 3 - 21   โครงสรางทรานสเวอรสเมอเคเตอรซ่ึงเปนอนุพันธของ Mercator Conformal 

เมริเดียนกลาง 

เมริเดียนกลาง 

เสนศูนยสูตร 

เสนศูนยสูตร 

วงขนาน 

เมริเดียน 

รูปที่ 3 - 22   โครงสรางเมอเคเตอรเอียงซึ่งเลือกใชวงใหญที่ลากผานไมอาม่ีและลิสบอน 
                  ใหเปนเสนศนูยสูตรของโครงสราง 
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การถายทอดโครงสรางเมเคเตอรเอียง เสนเมริเดียนปรากฏเปนโคงรูปอักษร S  ซ่ึงทิศทางของการ

โคงกลับทางกันเม่ือเมริเดียนขามศูนยสูตรสมมุติน้ี ความโคงดังกลาวไมปรากฏชัดเจนนักสําหรับพ้ืนที่ซ่ึง
อยูภายในระยะ 700 หรือ 800 ไมลทะเลจากศูนยสูตร สําหรับวงขนานปรากฏเปนเสนโคง (รูปที่ 3 - 23)  
แผนที่เมอเคเตอรเอียงมีคุณสมบัติทั่วไปใกลเคียงกับแผนที่แลมเบิรตไมวารูปรางหรือกรรมวิธีในการใชและ
นํามาใชกับแผนที่เดินอากาศ โครงสรางชนิดน้ีไดรวมคุณสมบัติอันที่ดีของ Mercator Conformal เอาไว
เกือบทั้งหมดภายในชวง 15° จากเสนศูนยสูตร เวนแตเพียงเมริเดียนซึ่งไมเปนเสนตรงเทาน้ัน 

 
โครงสรางแผนที่แบบสเตริโอกราฟก 
 แผนที่ Polar Stereographic นํามาใชกับแผนที่เดินอากาศเขตขั้วโลก นับจากละติจูดประมาณ 75° 
ไปถึงขั้วโลก ในการเดินเรือก็มีการใชการแผนที่แบบนี้อยูบาง ในรูปที่ 3 - 24 แสดงใหเห็นแผนที่ Polar 
Stereographic บริเวณขั้วโลกเหนือ เห็นไดวาวงขนานเปนวงกลมซึ่งมีจุดศูนยกลางรวมกันและมีเมริเดียน
เปนเสนตรง ซ่ึงมีรัศมีแผออกไปจากจุดศูนยกลางนี้โครงสรางแผนที่น้ี ทางเทคนิคแลวก็คือโครงสรางแบบ
แลมเบิรตกรณีพิเศษ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติและวิธีการใชเหมือนกันอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 - 23 แผนที่ซ่ึงใชโครงสรางเมอเคเตอรเอียง 
                 

รูปที่ 3 - 24 โครงสราง Polar Stereographic 
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โครงสรางแผนที่แอซิมัทระยะเทา 
 โครงสราง แอซิมัทระยะเทา (Azimuthal Equidistant) ไดมาจากการคํานวณโดยเฉพาะ  โดย
กําหนดใหจุดก่ึงกลางของแผนที่อยู ณ สถานที่ซ่ึงมีความสําคัญที่เลือกไว เชนเมืองหลวงของประเทศหรือ
ฐานทัพสําคัญ ตัวอยางดังเชนในรูปที่ 3 - 25 จุดศูนยกลางแผนที่อยู ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โครงสรางแผนที่
ชนิด น้ีสามารถใชแสดงพื้นผิวโลกทั้งลูกในแผนที่แผนเดียว แตมีขอเสียคือการบิดตัวสูงมาก ตัวอยางเชน 
ในรูปที่ 3 - 25 จุดที่อยูฝงตรงขางซึ่งกันและกันของเสนผาศูนยกลางโลกนับจากจุดศูนยกลางของโครงสราง
แผนที่ไดยืดออกเปนเสนตรงผานโดยตลอด 360° ไปตัดขอบวงกลมที่ลอมอยู ระยะทางใด ๆ ที่วัดออกจาก
จุดก่ึงกลางของโครงสรางเปนระยะทางจริง (Equidistance) และระยะทางที่วัดไปถึงจุดใดในโลกอาจวัดได
อยางละเอียดเทาที่มาตราสวนของแผนที่จะอํานวย 
 ในทํานองเดียวกัน ทิศที่วัดออกจากจุดศูนยกลางโครงสรางไปจุดใดเปนทิศจริง และ ทิศทาง 
(Azimuthal) ของสถานที่ใดในโลกจากจุดศูนยกลางน้ีสามารถวัดออกไปไดโดยตรง สเกลองศา 360° โดย
ปกติพิมพไวที่ขอบแผนที่โดยรอบเพ่ือใชสําหรับการวัดทิศทางดังกลาว 
 
 
 
        
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพล็อต 
 แผนพล็อตไดรับการออกแบบมาเพื่อใหนักเดินเรือไวใชขณะเดินทางในทะเลเมื่อไมสามารถหาแผน
ที่มาตราสวนใหญในบริเวณนั้นได โดยพ้ืนฐานแลวแผนพล็อตนี้ก็คือ แผนที่เมอเคเตอรซ่ึงแสดงไวเฉพาะ
เสนโครงกับวงเข็มทิศโดยไมมีรายละเอียดอ่ืนใดประกอบ แผนพล็อตนี้ใชมากในการพล็อตเพ่ือหาตําบลที่
เรือแนนอนโดยวิธีดาราศาสตรบนแผนพล็อตน้ีกอน แลวจึงถายคาพิกัดลงบนแผนที่ แผนพล็อตมีอยู        
2 ชนิดคือ  ชนิดแรกพิมพไวเปนชุดๆ ตามละติจูดที่ กําหนด อีกชนิดหน่ึงเปนแบบ แผนพล็อต
ครอบจักรวาล (Universal Plotting Sheet) ที่ใชไดกับทุกละติจูด 

รูปที่ 3 - 25 โครงสราง Azimuthal Equidistance 
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 มีการจัดทําแผนพล็อตขึ้นใชงานอยูสองชนิด ชนิดแรกมีละติจูดพิมพกํากับไวแตละวงขนาน 
สําหรับเสนเมริเดียนปลอยวางไวไมมีตัวเลขกํากับ นักเดินเรือตองเขียนลองจิจูดเองตามเสนเมริเดียน
เหลาน้ีในพื้นที่ซ่ึงเรืออยู เม่ือลงเลขในแตละเมริเดียนใหระลึกไวเสมอวา ในซีกโลกตะวันตกคาลองจิจูดเพ่ิม
ไปทางตะวันตก ซ่ึงเปนทางซายของแผนพล็อต ในซีกโลกตะวันออกลองจิจูดเพ่ิมไปทางตะวันออก ซ่ึงเปน
ทางขวาของแผนพล็อต แผนพล็อตเดียวกันสามารถใชไดทั้งซีกโลกเหนือและใต โดยการกลับหัวของแผน
พล็อตเทาน้ัน และทิศเหนืออยูดานบนของแผนพล็อตเสมอ  ถาใชแผนพล็อตน้ีบริเวณละติจูดเหนือ คา
ละติจูดเพ่ิมไปทางดานบนของแผน ถาบริเวณละติจูดใตก็เพ่ิมขึ้นทางดานลางของแผน สําหรับแผนพล็อต
แบบครอบจักรวาล (Universal Plotting Sheet) ประกอบไปดวยแผนวงเข็มทิศกับวงขนานซึ่งไมมีคาละติจูด
กํากับ และเมริเดียนหน่ึงเสนลากผาก่ึงกลางแผนพล็อต แผนพล็อตนี้สามารถนํามาใชไดไมวากับละติจูดใด 
ยกเวนพ้ืนที่บริเวณขั้วโลก ซ่ึงในทางปฏิบัติไมสามารถนําแผนที่เมอเคเตอรมาใชได ตัวอยางแผนพล็อต
แสดงใหเปนในรูปที่ 3 - 26  นักเดินเรือสามารถสรางวงขนานละติจูดขึ้นมาเองจากเสนขนาน 3 เสน เสนที่
ผานก่ึงกลางวงเข็มใหเปนละติจูดกลางของพ้ืนที่ (สมมุติวาเปน 35°) เสนที่สัมผัสแผนวงเข็มทางดานเหนือ
และเสนหนึ่งสัมผัสทางดานใตใหลงตัวเลขละติจูดที่เหมาะสม การหาเสนเมริเดียนใหวัดมุมจากจุด

35°N 

36°N 

34°N 

75°W 76°W 77°W 

35° 35° 
35° 35° 

รูปที่ 3 - 26 แผนพล็อตครอบจักรวาล 
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ศูนยกลางวงเข็มทํามุมกับเสนละติจูดกลางไปดานบนและลางเปนมุมเทากับคาองศาของละติจูดกลาง (35°) 
โดยใชขอบองศาของแผนวงเข็มในการวัดมุม ลากเสนประจากจุดศูนยกลางไปจรดขอบวงเข็ม 4 จุด  แลวใช
จุดแตละคูซายขวาลากเสนด่ิงตอจุดไดเสนเมริเดียนดานซายและขวาของแผนวงเข็ม จากน้ันลงคาลองจิจูด
ที่เหมาะสมสําหรับการใชงานในพื้นที่น้ัน (ดูรูปที่ 3 - 26) 
 
 เปรียบเทียบโครงสรางแผนที่ชนิดตางๆ 
 ในบทนี้ไดกลาวถึงหลักการพ้ืนฐานของโครงสรางแผนที่ คุณสมบัติ และวิธีใชโครงสรางแผนที่แต
ละชนิด ตอไปนี้เปนการสรุปรายการสําคัญของโครงสรางในทางใชการในรูปของตาราง เพ่ือใหสะดวกใน
การศึกษาและใชอางอิงภายหลัง  
 

คุณสมบัต ิ เมอเคเตอร แลมเบิรต โนโมนิกเอียง 

วงขนาน เสนตรงในแนวระดับ สวนโคงของวงกลมท่ีมีจุด
ศูนยกลางรวมกัน 

เสนโคง  (ยกเวนบริเวณเสน
ศูนยสูตร) 

เมริเดียน เสนตรงแนวดิ่งตั้งฉากกับวง
ขนาน 

เสนตรงซึ่งเปนรัศมีของ 
วงขนาน 

เสนตรง 
 

รูปลักษณ ดูรูปท่ี 3 - 7 ดูรูปท่ี 3 - 16 ดูรูปท่ี 3 - 14 

คงรูป 
(Conformal) 

ใช ใช ไมใช 

วงใหญ เสนโคง (ยกเวนเสน        
เมริเดียน และเสนศูนยสูตร) 

เสนตรงโดยประมาณ เสนตรง 

เสนเกลยีว เสนตรง วัดทิศไดจากทุก  
เมริเดียน 

เสนโคง  
วัดทิศจากจุดตัดเสนกับเสน
เมริเดียนกลาง 

เสนโคง 
 

สเกลระยะ แปรผนั (ใหใชสเกลท่ี
ละติจูดกลางของชวง) 

เกือบคงท่ี สเกลไมคงท่ีใหวัดระยะจาก
บรรทัดระยะท่ีพิมพไวใน
แผนที ่

การเพ่ิมของสเกล เพ่ิมตามระยะหางจากเสน
ศูนยสูตร 

เพ่ิมตามระยะหางจากวง
ขนานกึ่งโครงสราง 

เพ่ิมตามระยะทางจากจดุ
กึ่งกลางของโครงสราง    
(จุดสัมผัส) 

ไดมาโดยวิธ ี การคาํนวณ  การคาํนวณ 
 

การคาํนวณหรือกราฟก 

ใชกับการเดินหน เดินเรือรายงาน และอาจ
นํามาใชกับการเดินเรือได
เกือบทุกแบบ 

เดินเรือรายงาน เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส และอาจ
นํามาใชกับการเดินเรือได
ทุกแบบ 

ใชหาเสนทางเดนิเรือวงใหญ 
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สรุป 
 การนําลูกโลกจําลองซ่ึงเปนทรงกลมมาแผออกเปนพ้ืนระนาบ เพ่ือทําเปนแผนที่โดยไมใหเกิด
การฉีกขาด หรือรักษารูปรางภูมิประเทศบนผิวโลกใหเหมือนเดิมน้ัน เปนสิ่งที่ไมอาจกระทําได เน่ืองจาก
ทรงกลมเปนพ้ืนผิวที่ไมอาจพัฒนาได ดังน้ันเพ่ือใหการถายทอดรูปลักษณภูมิประเทศลงบนแผนที่ให
เปนแผนราบโดยยังคงรูปรางไวดังเดิมน้ัน สามารถกระทําไดโดยใชวิธีการถายทอดลงบนพื้นผิวที่
สามารถพัฒนาได ซ่ึงมีอยู 3 ชนิด คือ ทรงกระบอก ทรงกรวย และระนาบ  
 โครงสรางแผนที่ ซ่ึงนํามาใชมากท่ีสุดในการเดินเรือคือโครงสรางเมอเคเตอรซ่ึงถายทอด
รูปลักษณภูมิประเทศลงบนพื้นผิวทรงกระบอก โดยใหเสนเมริเดียนและวงขนานที่ตัดกันเปนมุมฉาก 
เสนเกลียวซึ่งขีดลงบนแผนที่ชนิดน้ีปรากฏเปนเสนตรง ทําใหสะดวกในการใชวางแผนการเดินทาง และ
สั่งเข็มที่ใชในการถือทายเรือ อยางไรก็ตามโครงสรางชนิดน้ีมีขอจํากัดที่ไมอาจใชในบริเวณขั้วโลกได  
 ในการเดินทางระยะไกลที่การประหยัดระยะทางมีนัยสําคัญ กรณีเชนนี้ตองทําการเดินเรือบน
เสนทางวงใหญ โครงสรางแผนที่ที่เหมาะสมสําหรับการเดินเรือชนิดน้ีคือโครงสรางโนโมนิกซ่ึงเกิดจาก
ถายทอดรูปลักษณภูมิประเทศลงบนพื้นระนาบ แผนที่ชนิดน้ีเสนวงใหญซ่ึงขีดลงในแผนที่ปรากฏเปน
เสนตรง ทําใหสะดวกในการใชวางแผนการเดินเรือวงใหญ  เนื่องจากเสนโครงที่ปรากฏบนแผนที่น้ีมีการ
บิดตัวสูง อีกทั้งเสนวงใหญทํามุมกับทุกเสนเมริเดียนไมเทากัน การนํามาใชเดินเรือวงใหญโดยตรงจึงไม
สามารถกระทําไดเพราะวาเรือตองทําการเปลี่ยนเข็มตลอดเวลา ซ่ึงเปนไปไมไดในทางปฏิบัติ  ในทางใช
การจึงตองประกอบกับแผนที่แบบเมอเคเตอร โดยการขีดเข็มวงใหญลงบนแผนที่โนโมนิกกอนแลวซอย
แบงเปนชวง ๆ หาคาพิกัดจุดหัวทายเสนแตละชวงออกมาเปนคาละติจูดและลองจิจูด พล็อตจุดแตละ
ชวงตอเน่ืองกันลงบนแผนที่เมอเคเตอรแลวหาเข็มสําหรับการเดินเรือแตละชวงออกมา ก็จะไดเสนทาง
เดินเรือวงใหญโดยประมาณบนแผนที่เมอเคเตอรพรอมเข็มที่ใชสําหรับการเดินทางแตละชวง 
 แผนที่แลมเบิรตที่ใชการถายทอดรูปลักษณภูมิประเทศบนผิวโลกลงบนพื้นผิวทรงกรวยยัง
สามารถนํามาใชสําหรับการเดินเรือวงใหญไดโดยตรง เน่ืองจากเสนตรงที่ขีดลงบนโครงสรางชนิดน้ีเปน
วงใหญโดยประมาณ เน่ืองจากเสนเมริเดียนปรากฏเปนเสนตรงในขณะที่วงขนานปรากฏเปนเสนโคงที่
ใชเสนเมริเดียนตางรัศมี การวัดมุมเข็มจึงทําไดอยางสะดวกโดยการแบงเสนทางออกเปนชวง ๆ ทํานอง
เดียวกันกับการใชแผนท่ีโนโมนิก และวัดมุมเข็มโดยใชเสนเมริเดียนที่ตัดผานก่ึงกลางของแตละชวง 
นอกจากนั้นแผนที่แลมเบิรตยังใชสําหรับการเดินเรือบริเวณใกลขั้วโลกได ในขณะที่แผนที่เมอเคเตอรไม
อาจกระทําได  
 ในการเดินเรือไกลฝงในบริเวณที่ไมมีแผนที่เดินเรือมาตราสวนใหญใช ไดมีการจัดสรางแผน
พล็อตสําหรับใชในการพล็อตหาที่เรือในบริเวณดังกลาวโดยแผนพล็อตนี้มีแผนวงเข็มประกอบกับเสนวง
ขนานเทาน้ัน ซึ่งนักเดินเรือสามารถหาเสนเมริเดียนไดดวยตนเองและลงคาละติจูดและลองจิจูดที่
ครอบคลุมในบริเวณที่เดินเรือผาน แผนพล็อตนํามาใชตามปกติกับการหาที่เรือดาราศาสตร 
 การจะใชโครงสรางแผนที่หรือแผนที่ชนิดใดในการเดินเรือน้ันขึ้นอยูกับการพิจารณาและ
ตัดสินใจของนักเดินเรือเองตามสภาวะของการเดินเรือขณะนั้น ซ่ึงอาจเปนทั้งการใชแผนท่ีชนิดใดชนิด
หน่ึง หรือหลายชนิดผสมผสานกันเพ่ือใชในการเดินเรือใหปลอดภัยและมีประสิทธิผลสูงสุด 
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บทที่ 4  แผนที่เดินเรือ 

คํานํา 

แผนที่เดินเรือใชสําหรับการแสดงพ้ืนที่บางสวนบนผิวโลกลงบนพื้นระนาบ ดวยการใช
สัญลักษณตาง  ๆ ที่ตกลงกันเปนสากล โดยใหขอมูลความลึกนํ้า เสนขอบฝง และบริเวณแผนดินใกลฝง 
รูปลักษณภูมิประเทศตาง ๆ เคร่ืองหมายทางเรือ และขอมูลตาง ๆ สําหรับการเดินเรือ  นักเดินเรือใช
แผนที่น้ีเพ่ือทํางาน คือ การขีดเข็ม การหาที่เรือแนนอน และการตรวจสอบภูมิประเทศโดยรอบท่ีสัมพันธ
กับตําบลที่เรือขณะใด ๆ ชวยในการหลีกที่อันตราย และเดินทางถึงที่หมายอยางปลอดภัย  ในปจจุบัน
แผนที่เดินเรือมีอยูสองชนิด อยางแรกคือแผนที่ซ่ึงพิมพลงบนกระดาษแบบด้ังเดิม และแบบที่สองคือ       
แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Navigation Chart : ENC) ซ่ึงแผนที่เก็บไวในฐานขอมูลแบบ
เชิงเลข  (Digital) และแสดงแผนที่บนจอภาพ  เคร่ืองแสดงแผนที่และสารสนเทศเพื่อการเดินเรือ 
(Electronic Chart Display and Information System : ECDIS) เม่ือตองการใชงาน ทั้งน้ีในอนาคต 
ENC อาจนํามาใชทดแทนแผนที่เดินเรือแบบกระดาษอยางสมบูรณ ENC มิไดเปนเพียงตัวแทนแผนท่ี
กระดาษในรูปแบบเชิงเลข แตทวาเปนนวัตกรรมใหมของการเดินเรือที่มีวิธีการใช ขีดความสามารถ และ
ขอจํากัดที่แตกตางไปอยางมากกับแผนที่กระดาษ  

ในปจจุบัน องคการทางทะเลระหวางประเทศ (International Maritime Organization : IMO) 
และหนวยงานของรัฐบาลตาง ๆ ที่ควบคุมเก่ียวกับการเดินเรือไดรับรองให ENC มีคุณสมบัติเทียบเทา
แผนท่ีกระดาษ  อยางไรก็ตามเรือยังคงมีแผนที่เดินเรือกระดาษสํารองใชงานไวบนสะพานเดินเรือ เผื่อ
ไวในกรณีที่ ECDIS มีขอขัดของหรือระบบไฟฟาบนเรือมีปญหา เม่ือใดก็ตามที่มีอุบัติเหตุทางเรือเกิดขึ้น 
แผนที่เดินเรือที่ใชอยูในขณะนั้นถือเปนหลักฐานสําคัญทางกฎหมาย ไมวาเปนกรณีของการติดตื้น เรือ
โดนกัน หรืออุบัติเหตุรูปแบบใดก็ตาม แผนที่เดินเรือคือบันทึกสําคัญสําหรับนํามาใชจําลองเหตุการณ
และพิจารณาความรับผิดชอบตามกฎหมาย แผนที่ซ่ึงนํามาจําลองสถานการณการเกิดอุบัติเหตุจะเปน
เปนตัวบงชี้วานักเดินเรือไดรับการฝกฝนมาดีเพียงใด 

  
มาตราสวนแผนที่ 

มาตราสวนแผนที่คืออัตราสวนระหวางระยะทางในแผนที่และระยะทางจริงบนผิวโลก ซ่ึงแสดง
ไดในหลายรูปแบบ และที่ใชกันมากที่สุดคือ 

1. เขียนในรูปอัตราสวนหรือเศษสวน ตัวอยางเชน 1:80,000 หรือ 1/80,000 หมายถึงหน่ึง
หนวย (เชน เมตร ฟุต เปนตน) บนแผนที่ เปนตัวแทนของ 80,000 หนวย (เดียวกัน) บนผิวโลก มาตรา
สวนสวนชนิดน้ีนิยมเรียกกันวา มาตราสวนธรรมดา (Natural Scale) หรือมาตราสวนเศษสวน   

2.  เขียนในรูปคําพูดวาระยะทางบนผิวโลกเทากับระยะทางเทาใดบนแผนที่ หรือเขียนกลับกัน 
เชน 30 กิโลเมตรเทากับ 1 เซนติเมตร หมายความวา 1 เซนติเมตรในแผนที่แทนระยะทาง 30 กิโลเมตร
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บนผิวโลก ในทํานองเดียวกัน 2 น้ิวเทากับ 1 ไมล หมายความวา ระยะทาง 2 น้ิวบนแผนท่ีแทนระยะทาง 
1 ไมลบนผิวโลก มาตราสวนชนิดน้ีเรียกวา มาตราสวนตัวเลข (Numerical Scale)  

3. เขียนดวยเสนหรือแถบบรรทัด เรียก มาตราสวนกราฟก (Graphical Scale) ซ่ึงอาจเขียน
ลงไวที่ใดในแผนที่ตามความเหมาะสม และแบงขีดยอยออกเปนไมลทะเล เมตร ฯลฯ แผนที่ไมวาเปน
ชนิด หรือระวางใดๆ  มีความผันแปรของมาตราสวนระหวางจุดตอจุด  และในบางโครงสรางแผนที่ 
มาตราสวนในทิศทางใด ๆ จากจุดหน่ึง ๆ อาจไมเหมือนกัน เสนหรือแถบระยะที่สเกลแบงยอยอาจมี
ปรากฏอยูเพียงเสนเดียวในแผนที่ทั้งระวางในกรณีที่มาตราสวนและโครงสรางดังกลาวมีการผันแปรโดย
เฉลี่ยทั้งระวางคอนขางนอย ซ่ึงตามปกติใชกับแผนที่มาตราสวนประมาณ 1:75,000 หรือใหญกวา   และ
เน่ืองจากวา 1 ลิปดาของขอบสเกลละติจูดมีคาใกลเคียงมากกับระยะทาง 1 ไมลทะเล  ดังน้ันจึงสามารถ
ใชสเกลละติจูดเปนสเกลวัดระยะทางไดโดยประมาณ ซ่ึงแผนที่เดินเรือสวนใหญไดทําขอบแผนที่ดาน
ตะวันออกและตะวันตกไวสําหรับใชในการวัดระยะทางในแผนที ่ 

ในแผนที่เมอเคเตอรมาตราสวนมีการผันแปรไปตามละติจูด ซ่ึงสามารถสังเกตเห็นไดชัดใน  
แผนท่ีที่ครอบคลุมกินบริเวณกวางไปในแนวเหนือใต  การวัดระยะทางในแผนที่ที่วาน้ีใหใชขอบสเกล
ละติจูดที่อยูใกลเสนทางที่จะวัดมากที่สุด ในหลาย ๆ วิธีการที่ใชกําหนดมาตราสวนแผนที่ ตามปกติแลว
มักใชวิธีการกราฟก นอกจากน้ันยังมีการระบุมาตราสวนบอกไวในแผนที่อีกดวยซึ่งในแผนที่ระวางหนึ่ง 
ๆ มาตราสวนนี้จะไมมีการผันแปรมาก นอกจากน้ันกรรมวิธีในการระบุมาตราสวนยังแปลงกลับไป
กลับมาไดหลายแบบ ตัวอยางเชน  1 ไมลทะเลมีความยาวประมาณ 72,913.39 น้ิว ถาแผนที่มีมาตรา
สวนเทากับ 1:80,000 แลว 1 น้ิวในแผนที่แทนระยะทางเทากับ 80,000 น้ิวบนผิวโลก เพ่ือหาระยะทางที่
พอดีวาเปนเทาใดใหหารตัวสวนของมาตราสวนดวยความยาวของนิ้วที่มีคาเทากับไมลทะเล คือ 
80,000/72,913.39 = 1.097 ดังน้ันมาตราสวน 1:80,000 จึงเหมือนกับมาตราสวน 1.097 ( 1.1) ไมล
ทะเลตอ 1 น้ิว   หรือเขียนไดอีกวิธีหน่ึงคือ 72,913.39/80,000 = 0.911 ( 0.9) น้ิวตอ 1 ไมลทะเล ใน
ทํานองเดียวกัน ถามาตราสวนคือ 60 ไมลทะเลตอ 1 น้ิว เขียนในรูปเศษสวนไดเปน  1 : (60 × 
72,913.39) = 1:4,374,803   

แผนที่ที่กินขอบเขตบริเวณกวางเรียกวา แผนที่มาตราสวนเล็ก แตถาครอบคลุมพ้ืนที่เล็ก
เรียกวา แผนที่มาตราสวนใหญ แตทวาคําที่วาน้ีมีลักษณะสัมพัทธซ่ึงไมมีขอบเขตการแบงอยางชัดเจน 
ตัวอยางเชน แผนที่มาตราสวน 1:100,000 เปนแผนที่มาตราสวนใหญเม่ือนําไปเปรียบเทียบกันแผนที่
มาตราสวน 1:1,000,000 แตกลับเปนแผนที่มาตราสวนเล็กเม่ือนําไปเปรียบเทียบกับแผนที่มาตราสวน 
1:25,000 เม่ือมาตราสวนมีขนาดเล็กลงรายละเอียดที่ปรากฏในแผนที่ก็จะลดนอยลงไปดวยเปนสัดสวน 
ผูสรางแผนที่จะพิจารณาปรับลดรายละเอียดในแผนที่ลงตามความเหมาะสมเมื่อมีการสรางแผนที่มาตรา
สวนเล็กที่ใชแผนที่มาตราสวนใหญเปนแหลงขอมูล  รายละเอียดที่ลงมากนอยเพียงใดขึ้นกับหลายปจจัย 
เชน บริเวณที่แผนที่มาตราสวนใหญครอบคลุม และวัตถุประสงคในการใชแผนที่น้ัน เปนตน 
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การจําแนกประเภทของแผนที่ดวยมาตราสวน 
แผนที่เดินเรือจัดสรางขึ้นมาหลายมาตราสวนตั้งแต 1:2,500 ไปจนถึง 1:14,000,000 แผนท่ี

มาตราสวนเล็กซ่ึงครอบคลุมบริเวณกวางใชสําหรับขีดเข็มวางแผนการเดินเรือและเดินเรือหางจากฝง 
แผนที่มาตราสวนใหญซ่ึงครอบคลุมพ้ืนที่เล็ก ๆ สําหรับการเดินทางเขาสูฝง การแบงประเภทของแผนที่
โดยใชมาตราสวนอาจผิดแผกแตกตางกันไปในแตละประเทศ แตการแบงประเภทดังตอไปน้ีเปนที่นิยม
ใชกันโดยทั่วไป คือ  

1. แผนที่ทั่วไป (Sailing Chart) เปนแผนที่มาตราสวนเล็กที่สุด ใชสําหรับวางแผนการเดินเรือหา
ตําบลท่ีแนนอนในทะเล ขีดเข็มลงที่เรือรายงานสําหรับการเดินทางระยะไกล แผนที่ชนิดน้ีโดยทั่วมี
มาตราสวนเล็กกวา 1:600,000 แสดงรายละเอียดขอบฝงและภูมิประเทศพอสังเขป และมีเลขนํ้าลงไว
เฉพาะบริเวณไกลฝง ลงไวเพียงไฟเครื่องหมายทางเรือหลัก ๆ ทุนที่อยูหางฝง และที่หมายบนบกที่เห็น
ไดในระยะไกล 

2. แผนที่ทะเลลึก (General Charts) ใชสําหรับการเดินเรือบริเวณหางฝง นอกบริเวณแนวหิน
โสโครก ปะการัง หรือที่ตื้น มีมาตราสวนอยูระหวาง 1:150,000 ถึง 1:600,000  

3. แผนที่ชายฝง (Coastal Charts)   ใชสําหรับการเดินเรือบริเวณใกลฝงหรือนานนํ้าภายใน
แผนดิน มีมาตราสวนอยูระหวาง 1:50,000 ถึง 1:150,000

4. แผนที่ทาเรือ (Harbor Charts) ใชสําหรับการเดินเรือบริเวณทาเรือ ที่ทอดสมอ และทางน้ํา
ขนาดเล็ก โดยทั่วไปมีมาตราสวนใหญกวา 1:50,000 
 
ความละเอียดถูกตองของแผนที่ 
 แผนที่ เดินเรือจะมีความละเอียดถูกตองเพียงใดนั้นขึ้นอยู กับความละเอียดถูกตองของ         
การสํารวจอุทกศาสตร (Hydrographic Survey) ที่รวบรวมขอมูลมาประกอบเปนระวางแผนที่ และความ
เหมาะสมของมาตราสวนที่นํามาสรางแผนที่ การประเมินความละเอียดถูกตองของแผนที่ทําไดโดยการ
ตรวจสอบจากบันทึกแหลงขอมูลซ่ึงพิมพไวที่ สารบัญแผนที่ (Chart Title) ถาแผนที่สรางจากขอมูลการ
สํารวจเกาใหใชดวยความระมัดระวัง  ขอมูลสํารวจจํานวนมากในยุคแรก ๆ มักไมมีความละเอียดถูกตอง
มากนักเน่ืองจากขีดจํากัดของเทคโนโลยีการสํารวจ จํานวนตัวเลขน้ํา และความหางระหวางตัวเลขน้ํา
เปนตัวบงชี้ความสมบูรณของการสํารวจ ถาเลขน้ํามีอยูเปนหยอม ๆ กระจายไปไมสมํ่าเสมอ แสดงวาไม
มีการหยั่งนํ้าสํารวจอยางละเอียด ในรูปที่ 4 - 1 และ 4 - 2 บริเวณกวาง ๆ ที่ไมมีเลขนํ้า หรือไมปรากฏ    
เสนชั้นความลึกเทา (Depth Contour) แสดงวาบริเวณดังกลาวการหยั่งนํ้าไมสมบูรณ การเดินเรือเขาไป
ในบริเวณที่ตัวเลขน้ํามีอยางกระจัดกระจายเปนสิ่งพึงหลีกเลี่ยง เวนเสียแตวามีความจําเปนจริง ๆ 
เทาน้ัน และใหดําเนินการดวยความระมัดระวังอยางยิ่งยวด กลาวคือ ใหเดินทางดวยความเร็วต่ํา และ
เคร่ืองหยั่งนํ้าดวยเสียงไวอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม เลขน้ําที่ปรากฏอยูในแผนที่อยางกระจัดกระจายมิ
อาจใชการหยั่งนํ้าสํารวจที่ไมสมบูรณเสมอไป แมบริเวณนั้นจะมีเลขนํ้านอย แตทวามีเสนชั้นความลึกนํ้า
ที่ถี่ หรือพ้ืนทองทะเลบริเวณนั้นราบเรียบสมํ่าเสมอ  หรือการเปลี่ยนแปลงความลาดชันนอย  ในกรณี 
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รูปที่ 4 - 1 แผนระวางสํารวจที่ไดมาจากการหยั่งน้ํา 

รูปที่ 4 - 2 แผนที่ซ่ึงสรางขึ้นจากขอมูลในรูป 4 - 1 ใหสังเกตการกระจายตัวของเลขนํ้า 
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เชนนี้เลขนํ้าที่อาจมีปรากฏมากในบางบริเวณ ก็เพ่ือชวยในการพิสูจนทราบวาพ้ืนทองทะเลบริเวณนั้นมี
ความไมสมํ่าเสมอ แมวาจะมีการสํารวจอยางละเอียดก็ตาม ก็อาจมีหินหรือเนินสูงที่ตกการสํารวจได 
วิธีการดีที่สุดในการหาสิ่งที่กลาวน้ีคือ หยั่งน้ําใหครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ดวยเครื่องหยั่งน้ําชนิดหลายลําคลื่น 
ใชโซนารกวาดทางขาง หรือหยั่งกวาดดวยเสนลวด เสนชั้นความลึกมักมีการเปลี่ยนความลาดชันอยาง
รวดเร็วในพื้นที่บริเวณดังน้ี คือ ทางเขาสูทาเรือที่มีกระแสน้ําแรง หรือมีคลื่นหัวแตกขนาดใหญ          
ในทํานองเดียวกัน รองน้ําขุดลอกอาจมีสันดอนแทรกอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งถาบริเวณดังกลาวพ้ืนทอง
นํ้าเปนทรายหรือโคลน และมีกระแสน้ําขวางรอง  ในบริเวณที่เสนชั้นความลึกมีการเปลี่ยนแปลงระดับ
อยางรวดเร็วในแผนที่มักมีบันทึกกํากับไวดวย  ในกรณีของแผนที่มาตราสวนเล็กรายละเอียดบางอยาง
อาจไมสามารถลงไวในแผนที่ไดเชนเดียวกับแผนที่มาตราสวนใหญ  นักเดินเรือจึงควรใชแผนที่มาตรา
สวนใหญที่สุดเทาที่หาไดสําหรับพ้ืนที่บริเวณที่เดินเรือ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเดินเรือผานบริเวณที่มีที่
อันตราย    หนวยงานอุทกศาสตรมีการประเมินอยางตอเน่ืองทั้งรายละเอียดและชนิดของขอมูลที่ใสไวใน
แผนที่ ทั้งนี้การติดตั้งเคร่ืองหมายทางเรือใหม หรือการพัฒนาของอุปกรณการเดินเรือ อาจทําใหแผนที่
บรรณาธิกรคร้ังกอน ๆ ขาดความทันสมัย ตัวอยางเชน การใชเรดาร  แผนที่จําเปนตองไดรับการ
ปรับปรุงใหมีรายละเอียดที่ชวยใหสามารถพิสูจนทราบเปาหมายที่ปรากฏบนจอเรดาร หลังจากไดรับ
แผนที่มา ตนหนตองรับผิดชอบในการทําใหแผนที่มีความทันสมัยอยูเสมอ รายงานจากชาวเรือที่
เก่ียวกับความคลาดเคลื่อนตาง ๆ การตรวจพบความเปลี่ยนแปลง และคําแนะนําใด ๆ สิ่งเหลาน้ีเปน
ขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงานอุทกศาสตร แมกระทั่งในยุคปจจุบันที่เทคนิคการรวบรวมขอมูลโดย
อัตโนมัติไดนํามาใชแลวก็ตาม ยังคงไมสามารถทดแทนขอมูลจากการตรวจของชาวเรือที่มาก
ประสบการณไดอยางสมบูรณ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่บริเวณที่มีการเดินเรือผานคอนขางนอย  
 
การอานแผนที่ 
 เม่ือนําแผนที่เดินเรือมาใชงาน นักเดินเรือตองมีความรูในการอานแผนที่ กลาวคือสามารถ
เปรียบเทียบภาพในแผนที่กับภูมิประเทศจริงที่เรือเดินผานไดอยางถูกตอง และพิสูจนทราบไดวาวัตถุ
หรือรูปลักษณภูมิประเทศดวยตาเปลาคือวัตถุใดในแผนที่ และนํามาใชสําหรับเปนที่หมายเพ่ือใชในการ
หาที่เรือแนนอนตอไป การจะทําดังกลาวน้ีตองมีความรูตาง ๆ เหลาน้ี คือ สัญลักษณ และอักษรยอที่ใช
ในแผนที่เดินเรือ และขอมูลประกอบอ่ืน ๆ ที่ลงไวในแผนที่ เชน สารบัญแผนที่ และคําเตือนตาง ๆ เปน
ตน ซ่ึงจะไดอธิบายแจกแจงโดยละเอียดตอไป 
 

หมายเลขแผนที่  
หมายเลขแผนที่กําหนดขึ้นเพ่ือจัดหมวดหมูของแผนที่ใหมีระบบ ทําใหงายตอการคนหา สะดวก

ตอการวางแผนเดินเรือ และยังชวยใหผูใชทราบวาแผนที่หมายเลขนั้นครอบคลุมบริเวณฝงใด แผนที่
เดินเรือไทยที่สรางขึ้นโดยกรมอุทกศาสตรกําหนดหมายเลขขึ้นตามฝงที่ระวางนั้นครอบคลุมอยู โดยใช
เลขอารบิก 3 ตัว เชน แผนที่หมายเลข 102, 225, และ 337 เปนตน 

ตัวเลขตวัแรกแสดงฝงใชหมายเลข 4 ตัว คือ 0, 1, 2 และ 3 ซ่ึงมีความหมายดังน้ี 
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- แผนที่ขึ้นตนดวยหมายเลข 1 แสดงวาเปนแผนที่บริเวณฝงตะวันออกของอาวไทย ตัวอยางเชน 
แผนที่เดินเรือหมายเลข 102 (เกาะจวง ถึง เกาะกง)  

- แผนที่ขึ้นตนดวยหมายเลข 2 แสดงวาเปนแผนที่บริเวณฝงตะวันตกของอาวไทย ตัวอยางเชน 
แผนที่เดินเรือหมายเลข 225 (อาวชุมพร)  

- แผนทีข่ึน้ตนดวยหมายเลข 3 แสดงวาเปนแผนที่บริเวณอยูทางฝงตะวันตกของประเทศไทย
และทะเลอันดามัน ตัวอยางเชน แผนที่เดินเรือหมายเลข 307 (พังงา ถึง ระนอง) 

- แผนที่ขึ้นตนดวยหมายเลข 0 แสดงวาเปนแผนที่ที่มีบริเวณครอบคลุมทั้งสองหรือสามฝง 
ตลอดจนนานน้ําตางประเทศ ตัวอยางเชน แผนที่เดินเรือหมายเลข 045 (กรุงเทพฯ ถึง สิงคโปร)  

เลขสองตัวหลัง หมายถึง ลําดับกอนหลังในการสราง เชน แผนที่หมายเลข 204, 205, 206   
เปนตน นอกจากน้ันถาเปนแผนที่ขยายเฉพาะสวน แสดงดวยอักษรโรมันตอจากตัวเลข เชน แผนที่
หมายเลข 115A (ทาเรือพาณิชยสัตหีบ) แสดงวาเปนแผนที่ขยายจากแผนที่หมายเลข 115 (อาวสัตหีบ
และบริเวณใกลเคียง) 

การกําหนดหมายเลขแผนที่อ่ืนๆ ที่เปนความลับทางราชการของกองทัพเรือ ที่นอกเหนือจาก
แผนที่เดินเรือทั่วไปและแผนที่พิเศษ กําหนดดังน้ี 

- แผนที่ลับ ใชตวัอักษร ล.นําหนา มีตัวอักษรไทยตามหลัง เชน ล.๑ เปนตน 
- แผนที่เรือดํานํ้า ใชอักษร ด.นําหนา มีตัวเลขไทยตามหลัง เชน ด.๑ เปนตน 
- แผนที่พิเศษ ใชอักษร พ.นําหนา มีตัวเลขอารบิกตามหลัง เชน พ.1 เปนตน 
- แผนที่ยุทธการ ใชอักษร ย.นําหนา มีตัวเลขอารบิกตามหลัง เชน ย.101 เปนตน 
- แผนที่ลักษณะพื้นทองทะเล ใชอักษร ท.นําหนา มีตัวเลขอารบิกตามหลัง เชน ท.201 เปนตน 
- แผนที่สารบัญ แผนที่แสดงเขตเวลา ใชอักษรไทยและโรมัน เชน ก ข ค A B C โดยแสดง

อักษรไทยไวมุมซายบน และอักษรโรมันไวมุมขวาลาง 
หมายเลขหรือตัวอักษรใหแสดงไว 2 แหง คือ 
- แสดงไวที่นอกขอบมุมซายบน  
- แสดงไวที่นอกขอบมุมขวาลาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 - 3  หมายเลขแผนที่แสดงที่ขอบระวางแผนที่มุมซายบน และมุมขวาลาง 
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โฆษณาบันทกึ และลิขสิทธ์ิ 
แผนที่เดินเรือของกรมอุทกศาสตร มีขอความแสดง โฆษณาบันทึก (Publication Note) และ

ลิขสิทธิ์ (Copyright) เพ่ือใหผูใชทราบวาแผนที่ระวางนั้น พิมพขึ้นเปนครั้งแรกเม่ือใด ที่ใด หนวยงานใด
เปนเจาของลิขสิทธิ์ โดยแสดงไวที่ก่ึงกลางขอบลางของแผนที่ 

  
 
 
 

  
รูปที่ 4 - 4  โฆษณาบันทึกและลขิสิทธิ์พิมพไวที่ก่ึงกลางขอบลางของแผนที่ 

 
บรรณาธิกรบันทึก  

  แผนที่ทุกแผนมีขอความแสดง บรรณาธิกรบันทึก (Edition Note) เพ่ือใหผูใชทราบความเปนมา
วาแผนที่ระวางนั้นหลังพิมพขึ้นคร้ังแรกแลว ตอมามีการเปล่ียนแปลงอยางไร เชน การแกไขเพิ่มเติม
ตามประกาศชาวเรือ เปลี่ยนตนฉบับใหมเม่ือใด จัดพิมพเปนคร้ังที่เทาใด โดยพิมพไวทางขวาของ
โฆษณาบันทึก (หรือมุมขวาลางของระวางแผนที่) บรรณาธิกรบันทึกมี 4 แบบ ดังน้ี 

1. แผนที่ออกใหม (New Chart) คือแผนที่ที่สรางออกมาคร้ังแรก ซ่ึงอาจเปนการขยายขอบเขต
แผนที่เดิม แตไมไดสรางขึ้นมาใชแทนแผนที่ตามขอบเขตหรือมาตราสวนเดิม  

2. แผนที่บรรณาธิกรใหม (New Edition) คือการพิมพแผนที่หมายเลขเดิมขึ้นใหม โดยมีการ
แกไขรายละเอียดที่สําคัญตอการเดินเรือตามขอมูลใหม โดยท่ีสวนอ่ืนๆ ของแผนที่ยังคงเดิม แผนที่
บรรณาธิกรกอนหนาน้ี ถูกยกเลิกโดยปริยาย หมายเลขแผนที่ยังคงเดิม แตถาแผนที่หมายเลขน้ันมีการ
สรางเปนแผนที่เดินเรือสากลในบรรณาธิกรใหม ตองใสหมายเลขแผนที่เดินเรือสากลไวดวย 

3. แผนที่บรรณาธิกรใหมแบบจํากัด (Limited New Edition) คือ อาจใชในกรณีที่มีขอมูลตอง
ลงไวในแผนที่โดยเร็ว แตขอมูลน้ันไมสามารถออกเปนประกาศชาวเรือ หรือแผนปะตามประกาศชาวเรือ 
(NM block) ได เน่ืองจากขอบเขตของพื้นที่หรือความซับซอนของขอมูล หรือมีเหตุผลอ่ืนๆ จะออกเปน
แผนที่บรรณาธิกรใหมในเวลาอันใกล  

 
 
 

รูปที่ 4 - 5  บรรณาธิกรบันทึกพิมพไวทีมุ่มขวาลางของแผนที่ 
 
4. แผนที่พิมพเพิ่มเติม (Reprint) คือแผนที่บรรณาธิกรปจจุบันที่นํามาพิมพใหมโดยไมมีการ

แกไขสิ่งที่เปนสาระสําคัญตอการเดินเรืออ่ืนๆ นอกจากแกไขตามประกาศชาวเรือ ทั้งน้ีใหลงประกาศ
ชาวเรือหมายเลขลาสุดที่ใชแกไขแผนที่พิมพเพ่ิมเติม หรือลงหมายเลขประกาศชาวเรือทั้งหมดที่ออก

โฆษณาโดยกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ กรุงเทพฯ เม.ย.๒๔๗๔ สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย 
Published by Hydrographic Department, Royal Thai Navy, Krung Thep, Apr., 1931  Copyright 

New Publication 7th Ed., Oct., 2012 
ตนฉบบัใหม บรรณาธิกรคร้ังที่ ๗ ต.ค.๒๕๕๕ บรรณาธิกรคร้ังที่ ๗ ต.ค.๒๕๕๕ 
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หลังการพิมพแผนที่พิมพเพ่ิมเติมคร้ังกอนหรือแผนที่บรรณาธิกรคร้ังลาสุด โดยลงไวบริเวณมุมซายลาง
ของขอบนอกแผนที่ โดยตัวเลขป พ.ศ. ใชเลขไทยแบบตัวตรง และ ป ค.ศ. ใชเลขอาราบิกตัวตรง 
ตัวเลขหมายเลขประกาศชาวเรือทั้งไทยและอาราบิกใชตัวเอน 

 
 

 
 

             
                รูปที่ 4 - 6  การแกไขเล็กนอยพิมพไวที่มุมซายลางของแผนที่ 
 
สารบัญแผนที่ และขอมูลประกอบอ่ืนๆ  
สารบัญแผนที่ (Chart Title) เปนสิ่งแรกที่นักเดินเรือตองพินิจพิจารณา เม่ือไดรับแผนที่ฉบับ

บรรณาธิกรใหม เน่ืองจากใหรายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับแผนที่ระวางนั้น เชน ขอบเขต ชื่อบริเวณ 
มาตราสวน หนวยความลึก หนวยความสูง ตลอดจนสิ่งตาง ๆ ที่เก่ียวของกับแผนที่น้ัน รวมทั้งหมาย
เหตุที่เก่ียวของ เพ่ือใหผูใชทราบและเขาใจขอมูลในแผนที่ไดงายขึ้น ซ่ึงแผนที่เดินเรือไทยใชทั้ง
ภาษาไทย และอังกฤษในการแสดงขอมูลในสารบัญแผนที่ (รูปที่ 4 - 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 - 7 สารบัญแผนที ่

 แกไขเล็กนอย          ๒๕๔๙ – ๕๑ – ๖๐ – ๗๕ – ๒๕๕๑ – ๔๐ – ๕๙ 

ตราสัญลักษณกรมอุทกศาสตร 

ชื่อภูมิศาสตร 

ขอมูลการสํารวจ 

ความลึกน้ําในแผนท่ี  
ความสูงในแผนท่ี 
     มูลฐานทางราบ 

มาตราสวน  
โครงสรางแผนท่ี 

สารบัญแผนท่ีภาคภาษาอังกฤษ  
เนื้อหาเหมือนภาคภาษาไทย  
 

 Small corrections    2006 – 51 – 60 – 75 – 2008 – 40 – 59 
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รายการน้ํา  
รายการนํ้าคือขอมูลเก่ียวกับ ระดับนํ้า (Tide) ที่ปรากฏในแผนที่ระวางนั้น ๆ โดยลงไวในตาราง

บริเวณใตสารบัญ หรือกรณีพ้ืนที่ไมเพียงพอ อาจวางไวที่อ่ืนที่เหมาะสม ในตารางแสดงขอความดังน้ี คือ 
ชื่อสถานีนํ้า ตําบลที่ของสถานีนํ้า ระดับทะเลปานกลางเหนือเสนเกณฑ ความสูงนับเปนเมตรเหนือเสน
เกณฑ ซ่ึงประกอบไปดวย ระดับนํ้าขึ้นเต็มที่ปานกลางหนานํ้าเกิด ระดับนํ้าขึ้นเต็มที่ปานกลางหนา    
นํ้าตาย ระดับนํ้าลงเต็มที่ปานกลางหนานํ้าตาย และระดับนํ้าลงเต็มที่ปานกลางหนานํ้าเกิด (รูปที่ 4 - 8) 

 
ระดับนํ้าตาง ๆ อางอิงกับพื้นเกณฑหยั่งนํ้า 

Tidal Levels Referred to Datum of Sounding 
ตําบลที่ 
Place 

แลต.น. 
Lat.N. 

ลอง.อ. 
Long.E 

ระดับทะเลปานกลาง 
เหนือเสนเกณฑ 

MSL above datum 

ความสูงเปนเมตรเหนือพ้ืนเกณฑ 
Heights in metres above datum 

ระดับน้ําข้ึนเต็มที ่
ปานกลางหนาน้ําเกิด 

MHWS 

ระดับน้ําข้ึนเต็มที ่
ปานกลางหนาน้ําตาย 

MHWN 

ระดับนํ้าลงเต็มท่ี 
ปานกลางหนานํ้าตาย 

MLWN 

ระดับน้ําลงเต็มที่ 
ปานกลางหนาน้ําเกิด 

MLWS 
สัตหีบ 

Sattahip 
12°38'42" 100°52'55" 2.13 2.91 2.77 1.39 1.08 

แหลมสิงห 
Laem Sing 

12°28'27" 102°03'45" 1.38 1.94 1.86 0.85 0.65 

แหลมงอบ 
Laem Ngop 

12°10'07" 102°23'45" 1.72 2.29 2.23 1.16 0.97 

 
รูปที่ 4 - 8 รายการน้ําในแผนที่เดินเรือ 

 
คาแกพิกัดภูมิศาสตร  
ปจจุบันคาพิกัดภูมิศาสตรที่ไดจากเคร่ืองหาตําบลที่เรือดวยดาวเทียม  (Global Positioning 

System : GPS) ไดจากการคํานวณบนสัณฐานโลกแบบ World Geodetic System 1984 (WGS84) ซ่ึง
แผนที่เดินเรือไทยไดเปลี่ยนการคํานวณโครงสรางแผนที่เปนแบบสัณฐานโลกดังกลาวแลว แตเน่ืองจาก
ยังคงมีแผนที่บางระวางยังคงใชสัณฐานโลกแบบ Everest Spheroid อยู ดังน้ันการใชแผนที่ชนิดหลังน้ี
เพ่ือใหไดคาพิกัดตําบลที่เรือที่ถูกตองในแผนที่จะมีคําแนะนําไว (รูปที่ 4 - 9) กรณีที่ไดคาพิกัดจากเครื่อง 
GPS แลวตองนําคาแกเฉพาะสําหรับแผนที่ระวางนั้นไปกระทําเสียกอนที่จะพล็อตลงในแผนที่จึงจะได
ตําบลที่ที่ถูกตอง สําหรับแผนที่ที่ใชสัณฐานโลกแบบ WGS84 คาพิกัดที่ไดจากเคร่ือง GPS นํามาพล็อต
ลงแผนที่ไดโดยตรง ซ่ึงมีคําแนะนําไวใหดวยเชนกัน (รูปที่ 4 - 10) 

 
 
 
 

 
 
 

   คาแกตําบลที่ท่ีรับจากดาวเทียม                            SATTELITE DERIVED POSITION 

ตําบลท่ีท่ีไดจากเคร่ืองหาท่ีเรือดาวเทียม              Positions obtained from satellite navigation  

ใชสัณฐาณโลก  WGS 84     ฉะนั้น                    systems are  normally referred to WGS 84   

กอนทําการพล็อตลงในแผนที่เดินเรือ               Datum; such positions should be moved 0.12  

คาละติจูดใหลบดวย 0.12 ลิปดา และ              minutes SOUTHWARD and 0.19 minutes 

คาลองจิจูดใหบวกดวย 0.19 ลิปดา                  EASTWARD to agreed with this chart 

รูปที่ 4 - 9  คําแนะนําเก่ียวกับการใชคาแกตําบลที่ที่รับจากดาวเทียม  
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รูปที่ 4 - 10  คําแนะนําเก่ียวกับการพล็อตตําบลทีท่ี่รับจากดาวเทียมโดยตรง 

 เสนขอบฝง 
 เสนขอบฝงในแผนที่เดินเรือ คือ เสนที่แบงเขตระหวางนํ้าและแผนดินออกจากกันโดยใช       
พ้ืนมูลฐานทางด่ิง (Vertical Datum) ที่กําหนด ในพ้ืนที่ซ่ึงอยูในอิทธิพลของระดับนํ้า ตามปกติแลวใช
แนว นํ้าขึ้นเต็มที่เฉลี่ย (Mean High Water Line) ในบริเวณพื้นที่จํากัดใกลชายฝงซึ่งเกือบไมอยูใน
อิทธิพลของระดับนํ้าอาจใช ระดับนํ้าปานกลาง (Mean Water Level) สวนในพื้นที่ปด หรือพ้ืนน้ําใน
แผนดิน เชน แมนํ้า หรือทะเลสาบ โดยปกติใชเสนที่อางอิงกับระดับจําเพาะที่อยูเหนือ พ้ืนเกณฑ 
(Datum) ที่เลือกใช  สัญลักษณเสนขอบฝงในแผนที่แสดงดวยเสนทึบ สวนเสนประใชแสดงเสนขอบฝง
โดยประมาณ หรือแสดงดวยสัญลักษณรูปลักษณธรรมชาติที่อยูแนวชายฝง 
 ถาแนวน้ําลดมีความตางระดับมากเม่ือเปรียบเทียบกับแนวน้ําขึ้น ในกรณีเชนน้ีในแผนที่จะแสดง
แนวน้ําลดไวดวยเสนประ ถาพ้ืนทองทะเลประกอบไปดวย โคลน ทราย กรวด หรือ หิน ชนิดของวัตถุ
เหลาน้ีจะมีระบุลงไวในแผนที่ดวย แตถาเปนปะการัง หรือโขดหินแลว จะลงไวดวยสัญลักษณที่เหมาะสม 
บริเวณที่อยูในเขตนํ้าขึ้นน้ําลงจะลงไวดวยสีเหลือบ ซ่ึงตามปกติเปนการผสมกันระหวางสีดิน - นํ้า 
 เสนขอบฝงที่แสดงในแผนที่คือขอบนอกสุดของพืชที่อยูริมนํ้าซ่ึงปรากฏตอสายตานักเดินเรือ 
เสนขอบฝงใชสัญลักษณเสนบางกําหนด และใชเสนประหมายขอบฝงตอนในเม่ือไมมีสัญลักษณอ่ืนใดให
ใช (เชน หนาผา แนวคันดิน) สีเหลือบซ่ึงผสมกันระหวางสี ดิน - นํ้า ใชหมายบริเวณระหวางดานในและ
เขตนอกสุดของขอบฝงที่อยูในเขตน้ําขึ้นนํ้าลง 
   
  
 

 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 4 - 11  สัญลักษณแสดงขอบฝงชนิดตาง ๆ ในแผนที่เดินเรือ  

คาพิกัด WGS 84 ที่ไดจากเคร่ือง GPS       WGS 84 POSITIONS 
สามารถพล็อตลงไดโดยตรงบนแผนที่         Can be plotted directly on this chart 

(ค) ฝงหนาผาหนิชัน (ง) ฝงราบ 

(ก) พรุ ท่ีลุม (ข) ฝงโกงกาง ปาชายเลน 
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 สัญลักษณที่ใชในแผนที่เดินเรือ 
 มีการนําเอาสัญลักษณและอักษรยอจํานวนมากมาใชในแผนที่เดินเรือ ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกใน
การลงรายการตาง ๆ ซ่ึงมากมาย เชน รูปลักษณทางกายภาพของพื้นที่ สิ่งปลูกสราง และเครื่องหมาย
ทางเรือ เปนตน เน่ืองจากรัฐชายฝงเกือบทั้งหมดเปนสมาชิกขององคการอุทกศาสตรสากล ซ่ึงเปนผู
กําหนดมาตรฐาน สัญลักษณ และอักษรยอตาง ๆ สําหรับนําไปใชสรางแผนที่เดินเรือ ทุกประเทศจึงนํา
มาตรฐานนี้ไปใชในแผนที่ของตน ดังน้ันแผนที่เดินเรือทั่วโลกจึงมีสัญลักษณและอักษรยอเหมือนกัน โดย
ประเทศที่ไมใชภาษาอังกฤษพิมพรายการเปน 2 ภาษา คือ ภาษาชาติตนเอง และภาษาอังกฤษซึ่งมี
ใจความสมมูลกันกํากับไวในแผนที่เสมอ นักเดินเรือจึงสามารถอานและเขาใจแผนที่เดินเรือของทุก
ประเทศได รายละเอียดเก่ียวกับสัญลักษณ และอักษรยอที่ใชในแผนท่ีเดินเรือไทยหาดูไดจากบรรณสาร
ของกรมอุทกศาสตรชื่อ สัญลักษณ คําศัพท และอักษรยอที่ใชในแผนที่เดินเรือไทย หรือ INT 1 
Symbols, Abbreviations, Terms used on Charts ซ่ึงพิมพเปนรูปเลมจําหนายแกบุคคลทั่วไป การ
หม่ันฝกฝนอานแผนที่โดยเทียบกับคูมือน้ีบอย ๆ จะชวยเพิ่มทักษะในการอานแผนที่ จนในที่สุดผูใชไม
จําเปนตองเปดคูมือเทียบดูอีกตอไป 
 แผนที่เดินเรือของกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ สรางขึ้นโดยสอดคลองกับขอกําหนดขององคการ
อุทกศาสตรสากลทุกประการ อยางไรก็ตาม ในกรณีที่นักเดินเรือใชแผนที่เดินเรือของชาติอ่ืน ๆ อาจ
พบวาสัญลักษณ หรืออักษรยอบางรายการอาจแตกตางไปจากที่กําหนดไวในบรรณสาร INT 1 อยูบาง 
ดังนั้นในกรณีที่เกิดความสงสัย ควรตรวจสอบเทียบดูกับคูมืออานแผนที่ของประเทศดังกลาว  
 สําหรับสัญลักษณตาง ๆ ที่ใชในแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสน้ันมีลักษณเหมือนกันเกือบทุก
ประการกับที่ปรากฏในแผนที่เดินเรือกระดาษ แตทวามีรูปแบบที่ดัดแปลงใหเรียบงายขึ้นเพ่ือความ
สะดวกในการแสดงบนจอภาพ ซ่ึงมีขีดจํากัดในการแยกแยะรายละเอียดภาพ 
 INT 1 จัดรูปเลมขึ้นตามหัวเรื่องที่ตองการแสดง เชน รูปลักษณธรรมชาติ (Natural Features) 
รูปลักษณส่ิงกอสราง (Cultural Features) เปนตน โดยลงรายการไวในรูปแบบตารางตามตัวอยางในรูป
ที่ 4 - 12 
 
 
 
                                                                        สัญลักษณใชเฉพาะในประเทศ  
                                                                                    Supplementary national symbols :  
พื้นอางอิงความลึก 
Plane of reference for depths 

 
 

  พื้นที่มีส่ิงกีดขวาง เชนซากเรืออับปาง 
ไมมีอันตรายตอการเดินเรือ แตควรหลีกเลี่ยงการทอดสมอ 
หรือการลากอวน 
Foul ground, e.g. remains of a wreck, no longer 
dangerous  to surface navigation but to be avoided 
by vessels anchoring, trawling etc.  

  422.8 

  

 
รูปที่ 4 -12  การจัดรูปแบบตารางในบรรณสาร INT 1 

Foul # 
Unrein 

Unrein Unr. 

31 

K 
หิน, เรืออับปาง 
ส่ิงกีดขวาง 

เรืออับปาง Wrecks b - d 

Rocks, Wrecks 
Obstructions 

 H 
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ตัวอักษร 
 การสรางแผนที่เดินเรือมีขอกําหนดโดยทั่วไปในการใชตัวอักษรดังน้ี คือ สําหรับรูปลักษณตาง ๆ 
ที่อยูเหนือนํ้าแมในขณะเวลาน้ําขึ้นเต็มที่ และไมไดรับผลกระทบใดเนื่องจากการข้ึนลงของน้ําใชอักษร
แบบตัวตรง สวนรูปลักษณที่อยูใตนํ้าหรือลอยน้ําใชอักษรแบบตัวเอียง การประเมินวาจะใชตัวอักษรแบบ
ใดในการระบุรูปลักษณในแผนท่ี พิจารณาจากการที่วัตถุน้ันมองเห็นเหนือนํ้าหรือไมขณะนํ้าขึ้นเต็มที่ 
ตัวอยางเชน หิน (Rock) อาจหมายไวดวยคําวา “หิน” (Rock) ไมวามันจะโผลเหนือนํ้าหรือไม แตถาชื่อ
ระบุดวยอักษรตัวตรง หินน้ีก็จะกลายเปน เกาะเล็ก (Islet) ถาใชอักษรตัวเอนจะกลายเปนหินโสโครก 
(Reef) ซ่ึงอยูใตนํ้าเม่ือนํ้าขึ้นเต็มที่ 
 
 
 

 
 

รูปที่ 4 - 13  การลงอักษรกาํกับหินซ่ึงมีความสูงเหนือพ้ืนเกณฑแผนที่ 
 

เสนเกณฑแผนที ่  
เสนเกณฑแผนที่ (Chart Datum) เปนพ้ืนอางอิงสําหรับแสดงความลึกนํ้าในแผนที่ เสนดังกลาว

น้ีมีความสัมพันธกับความสูงของที่แหงน้ํา และที่นํ้าทวมถึง เสนเกณฑแผนที่ที่เลือกใชน้ันควรเปนคา
ความลึกนอยที่สุดภายใตสภาวะทางอุตุนิยมวิทยาตามปกติซ่ึงมีความตางกันในแตละพ้ืนที่ และมี
ความสัมพันธกับ ระดับทะเลปานกลาง (Mean Sea Level) ซ่ึงเปนเสนเกณฑของแผนที่บก รายละเอียด
ของเสนเกณฑแผนที่ที่ใช จะมีคําอธิบายไวใหในสารบัญแผนที่มาตราสวน 1:50,000 และใหญกวา ใน
กรณีซ่ึงเกือบไมมี เรนจนํ้า (Tidal Range)  เชน มีคานอยกวา 0.3 เมตร อาจใชระดับทะเลปานกลางเปน
เสนเกณฑแผนที่ก็ได ในกรณีที่เรนจนํ้าสามารถประเมินได ควรใช ระดับนํ้าลงต่ําสุดทางดาราศาสตร 
(Lowest Astronomical Tide : LAT) หรือระดับที่เทียบเทาเปนเสนเกณฑแผนที่ ถาระดับนํ้าลงต่ําสุดใน
พ้ืนที่ใดมีความตางจาก LAT อาจนําเสนเกณฑที่มีการปรับปรุงมาใชแทน ทั้งนี้องคการอุทกศาสตรสากล
ไดแนะนําใหหนวยงานอุทกศาสตรทั่วโลกใช LAT เปนเสนเกณฑแผนที่ ซ่ึงมีขอดีในการขจัดเลขน้ําที่ติด
ลบในมาตราน้ําอีกดวย 

 
 เลขน้ําในแผนที่ และลักษณะพื้นทองทองทะเล 
 แผนที่เดินเรือลงเลขความลึกนํ้าดวยหลายรูปแบบ เลขนํ้าแตละตัวแสดงความลึกของจุดน้ัน ๆ 
แสดงในหนวยเปนเมตรและเดซิเมตรโดยเลขตัวหลังหอยอยูทางทายเลขตัวหนา เลขดังกลาวน้ีอาจ
เปนไดทั้งตัวตรงหรือตัวเอียงในแผนที่ โดยเลขตัวเอียงใชกับเลขน้ําที่ไดจากการสํารวจโดยตรง เชน 127  

หมายถึงนํ้า ณ จุดน้ันลึก 12 เมตร 7 เดซิเมตร เลขน้ําตัวตรงหมายถึงเลขน้ําที่คัดลอกขอมูลมาจาก  

สัญลักษณและการลง

ตัวอักษรในแผนที ่

สภาพความเปนจริง 
ตามธรรมชาติ 



เดินเรือ พลเรือโท จรินทร บุญเหมาะ                                                                                                แผนที่เดินเรือ  หนา 64 
 

แผนที่มาตราสวนเล็กกวา หรือไมแนนอนในความถูกตอง เชน 95 เปนตน ในที่นํ้าลึกมากจนหยั่งไมถึง
พ้ืนใชเลขตัวเอียงมีขีดทับเหนือตัวเลข (รูปที่ 4 - 14)                                
 นอกจากจุดที่แสดงความลึกในแผนที่ การแสดงความลึกยังเสริมดวยเสนความลึกเทา (Depth 
Contours) ซ่ึงเปนเสนที่เชื่อมตอจุดที่มีความลึกเขาดวยกัน และยังใชแสดงความสูงต่ําของพื้นทองทะเล
อีกดวย เสนความลึกเทาชนิดตาง ๆ ดูไดจากบรรณสาร INT 1 ในหมวด I เสนดังกลาวนี้มีประโยชนใน
การใชหาที่เรือแนนอนดวยการหยั่งน้ํา 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 - 14  สวนของแผนที่ แสดงเลขนํ้า เสนชั้นความลึกเทา และลักษณะพื้นทองทะเล 
 
 โดยปกติแลวแผนที่มักมีมาตราสวนเล็กเกินไป จนไมอาจลงเลขน้ําจากการหยั่งสํารวจไดครบทุก
ตัว ดังนั้นการลงเลขน้ําในแผนที่จึงเลือกความลึกที่นอยที่สุดกอน ซ่ึงจะชวยทําใหเกิดความปลอดภัยและ
เลขน้ําในแผนที่ไมหนาแนนมากเกินไป (ดูรูปที่ 4 - 1 และ 4 - 2)  การเปลี่ยนแปลงความลึกของน้ําโดย
ฉับพลันแสดงใหเห็นจากการที่บริเวณนั้นมีเลขน้ําที่หนาแนน การกําหนดขอบเขตของที่ตื้นในแผนที่อาจ
มีความคลาดเคลื่อน และบริเวณใกลเคียงอาจมีที่ตื้นตกสํารวจซึ่งไมไดลงไวในแผนที่ การเดินเรือผาน
บริเวณดังกลาวนี้จึงควรหลีกเลี่ยง แตถาจําเปนตองใชความระมัดระวังอยางมาก โดยการกําหนดระยะ
ปลอดภัยในการเดินทางผาน อีกทั้งเดินเครื่องหยั่งน้ําสอบความลึกอยางตอเนื่อง  
 ลักษณะพื้นทองทะเลแสดงดวยอักษรยอลงในแผนที่เดินเรือ (รูปที่ 4 - 14) โดยระบุวา
องคประกอบของตะกอนมีวัสดุใดบาง เชน โคลน (Mud : M) ทราย (Sand : S) หรือ เปลือกหอย (Shell 
: Sh) เปนตน ขอมูลลักษณะพื้นทองทะเลมีความสําคัญตอการพิจารณาจุดทอดสมออยางมาก ทั้งนี้
รายละเอียดเก่ียวกับอักษรยอใชแทนลักษณะพื้นทองทะเลดูไดจากบรรณสาร INT 1 ในหมวด J 
 
 ความลึกนํ้าและพื้นเกณฑตาง ๆ  
 ความลึกของน้ําที่ลงในแผนที่ไดมาจากการหย่ังน้ําแลวทอนลงหาพื้นเกณฑแผนที่ที่เลือกใช เชน 
ระดับนํ้าลงต่ําสุดทางดาราศาสตร หรือ LAT โดยเลขน้ําที่คัดมาลงแผนที่มีจํานวนไมมากนักจากขอมูล
ความลึกที่ไดจากการสํารวจอุทกศาสตร ทั้งนี้เพ่ือไมใหเกิดความแออัดมากเกินไปของตัวเลขในแผนที่  
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รูปที่ 4 - 15  พ้ืนเกณฑนํ้าชนิดตาง ๆ ตามที่แสดงในบรรณสาร INT 1 หมวด H 

ตามปกติแลวความลึกที่นอยที่สุดจะไดรับการคัดเลือกกอน ซ่ึงในบริเวณเขตน้ําคอนขางตื้นเลขน้ําจะอยู
ใกลกัน แตเม่ือเพ่ิมความลึกมากขึ้นเลขน้ําจะกระจายหางกันเพ่ิมมากขึ้น ตัวเลขน้ําที่มากพอชวยให
สามารถเขียน เสนชั้นความลึกเทา (Depth Contour) ดวยชวงหางของชั้นความลึกที่เหมาะสม 
 ทุกจุดที่แสดงความลึกในแผนที่ตัวเลขน้ําที่ลงไว วัดมาจากระดับนํ้าเฉพาะที่เลือกใชสําหรับการ
หักนํ้าซ่ึงเรียกวา พ้ืนเกณฑแผนที่ (Chart Datum : CD) ซ่ึงพ้ืนเกณฑนํ้าน้ีมีหลายชนิดตามที่แสดงให
เห็นในรูปที่ 4 - 15  การเลือกใชพ้ืนเกณฑนํ้าชนิดใดสําหรับนํามาใชเปนหลักสําหรับการหักนํ้าที่หยั่งได
เพ่ือนํามาลงแผนที่ขึ้นกับสภาวะของ ระดับนํ้า (Tide) ในพ้ืนที่ที่ทําการหยั่งนํ้าสํารวจ โดยทั่วไปแลวเลข
นํ้าที่ลงไวในแผนที่ควรเปนความลึกนํ้านอยที่สุดที่คาดหมาย ภายใตสภาวะแวดลอมโดยเฉลี่ยตามปกติ
ของบริเวณนั้น ๆ  ทั้งนี้ในแผนที่เดินเรือไทยซ่ึงสํารวจโดยกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ ตามปกติแลวใช 
ระดับนํ้าลงต่ําสุด (Lowest Low Water : LLW) เปนพ้ืนเกณฑแผนที่ สําหรับแผนที่เดินเรือตางประเทศ
ใหนักเดินเรือตรวจสอบดูจากสารบัญแผนที่ระวางนั้นวาใชพ้ืนเกณฑนํ้าชนิดใด โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การพิจารณาเดินเรือเขารองนํ้าจํากัดเม่ือใชประกอบกับ มาตราน้ํา (Tide Table)  อยางไรก็ตามในบาง
กรณีที่แผนที่สรางขึ้นจากขอมูลการสํารวจเกาในพื้นที่บริเวณที่ เรนจนํ้า (Tidal Range) คอนขางนอย 
อาจไมมีการระบุพ้ืนเกณฑแผนที่ไวให 
 เน่ืองจากตามปกติพ้ืนเกณฑแผนที่คํานวณไดมาจากการเฉลี่ยคาความสูงจากบันทึกคาระดับน้ัน
อยางตอเน่ืองในชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ  ดังน้ันความลึกนํ้าที่เวลาขณะใดขณะหนึ่ง จึงอาจนอยกวาคาที่ลง
ไวในแผนที่ ตัวอยางเชน ถาใชระดับ นํ้าลงเต็มที่ยอดต่ําปานกลาง (Mean Lower Low Water : MLLW) 
เปนพ้ืนเกณฑแผนที่แลว การที่ความลึกขณะ นํ้าลงเต็มที่ยอดต่ํา (Lower Low Water) จะนอยกวา 
MLLW มีโอกาสบอยคร้ังเทา ๆ กับที่จะลึกมากกวา ในกรณีที่ความลึกนํ้าทํานายในมาตราน้ํานอยกวา
พ้ืนเกณฑจะแสดงดวยคาติดลบ เชน -0.5 หมายถึงนํ้าทํานายต่ํากวาพ้ืนเกณฑแผนที่ 50 เซนติเมตร 

Tide gauge ระดับนํ้าและขอมูลแผนที่ เครื่องวัดระดับน้ํา Tidal Levels and Charted Data 

charts. They are usually defined in notes under chart 
Planes of reference are not exactly as shown below, for all พื้นอางอิงตาง ๆ ท่ีแสดงไวน้ีอาจไมนําใชกับแผนท่ีทุกระวาง 

โดยปกติแลวจะเปนไปตามขอกําหนดท่ีระบุไวในสารบัญแผนท่ี 

สายเคเบิลไฟฟาเบ้ืองบน 
Overhead power cable 

ระดับความสูงของแหลงกําเนิดแสง 
Elevation of light source 

ความสูงปลอดภัย 
Safe vertical clearance 

ความสูงปลอดภัยในแผนท่ี 
Charted vertical clearance ระดับนํ้าสูงสุดทางดาราศาสตร 

นํ้าข้ึนเต็มท่ีปานกลางหนานํ้าเกิด 

HAT 

MHWS 
Spring range of tide 
เรนจนํ้าหนานํ้าเกิด 

Neap range of tide 
เรนจนํ้าหนานํ้าตาย 

น้ําขึ้นเต็มที่ปานกลางหนาน้ําตาย 
MHWN 

ระดับทะเลปานกลาง 
MSL 

Sea surface at any time 
ผิวหนาทะเลท่ีเวลาขณะใดๆ 

น้ําลงเต็มที่ปานกลางหนาน้ําตาย 
Height of tide Observed depth 

ความลึกท่ีหย่ังได ความสูงของนํ้าทํานาย 

น้ําลงเต็มที่ปานกลางหนาน้ําเกิด 
MLWN 

พื้นเกณฑแผนท่ี 
MLWS 

CD (LLW in Thai chart) 

Charted depths 
(Sounding) 

ปกติใชระดับนํ้าลงต่ําสุด 
ในแผนที่เดินเรือไทย 

ความลึกในแผนที ่
(ตัวเลขนํ้า) 

Drying height 
ความสูงเม่ือน้ําลด 

Charted LW (drying) line 
เสนน้ําลงเต็มที่บนแผนที่ (เม่ือน้ําลด) 

MSL at Ko Lak in Thai Chart) 
(Ko Lak Datum or 
Land survey datum 

302.2 
380.1 
405 

Charted HW 
(coast) line 

(ระดับทะเลปานกลางที่เกาะหลัก) 
พื้นเกณฑสํารวจบนบก 

(เสนขอบฝง) 
แนวน้ําขึ้นเต็มที่ในแผนท่ี 

HW MSL 
Oder/or 

 T 

20 
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 โดยทั่วไปแลวเสนขอบฝงในแผนที่เดินเรือคือระดับนํ้าขึ้นเต็มที่ปานกลาง (Mean High Water) 
สวนความสูงของไฟตามปกติวัดจาก ระดับทะเลปานกลาง (Mean Sea Level : MSL) ความสูงของวัตถุ
เหนือศรีษะ (สะพาน สายไฟฟา ฯลฯ) ตามปกติวัดจากนํ้าขึ้นเต็มที่ปานกลาง หรือ ระดับนํ้าสูงสุดทาง
ดาราศาสตร (Highest Astronomical Tide : HAT) ซ่ึงระดับอางอิงที่วาน้ีชวยใหนักเดินเรือประเมิน
ระยะหางนอยที่สุดจากยอดเสากระโดงไปยังวัตถุน้ันได  จากที่อธิบายมาขางตน เห็นไดวาตามปกติ
ความสูงวัดจากระดับนํ้าขึ้นเต็มที่ และความลึกวัดจากระดับนํ้าลงเต็มที่ ดังน้ันพ้ืนอางอิงของการวัดระดับ
จึงมักแตกตางกัน  
 
 ที่อันตราย 
 ที่อันตรายในแผนที่ลงไวดวยสัญลักษณตาง ๆ ที่เหมาะสม ซ่ึงสามารถดูไดจากบรรณสาร INT 1 
ในหมวด K หินซึ่งนํ้าทวมมิดขณะน้ําขึ้นเต็มที่อาจลงไวดวยสัญลักษณเกาะเล็ก ๆ ในแผนที่ ในกรณีหิน
โดดซ่ึงอยูเหนือระดับพ้ืนเกณฑแผนที่ แตทวาอยูใตนํ้าเม่ือนํ้าขึ้น ในกรณีเชนน้ีแผนที่ลงสัญลักษณเกาะ
เล็กหรือหินและแสดงตัวเลขความสูงเหนือพ้ืนเกณฑแผนที่โดยขีดเสนใตตัวเลขนั้น หรือใชสัญลักษณ
ดอกจันลอมรอบดวยไขปลา และตัวเลขความสูงเหนือพ้ืนเกณฑแผนที่อยูในวงเล็บโดยขีดเสนใตตัวเลข
น้ัน (รูปที่ 4 - 13) หินซ่ึงจมนํ้าตลอดเวลา เสนรอบรูปแสดงมิติโดยประมาณของหินนั้น สีที่ลงไวคือสี
ผสมดิน - นํ้า 
 ในกรณีของพืดปะการังซ่ึงอยูระดับเดียวกับพ้ืนเกณฑแผนที่ ใชสีผสมดิน - นํ้า (เขียวออน) 
สัญลักษณเสนไขปลาลอมรูปทรงโดยประมาณของพืดปะการังน้ัน สําหรับพืดปะการังหรือหินที่อยูต่ํากวา
พ้ืนเกณฑแผนที่ ใชสัญลักษณหินจมน้ํา หรือขอความที่เหมาะสม เขียนจุดไขปลาลอมรอบถาสามารถ
กําหนดขอบเขตได 
 
  
  

 

 

 
รูปที่ 4 - 16  การลงสัญลักษณที่อันตรายในแผนที ่

 ในกรณีเรือจมมีการใชสัญลักษณลงในแผนที่ไดหลายแบบ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับลักษณะของการจมและ
มาตราสวนของแผนที่ กลาวคือ ในกรณีแผนที่มาตราสวนใหญใหใชสัญลักษณรูปเรือขนาดใหญ และ
อักษร Wk กํากับ  แผนที่มาตราสวนเล็กใชกากบาททรงรี เสาหรือตอใตนํ้า ใชสัญลักษณวงกลมและ
กํากับดวยขอความบอกสิ่งที่เปนอันตรายนั้น โปะจับปลาที่ติดตั้งเปนการถาวรปรากฏดวยสัญลักษณใน
แผนที่ เม่ือมีการติดตั้งอยางถาวร รายละเอียดสัญลักษณชนิดตาง ๆ ใหดูจากบรรณสาร INT 1 หมวด K 

 
  (ก) หนิใตน้ําระดบัเดยีวกบัพืน้เกณฑแผนที ่ (ข) พืดปะการังใตน้ํา 
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รูปที่ 4 - 17  สัญลักษณเรือจมและสิ่งกีดขวาง 

 เครื่องหมายทางเรือ 
 เคร่ืองหมายทางเรือ (Aids to Navigation) ลงไวในแผนที่โดยใชสัญลักษณตามรายการในหมวด 
P ถึง S ในบรรณสาร INT ซ่ึงรวมเอาทั้งอักษรยอแสดงสีและคําบรรยายลักษณะไฟไวดวย เพ่ือความ
เดนชัดในแผนที่ สัญลักษณเหลาน้ีถูกขยายใหญมากกวาปกติเม่ือเทียบกับมาตราสวนแผนที่ ตําบลที่
ของทุนหรือทุนไฟใชสัญลักษณขีดส้ันแนวนอนกึ่งกลางเสนมีวงกลมเล็กหมายตําบลที่ เหนือเสนเปน
สัญลักษณของทุนหรือกระโจมชนิดตาง ๆ ถามีไฟประกอบจะมีสัญลักษณเปลวไฟสีมวงออกจากวงกลม
เล็ก อน่ึงพึงเขาใจวาเครื่องหมายทางเรือในแผนที่ซ่ึงเปนวัตถุลอยน้ําน้ัน เปนตําบลที่โดยประมาณ 
เน่ืองจากมีการกวัดแกวงไปรอบตุมถวงซึ่งยึดเคร่ืองหมายทางเรือน้ีไวกับพ้ืนทองทะเล ชนิดและจํานวน
ของเครื่องหมายทางเรือ รวมทั้งสารสนเทศประกอบที่ลงในแผนที่ มีการผันแปรไปตามมาตราสวนแผนที่ 
โดยในพื้นที่บริเวณเดียวกัน แผนที่มาตราสวนเล็กมีจํานวนที่ลงไวนอยกวาแผนที่มาตราสวนใหญ 
 
 
 
 

รูปที่ 4 - 18  สัญลักษณทุนเคร่ืองหมายทางเรือและทุนไฟ 
 
 เคร่ืองหมายทางเรือประเภทไฟ (Light) เชน  ประภาคารและกระโจมไฟ  ลงตําบลท่ีไวดวย
สัญลักษณรูปดาวเล็กหาแฉกที่มีสัญลักษณเปลวไฟสีมวงออกจากจุดก่ึงกลางดาว ในแผนที่มาตราสวน
ใหญมีลักษณะจําเพาะของไฟประกอบไว โดยเรียงตามลําดับขอมูลในตารางของ รูปที่ 4 - 19 ดังน้ี 
  

สัญลักษณของ  ตัวอยางเชน ความหมาย 
คุณลักษณะ Fl (2) ไฟวับเปนหมู 2 วับ 

สี R Red (แดง) 
คาบ 10s 2 วับทุก 10 วนิาที 
สูง 80m สูง 80 เมตร 

ระยะเห็น 19M 19 ไมลทะเล 
ชื่อ/เลข “6” ไฟหมายเลข 6 

 

(ก) สัญลักษณเรือจม (ข) สัญลักษณส่ิงกีดขวาง 

(ก) สัญลักษณทุนเคร่ืองหมายทางเรือ (ข) สัญลักษณทุนไฟ 



เดินเรือ พลเรือโท จรินทร บุญเหมาะ                                                                                                แผนที่เดินเรือ  หนา 68 
 

 

 

รูปที่ 4 - 19  สัญลักษณไฟที่ลงในแผนทีต่ามขอมูลในตาราง 

  เม่ือแผนที่มีมาตราสวนเล็กลง รายละเอียดในแผนที่ก็จะลดนอยตามลงไปดวยเพื่อมิใหเกิดความ
แออัด ขอมูลที่เลือกคัดออกเปนไปตามลําดับ คือ ความสูงเปนอันดับแรก ตามดวยคาบ หมูไฟ ชื่อ/เลข 
และระยะเห็นไดไกล ซ่ึงตามปกติแลวคุณลักษณะ และสีจะไดรับการลงไวเสมอ 
 ที่กลาวมาแลวขางตนเปนตัวอยางของสัญลักษณเคร่ืองหมายทางเรือที่ลงไวในแผนที่พอเปน
สังเขป สําหรับรายละเอียดสัญลักษณเคร่ืองหมายทางเรือโดยสมบูรณใหเปดดูจากบรรณสาร INT 1 ใน
หมวด P ถึง S  
 
 พ้ืนที่บนบก 
 รายละเอียดของพื้นที่บนบกในแผนที่เดินเรือจะมีมากเทาใด ขึ้นอยูกับมาตราสวน และ
วัตถุประสงคของแผนที่ระวางนั้น ซ่ึงเสนชั้นความสูงเทา (Contour) ใชสําหรับการแสดงความสูงต่ําใน
แผนที่ โดยแสดงความสูงเปนเมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง หรือพ้ืนเกณฑความสูงบนบก ชวงหาง
ระหวางเสนชั้นความสูงเทาจะมีความสมํ่าเสมอ ยกเวนบางชวงอาจเปนเสนประ ซ่ึงถือวาเปนตําบลที่
โดยประมาณเทาน้ัน จุดแสดงความสูง โดยทั่วไปแลวลงไวเฉพาะจุดสูงสุดของเขาหรือที่หมายเดนชัด
เทาน้ัน สีที่ลงพ้ืนที่บนแผนดินคือสีเหลือง  
 
 
 

 

 

รูปที่ 4 - 20  เสนชั้นความสูงเทา 

 เมืองและถนน 
 ในแผนที่เดินเรือลงเมืองไวโดยการดัดแปลงรูปรางใหดูเรียบงาย ในขอบเขตที่ใกลเคียงกับความ
เปนจริง โดยท่ัวไปแลวมักจะไมลงชื่อถนนไว เวนกรณีถนนเลียบฝงในแผนที่มาตราสวนใหญ หรือทาง
หลวงสายหลักเลียบฝงในแผนที่มาตราสวนเล็ก โดยบางครั้งลงหมายเลขถนนเอาไวดวย อาคารใกล
ชายฝง หรือที่หมายเดนชัดชายฝงจะลงไวใหในแผนที่ อาคารบางชนิดมีสัญลักษณลงไวใหเปนพิเศษ 
สนามบินลงไวในแผนที่โดยใชสัญลักษณทางวิ่ง ทั้งนี้มาตราสวนของแผนที่เปนตัวกําหนดวาจะลงเขื่อน
กันคลื่นและลงสะพานเทียบเรือดวยเสนเด่ียวหรือเสนคู และลงสวนที่จมนํ้าดวยเสนประ 

Fl (2) R 10s 80m 19M “6” 

(ก) เสนชั้นความสูงเทา และจุดสูงสุด (ข) เสนชั้นความสูงเทา และจุดสูงสุดโดยประมาณ 
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รูปที่ 4 - 21  สัญลักษณเมืองและถนน 

 ที่หมายบนบก 
 ตามที่กําหนดไวในบรรณสาร INT 1 ที่หมายแนนอนบนบกลงไวดวยสัญลักษณจุดลอมดวย
วงกลมซึ่งนํามาใชพล็อตเสนตําบลที่ผานไดอยางเที่ยงตรง สัญลักษณวงกลมโดยไมมีจุดใชกับที่หมายซ่ึง
ตําบลที่ขาดความแมนยําและใชอักษรโรมันตัวพิมพใหญตามดวยตัวพิมพเล็กเพ่ือระบุที่หมายน้ัน ๆ ให
ชัดเจนขึ้นวาคืออะไร เชน “Mon”, “Cup” หรือ “Dome” เปนตน สําหรับที่หมายซ่ึงเห็นไดชัดและมีตําบล
ที่ชัดเจนใหใชตัวพิมพใหญทั้งหมด เชน “MON”, “CUP” หรือ “DOME” เปนตน  
 
 
 

 

รูปที่ 4 - 22 ตัวอยางสัญลกัษณที่หมายบนบก 

 สารสนเทศตาง ๆ ในแผนที ่
 นอกจากสัญลักษณที่เก่ียวกับสภาพภูมิประเทศทั้งบนบกและในน้ําตามที่กลาวมาแลวในหัวขอ
กอน ๆ แผนที่เดินเรือยังประกอบไปดวยบันทึกและสัญลักษณ ซ่ึงเปนสารสนเทศประกอบการพิจารณา
ใชสําหรับวางแผนการเดินเรือ ขอมูลเหลาน้ี เชน วงเข็มทิศ กระแสนํ้า ลักษณะพื้นทองทะเล เปนตน  
 วงเข็มทิศ (Compass Rose) ลงไวในแผนที่เมอเคเตอร ณ ตําแหนงตาง ๆ ใหความสะดวก
สําหรับการพล็อตแบริงและขีดเข็มดวยเครื่องมือพล็อต เชน บรรทัดขนาน และปากคีบ เปนตน วงเข็มน้ี
พิมพดวยหมึกสีบานเย็น เปนวงกลมซอนกัน 2 วงจุดศูนยกลางรวมกัน วงนอกแสดงทิศจริง วงในแสดง
ทิศแมเหล็ก ทั้งสองวงแบงที่ขอบจากทิศเหนือ 000° ตามเข็มนาฬิกาไปจนครบ 360° ที่จุดเร่ิมตน วงเข็ม
ทิศดานในแสดงคาวาริเอชั่นปที่สรางแผนที่พรอมใหอัตราเปลี่ยนรายปไวดวย ดังตัวอยางในรูปที่ 4 - 23 

(ก)  เมืองและถนน (ข)  สนามบิน 

(ค)  โบสถคริสต (ง)  เขื่อนกันคล่ืน 
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รูปที่ 4 - 23 วงเข็มทิศ 

พิมพขอความ 4°15'W 2009 (8'E)  หมายถึงแผนที่ระวางนี้มีคาวาริเอชั่น 4°15' ไปทางตะวันตก (W) ใน

ป ค.ศ.2009 และคาวาริเอชั่นเปลี่ยนปละ 8' ไปทางตะวันออก (E)  เม่ือใดก็ตามที่มีบรรณาธิกรใหมของ

แผนที่ระวางใด ๆ คาวาริเอชั่นจะตองมีการแกไขใหเปนปจจุบันทุกคร้ัง อยางไรก็ตามมีแผนที่บางระวาง

ซ่ึงใหคาวาริเอชั่นในรูปของเสนวาริเอชั่นเทา หรือเสนไอโซโกนิก  (Isogonic Lines)      โดยเสนที่มีคา

วาริเอชั่นเปนศูนยเรียก เสนอะโกนิก (Agonic Line) แผนท่ีบางระวางอาจไมมีทั้งวงเข็มทิศหรือเสน         

ไอโซโกนิก แตใหขอมูลแมเหล็กไวดวยขอความ ในบางบริเวณที่สนามแมเหล็กมีความผิดแปรปรวนจะ

ระบุไวดวยบันทึกเตือนไวในแผนที่พรอมสัญลักษณประกอบ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 - 24 ขอมูลวาริเอชั่น 

(ก) เสนไอโซโกนิก 
(ข) สนามแมเหล็กแปรปรวน 
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ขอมูลกระแสน้ําลงไวในแผนท่ีดวยสัญลักษณลูกศรแสดงทิศทาง กํากับดวยตัวเลขความเร็วเปน

นอต โดยลูกศรมีหางหมายถึงนํ้าขึ้น ไมมีหางหมายถึงนํ้าลง ซ่ึงเปนขอมูลกระแสนํ้าเฉลี่ยตามสภาวะ

ปกติบริเวณนั้น ๆ ซ่ึงสภาวะของระดับนํ้า ลมฟาอากาศ ณ เวลาใด ๆ อาจทําใหทิศทางและความเร็ว

แตกตางไปจากที่ลงไวในแผนที่ 

 

รูปที่ 4 - 25 สัญลักษณกระแสนํ้าในแผนที่เดินเรือ 

 พ้ืนที่จอดเรือแสดงไวดวยกรอบเหลี่ยมเสนประสีบานเย็นและสัญลักษณสมอ โดยอาจมี

หมายเลข อักษร หรือขอความกํากับ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสถานะของพื้นที่จอดเรือ บางครั้งอาจมีคําเตือนเม่ือมี

กฎเกณฑเฉพาะสําหรับที่จอดเรือน้ัน 

 

  

 

รูปที่ 4 - 26 สัญลักษณที่จอดเรือ 

 พ้ืนที่ทิ้งมูลดิน ขยะ วัตถุระเบิด เขตหวงหามแสดงไวดวยกรอบเหลี่ยมเสนประรูปตัวที (T) สี

บานเย็น กํากับดวยขอความบอกชนิดของพ้ืนที่ พ้ืนที่ฝกทางทหารใชเสนประและสัญลักษณพิเศษกํากับ 

โดยกอนการฝกจะมีขึ้นกรมอุทกศาสตรจะออกประกาศคําเตือนเพ่ือการเดินเรือแจงใหทราบลวงหนาราว

หน่ึงสัปดาห นักเดินเรือจึงควรเฝาฟงประกาศจากรมอุทกศาสตรไวเสมอ 

  

 

รูปที่ 4 - 27 จากซายไปขวา พ้ืนที่ทิ้งวัตถรุะเบิด พ้ืนที่หวงหาม และพ้ืนที่ฝกทุนระเบิด 

 ที่กลาวขางตนมานี้เปนเพียงบางสวนของสัญลักษณที่ใชในแผนที่เดินเรือ ซ่ึงยกมาเปนตัวอยาง

พอสังเขป ซ่ึงตองทําการศึกษาบรรณสาร INT 1 อยางละเอียดครบถวนโดยหม่ันฝกโดยเปดเทียบดูกับ

แผนที่ เม่ือมีการใชงานอยูอยางสมํ่าเสมอก็จะเกิดทักษะสามารถจําสัญลักษณ และอักษรยอตาง ๆ ที่ใช

ในแผนที่เดินเรือไดอยางแมนยํา จนไมจําเปนตองเปดบรรณสาร INT 1 ดูอีกตอไปเม่ืออานแผนที่ 
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แผนที่เดินเรือสากล 
 เปนความจําเปนของนักเดินเรือและผูสรางแผนที่ ซ่ึงจะตองมีความเขาใจและสามารถใชแผนที่
เดินเรือของชาติตาง ๆ ได ทั้งน้ีเน่ืองจากการเดินเรือเปนกิจกรรมสากล ที่เรือชาติตาง ๆ ตองเดินทางไป
มาหาสูกันอยูเสมอ และจําเปนตองใชแผนที่เดินเรือที่สํารวจและสรางโดยหนวยงานอุทกศาสตรของชาติ
ที่จะเดินทางไปเยือน ดวยเหตุผลตามที่กลาว ในป พ.ศ.2462 ผูแทนจาก 22 ประเทศรวมทั้งสยามไดเขา
รวมการ ประชุมอุทกศาสตรนานาชาติ  (International Hydrographic Conference) ที่กรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ ผลของการประชุมคร้ังน้ันทําใหเกิดการสถาปนา สภาสากลอุทกนิยม (International 
Hydrographic Bureau : IHB) ในป พ.ศ.2464 โดยมีสํานักงานตั้งอยูที่ราชรัฐโมนาโก ซ่ึงปจจุบันได
กลายเปน องคการอุทกศาสตรสากล (International Hydrographic Organization : IHO) ซ่ึงสํานักงานน้ี
ทําหนาที่เปนตัวกลางในการกําหนดมาตรฐานสากลใหกับการสํารวจอุทกศาสตร และการสรางแผนท่ี
เดินเรือ ใหประเทศสมาชิกนําไปใช เพ่ือใหเปนที่ม่ันใจวาทุกประเทศมีการดําเนินการโดยใชมาตรฐาน
เดียวกัน อันสงผลใหเกิดความปลอดภัยตอการเดินเรือในทะเล 
 ดวยการตระหนักวาหลายประเทศสมาชิก มีการจัดสรางแผนที่เดินเรือซ่ึงซํ้าซอนกัน ดังน้ันในป 
พ.ศ.2510 ดวยความริเริ่มของ IHO จึงไดมีการจัดสราง แผนที่เดินเรือสากล (International Chart) ขึ้น
จํานวน 2 ชุด มีการตั้งคณะกรรมการที่ประกอบดวยสมาชิก 6 ประเทศ ใหทําหนาที่กําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะสําหรับแผนที่ที่วาน้ี  คณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหจัดสรางแผนที่มาตราสวนเล็กจํานวน 83 
ระวาง ซ่ึงในเวลาตอมา สํานักงานอุทกศาสตรของประเทศสมาชิก IHO ไดยอมรับในการนําไป
ดําเนินการจัดสรางขึ้น ทั้งน้ีเม่ือแผนที่เดินเรือสากลระวางใดมีการจัดสรางแลวเสร็จและตีพิมพขึ้นใช 
ประเทศผูสรางตองเผยแพรใหแกประเทศสมาชิก และยินยอมใหมีการจัดพิมพขึ้นใชเองในประเทศ
สมาชิกน้ัน ๆ ได 
 แผนที่เดินเรือสากลระบุใหทราบโดยใชอักษรโรมัน INT นําหนาหมายเลขแผนที่ และมีตรา
สัญลักษณ IHO คูกับตราสัญลักษณหนวยงานอุทกศาสตรชาติที่สรางแผนที่เดินเรือสากลระวางนั้น    
 

  

 

 

รูปที่ 4 - 28 หมายเลขและตราสัญลักษณในแผนที่เดินเรือสากล 

สารบัญแผนที ่
 สารบัญแผนที่ใหขอมูลระวางแผนที่ซ่ึงครอบคลุมนานน้ําเดินเรือ อีกทั้งยังบอกถึงบรรณสารการ
เดินเรือที่เก่ียวของ เชน มาตราน้ํา และทําเนียบไฟ เปนตน กรมอุทกศาสตรไดจัดทํา “สารบรรณแผนที่
และบรรณสารการเดินเรือ” หรือ “แผนที่ ก” สําหรับใหใชหาขอมูลระวางแผนที่เดินเรือในนานนํ้าไทย 

115    INT 1234 
หมายเลขแผนที่ในประเทศ 

หมายเลขแผนที่เดินเรือสากล 
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และบรรณสารการเดินเรือที่จัดพิมพโดยกรมอุทกศาสตร และราคาจําหนาย สารบัญแผนที่น้ีลงขอบเขตที่
ระวางแผนที่ครอบคลุม พรอมทั้งหมายเลขระวางใหเลือกใชไดอยางสะดวก (รูปที่ 4 - 29) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 - 29 สารบัญแผนที่และบรรณสารการเดินเรือของกรมอุทกศาสตร  
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การใชแผนทีเ่ดินเรือ 
 แผนที่เดินเรือนับเปนอุปกรณการเดินเรือที่สําคัญที่สุด ถาปราศจากสิ่งน้ีแลวก็ไมอาจเดินเรือไป
ที่ใดได ดังนั้นการใชแผนที่เดินเรือตองมีความละเอียด ระมัดระวังอยาใหเกิดความชํารุดเสียหาย และ
ตรวจแกไขใหมีความทันสมัยอยูเสมอ ซ่ึงในการนี้ควรศึกษาวิธีการใชและรักษาแผนที่ใหถูกตอง 
 
 การเตรียมแผนที่ 
 เม่ือใดก็ตามที่ไดรับแผนที่เดินเรือใหมเขามา ตนหนตองทําการตรวจสอบความเปนปจจุบันของ
แผนที่ระวางนั้นโดยสอบเทียบกับประกาศชาวเรือ และแกไขใหทันสมัย อานและทําความเขาใจบันทึก
ทั้งหมดในแผนที่ ตรวจดูขอมูลตาง ๆ คือ แผนที่ใชหนวยวัดความลึกนํ้าชนิดใด เชน ฟาทอม ฟุต หรือ 
เมตร มูลฐานแผนที่ (Chart Datum) เปน WGS 84 หรือแบบอ่ืน ทั้งน้ีเพ่ือความถูกตองของการพล็อต
ตําบลที่จากเคร่ือง GPS ตรวจสอบขอบระวางแผนที่  ละติจูด  และ  ลองจิจูด  มีการแบงขีดอยางไร 
เน่ืองจากแผนที่มาตราสวนตางกัน มีการแบงยอยขีดที่ละเอียดตางกัน  
 ถามีขอมูลใดที่ควรลงเพิ่มเติมในแผนที่ก็ใหลงไวดวยดินสอ เชน การเขียนสวนโคงแสดงระยะ
เห็นของไกลสุดของไฟเม่ือดูจากสะพานเดินเรือ และขอมูลจากมาตรานํ้า หรือหนังสือนํารองที่พิจารณา
วาเปนประโยชน สําหรับการเตรียมแผนที่อิเล็กทรอนิกส ใหปฏิบัติตามคูมือการใชของระบบนั้น ๆ ที่
ติดตั้งบนเรือ ในกรณีที่ไมใชระบบแผนที่อิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน IMO ตองนําเอาแผนท่ีเดินเรือ
กระดาษที่ทันสมัยติดไปกับเรือดวยเสมอ  
 
 การใชและเก็บรักษาแผนที่เดินเรือ 
 การเก็บแผนที่เดินเรือกระดาษใหคลี่แผนที่ออกเต็มแผนวางไวในลิ้นชักตูแผนที่ ซ่ึงตามปกติ
จัดทําไวใหในหองเก็บแผนที่บริเวณสะพานเดินเรือ เรียงหมายเลขตามลําดับใหเรียบรอยเพื่อความ
สะดวกในการคนหาและนํามาใชงาน อยาพับแผนที่เน่ืองจากจะทําใหเกิดรอยยนที่ทําให สัญลักษณ   
เลขน้ํา หรือขอมูลลบเลือนไป การวางแผนที่บนโตะอยาใชหมุดปกกันแผนที่เลื่อน ใหใชตุมนํ้าหนักหอ
ดวยกระดาษที่สะอาดวางทับไว การทํางานบนแผนที่ควรใชกระดาษฝาวางทับบนแผนที่กอนแลวจึงขีด
เข็ม และพล็อตตาง ๆ ลงบนกระดาษน้ี วิธีการที่วาน้ีชวยรักษาแผนที่มิใหชํารุด และใชงานไดยาวนาน 
อีกทั้งเปนการเก็บบันทึกงานที่ทําไวเอาไวตรวจสอบไดภายหลังอีกดวย ในกรณีที่พล็อตลงบนกระดาษ
แผนที่โดยตรงใหใชดินสอแข็งปานกลาง การขีดเขียนใหลงน้ําหนักมือพอประมาณอยาลงหนักจนกระทั่ง
กินลงไปในเนื้อกระดาษ ทําใหลบออกไดงายโดยไมทําลายเน้ือกระดาษและขอมูลในแผนที่ 
 ใหจัดทําสมุดประวัติของแผนที่ทุกระวางลงไวในเลมเดียวกัน ใชสมุดปกแข็งมีเสนตีเปนตาราง
สําหรับลงรายการตาง ๆ โดยแบงหนาไวพอสมควรสําหรับแตละหมายเลข ประมาณใหพอสําหรับการลง
ประวัติแผนที่ระวางนั้น ๆ  รายการที่ลงไว เชน หมายเลขแผนที่ บรรณาธิกร และการแกไขตามประกาศ
ชาวเรือ เปนตน การแกไขแผนที่กรณีประกาศชาวเรือถาวร ใหใชหมึกสีมวงเพ่ือมิใหเกิดการลบเลือน
ภายหลัง กรณีประกาศชาวเรือชั่วคราวใหใชดินสอ กรณีแผนท่ีอิเล็กทรอนิกสใหเก็บ CD หรือสื่อบันทึก
อยาใหโดนแสงอาทิตย หรือใกลแหลงแพรคลื่นแมเหล็กไฟฟา ซ่ึงอาจทําใหขอมูลถูกทําลายได 
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บทที ่5 เดินเรือรายงาน 

 
คํานํา 
 เดินเรือรายงาน (Dead Reckoning : DR) ตามที่ไดกลาวถึงมาแลว เปนหน่ึงในสี่สาขาหลักของ
การเดินเรือ รากศัพทในภาษาอังกฤษมาจากคําวา  Deduced Reckoning หรือ  Ded Reckoning 
หมายถึงกรรมวิธีในการอนุมาน หรือคํานวณทางตรีโกณมิติ เพ่ือหาตําบลที่ของเรือซ่ึงสัมพันธกับที่เรือ
แนนอนของจุดตั้งตนออกเดินทาง แมวาแผนที่ยุคใหมจะมีความละเอียดถูกตองมากจนกระทั่งสามารถ
แกปญหาเหลาน้ีไดโดยการพล็อตแทนการใชวิธีคํานวณทางคณิตศาสตรลวน ๆ เชนยุคเกาก็ตาม นัก
เดินเรือก็ยังคงใชศัพทคําน้ีอยู เดินเรือรายงานนับเปนพ้ืนฐานของเดินเรือสาขาอ่ืนทั้งหมด 
 
นิยามของเดินเรือรายงาน 
 เดินเรือรายงานหรือตอไปในบางครั้งใชคําวา DR เพ่ือความกะทัดรัด เปนกรรมวิธีในการหา
ตําบลที่ของเรืออยางประมาณ โดยคํานวณจากตําบลที่เรือแนนอนครั้งสุดทายที่ทราบ แลวลากเสนตอ
จากจุดน้ีออกไปเปนเวกเตอร หรือเรียกวา ขีดเข็ม ซ่ึงแสดงการเคลื่อนที่ของเรือ การคํานวณใชขอมูล
จากความเร็วที่ส่ังจักร เข็มจริงของเรือ และระยะทางที่เรือแลนไป โดยไมพิจารณากระแสน้ํา ดวยการ
เขียนเวกเตอรของเข็มและความเร็วน้ีออกไปจากตําบลที่เรือปจจุบันก็จะสามารถหาตําบลที่ DR ณ เวลา
ใด ๆ ได 
 กลาวโดยสรุปแลว องคประกอบสําคัญของเดินเรือรายงานมีดังน้ี 

 ใชเข็มจริงทีเ่รือถืออยูเทาน้ันในการหา DR 
 ระยะทางของ DR ไดจากการคูณความเรว็ที่สั่งจักรกับเวลาทีล่วงไป 
 การพล็อต DR ที่ตั้งใจ ใหขีดออกจาก ที่เรือแนนอน (Fix) หรือ ที่เรือแลนตรวจ (Running  

Fix) เสมอ 
 การหาตําบลที่ DR ไมคํานึงถึงกระแสน้ํา 

 
ความสําคัญของเดินเรือรายงาน 
 การพล็อตที่เรือรายงานตองทําดวยความละเอียดถี่ถวน ดวยเปนสิ่งสําคัญที่ไมอาจมองขามได 
ทั้งนี้เน่ืองจากวาเราไมสามารถหาตําบลที่เรือแนนอนไดตลอดเวลา เน่ืองจากขีดจํากัดของสภาพดินฟา
อากาศหรือความบกพรองของอุปกรณเดินเรือ ฯลฯ ภายใตสถานการณดังกลาว นักเดินเรือตองพ่ึงพาที่
เรือรายงาน อยางไรก็ตามตองใชดวยความระมัดระวังอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งถา DR เขาใกล
บริเวณที่ตื้น หรือที่อันตรายตอการเดินเรือ 
 ถาเรือเดินจริงตรงกับเข็มและความเร็วที่สั่งเรือแลว หมายความวาไมมีลมหรือกระแสน้ํามา
เก่ียวของ ดังนั้นที่เรือรายงาน ณ เวลาใด ๆ คือตําบลที่ที่ถูกตองของเรือ แตทวาสภาพดังกลาวแทบไม
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เกิดขึ้นในสภาพทะเลตามปกติ ดังน้ันควรถือวาที่เรือรายงานเปนเพียงตําบลที่เรือโดยประมาณเทาน้ัน 
การพล็อตที่เรือรายงานจึงตองกระทําดวยความละเอียดถี่ถวนเสมอ เพราะตองนํามาใชเปนที่เรือ
ประมาณที่ดีที่สุดเทาที่หาไดในขณะใด ๆ การลง DR ชวยใหสามารถหาจุดเปลี่ยนเข็ม ชวยทํานายเวลา
ที่คาดวาจะเห็นแสงไฟจากประภาคาร หรือเห็นเคร่ืองหมายทางเรืออ่ืน ๆ และชวยในการพิสูจนทราบที่
หมายชายฝง 
 การพล็อต DR ตามปกติ กระทําลงบนแผนที่หรือแผนพล็อตในบริเวณซึ่งเรือกําลังเดินอยู     
การพล็อต DR ชวยใหนักเดินเรือเห็นความสัมพันธระหวางตําบลที่เรือของตนในขณะใด ๆ กับที่
อันตราย หรือที่หมายชายฝงที่ปรากฏอยูในแผนที่ 
 
นิยามศัพททีเ่ก่ียวของกับเดินเรือรายงาน 
 นิยามศัพทที่ใชในการเดินเรือรายงานในตําราเดินเรือตางเลมกันอาจไมเหมือนกัน อยางไรก็ตาม
ความสับสนนี้อาจหลีกเลี่ยงไดโดยจําไววา เข็ม (Course) เปนทิศทางอางอิงซ่ึงเทียบกับพ้ืนนํ้าเสมอแต 
เสนทาง (Track) เปนการอางอิงเทียบกับพ้ืนโลก 
 ศัพทตาง ๆ มีดังน้ี 
 ทิศหัวเรือ (Heading : Hdg หรือ SH) หมายถึงทิศทางในแนวราบ ที่เรือหันหัวไปในขณะใด ๆ 
อยางไรก็ตามเข็มนาฬิกาจาก 000º ถึง 360º จากทิศอางอิง ทิศหัวเรือจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตาม
การสายของหัวเรือผานเข็มที่สั่ง เน่ืองจากคลื่นลม หรือการถือทายไมเที่ยงตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

รูปที่ 5 - 1 เขม็ ทิศหัวเรือ และ เสนทาง 
 

ท่ีหมาย 

ท่ีเรือแนนอน (FIX) 

จุดต้ังตนออกเดินทาง 
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 เข็ม (Course : C) คือทิศเสนเกลียว เปนทิศทางในแนวราบที่เรือแลนผานน้ําน่ิง แสดงในหนวย
วัดของมุมจากทิศอางอิงในทิศทางเวียนตามเข็มนาฬิกาจาก 0º ถึง 360º เข็มอาจเปนไดทั้ง เข็มจริง   
เข็มเรือ เข็มแมเหล็ก และเข็มกริด ขึ้นกับวาทิศอางอิงเปน ทิศเหนือจริง ทิศหัวเรือ ทิศเหนือแมเหล็ก 
หรือ ทิศเหนือกริด การเขียนทิศของเข็มใหใชเลข 3 ตัวเสมอ เชน ทิศ 10º เขียน 010º เปนตน ทั้งน้ีเข็ม
อาจไดมาจากการคาดคะเน หรืออาจระบุจากทิศทางโดยเฉลี่ยของการเดินทางเหนือนํ้า 
 เสนทางเข็ม (Course Line) ในการเดินเรือหมายถึง เสนทางที่เกิดจากการพล็อตขีดเข็มลงที่
เรือรายงานลงบนแผนที่ เพ่ือใชแสดงเสนทางที่เรือจะเดินทางไป  
 เสนทาง (Track : TR) ในการเดินเรือ คือเสนเกลียว หรือแนวทางซึ่งเรือเดินไปจริงเม่ือคิด
สัมพันธกับพ้ืนโลก อาจใชคําวา เสนทางจริง (Course Made Good : CMG) หรือ เสนทางบนผิวโลก  
(Course Over Ground : COG)  
 เสนทางตั้งใจ (Intended Track : ITR) คือเสนทางที่คาดหมายของเรือเม่ือคิดสัมพันธกับโลก 
เม่ือนํามาใชสรางไดอะแกรมเวกเตอร หมายถึงทิศของดานแรงลัพธสามเหลี่ยมเวกเตอร หลังจากการ
เขียนเวกเตอรของ เข็มและความเร็วเรือ และ คาประเมิน ทิศทาง (Set) และ ความเร็ว (Drift) กระแสนํ้า 
 ความเร็ว (Speed : S) อัตราการเดินทางของเรือผานนํ้า มีหนวยเปนนอต ถานํามาคูณกับเวลา
ที่ลวงไปจะไดระยะทางในแตละชวงของ DR ที่พล็อตลงแผนที่ 
 ความเร็วบนเสนทาง (Speed Made Good : SMG) คือความเร็วที่เรือเคลื่อนตัวไปจริงบนผิว
โลก ซ่ึงตางกับความเร็วเรือที่เคลื่อนที่ผานนํ้า เน่ืองจากมีเวกเตอรความเร็วกระแสนํ้าเขามาเก่ียวของ 
บางครั้งก็เรียกวา ความเร็วเหนือผิวพ้ืนดิน (Speed Over Ground : SOG) 
 ความเร็วเฉลี่ย (Speed Of Advance : SOA) ความเร็วปานกลางเปนนอต ซ่ึงตองรักษาไว
ตลอดการเดินทาง เพ่ือใหเรือถึงที่หมายตามกําหนด 
 ที่เรือรายงาน (DR Position) ตําบลที่ซ่ึงหาไดจากการพล็อตชุดของเวกเตอรตอเน่ืองกันไป 
โดยใชเข็มจริง และระยะทางที่คํานวณจากความเร็วเรือที่แลนผานน้ํา โดยไมนํากระแสนํ้ามาเกี่ยว 
 ที่เรือประมาณ (Estimated Position : EP) ตําบลที่เรือซ่ึงเปนไปไดมากที่สุด หาไดจากขอมูลที่
ขาดความสมบูรณ หรือขอมูลที่ยังสงสัยในความถูกตอง ในทางปฏิบัติ บอยครั้งที่ไดมาจากการปรับปรุง
ตําแหนงของ DR โดยขอมูลที่ดีที่สุดเทาที่จะหาได 
 การพล็อตที่เรือรายงาน (Dead Reckoning Plot) คือการขีดเสน หรือชุดของเสนเวกเตอรลง
บนแผนที่เดินเรือ โดยใชขอมูลจากเข็มจริงที่ส่ังถือทาย และระยะทางที่เรือเดินไปบนเข็มน้ีดวยความเร็ว
ที่สั่งจักร การพล็อตนี้ขีดออกจากที่เรือแนนอน หรือที่เรือแลนตรวจและลงสัญลักษณ เข็ม ความเร็ว และ
เวลา ของตําบลที่เรือรายงานแตละจุด โดยปกติลงเวลาเม่ือเต็มชั่วโมง หรือ ณ ตําบลที่ซ่ึงเปลี่ยนเข็ม 
หรือความเร็ว 
 เวลาออกเดินทางโดยประมาณ (Estimated Time of Departure : ETD) เวลาโดยประมาณที่
เรือจะออกจากจุดใด ๆ ตามกําหนดการ 
 เวลาถึงโดยประมาณ (Estimate Time of Arrival : ETA) เวลาถึงจุดหมายที่กําหนดการจาก
การประมาณการที่ดีที่สุด 
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การลงสัญสักษณของการเดินเรือรายงาน 
 การเดินเรือรายงานนั้น ส่ิงสําคัญที่สุดคือ ตองลงสัญลักษณตาง ๆ ใหถูกตองตามมาตรฐานที่
กําหนดไว เพ่ือใหผูบังคับการเรือ และนายยามเรือเดินสามารถเขาใจวามีการพล็อตสิ่งใดไวและมี
ความหมายวาอยางไร 
 กฎหลัก ๆ ในการลงที่เรือรายงานมีดังน้ี 

 ลงทันทีหลังจากขีดเสน หรือลงจุดใด ๆ 
 การลงสัญลักษณที่จุด อยาเขียนไปตามแนวยาวของเสน ใหเขียนทํามุมพอสมควรกับเสน 
 ทิศทางและความเร็วใหลงขนานกับเสนทางเข็ม 
 ลงเข็มเหนือเสนทางเข็มดวยอักษร C ตามดวยเลข 3 ตัวของทิศ 
 ลงความเรว็ใตเสนทางเข็มตําแหนงตรงกับการลงเข็มพอดีดวยอักษร S ตามดวยความเร็ว 
 ฝกใหเปนนิสัย ดวยการลงสัญลักษณตาง ๆ ใหถูกตอง สะอาด เรียบรอย และชัดเจน 
 ลงจุดที่เรือรายงานดวยครึ่งวงกลมลอมรอบจุด (     )  และลงเวลาประกอบ  
 ตําบลที่เรือแนนอนและที่เรือแลนตรวจใหลงสญัลกัษณดวยวงกลม () กํากับดวยเวลา 

สําหรับที่เรือแลนตรวจใหเพ่ิมอักษร RFIX กํากับไวดวย  
กลาวโดยยอ 
 ที่เรือแนนอน คือ FIX 
 ที่เรือแลนตรวจ คือ RFIX 
 ที่เรือรายงาน คือ DR 

 กลาวโดยสรุป การลงที่เรือรายงานก็คือ ลงเข็มเปนองศาตามหลังอักษร C บนเสน ลงความเร็ว
ตามหลังอักษร S ใตเสน และลงเวลาทุกเต็มชั่วโมงตามจุด DR การลงที่เรือรายงานและการขีดเข็มอยาง
สมบูรณแสดงใหเห็นในรูปที่ 5 - 2 นอกจากตองทราบวาพล็อตอยางไรแลว ตองทราบดวยวาควรพล็อตที่
เรือรายงานเมื่อใด จึงมีการกําหนดกฎขึ้นใชประกอบการพล็อตดังที่กลาวมาแลว ซ่ึงชวยใหนายยามเรือ
เดินมีความเขาใจสิ่งตาง ๆ ที่เขียนลง 
 การจะพล็อต DR เม่ือใดมีกฎดังน้ี 

 พล็อตทุกเต็มชั่วโมง 
 พล็อตทุกคร้ังที่เปลีย่นเข็ม และความเรว็ 
 พล็อตทุกคร้ังที่ไดที่เรือแนนอน หรือที่เรือแลนตรวจ 
 พล็อตทุกคร้ังที่ไดเสนตําบลที่เรือ 
 ขีดเข็มใหมออกจากที่เรือแนนอนหรือแลนตรวจ ทันทีที่พล็อตที่เรือดังกลาวลงแผนที่แลว 

 กฎขางตนมีความสมบูรณเพียงพอเม่ือนํามาใชในทะเลเปด แตเม่ือเดินเรือบริเวณนานนํ้าจํากัด 
เชน ชองแคบ อาว ชองทางเดินเรือ และทาเรือแลว ตองเพ่ิมการพล็อต DR ใหถี่ขึ้นกวาปกติ  สวนถี่
เพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับประสบการณและการตัดสินใจของนักเดินเรือเอง 
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รูปที่ 5 - 2 การพล็อตและลงสัญลักษณตามเสนทางเขม็ ในการเดินเรือรายงาน 
 
ตัวอยางการพล็อตทีเ่รือรายงาน 
 ตอไปน้ีเปนตัวอยางสมบูรณของการพล็อตของการเดินเรือรายงาน ที่แสดงใหเห็นในรูปที่ 5 - 3 
ซ่ึงคัดมาจากปูมของเรือลําหน่ึงดังน้ี 
 “...เวลา 1045 แบริงเรืออับปางได 310º ระยะทาง 6 ไมลทะเล และเริ่มออกเดินทางเพ่ือเขาพ้ืนที่ 
OMG ดวยเข็ม 090º  ความเร็ว 15 นอต เวลา 1120 เปลี่ยนความเร็วเปน 10 นอต  เพ่ือเปาเขมาจาก
หมอนํ้า เวลา 1130 เปลี่ยนเข็มเปน 145º และเพิ่มความเร็วเปน 20 นอต เวลา 1145 เปลี่ยนเข็มเปน 
075º เวลา 1210 เรดารจับทุนที่อันตรายไดในแบริง 010º ระยะทาง 8 ไมลทะเล เวลา 1215 เปลี่ยนเข็ม
เปน 090º และความเร็วเปน 18 นอต เพ่ือใหถึงจุดนัดพบเวลา 1230...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที่ 5 - 3 การพล็อต DR 
 
 ปูมขางตนเหมาะสมสําหรับนํามาแสดงการประยุกตใชกฎของการเดินเรือรายงาน เริ่มตนจาก
ตําบลที่แนนอนเวลา 1045 ขีดเข็มไปในทิศ 090º เทากับเข็มที่สั่งถือทาย ลงความเร็ว 15 นอต ลง DR ที่ 
1100 และ 1120 ดวยระยะทางที่เรือแลนไดในเวลา 15 และ 20 นาที ตามลําดับดวยความเร็วดังกลาว 
หลังจากเวลา 1120 ความเร็วเปลี่ยนเปน 10 นอต แตเข็มคงเดิม ที่เวลา 1130 เปลี่ยนทั้งเข็มและ
ความเร็ว ที่ 1145 เปลี่ยนเฉพาะเข็ม แตละจุดดังกลาวที่มีการเปลี่ยนแปลงตองมีการลง DR และเขียน 

OMG 

เรืออับปาง 

ทุนที่อันตราย 
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เข็ม หรือความเร็วที่เปลี่ยนลงใหมดวยสัญลักษณที่กําหนด ที่ 1200 พล็อต DR เม่ือเต็มชั่วโมงโดย
คํานวณตามเข็มและความเร็วที่เปนอยูขณะนั้น เม่ือ 1210 พล็อตที่เรือแนนอนจากเรดารแลวยังคงขีด
เข็มเดิม 075º และความเร็วเดิม 20 นอต คํานวณและพล็อต DR เวลา 1215 ซ่ึงใชเปนจุดส่ังเปลี่ยนเข็ม
เปน 090º และลดความเร็วเปน 18 นอต เพ่ือไปถึงพ้ืนที่กําหนดตามเวลา 1230 ลงไวเปนจุดสุดทาย การ
พล็อตที่สมบูรณดังในรูปที่ 5 - 3 
 
เดินเรือรายงานภาคปฏิบัติ 
 ในการปฏิบัติงานจริง ตนหนตองขีดเข็มและหา DR ไวลวงหนา ตามแผนการเดินเรือที่กําหนด
ไว หรือเรียก การวางแผนเดินเรือ การวางแผนนี้เปนหลักเบื้องตนของความปลอดภัยในการเดินเรือ การ
เดินเรือทุกคร้ังการออกหรือเขาเมืองทา ตองมีการวางแผนลวงหนาโดยตนหน ดวยขอมูลและขาวสาร
ทั้งหมดที่หาไดเสมอ ในการวางแผนตนหนตองศึกษาสิ่งเหลาน้ีคือ แผนที่ซ่ึงตองใชเดินเรือในพ้ืนที่น้ัน 
เคร่ืองหมายทางเรือที่คาดวาจะเห็น พ้ืนที่บริการของเครื่องหมายทางเรืออิเล็กทรอนิกส ขอมูลทาง
อุตุนิยมวิทยาและกระแสน้ํา เสนชั้นความลึกและปจจัยประกอบอื่น ๆ ที่เก่ียวของ ดังที่จะอธิบายตอไป 
เปนเพียงแสดงใหเห็นการเดินทางระยะทางสั้น ๆ เพ่ือใหเห็นหลักการและแนวความคิดในการเดินเรือ
รายงานเทาน้ัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 - 4 การพล็อตขีดเขม็ DR 
 
 ในรูปที่ 5 - 4 สมมุติวาเรืออยูที่จุด A ไดรับคําสั่งใหออกเดินทางเวลา 0800 เพ่ือไปยัง จุด B ซ่ึง
หางออกไป 90 ไมล ใหถึงเวลา 1300 เม่ือไดทราบคําสั่งดังกลาว ตนหนก็ลงตําบลที่ของจุด A และ B ลง
บนแผนที่มาตราสวนเล็กซ่ึงครอบคลุมจุดทั้งสอง จากการวัดทิศทางปรากฏไดเข็มเดินทาง 065º จึงเขียน 
C 065 ไวเหนือเสนทาง แบงระยะเสนเกลียวระหวาง AB เปน 5 ชั่วโมง ดังน้ัน SOA ที่คํานวณไดคือ 18 
นอต ลง S 18  ใตเสนตําแหนงเดียวกับเข็ม  ลง DR ทุกเต็มชั่วโมงจนครบ 5 ชั่วโมง  คือ  0900, 1000, 
1100, 1200 และ 1300 การวางแผนเดินทางก็เปนอันสมบูรณ ดังในรูปที่ 5 - 4 จากแผนการเดินทาง

+ 
+ + + 

ท่ีต้ืนอันตราย 

A 

B 
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เห็นไดวาเรือแลนเขาไปในบริเวณใกลที่ตื้น ซ่ึงการวางแผนชวยใหเราเพ่ิมความระมัดระวังใหมากขึ้นใน
การเดินเรือชวงเวลาดังกลาวและไมตกเขาไปในที่อันตราย 
 
ออกเดินทางตามแผน 
 เรือเร่ิมออกเดินทางตามแผนดวยเข็มจริง 065º ความเร็ว 18 นอต เพ่ือใหถึง B เวลา 1300 ถา
การคํานวณถูกตอง และไมมีกระแสน้ําในระหวางการเดินทางแลว เรือตองไปถึงที่หมายตามเวลาที่
วางแผนไว ขณะเดินทางตนหนตองหาที่เรือแนนอนเปนครั้งคราวเพื่อใหแนใจวาเรืออยูบนเสนทางตั้งใจ 
(ITR) หรือถาเรือตกซาย/ขวา หรือไมอยูบนเสนทางก็ตองคํานวณหาเข็มหรือความเร็วใหม เพ่ือใชนําเรือ
กลับเขาหาเสนทางตั้งใจหรือจุดใด ๆ  ที่ทําใหเรือถึงที่หมายตามกําหนดโดยปลอดภัย 
 จากตัวอยางขางตน ปรากฏวาตามเสนทางเรือพบสภาพอากาศเลว จึงไมสามารถหาที่เรือ
แนนอนไดจนกระทั่ง 1200 จึงหาไดและพบวาเรือตกขวาไปอยูที่จุด X ดังในรูปที่ 5 - 5 ซ่ึงถายังคงรักษา
เข็มเดิมอยูในเสนทางตามแนว AX แลว เรือจะแลนเขาหาที่ตื้นและติดตื้นในที่สุดจากตัวอยางที่แสดงนี้ 
ชี้ใหเห็นจุดออนของการใชที่เรือรายงานแตเพียงอยางเดียว 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 - 5 ปฏิบัติการเดินเรือรายงาน 
 
 เม่ือทราบวาเรือจะไมถึงปลายทางที่กําหนดดวยเข็ม 065º ความเร็ว 18 นอต ตนหนจึงหาเข็ม
และความเร็วใหม เพ่ือใหถึง B เวลา 1300 ตามกําหนดการเดิม  โดยคํานวณจากทิศทาง  และระยะ
ระหวาง X และ B  
 ในตัวอยาง กวาตนหนจะหาท่ีเรือ คํานวณลงที่เรือแนนนอน และรายงานเข็มและความเร็วใหม 
และ ETA ของจุด B เวลาก็ลวงไปถึง 1215 ดังน้ัน ตอนหนจะตองพล็อต DR  เวลา1215 ออกจากจุด X 
โดยใชเข็มและความเร็วเดิม และ DR ที่ 1215 น้ี คือจุดที่จะเปลี่ยนเข็มและความเร็วใหมเพ่ือเดินทางไป
ใหถึงจุด Bตามกําหนดเดิม ดังนั้น จงจําไวเสมอวาหลังจากที่ทําการตรวจหาที่เรือแนนอนแลว ตองใช

+ 
+ + + 

ท่ีต้ืนอันตราย 

A 

B 

X 
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เวลาสักครูหน่ึงในการพล็อตตําบลที่ ซ่ึงชวงเวลาดังกลาวเรือจะเคลื่อนไปไดระยะทางหนึ่งดวยเข็มและ
ความเร็วเดิม ตนหนจึงควรพล็อต DR ไปลวงหนาจากที่เรือแนนอนที่หาไดเปนระยะเวลา 15 นาที แลวจึง
ขีดเข็มและความเร็วใหมจากที่เรือรายงานจุดสุดทายนี ้
 จากตัวอยางขางตน ตนหนหาที่เรือแนนอนไดเม่ือ 1200 แลวพล็อตที่เรือรายงานเวลา 1215 
จากนั้นขีดเข็มใหมจากจุดน้ีไปยัง B ไดเข็ม 028° ความเร็ว 24 นอต เพ่ือใหไปถึง B เวลา 1300 ตาม
กําหนดการเดิม การพล็อตไปลวงหนา 15 นาที ทําใหผูบังคับการเรือมีเวลาพอที่จะพิจารณาและ
ตัดสินใจ กอนที่จะถึงจุดเปลี่ยนเข็มและความเร็ว ในตัวอยางน้ียังแสดงใหเห็นวามีกระแสนํ้า ซ่ึงจะได
พิจารณาในรายละเอียดตอไป 
 ตัวอยางน้ีแสดงใหเห็นจุดออนในการใชเดินเรือรายงานแตเพียงอยางเดียวกับที่เรือแลนไปบนผิว
นํ้าดังน้ันตองมีการหาที่เรือแนนอนทุกคร้ังที่มีโอกาสเพ่ือตรวจสอบที่เรือเสมอ จากสถิติการติดตื้นของ
เรือพบวาหลาย ๆ กรณีเกิดจากการท่ีตนหนมีความเชื่อม่ันวาเรือเดินไปตามเสนทางเดินเรือรายงานจริง
ตามเข็มและความเร็วที่ส่ัง แตตามความเปนจริงแลวเรือกําลังเดินไปสูหายนะ 
 
เทคนิคการพล็อต 
 จากประสบการณที่ผานมาพบวากรรมวิธีการพล็อตทําความลําบากพอควรใหกับนักเดินเรือ
มือใหม จึงขอแนะนําแนวทางที่จะชวยใหผูเร่ิมฝกหัดพล็อตทํางานไดรวดเร็วและถูกตองดังน้ี 

 ถาหาไดใหใชไมบรรทัดขนานกล (Drafting Machine) ในการหาทิศของเสน เคร่ืองมือน้ีให
ความสะดวก รวดเรว็ และถกูตองมากที่สุด เม่ือเทียบกับวธิีอ่ืน ถาไมมีใหใชไมโปรแทกเตอร 

 ยึดแผนที่ติดกับโตะแผนที่ดวยแถบกาว หรือตุมทับจะชวยไมใหแผนที่ขยบัเขยื้อนไมควรใช
หมุดยึด เพราะโตะและแผนที่จะเปนรู และขวางการเลือ่นของบรรทดั 

 ถาแผนที่ใหญกวาโตะ คลี่ออกเฉพาะสวนที่ใชงานแลวมวนสวนที่ไมใชไวขางหนึ่งอยาลืม
เปดมาตราสวนละติจูด และลองจิจูดไวดวย 

 ใชดินสอชนิดแข็งปานกลาง ดินสอแข็งลบออกยากและขูดเน้ือกระดาษเปนรอย ดินสอออน
จะดําเลอะเทอะเวลาลบ ถาหาไดใหใชกระดาษฝาวางทาบลงบนแผนที่ แลวทําการพล็อตบน
กระดาษนี้ ซ่ึงชวยถนอมแผนที่ใหมีอายุยนืนาน 

 ขีดเสนใหพอเห็นชัด อยากดแรงจนลึกลงไปในเนื้อกระดาษ 
 ลบเสนที่ไมจําเปนตองใชออก ขีดเสนเทาที่ตองใชจริง 
 ขีดเสนโดยจรดปลายดินสอใหชิดขอบบรรทัดในลักษณะตั้งตรงแลวลากเสนในลักษณะนี้จน

ตลอดความยาว 
 วัดทิศและระยะทางดวยความประณีต การพล็อตทีล่ะเอียดถกูตองชวยใหเกิดความปลอดภัย 

สําหรับแผนทีเ่มอเคเตอรใหวัดระยะดวยขอบละติจูดที่อยูในแนวเดียวกับเสนที่จะวดัพล็อต 
และลงสญัลักษณที่ถูกตอง และประณีต 
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 ใชปากคบีดวยมือขางเดียว พยายามฝกใชใหคลองทั้ง 2 มือ มือที่เหลืออีกขางใชจับดินสอ
พล็อต 

 เขียนเสนทางเดินเรือรายงานออกจาก ที่เรือแนนอน (Fix) หรือ ที่เรือแลนตรวจ (Running 
Fix) ที่หาไดใหมทุกคร้ัง พล็อตที่เรือรายงานทุกจุดที่มีการเปลี่ยนเขม็ เปลี่ยนความเร็ว จุดที่
ไดที่เรือแนนอน และที่เรือแลนตรวจ เม่ือเต็มชั่วโมง หรือเม่ือไดเสนตําบลที่ 1 เสน 

 
การแกปญหา เวลา ความเร็ว และระยะทาง 
 ในการเดินเรือรายงาน นักเดินเรืออาจคํานวณหาความเร็ว เวลา และระยะทางไดอยางสะดวก
โดยใช แผนคํานวณเดินเรือ (Nautical Slide Rule) ดังในรูปที่ 5 - 6 หรือใชเคร่ืองคิดเลขหรือคํานวณ
ดวยดินสอและกระดาษ นอกจากวิธีที่กลาวแลวยังอาจใชสเกล ลอการิทึม (Logarithm) ที่พิมพอยูดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 - 6 แผนคํานวณเดินเรือ (Nautical Slide Rule) 
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ลางของ กระดานหน (Maneuvering Board) ดังในรูปที่ 5 - 7 มาชวยคํานวณ โดยใชประกอบกับปากคีบ
ดังน้ีคือ กางปากคีบใหขาขวา (เม่ือผูใชหันหนาเขาหากระดานหน) ชี้ตรงเวลาที่ผานไปเปนนาที ขาซาย
เปนระยะทางที่เรือเคลื่อนไปไดในชวงเวลาดังกลาว  (ในรูป ขาขวาชี้เวลา 11 นาที  ขาซายชี้
ระยะทางที่เคลื่อนไปได 4 ไมลทะเล) จากน้ันยกปากคีบที่กางในลักษณะเดิมเอาขาขวาไปจรดเลข 60 ซ่ึง
หมายถึงเวลา 60 นาที ขาซายก็บอกระยะทางที่เรือแลนได 60 นาที ซ่ึงก็คือความเร็วเปนนอตของเรือ
น่ันเอง (ในรูปที่ ขาซายแสดงวาเรือเดินดวยความเร็ว 21.7 นอต) ดวยวิธีที่อธิบายขางตนถาเรา
ทราบ 2 คาใด ๆ ก็จะหาคาที่ 3 ไดเสมอ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 - 7 การแกปญหา ระยะทาง ความเร็ว และ เวลาดวยสเกลลอการิทึม 
 
 การใชกระดานหนแกปญหา ระยะทาง ความเร็ว และเวลาอีกแบบหนึ่ง คือใชสเกลเวลา (บนสุด) 
สเกลระยะทาง (กลาง) และสเกลความเร็ว (ลางสุด) ดังน้ีคือ ในรูปที่ 5 - 7 ถาทราบวาเวลา 11 นาที เรือ
แลนไดระยะทาง 4 ไมล ใหลากเสนตอจุดทั้งสองแลวเลยไปตัดสเกลความเร็วก็ไดความเร็ว 21.7 นอต 
ดวยวิธีน้ีถาเราทราบ 2 คาใด ๆ ก็หาคาที่ 3 ไดเสมอ ในกรณีสงสัย ไมแนใจใหตรวจสอบผลการคํานวณ
ในกระดาษดวยสูตร 
   ระยะทาง = ความเร็ว × เวลา 
 
 สําหรับการเดินเรือในนานน้ําจํากัดซ่ึงตองมีการพล็อตที่เรือแนนอน หรือที่เรือรายงานบอยคร้ัง
กวาปกติวิธีคํานวณที่กลาวมาแลวทั้งหมดอาจลาชาไมทันการ กรณีน้ีใหใช กฎสามนาที ซ่ึงมีหลักดังน้ี 
คือ ระยะทางเปนหลาที่เรือแลนไดในสามนาที เทากับความเร็วเรือเปนนอตคูณดวย 100  แตถาการ
พล็อตที่เรือรายงานทุก 6 นาทีจะเหมาะสมกวาแลวใหใชกฎดังนี้ ระยะทางเปนไมลทะเลที่เรือแลนไดใน 
6 นาที เทากับความเร็วเรือเปนนอตคูณดวย 1/10 ดังน้ัน ถาตนหนตองการพล็อตที่เรือรายงานทุก 3 
นาที จากที่เรือแนนอนครั้งสุดทาย เม่ือเดินทางดวยความเร็ว 12 นอต ระยะทางเปนหลาที่คํานวณไดใน 
3 นาทีจะเทากับ 12 คูณ 100 เทากับ 1,200 หลา ที่ตนหนจะตองพล็อตลวงหนาออกไปทุก 3 นาที 
 

 5 - 7 

 5 - 7 
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ตัวอยาง ตนหนตองการพล็อตที่เรือรายงานทุก 6 นาที จากที่เรือแนนอนครั้งสุดทาย เม่ือเรือเดินดวย
ความเร็ว 15 นอต เขาคํานวณระยะทางเปนไมลที่เรือแลนไดใน 6 นาทีดวยการนํา 1/10 ไปคูณเขากับ
ความเร็วเรือ จะไดระยะทาง 1.5 ไมล ที่จะตองพล็อตลวงหนาทุก 6 นาที 
ตอบ  ระยะทาง 1.5 ไมล 
 
สรุป 
 ในหัวขอที่บรรยายมาขางตนทั้งหมด แสดงใหเห็นกรรมวิธีการเดินเรือรายงาน เชน การคํานวณ
การลงสัญลักษณ หลัก วิธีการพล็อต และ การวางแผนเดินทาง โดยใชความสัมพันธที่เขียนเปนสูตร   
งาย ๆ วา  ระยะทาง = ความเร็ว x เวลา  ทั้งน้ีแมวาในทางปฏิบัติแลวการเดินเรือรายงานดูคอนขางงาย 
แตก็เปนมูลฐานใหกับการเดินเรือสาขาอ่ืน ชวยใหสามารถประเมินสถานการณตาง ๆ ลวงหนาไดตลอด
เสนทางการเดินเรือ และชวยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรือ การวางแผนการเดินทางดวยปฏิบัติการ
เดินเรือรายงานในแตละขั้นตอน ตองทําดวยความประณีตและถูกตอง มีการประมวลขอมูลแวดลอมที่
เก่ียวของตลอดเสนทางมาใชประกอบการพิจารณาอยางครบถวน  ผลงานที่ดียอมบงชี้คุณภาพของนัก
เดินเรือผูน้ัน ถางานหยาบ ไมเรียบรอย อาจทําใหผูพบประเมินคาเจาของผลงานวา การงานอ่ืน ๆ ก็คง
จะไรคุณภาพเชนกัน การพล็อตขีดเข็มที่ขาดความประณีตเหลาน้ี บอยครั้งที่พบวาเปนสาเหตุในการนํา
เรือไปติดตื้น และสูญเสียเรือไป 
 อน่ึงตองคํานึงไวเสมอวาแผนการเดินทางที่ไดขีดเข็มลงไปน้ัน เปนการดําเนินการภายใตขอ
สมมุติฐานที่วา ไมมีกระแสน้ําหรือกระแสลมที่จะทําใหเกิดการตกซายหรือขวาตลอดการเดินทาง ในการ
น้ีสําหรับการเดินทางในทะเลเปดหางฝงและไมมีที่อันตรายอยูในบริเวณใกลเคียงแลว กรณีทั่ว ๆ ไปถือ
ไดวากระแสน้ําและลมโดยเฉลี่ยตลอดเสนทาง ที่อาจทําใหเรือตกซายหรือขวามีคาหักลางกันพอดี โดย
ไมมีนัยสําคัญที่อาจทําใหเกิดอันตราย แตสําหรับกรณีการเดินเรือที่ขีดเข็มผานไปใกลบริเวณที่อันตราย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเดินทางในขาสั้น ๆ ตองดําเนินการไปดวยความระมัดระวังยิ่ง กลาวคือตองทํา
การหาตําบลที่เรือตามชวงระยะเวลาที่เหมาะสม ดวยการใชที่หมายชายฝงตามวิธีการเดินเรือ   นํารอง
ตามที่จะไดศึกษาตอไป เพ่ือใหทราบตําบลที่เรือแตเน่ิน ๆ วามีแนวโนมการเดินทางเขาสูที่อันตราย
หรือไม และชวยใหสามารถแกไขสถานการณไดทันทวงที 
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บทที ่6 เดินเรือกระแสนํ้า 

 
 ในบทที่วาดวยเรื่องเดินเรือรายงาน ยังไมมีการนําผลจากกระแสน้ํามารวมพิจารณา เน่ืองจาก
ตองการใหมีพ้ืนความรูในเรื่องเดินเรือรายงานเสียกอน สําหรับในบทนี้เปนการพิจารณาการเดินเรือเม่ือมี
กระแสนํ้าเขามาเกี่ยวของ 
 ตําบลที่ของเรือแทจริงจะตรงกับตําบลที่และเสนทางเดินเรือรายงานก็ตอเม่ือ การถือทายถูกตอง
ตามเข็มที่สั่ง ความเร็วถูกตองตามที่สั่งจักร และไมมีแรงภายนอกอื่นใดมากระทํากับเรือ ในการศึกษานี้
เพ่ือความสะดวก จึงเรียกผลของแรงกระทําหรือปจจัยอ่ืนใด ที่รวมกันทําใหเรือแลนออกนอกเสนทางที่
ขีดเข็มไววา กระแสนํ้า (Current) ซ่ึงมีดังตอไปน้ี คือ 

 กระแสนํ้าในมหาสมุทร (Ocean Current) 
 กระแสนํ้าจากการเปลี่ยนระดับของน้ํา (Tidal Current)  
 กระแสนํ้าเน่ืองจากลม  
 ลมตีเรือ 
 คลื่นลม 
 ถือทายไมเทีย่งตรง 
 เข็มทิศมีความคลาดเคลื่อน 
 เคร่ืองจักรใหญรอบไมถูกตอง 
 ล็อกวัดความเร็วคลาดเคลื่อน 
 เพรียงเกาะทองเรือ 
 เรือเอียง หัว - ทาย ผิดปกต ิ
 

 จากรายการที่กลาวขางตน อาจแบงกระแสน้ําเม่ือพิจารณาในแงการเดินเรือได 2 กลุม คือ 
 กลุมแรก หมายถึงการเคลื่อนตัวในแนวราบของมวลน้ํา จากกระแสน้ําในมหาสมุทร และ
กระแสนํ้าจากการเปลี่ยนระดับของน้ํา หรือนํ้าขึ้น - นํ้าลง 
 กลุมสอง หมายถึงผลรวมของปจจัยตาง ๆ ตามรายการขางตนที่เหลือทั้งหมด ดังน้ันคําวา
กระแสนํ้าในแงของการเดินเรือ อาจหมายรวมถึงการเคลื่อนที่ของมวลน้ําเขาไวดวย หรืออาจไมรวมดวย
ก็เปนได แตถากระแสนํ้าจากมวลนํ้ามีขึ้นแลว จะสงผลกระทบกับเรือที่กําลังเดินอยางมาก 
 
นิยามของการเดินเรือกระแสนํ้า 
 การเดินเรือกระแสนํ้าเปนศิลปในการหาเข็มและความเร็ว สําหรับสั่งการใหเรือปฏิบัติโดยนําเอา
กระแสน้ําที่ประเมินไวมารวมพิจารณา ทั้งน้ีเพ่ือใหเรือเดินไปบน เสนทางตั้งใจ (Intended Track : ITR)
และถึงที่หมายตามกําหนด อาจกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา การเดินเรือกระแสน้ําหมายรวมถึงการประเมิน
หรือการคํานวณกระแสนํ้าที่มีอยูในขณะนั้น ซ่ึงในการปฏิบัติการจริงตองหาขาวสารกระแสน้ําที่ดีที่สุด 
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เพ่ือนํามาใชหาเข็มและความเร็วเรือที่ทําใหเรือเดินไปบนเสนทางตั้งใจจริง ๆ ในทางกลับกัน เทคนิค
เดียวกันน้ียังสามารถนํามาใชหากระแสนํ้าจริงที่กระทําตอเรือได (รูปที่ 6 - 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ชนิดของกระแสนํ้า 
 มีกระแสนํ้าอยู 3 ชนิดซ่ึงนักเดินเรือตองใหความสนใจ คือ 

กระแสนํ้าในมหาสมุทร (Ocean Current) เปนกระแสน้ําที่มีขอบเขตชัดเจน ไหลในเสนทาง 
ประจํา และไหลในทะเลเปดเปนระยะทางไกล ๆ 

กระแสนํ้าจากการเปลี่ยนระดับของนํ้า (Tidal Current) เปนกระแสน้ําที่เกิดจากการ        
ขึ้น - ลง ของน้ําเน่ืองจากแรงโนมถวงของ ดวงจันทร ดวงอาทิตย และวัตถุทองฟาอ่ืน ๆ 
 กระแสนํ้าจากลม (Wind Current) เกิดในพื้นที่จํากัด เน่ืองจากลมที่พัดแรงเปนเวลาตั้งแต 12 
ชั่วโมงขึ้นไป กระแสนํ้าชนิดน้ีไมไหลไปตามแนวลมพัด แตเบี่ยงเบนทิศทางไปเนื่องจากแรง คอริโอลิส 
(Coriolis) เน่ืองจากการหมุนของโลก 
 
นิยามศัพทเก่ียวกับกระแสนํ้า 
 กระแสนํ้าประมาณ (Estimate Current) หาไดจากการประเมินแรงทั้งหมดที่ทําใหเกิด
กระแสนํ้าในพื้นที่น้ัน 
 กระแสนํ้าจริง (Actual Current) หาจาก การขจัด (Displacement) ของเรือที่ตกออกไปจากที่
เรือรายงานซึ่งขีดเข็มออกจากที่เรือแนนอน ซ่ึงจะใหผลถูกตองมากถาสามารถหาตําบลที่เรือแนนอนได
อยางละเอียด โดยเสนที่ลากตอระหวางที่เรือรายงานและที่เรือแนนอนในเวลาเดียวกันคือกระแสนํ้าจริง 
 ทิศทางกระแสน้ํา (Set) คือ ทิศทางที่กระแสนํ้าไหลไป มีหนวยเปนองศาวัดจากทิศเหนือจริง 

รูปที่ 6 - 1 ผลของกระแสน้าํที่มีตอการเดินเรือ 
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 ความเร็วกระแสนํ้า (Drift) มีหนวยเปนนอต  อาจหาไดจากหนังสือนํารอง  แผนที่กระแสน้ํา 
หรือแผนที่เดินเรือ บรรณสารบางฉบับอาจใหความเร็วไวเปนไมลทะเลตอวัน 
 ที่เรือประมาณ (Estimate Position : EP) ตําบลที่ซ่ึงเปนไปไดมากที่สุดของเรือ หาจากขอมูล
ทั้งปวงเทาที่มีอยู ใชในกรณีที่ไมสามารถหาที่เรือแนนอนหรือที่เรือแลนตรวจได ที่เรือชนิดน้ีนําเอาผล
จากกระแสนํ้ามาพิจารณา การพล็อตใหลงดวยสัญลักษณส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ( กํากับดวยเวลาเลขสี่ตัว  
 สามเหลี่ยมกระแสนํ้า (Current Triangle) เปนไดอะแกรมเวกเตอร ประกอบดวย 3 ดาน คือ 
(1) ความเร็ว/ทิศทางกระแสน้ํา (2) เข็ม/ความเร็วเรือ และ (3) เสนทางตั้งใจ ถาทราบ 2 ดานใด ๆ ก็จะ
หาดานที่ 3 ไดเสมอ 
 
ปฏิบัติการแลนเรือในกระแสนํ้า 
ตัวอยางที่ 6 - 1 รูปที่ 6 - 2 จุด D อยูในทิศ 090° ระยะทาง 20 ไมล จากจุด A ประมาณวากระแสน้ําทิศ 
180°  ความเร็ว 4 นอต ไหลผานจุดทั้งสองนี ้ ถาเรือไดรับคําสั่งใหแลนจาก  A ไป D โดยใชเวลา 2 
ชั่วโมง นักเดินเรือจะตองเผชิญกับปญหาการเดินเรือกระแสนํ้า เห็นไดชัดเจนวา ITR คือ 090°และ SOA 
คือ 10 นอต ในเวลา 2 ชั่วโมงถัดจากน้ีเรือตองอยูใตจุด D เปนระยะทาง 8 ไมลทะเล ถาเดินทางดวย
เข็มและความเร็วดังกลาว ดังน้ันตองนํากระแสนํ้ามารวมพิจารณา เพ่ือหาเข็มและความเร็วสั่งการเพ่ือให
เรือแลนอยูบน ITR  ผลปรากฏวาเรือตองถือเข็มมุงไป C ซ่ึงอยูหาง D เปนระยะทาง 8 ไมลทะเล และใช
ความเร็วมากกวา 10 นอตเล็กนอย ถาการประเมินกระแสน้ําน้ีถูกตอง เรือจะเดินทางถึง D ภายใน 2 
ชั่วโมง ดวยการใชเข็มและความเร็วที่ประเมินได 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 รูปที่ 6 - 2 แสดงภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนคือ หัวเรือมุงไปยังจุด C ดวยเข็ม 070° 
แตเรือเคลื่อนที่ไปจริงในทศิ 090° เอียงตัวทแยงผานกระแสนํ้าดังในรูป ในชัว่โมงแรก เรือไปถึงจุด D' 
แทนที่จะเปน C' และเม่ือสิ้นสุดการเดินทางในชัว่โมงที่สอง เรือถึงจุด D แทนทีจ่ะเปน C ดังน้ัน AD คือ
เสนทางซึ่งเปนผลรวมของเวกเตอรความเร็วของเรือบนผิวนํ้า (AC) กับความเร็วของกระแสนํ้าบนผิวโลก 
(CD) 
 จุด C เปนทีเ่รือรายงานหลัง 2 ชัว่โมงผานไป จุด D คือที่เรือประมาณ (EP) ซ่ึงเปนตําบลท่ีของ
เรือที่เปนไปไดมากที่สุด ซ่ึงในปญหาตวัอยางน้ียังไมไดเอากระแสน้ําจริงเขามาคิด 

A 

C' 

D' 

C 

D 

รูปที่ 6 - 2 การนํากระแสนํ้ามารวมพิจารณา 

ITR 090° 
SOA 10 

) 
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การพล็อตทีเ่รือประมาณ 
 ถายังไมสามารถหาที่เรือแนนอนหรือที่เรือแลนตรวจไดแลว ตนหนตองใชขอมูลทั้งหมดเทาที่มี
อยูมาใชหาที่เรือประมาณ   ซ่ึงที่เรือประมาณนี้มักใหความถูกตองดีกวาที่เรือรายงาน   ตัวอยางเชนถา
ตนหนมีเหตุผลดีเพียงพอเชื่อไดวาขอมูลทิศทางและความเร็วกระแสน้ํามีความถูกตองแลว ก็สามารถหา
ที่เรือแนนอน ณ เวลาใด ๆ ที่ตกไปจากที่เรือรายงานไดเสมอ โดยกระทําดังนี้คือ ลากเสนออกไปในทิศ
ของกระแสน้ําออกจากแนว  DR ขณะนั้น  วิธีน้ีใชเปนหลักในการแกปญหากระแสนํ้าโดยการเขียน
สามเหลี่ยมกระแสน้ําเม่ือเรือเดินเข็มเดียวและใชความเร็วคงที่ 
 
ตัวอยางที่ 6 - 2 ในรูปที่ 6 - 3 จากท่ีเรือแนนอนเวลา 0500 เรือแลนเข็ม 300° ความเร็ว 6 นอต 
ประเมินกระแสน้ําทิศ 250° ความเร็ว 1 นอต ใหพล็อตที่เรือรายงานทุกเต็มชั่วโมง และหาที่เรือประมาณ
ระหวางเวลา 0500 - 0800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีทํา ขีดเข็ม 300° และพล็อตที่เรือรายงานไปจนถึง 0800 ในแตละ DR พล็อตเสนตรงในทิศ 250° ใน
ระยะ 1 ไมลทะเล ที่เวลา 0600 และ 2 ไมลทะเลที่ 0700 และ 3 ไมลทะเลที่ 0800 ลอมจุดที่ไดดวย
สี่เหลี่ยมจตุรัสและลงสัญลักษณตาง ๆ ดังในรูป 
 ตําบลที่เรือประมาณจะมีความละเอียดถูกตองมากเพียงใด ขึ้นอยูกับความแมนยําในการประเมิน
กระแสนํ้า ซ่ึงเปนการไมปลอดภัยที่ทึกทักเอาวา กระแสน้ําที่ประเมินไดจากที่เรือแนนอนครั้งสุดทาย
นาจะคงที่ไปตลอดเสนทาง ยกเวนมีหลักฐานเพียงพอวาควรเชื่อเชนนั้น ถาขอมูลไมเพียงพอสําหรับใช
ประเมินแลว เปนการดีกวาที่จะพิจารณาวาไมมีกระแสน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไมควรคิดวากระแสน้ํา
บริเวณใกลชายฝงไหลอยางปกติและสมํ่าเสมอ เพราะตามปกติแลวบริเวณเหลาน้ีกระแสน้ํามักมีลักษณะ
ไมปกติ และอิทธิพลจากกระแสน้ําเน่ืองจากนํ้าขึ้น นํ้าลง (Tidal Current) จะรุนแรงกวาในทะเลเปด 
เม่ือใดก็ตามที่เดินเรือเขาในบริเวณรองนํ้า หรือที่จํากัดควรทําการพล็อตที่เรือรายงานและที่เรือประมาณ

รูปที่ 6 - 3 การพล็อตทีเ่รือประมาณ 

กระแสน้ํา : 
             ทิศ 250 
              ความเร็ว 1 นอต 

 

 -
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คูขนานกันไป และใหระมัดระวังแนวทางใดแนวทางหนึ่งที่อาจนําไปสูอันตรายโดยใหถือวาเรือกําลังเดิน
จริงไปบนแนวทางนั้น 
 
การนํากระแสนํ้ามารวมพิจารณา 
 มีปญหาอยู 3 กรณีซ่ึงเก่ียวของกับการประเมินทิศทางและความเร็วกระแสน้ํา คือ 

 กําหนดความเร็วใหเรือเดินไปในกระแสน้ําตามเสนทางตั้งใจ ใหหาเข็มเรือ 
 หาเข็มและความเร็วที่จะสั่งการ เพ่ือใหเรือเดินในกระแสน้ําและถึงที่หมายตามเวลา 
 หาเสนทางตั้งในและความเร็วเหนือพ้ืนโลกของเรือเดินไปตามเข็มและความเร็วที่ส่ังผาน

กระแสนํ้า 
 ถากระแสน้ําอยูในทิศทางเดียวกันกับเข็มเรือหรือตรงขามกันกับเข็มเรือแลว ความเร็วลัพธได
จากการบวกหรือลบความเร็วกระแสน้ําเขากับความเร็วเรือ สถานการณลักษณะนี้พบบอยคร้ังขณะที่เรือ
เขาหรือออกจากทาเรือ และเผชิญกับ กระแสนํ้าจากการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้า (Tidal Current) แตถาเรือ
แลนตัดกระแสน้ําแลว ตองแกปญหาดวยสามเหลี่ยมของเวกเตอร โดยความเร็วเรือบนพ้ืนโลก เปน
เวกเตอรลัพธของเวกเตอรความเร็วเรือในน้ําและเวกเตอรความเร็วกระแสน้ําเหนือพ้ืนโลก 
 การแกปญหากระแสนํ้าสามารถทําไดอยางสะดวก โดยการพล็อตลงบนกระดาษธรรมดา และใช
โปรแทกเตอรกับบรรทัดมาตราสวนในการพล็อตหรือใช กระดานหน  (Maneuvering Board) ซ่ึง
ออกแบบมาเพื่อการน้ีโดยเฉพาะ ก็จะสะดวกยิ่งขึ้น 
 
ตัวอยางที่ 6 - 3 ในรูปที่ 6 - 4 กําหนดทิศทางและความเร็วกระแสน้ําที่ประมาณได และความเร็วสั่งจักร 
ใหหาเข็มที่ใชถือทาย เพ่ือใหเรือเดินไปบนเสนทางตั้งใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
C 

D 

N N' 

รูปที่ 6 - 4 การหาเข็ม และความเรว็ เพ่ือนํามาใช 
              ใหเรือเดินทางไปบนเสนทางตั้งใจ 
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วิธีทํา ประเมินกระแสน้ําทิศ 075° ความเร็ว 3 นอต เรือทําความเร็วได 12 นอต ทิศตั้งใจ 195° จาก    
รูปที่  6 - 4 , N และ N' แทนทิศเหนือจริง จาก A ซ่ึงเปนตําบลที่ของเรือ ลาก AD ไปในทิศ 195° ลาก 
AC ใหเปนเวกเตอรกระแสน้ําในทิศ 075° ความยาว 3 นอต ใช C เปนจุดศูนยกลางเขียนสวนโคงดวย
รัศมีเทาความเร็วเรือ 12 นอต ไปตัดกับเสน AD ที่ D จะไดทิศ CD เปน 275°.5 ใชเปนเข็มถือทาย และ 
AD ซ่ึงยาว 10.2 นอต คือ SOA โดยประมาณ ซ่ึงเห็นวาเวกเตอร AD และ AC  แทนเสนทางตั้งใจและ
กระแสนํ้าตามลําดับ โดยไดรับการพล็อตใหสัมพัทธกับโลก (จุด A) ในขณะที่เวกเตอร CD พล็อตให
สัมพัทธกับนํ้า 
 
ตัวอยางที่ 6 - 4 ในรูปที่ 6 - 5 กําหนดทิศทาง/ความเร็วโดยประมาณ ของกระแสนํ้า ทิศทางตั้งใจและ
ความเร็วตั้งใจ (SOA) ใหหาเข็มและความเร็วที่ตองการสั่งการ โดยในขณะนี้เวลา 1300 เรืออยูหางที่
หมายไปทางตะวันตก 100 ไมลทะเล ตองการใหเรือถึงที่หมายเวลา 1800 จงหาเข็มและความเร็วที่จะสั่ง 
ถาประเมินวากระแสนํ้ามีความเร็ว 2 นอต ทิศ 135°  
 
 
 
 
 
 
 
วิธีทํา ในรูปที่ 6 - 5 ให N เปนเมริเดียนที่เรืออยู ณ จุด A เรือหางจากท่ีหมาย 100 ไมลทะเล ในทิศ
ตะวันตก ดังน้ันจึงมีเวลา 5 ชั่วโมงที่ใชสําหรับเดินทางไปถึงที่หมาย เห็นไดวาเรือตองใชความเร็ว 20 
นอต (SOA) เขียนเวกเตอร AC แทนกระแสน้ําในทิศ 135° ยาว 2 นอต ลากเสน CD จะไดวา CD อยู
ทิศ 085°ยาว 18.7 นอต คือเข็มและความเร็วที่ใชส่ังการนั่นเอง เห็นไดวาเวกเตอร AD และ AC แทน
เสนทางตั้งใจ และกระแสน้ําตามลําดับ และถูกพล็อตโดยสัมพัทธกับโลก ในขณะที่ CD พล็อตลงโดย
สัมพัทธกับนํ้า 
 
ตัวอยางที่ 6 - 5 ในรูปที่ 6 - 6 กําหนดเข็มและความเร็วเรือ และประเมินทิศทางและความเร็วกระแสน้ํา
มาให    ใหหาเสนทางตั้งใจ และความเร็ว (SOA) ในตัวอยางน้ีแสดงกรรมวิธีซ่ึงใชปญหาเฉพาะกรณีของ
เสนทางตั้งใจ และ SOA ดังน้ัน ตองมีการกําหนดที่เรือประมาณขึ้นมาจากเสนทางตั้งใจ และ SOA 
ตัวอยางน้ีรวมทั้งกรณีที่ 3 ของการเดินเรือกระแสนํ้าไวดวย  
 เรือเดินดวยความเร็ว 12 นอต เข็มจริง 211° ผานกระแสน้ําประเมิน ทิศ 075° ความเร็ว 3 นอต 
หาเสนทางตั้งใจและSOA  

N 

A 

C 

D 

รูปที่  6 - 5 การหาเข็ม และความเรว็ ทีจ่ะใช เพ่ือใหเรือเดินไปจริงบนเสนทางตั้งใจ 
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วิธีทํา รูปที่ 6 - 6 ให N เปนเมริเดียนที่เรืออยู จาก A ลากเสน AC ซ่ึงปนเวกเตอรของกระแสน้ําในทิศ 
075° ความเรว็ 3 นอต จาก C ลากเวกเตอร CD ในทศิของเข็ม 211° ยาว 12 นอต ลากตอ AD ในทิศ 
199° ยาว 10 นอต ซ่ึงก็คือเสนทางตั้งใจ และ SOA  
 ในขั้นตอนนี้นักเดินเรือสามารถประยุกตที่เรือแนนอนครั้งสุดทายเพื่อนํามาใชประเมินหาท่ีเรือ
ประมาณได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การหากระแสนํ้าจริง 
 ถาการขีดเข็มกระทําออกจากที่เรือแนนอนแลว (ไมใชที่เรือแลนตรวจ) ตอมาหาท่ีเรือแนนอน
คร้ังใหมได พบวาอยูคนละตําแหนงกับที่เรือรายงานของเวลาเดียวกัน ความตางระหวางตําบลทั้งสอง 
คือกระแสน้ําจริงที่กระทําตอเรือขณะเดินทาง เห็นไดชัดเจนวากระแสนํ้าที่หาไดน้ีไดรวมเอาปจจัยทั้งปวง 
รวมทั้งอัตราผิดจากการหาที่เรือแนนอนไวดวย และถาที่เรือประมาณบนเสนทางตั้งใจสอดคลองกับที่เรือ
แนนอนบนเสนทางจริงดวยแลว ก็แสดงวากระแสน้ําที่ไดประเมินไวกอนออกเดินทางเทากันพอดีกับ
กระแสน้ําจริงที่เผชิญขณะเดินทาง แตถาตําบลที่ทั้งสองไมสอดคลองกันแลวแสดงวาการประเมิน
กระแสนํ้าคลาดเคลื่อน ความคลาดเคลื่อนนี้แปรผันตรงกับระยะและทิศทางที่ทั้งสองตําบลที่แยกหางกัน 
 มีปญหาอยู 3 แบบ ซ่ึงนกัเดินเรือตองพบอยูเสมอในการหาทศิทางและความเร็วกระแสน้ําจริง คือ 

 หาทิศทางและความเร็วของกระแสน้ําจริงเม่ือกําหนดที่เรือรายงานที่ไดมาจากการพล็อตออก
จากที่เรือแนนอน และไดที่เรือแนนอนครั้งใหมในเวลาเดียวกัน 

 กําหนดที่เรือรายงานซึ่งเขียนออกจากที่เรือแลนตรวจมาให และไดที่เรือแนนอนของเวลา
เดียวกัน ใหหาทิศทางและความเร็วกระแสน้ําจริง 

 กําหนดที่เรือประมาณ และที่เรือรายงานซึ่งไดมาจากที่เรือแนนอนครั้งกอนและไดที่เรือแนนอน
คร้ังใหมในเวลาเดียวกันกับที่เรือรายงาน ใหหาทิศทางและความเร็วกระแสน้ําจริง 

 

N C 

D 

A 

รูปที่ 6 - 6 การหาเสนทางตัง้ใจ และความเร็ว ที่จะใช    
              เพ่ือจะหาที่เรือประมาณ 
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ตัวอยางที่ 6 - 6  ในรูปที่ 6 - 7 กําหนดที่เรือรายงานซึ่งพล็อตตอมาจากที่เรือแนนอนครั้งกอน และไดที่เรือ
ในเวลาเดียวกันกับที่เรือรายงาน ใหหาทิศทางและความเร็วของกระแสน้ําจริง จากรูปที่เรือรายงานเขียน
ออกจากท่ีเรือแนนอน 0545 ของวันเดียวกัน ในขณะเดียวกันก็หาที่เรือแนนอนเวลา 1815 ได ซ่ึงอยูหาง
จากที่เรือรายงาน 1815 อยู 7.5 ไมลทะเล ใหหาทิศทางและความเร็วของกระแสน้ําจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีทํา   ทิศทางของกระแสน้ําอยูในแนวเสนตรงที่ลากจากทีเ่รือรายงานมายังที่เรือแนนอนของเวลาที่ลวงไป
นับตั้งแตทีเ่รือคร้ังกอนมาหารระยะดังกลาวน้ี ไดความเร็วของกระแสนํ้า เน่ืองจากวาที่เรือรายงานเวลา 
1815 เปนตําแหนงทีเ่รือควรอยูเม่ือไมมีกระแสนํ้าและทีเ่รือแนนอนเวลา 1815 เปนตาํแหนงจริงที่เรืออยู 
เสนตรง DB จึงเปนทิศและระยะทางซึ่งเรอืถูกขยบัใหเคลื่อนทีไ่ปเน่ืองจากกระแสนํ้า จากรูปอยูในทิศ 099° 
จากทีเ่รือรายงาน ซ่ึงก็คือทศิทางของกระแสน้ําน่ันเอง ระยะทางวัดได 7.5 ไมลทะเล เม่ือหารดวยเวลาท่ี
ลวงไประหวางที่เรือแนนอนครั้งแรกและครั้งสุดทายซ่ึงเปนเวลา 12.5 ชั่วโมง ได 7.5/12.5 เทากับ 0.6 นอต 
ตอบ  กระแสน้ําจริงทศิ 099° ความเร็ว 0.6 นอต 
 
ตัวอยางที่ 6 - 7  ในรูปที่ 6 - 8 กําหนดที่เรือรายงานซึ่งพล็อตตอออกมาจากที่เรือแลนตรวจครั้งสุดทายและ
ที่เรือแนนอนของเวลาเดียวกัน ใหหาทิศทางและความเร็วของกระแสน้ําจริง 
 กรณีน้ีสามารถแกปญหาโจทยได 2 วิธี เน่ืองจากวาที่เรือรายงานเขียนออกมาจากที่เรือแลนตรวจ 
โจทยระบุวาเวลา 0700 ตนหนหาที่เรือแนนอนไดเวลา 1152 ไดที่เรือแลนตรวจจากเสนตําบลที่ 2 เสน เสน
แรกของเวลา 0919 และอีกเสนที่เวลา 1152 และพล็อตที่เรือรายงานใหมออกไปและไดที่แนนอนใหมอีก
คร้ังที่เวลา 1710 หาทิศทางและความเร็วกระแสน้ํา 
 
วิธีที่ 1  พล็อตที่เรือรายงาน 1700 (D') ออกไปจากที่เรือแลนตรวจ ดังน้ันจึงไมสามารถนํามาใชหาทิศทาง
และความเร็วกระแสน้ําได ไมตองสนใจกับที่เรือแลนตรวจเวลา 1152 ใหเขียนที่เรือรายงานตอออกไปจาก

D 

B 

รูปที่ 6 - 7 การหาทิศทาง และความเรว็ของกระแสน้ํา 
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แนวทางเรือรายงานเดิมจากจุด C จนกระทั่งไดที่เรือรายงานเวลา 1710 (D) ทิศทางของกระแสนํ้าจะเปน
แนวเสนที่ลากออกจาก D ไปยังที่เรือแนนอน 1710 (B) ซ่ึงจะเปนทิศ 357° คิดเปนระยะทาง 12.7 ไมล เม่ือ
นําเวลานับตั้งแตที่เรือแนนอนครั้งสุดทายซ่ึงเปนเวลา 10.2 ชั่วโมงมาหารจะไดความเร็ว 1.2 นอต (เพ่ือ
ความชัดเจน จะเขียนที่เรือรายงานซึ่งลากจากที่เรือรายงานเดิมดวยเสนประจาก C ไปยัง D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีที่ 2  วัดทิศและระยะทางของ CC' จากท่ีเรือรายงานเวลา 1152 ไปถึงที่เรือแลนตรวจ 1152 โดยการ
กลับทิศดวยระยะทางเดียวกันไปยังที่เรือรายงาน 1710 จะไดจุด D สังเกตเห็นไดวาเปนจุดเดียวกับวิธีที่ 1 
จากน้ันวัดทิศได 357° ความเร็ว 1.2 นอต 
ตอบ  ทศิ 357° ความเร็ว 1.2 นอต 
 
สรุป 
 กระแสน้ําในทะเลมีอยู 3 ชนิด คือ กระแสน้ําที่ไหลในทิศทางประจํา กระแสนํ้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงระดับนํ้า และกระแสน้ําที่เกิดจากลม แตเม่ือพิจารณาในแงของการเดินเรือแลวกระแสนํ้า
หมายถึงแรงและอิทธิพลตาง ๆ ที่ทําใหเรือเดินออกนอกเสนทางที่ตั้งใจ ในกรณีของการเดินเรือเม่ือมี
กระแสนํ้าเขามาเก่ียวของ เพ่ือใหเรือเดินไปตามเสนทางตั้งใจและถึงที่หมายตามกําหนดเวลา ตองใช
เทคนิคของการเดินเรือกระแสน้ํามาแกปญหา 
 การแกปญหาเดินเรือกระแสนํ้าใชสามเหลี่ยมเวกเตอรเปนเคร่ืองมือสําคัญ สามเหลี่ยมน้ี
ประกอบดวยเวกเตอรความเร็วกระแสน้ํา 3 ดาน คือ เวกเตอรทิศทางและความเร็วกระแสน้ํา เวกเตอร
เข็มและความเร็วเรือ และเวกเตอรเข็มและทิศทางที่เรือเดินไปจริง เม่ือทราบเวกเตอร 2 ดานใด ยอมหา
เวกเตอรดานที่สามไดเสมอ การแกสามเหลี่ยมเวกเตอรน้ีเปนเทคนิคการหาเข็มและความเร็วที่ใชส่ังจักร
เพ่ือใหเรือเดินทางไปตามแผนที่กําหนดไว 

A 

C' 

D 

B 

D' 

C 

รูปที่ 6 - 8 การหากระแสน้ํา เม่ือที่เรือรายงานพล็อตออกจากที่เรือแลนตรวจ 
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บทที ่7 เดินเรือนํารอง 

 
นิยาม 
 เดินเรือนํารอง (Piloting) หมายถึง วิธีการเดินเรือโดยใชที่หมายซ่ึงอยูคงที่ ทั้งที่อยูบนฝงหรือใน
ทะเล ทั้งที่เปนอยูตามธรรมชาติ หรือถูกสรางขึ้นมา เปนจุดอางอิงในการหาตําบลที่แนนอนของเรือ และ
นําเรือไปในทิศทางที่ตองการโดยปลอดภัย ทั้งยังหมายรวมถึงการนําเรือโดยใชการหยั่งน้ํา และเรดาร
ดวยเชนกัน ถากลาวอยางกวาง ๆ แลว การเดินเรือดวยอุปกรณเดินเรืออิเล็กทรอนิกสเปนการเดินเรือ
นํารองดวยเชนกัน แตการเดินเรือชนิดน้ี มีอุปกรณและรายละเอียดปลีกยอยอีกมาก จึงตองแยกศึกษา
ตางหาก ในบทนี้เราจะศึกษาเฉพาะวิธีการเดินเรือนํารองทางทัศนะเทาน้ัน 
 การเดินเรือนํารองที่ดีจําเปนตองใชประสบการณอยางสูงและการตัดสินใจที่ดี นักเดินเรือตองมี
ความระแวดระวังและตื่นตัวอยูเสมอ หลักการที่ใชในการนํารองตองแมนยําอยูในใจตลอดเวลา การ
เดินเรือที่ผิดพลาดในทะเลเปดหางฝงโดยทั่วไปมักถูกคนพบเสียกอน และไดรับการแกไขใหถูกตอง
กอนที่จะเขาใกลแผนดิน แตในการเดินเรือนํารองซ่ึงอยูบริเวณใกลฝงน้ัน โอกาสแกไขความผิดพลาดมี
นอยหรืออาจไมมีเลย  ดังน้ัน ความผิดพลาดแมเพียงเล็กนอยอาจนําไปสูการสูญเสียเรือหรือแมแตชีวิต
ของลูกเรือ โดยหลักการพ้ืนฐานแลวการเดินเรือนํารองมีหลักการที่คอนขางงาย ไมวาพิจารณาในแง
ทฤษฎีหรือปฏิบัติ แตอันตรายที่อยูใกลเรือน่ันเองที่ทําใหการเดินเรือนํารองน้ีมีความสําคัญที่สุด การ
หลีกเลี่ยงมิใหเรือโดนกันในบริเวณที่มีการจราจรหนาแนน เชน ทาเรือ และบริเวณใกลชายฝง นับเปน
ปญหาท่ีสําคัญของการนําเรือ ปญหาสําคัญของผูนําเรือก็คือ ตองรักษาใหเรืออยูในบริเวณที่นํ้าลึก
เพียงพอตลอดเวลา โดยตลอดของบทน้ีเราถือวาเรือที่พิจารณาเปนเรือที่กินนํ้าลึก และตองรักษาใหมี
ความลึกของน้ําใตกระดูกงูเพียงพอสําหรับเรือขนาดใหญน้ีโดยตลอด สําหรับเรือขนาดเล็กที่มีอัตราการ
กินนํ้าลึกนอย ยอมไมมีปญหาที่จะเดินเรือเขาไปในบริเวณที่เรือใหญเขาไปได 
 ในทุกชวงเวลาของการนํารอง ผูนําเรือตองตระหนักอยูเสมอวา กําลังเก่ียวของอยูกับทั้งปจจุบัน
และอนาคต ตองวิเคราะหสถานการณเฉพาะหนาอยูตลอดเวลาเพ่ือใชประเมินอนาคตที่จะเกิดขึ้น ตอง
ใชตรรกในทุก ๆ วิถีทาง โดยทั้งหมดนี้เพ่ือใหไดมาซ่ึง 

 การเตือนภัยอันตรายที่จะเขามาใกลเรือแตเน่ิน ๆ 
 ตําบลที่เรือแนนอนที่มีความถูกตองและบอยคร้ัง 
 เข็มที่เหมาะสมที่จะใชเดินทางในขณะใด ๆ 

 

เสนตําบลที ่
 การเดินเรือนํารองก็เหมือนกับการเดินเรือทั่วไปที่เราจะตองเก่ียวของกับ เสนตําบลท่ี (Line of 
Position : LOP) อยางไรก็ตาม เสนตําบลที่หามาไดเพียงเสนเดียว ไมอาจทําใหเราทราบตําบลที่แนนอน
ของเรือได เราเพียงแตทราบวาเรืออยูบนที่ใดที่หน่ึงบนเสนนี้เทาน้ัน เสนนี้ก็คือสวนเล็ก ๆ ของวงใหญ 
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แตเน่ืองจากมันสั้นมากจนกระทั่งเราสามารถพล็อตลงไดเปนเสนตรงหรือเสนเกลียวบนแผนที่เมอเคเตอร 
ซ่ึงในบทน้ีจะกลาวถึงเสนตําบลที่ที่ไดมาโดยการตรวจทางทัศนะดวยกรรมวิธีตาง ๆ กัน 
 พึงระลึกไวเสมอวาเสนทางเดินเรือรายงาน (DR) ไมมีความสัมพันธใด ๆ กับเสนตําบลท่ีเลย 
เข็มและตําบลท่ีของที่เรือรายงานนั้นเปนความตั้งใจในการเดินเรือ หรือการเขียนเสนลงเพื่อแสดงเข็ม
และความเร็วที่ตั้งใจจะไป แตเสนตําบลที่เปนความจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เรือกําลังอยูบนเสนตําบลท่ี
อยางแทจริงโดยมิตองไปคิดถึงเข็ม และความเร็วของเรือในขณะนั้นเลย 
 

การเขียนอักษรกํากับเสนตําบลที่ 
 เสนตําบลที่เพียงเสนเดียว ไมวาจะเปนเสน แบริงผาน (Range) หรือเสนระยะเม่ือเขียนอักษรใด 
ๆ กํากับ ตองใหอยูในตําแหนงเหนือเสนน้ันเสมอ โดยใหเขียนเวลาที่ตรวจดวยเลขสี่ตัว เสนตําบลที่
เลื่อนที่ใชหา ที่เรือแลนตรวจ  (Running Fix) ใหลงเวลาที่ตรวจในครั้งแรก  ตามดวยเวลาที่เลื่อนเสน
ตําบลที่มา แตเสนตําบลที่ที่ไดมาพรอม ๆ กันและตัดกันได ตําบลที่แนนอน (Fix) ไมตองลงอักษรใด ๆ 
กํากับใหลงเพียงสัญลักษณวงกลมกับเวลาที่ไดตําบลท่ีแนนอนเทาน้ัน สําหรับตําบลท่ีของที่เรือแลน
ตรวจใหเขียนสัญลักษณวงกลมกํากับดวยอักษร R Fix และเวลาที่ไดตําบลที่แนนอนนั้น (รูปที่ 7 - 1) 
 ทุก ๆ เสนควรลงอักษรกํากับทุกคร้ังที่พล็อต เสนที่ไมมีอักษรกํากับทําใหสับสน และกอใหเกิด
ความผิดพลาดได มีความไมแนนอนอยูมากมายในขณะนํารอง จึงไมควรเพ่ิมความไมแนนอนน้ีเขาไปอีก
ดวยเสนซ่ึงไมรูวาคือเสนอะไร และควรจําใหขึ้นใจวา เสนทางเดินเรือรายงาน กับเสนตําบลที่ ไมมีความ
เก่ียวของกันเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 - 1 การพล็อตเสนตาํบลที่ และทีเ่รือ 

 

เสนตําบลท่ีเด่ียว เสนตําบลท่ีเล่ือน ท่ีเรือแลนตรวจ 

0020 R Fix 

ท่ีเรือแนนอนจากเสนตําบลที่มาตัดพรอมกัน 

1210 
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การหาเสนแบริงผาน 
 วิธีงายที่สุดในการหาเสนตําบลที่ก็คือ ลากเสนตอวัตถุสองแหงที่อยูในแนวเดียวกันที่เรียกวา  
แบริงผาน (Range) ซ่ึงในขณะนั้นเรือตองอยูที่จุดใดจุดหน่ึงบนเสนแบริงน้ี 
ตัวอยางที่ 7 - 1 เวลา 1205 ปรากฏวากระโจมและปลองไฟ มาปรากฏอยูในแนวเดียวกัน ดังน้ันเรือตอง
อยูที่ใดที่หน่ึงบนเสนตรงซึ่งลากตอวัตถุทั้ง 2 น้ี (รูปที่ 7 - 2) 
 การลากเสนบนแผนที่ใหกดดินสอเพียงเบา ๆ และอยาใหยาวเกินความจําเปนเฉพาะอยางยิ่ง
ตองระมัดระวัง อยาลากผานสัญลักษณเคร่ืองหมายทางเรือที่สําคัญในแผนที่ เพราะวาเม่ือลบเสนนี้ออก
หลังเสร็จงานอาจทําใหเคร่ืองหมายเหลาน้ีถูกลบออกไปดวย ในตัวอยางนี้เสนประที่ลากแสดงใหเห็นถึง
หลักการไดมาซ่ึงเสนตําบลที่  ในทางปฏิบัติ การพล็อตในแผนที่ใหขีดเพียงเสนสั้น ๆ ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของตําบลที่ของเรือก็เปนการเพียงพอแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การพล็อตแบริง 
 โดยทั่วไปแลวเปนไปไดยากท่ีจะหาวัตถุ 2 แหงในแผนที่ซ่ึงนํามาใชลากเสน แบริง (Bearing) 
ผานไดในขณะท่ีเราตองการหาท่ีเรือ ดังน้ัน ตามปกติเสนตําบลที่หาไดจากการพล็อตเสนแบริงลงบน
แผนที่ เสนนี้ไดมาจากการเล็งวัตถุดวย วงแอซิมัท (Azimuth Circle) ที่ครอบอยูบนเข็มทิศแมเหล็กหรือ
เข็มไจโรแลวอานแนวทิศของวัตถุน้ันจากแผนวงเข็ม กรรมวิธีทั้งหมดน้ี คือ การแบริง (รูปที่ 7 - 3) คา
ตัวเลขบนแผนวงเข็มที่อานไดใหนํามาเขียนลงบนแผนที่ โดยลากใหผานตําบลที่ของวัตถุน้ันบนแผนที่
ตามทิศซ่ึงแบริงมาได 

ปลองไฟ 

กระโจม 

รูปที่ 7 - 2 การพล็อตเสนแบริงผาน 
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รูปที่ 7 - 3 การใชวงแอซิมัททําการแบริงทีห่มายเพ่ือหาเสนตําบลท่ี 
 
ตัวอยางที่ 7 - 2 เม่ือเวลา 1200 ตนหนแบริงกังหันลมได 050° แลวนํามาพล็อตลงแผนที่ดังในรูปซ่ึงเรือ
อยูที่จุดใดจุดหน่ึงบนเสนแบริงน้ี (รูปที่ 7 - 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 - 4 เสนตําบลท่ีจากการแบริง 
 
ระยะทาง 
 ถารูระยะหางจากวัตถุถึงเรือแลว ที่เรือจะอยู ณ จุดใดจุดหน่ึงบนสวนโคงของวงกลม ซ่ึงมีที่
หมายน้ันเปนจุดศูนยกลาง ดวยความยาวรัศมีเทากับระยะหางจากวัตถุถึงเรือ วงกลมดังกลาวเรียกวา 
วงระยะตําบลที่ (Distance Circle of Position)  
ตัวอยางที่ 7 - 3  ในรูปที่ 7 - 5 เวลา 1600 ตนหนวัดระยะจากกระโจมไฟ D ถึงเรือเทากับ 6 ไมลทะเล 
ดังน้ันเรือตองอยูบนจุดใดจุดหน่ึงบนสวนโคงของวงกลม ซ่ึงมีรัศมี 6 ไมลทะเลนี้โดยมีประภาคารเปนจุด
ศูนยกลาง โดยปกติแลวเราไมเขียนวงกลมทั้งวงลงไป แตเขียนเพียงโคงสั้น ๆ บริเวณที่คาดวาเรืออยู

วงวงแอซิมัท 

กังหันลม 
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เทาน้ันลงในแผนที่ ระยะที่ทราบนี้อาจไดมาจากการวัดดวยเรดาร เคร่ืองวัดระยะ สัญญาณวิทยุ และ
สัญญาณเสียงจากอากาศ หรือใตนํ้า ถาเรารูความสูงของวัตถุน้ันเราอาจใชเคร่ืองวัดแดดมาวัดมุมแนวด่ิง
จากระดับนํ้าถึงยอดวัตถุน้ัน แลวนํามาคํานวณหาระยะทางก็ได การวัดมุมดวยเคร่ืองวัดแดด แลวนํามา
หาระยะสามารถทําไดอยางรวดเร็วโดยเปดหาจากมาตราเดินเรือ ถาวัตถุที่ทําการตรวจเปนประภาคาร
ตองดูกอนวัดดวยวาในแผนที่บอกวาเปนความสูงจากระดับนํ้าทะเล หรือเปนเฉพาะแคความสูงของ
โครงสรางแลวจึงคอยวัดมุมในชวงดังกลาว ซ่ึงบอยคร้ังที่มีการนําเอาแบริงมาใชรวมกับวงระยะตําบลที่
เพ่ือใหตัดกันไดตําบลที่เรือแนนอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพล็อตหาที่เรือแนนอน 
 เม่ือไดเสนตําบลที่มาเสนหนึ่งยอมจะมีตําแหนงที่เรืออยูบนเสนดังกลาวไมจํากัด ดังน้ันเพ่ือใหได
ที่เรือแนนอน ตองหาเสนตําบลที่อยางนอย 2 เสนใหมาตัดกันเรียก แบริงเข็มไขว ซ่ึงมุมตัดที่ใหตําแหนง
ที่เรือไดดีที่สุดคือมุม 90° และถาเปนไปไดแลวควรใชเสนตําบลที่ 3 เสนมาตัดกันในการหาที่เรือ 
 เสนตําบลที่ตางชนิดกัน สามารถนํามาใชรวมกันเพ่ือหาที่เรือแนนอน ดังตัวอยางตอไปน้ี 

ตัวอยางที่ 7 - 4  กรณีเสนแบริง 2 เสนตัดกัน : เม่ือ เวลา 1545 เรือแลนเข็ม 000° ความเร็ว 10 นอต 
แบริงหอสูงได 288° และแบริงเรือทุนไฟได 194° (รูปที่ 7 - 6) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1600 

D รูปที่ 7 - 5 วงระยะตําบลท่ี  

รูปที่ 7 -6 ที่เรือแนนอนโดยแบริงเข็มไขวสองเสน  

1545 
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ที่เรือแนนอน เวลา 1545 อยูบนจุดที่เสนตําบลที่ทั้งสองจากการแบริงมาตัดกัน โดยการใชไมบรรทัด
ขนานทาบมุมแบริงที่แผนวงเข็มในแผนที่ แลวคืบไปทับสัญลักษณวัตถุที่ถูกแบริงในแผนที่ลากเสนตําบล
ที่ใหมาตัดกันก็จะไดตําบลที่เรือแนนอนตามตองการ การพล็อต ใหลงสัญลักษณตาง ๆ ดังในรูป และ
จากที่เรือที่แนนอนที่ไดนํามาใชเปนจุดตั้งตนในการพล็อต ที่เรือรายงานตอไป 

 
ตัวอยางที่ 7 - 5  เสนแบริง 3 เสน : เวลา 1531 เรือเดินเข็ม 285° ความเร็ว 15 นอต ตนหนแบริงที่
หมาย 3 แหงดวยเข็มไจโร (อัตราผิดเปนศูนย) ไดดังนี้ สัมผัสแหลมดํา แบริง 005 สัมผัสขอบฝงแดง 
130° และเรือทุนไฟแบริง 265° (รูปที่ 7 - 7)  
 ใหพล็อต และลงอักษรกํากับตําบลที่เรือแนนอน เวลา 1513 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 - 7 ที่เรือแนนอนโดยแบริงเข็มไขวสามเสน 
  
 โปรดสังเกตวาจากตัวอยางทั้งสอง เสนแบริงที่ตัดกันหามาไดพรอม ๆ กันและมาตัดกันเปนที่
เรือแนนอน การแบริงจึงตองกระทําอยางรวดเร็ว เพ่ือมิใหการเคลื่อนตัวของเรือทําใหที่เรือแนนอนใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนได แตถาเสนแบริงแตละเสนไดมาจากเวลาที่แตกตางกันแลว ตองปรับแตงใหเปน
เวลาเดียวกันเสมอ และที่เรือที่ไดมาดวยวิธีน้ีเรียกวา ที่เรือแลนตรวจ (Running Fix) ซ่ึงในการพล็อตให
เขียนสัญลักษณวงกลมกํากับดวยอักษร R Fix และเวลาที่หาที่เรือได 
 
ตัวอยางที่ 7 - 6 แบริงผาน 2 เสน  : เรือแลนเขาทาเรือดวยความเร็ว 10 นอต โดยรักษาเข็มใหอยูใน
แนวเสนที่ลากผาน กระโจมไฟ W และ X เวลา 2153 เรือยังคงอยูในแนวเสนดังกลาว ในขณะเดียวกัน 
กระโจมไฟ  Y และ  Z ซ่ึงอยูทางกราบขวา ก็มาอยูในแนวเดียวกัน เม่ือมองจากเรือในชั่วขณะนี้เรือก็
เปลี่ยนเข็มไปเปน 057º (รูปที่ 7 - 8) 
 ใหพล็อต และลงเครื่องหมายตําบลที่เรือแนนอน เวลา 2153 
 จากรูป ที่เรือแนนอน 2153 ไดมาจากการลากเสนตอ กระโจมไฟ WX และ YZ ในแผนที่ไปตัด
กันแลวขีดเข็มใหมจากจุดตัดเขาไปยังทาเรือเขาในทาเรือ 

ดํา 

แดง 

1531 
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รูปที่  7 - 8 ที่เรือแนนอนโดยแบริงผานสองเสน 

 

ตัวอยางที่ 7 - 7 แบริงผานกับแบริง : เรือแลนเข็ม 090° ความเร็ว 10 นอต เวลา 1227 เสาวิทยุ A และ
หอคอยมาอยูในแนวเดียวกัน และในเวลาเดียวกันน้ันก็แบริงสัมผัสแหลมมะปริงได 057° (รูปที่ 7 - 9) ให
พล็อต และลงเครื่องหมายตําบลที่เรือแนนอน เวลา 1227 
 จากรูป ที่เรือแนนอนเวลา 1227 คือจุดตัดกันที่เสนแบริงผาน และหอคอย กับแบริงสัมผัสแหลม
มะปริงมาตัดกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 7 - 9 ที่เรือแนนอนโดยแบริงผานกับแบริง 

 

W 

X 

Y 
Z 

A 
มะปริง 
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ตัวอยางที่ 7 - 8 แบริงและระยะทางจากที่หมาย 2 แหง : เวลา 1425 แบริง เสาวิทยุได 350° และใน
ขณะเดียวกันเรดารวัดระยะเรือทุนไฟไดหาง 4 ไมลทะเล เรือเปลี่ยนเข็มเปน 050° ความเร็ว 18 นอต 
ใหพล็อตและลงเครื่องหมายที่เรือแนนอน เวลา 1425 
 รูปที่ 7 - 10 ตําบลที่เรือแนนอน เวลา 1425 คือจุดตัดของเสนแบริงเสาวิทยุและวงระยะตําบลที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 - 10 ที่เรือแนนอนโดยแบริงและระยะทาง 

ตัวอยางที่ 7 - 9 แบริงและระยะทางจากที่หมายเดียวกัน  เวลา 1314 แบริงกระโจมไฟแหลมเทียนได 
347° และในขณะเดียวกันใชเคร่ืองวัดแดดวัดมุมด่ิง และคํานวณระยะหางจากเรือถึงกระโจมไฟได 3 ไมล
ทะเล เรือเดินทางตอไปดวยเข็ม 225° ความเร็ว 10 นอต (รูปที่ 7 - 11) 
ใหพล็อต และลงเครื่องหมายตําบลที่เรือแนนอน เวลา 1314 
 จากรูป พล็อต แบริง 347° ผานกระโจมไฟ และเขียนวงระยะตําบลท่ีรัศมี 3 ไมลทะเล โดยใช
กระโจมไฟเปนจุดศูนยกลาง ไดตาํบลที่เรือแนนอนเวลา 1314 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 7 - 11  ที่เรือแนนอนโดยแบริงและระยะทาง 

                จากที่หมายเดียวกัน  

แหลมเทียน 
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ตัวอยางที่ 7 - 10 เคร่ืองหมายทางเรือที่ผานเฉียดเรือ :  เราสามารถหาตําบลที่เรือแนนอน 
โดยประมาณไดโดยพิจารณาจากเครื่องหมายทางเรือที่เรือแลนผาน เชน ทุน หรือเรือทุนไฟ ซ่ึงลง
สัญลักษณไวในแผนที่ การหาตําบลที่เรือแนนอนวิธีน้ีมักนํามาใชบอย ๆ ในการพล็อตลงในแผนที่มาตรา
สวนเล็ก ความละเอียดถูกตองของที่เรือขึ้นอยูกับองคประกอบ 2 ประการ คือ ความละเอียดในการวัด 
ความสัมพันธระหวางเรือและเคร่ืองหมายทางเรือ และปริมาณการขจัดระหวางตําบลที่จริง และตําบลท่ี
ซ่ึงพล็อตลงแผนที่ของเครื่องหมายทางเรือน้ัน วิธีน้ีใหใชเฉพาะในกรณีที่ไมมีที่หมายอ่ืนใดที่จะใชหาที่เรือ
ไดดวยความละเอียดกวาการใชเคร่ืองหมายทางเรือน้ัน 
 
แบริงสัมพัทธ 
 แบริงสัมพัทธ  (Relative Bearing) ของวัตถุใด ๆ คือทิศทางของวัตถุน้ันเม่ือวัดจากหัวเรือไป
ตามเข็มนาฬิกา มีคา 000° จากหัวเรือวนไปจนครบ 360° ที่หัวเรืออีกคร้ัง 
 จากรูปที่ 7 - 12 แบริงสัมพัทธของที่หมาย A, B, C และ D คือ 135°,180° , 270° และ 340° 
ตามลําดับ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การวัดแบริงสัมพัทธของที่หมายใด ๆ กระทําโดยใช เข็มใบ (Pelorus) ที่ตั้งแผนวงเข็มใหคา 
000° อยูตรงแนวหัวเรือ จากน้ันใหแบริงที่หมายโดยใชเข็มใบดังกลาว 
 ในทางปฏิบัติบอยคร้ังที่เราตองแปลงคาแบริงสัมพัทธใหเปนแบริงจริง เชน กรณีของเรือที่ไมมี
เข็มไจโรอยูขางกราบเรือ ในการหาแบริงจริงจากแบริงสัมพัทธใหกระทําโดยอานทิศหัวเรือจริงในชั่วขณะ
ที่วัดแบริงสัมพัทธของที่หมาย โดยผูแบริงตองสงสัญญาณเสียง “เอ๊ิบ” ใหคนอานทิศหัวเรือใหเม่ืออาน 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 - 12 แบริงสัมพัทธ  
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แบริงของที่หมาย นําทิศหัวเรือจริงมาบวกเขากับแบริงสัมพัทธที่ไดจากเข็มใบ ก็จะไดคาแบริงจริงของที่
หมายออกมา  ถาคาที่รวมไดเกิน  360° ใหเอา 360° ลบออกเสียกอน  จึงไดแบริงจริงที่ถูกตอง 
ตัวอยางเชน สมมุติวาทิศหัวเรือเข็มจริง 045° เม่ือแบริงที่หมาย A, B, C  และ D ตามในรูปเม่ือนําทิศหัว
เรือมาคํานวณหาแบริงจริงของแตละที่หมายไดเปน 180°, 225°, 315° และ 025° ตามลําดับ ในทาง
กลับกันก็สามารถคํานวณหาแบริงสัมพัทธไดจากแบริงจริงโดยการลบคาทิศหัวเรือเข็มจริงออกจากแบริง
จริง และถาคาติดลบก็ใหบวก 360° องศาเขาไปก็จะไดแบริงสัมพัทธที่ถูกตอง ซ่ึงอาจจําเปน
ความสัมพันธงาย ๆ ไดดังน้ี 
 
 
 
หรือเขียนในรปูสมการ  
 
 
เม่ือ TB = True Bearing, SH = Ship Head และ RB = Relative Bearing 
 
 การเลือกที่หมายสําหรับใชหาตําบลที่เรือแนนอน ส่ิงแรกที่ตองพิจารณาคือมุมที่เสนตําบลท่ีทั้ง
สองกระทําตอกัน ถามีเสนแบริงเพียง 2 เสนแลว มุมที่เสนทั้งสองตัดกันเปนมุม 90° จะใหตําบลท่ีเรือ
แนนอนดีที่สุด เพราะความคลาดเคลื่อนจากการพล็อตเกิดนอยที่สุด มุมตัดน้ียิ่งเล็กลงเทาใด ก็ทําให
ความแนนอนของตําบลที่นอยลงเทาน้ัน ในกรณีทั่วไปเสนตําบลที่ที่ตัดกันไมควรทํามุมนอยกวา 30° 
ยกเวนไมมีที่หมายใด ๆ ใหมุมตัดที่ดีกวาน้ีอีกแลว และตองเพ่ิมความระมัดระวังใหมากขึ้น เม่ือใชมุมตัด
ที่เล็กดังกลาว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แบริงจริง   = ทิศหัวเรือ + แบริงสัมพัทธ 

TB = SH + RB 

A 

C 

B 

X Y O 

ความคลาดเคลื่อน 5° 

ความคลาดเคลื่อน 5° 

270° 

รูปที่ 7 - 13 ความคลาดเคลือ่นของที่เรือแนนอน  

ความคลาดเคล่ือน 5°ของมุม AOB = ความคลาดเคล่ือนทางระยะ OX 
ความคลาดเคล่ือน 5°ของมุม AOC = ความคลาดเคล่ือนทางระยะ OY 
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รูปที่ 7 - 13 แสดงใหเห็นถึงการลดลงของความละเอียดถูกตองของตําบลที่เรือแนนอนเนื่องจากความ
คลาดเคลื่อนของเสนแบริงที่ตัดกันเปนมุมตาง ๆ และเพื่อขจัดหรือตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของ
ตําบลท่ีเรือแนนอนที่เกิดจากเสนแบริง 2 เสนควรใชแบริงเสนที่ 3 มาตัดอีกเสนหน่ึงเสมอ ถาสามารถ
กระทําได มุมที่แตละเสนตัดกันเปนมุม 60° จะใหตําบลที่เรือแนนอนซึ่งดีที่สุดสําหรับกรณีที่กลาวน้ี 
 จากรูปขางตนแสดงเปรียบเทียบใหเห็นความคลาดเคลื่อนของตําบลที่เรือแนนอนเม่ือพิจารณา
จากเสนที่มีความคลาดเคลื่อนในการแบริง 5° เทากัน เม่ือลากเสนแบริงจากที่หมายตางกันโดยให A, B 
และ C เปนที่หมายในแผนที่ O เปนจุดแสดงตําบลที่เรือแนนอน เสนแบริงจาก A ตัดกับเสนแบริงจาก B 
และ C เปนมุมตัด 90° และ 20° ตามลําดับ ดังน้ัน จากรูป มุม AOC = 20° และมุม AOB = 90° ถามี
ความคลาดเคลื่อน 5° กับเสนแบริงจาก B และ C แลว เม่ือพล็อตเสนแบริงจาก B มายังจุดตัดที่ O แลว 
OX คือความคลาดเคลื่อนทางระยะที่เกิดขึ้น และทํานองเดียวกันกับเสนแบริงจาก C มายัง O แลว OY 
คือความคลาดเคลื่อนทางระยะที่เกิดขึ้น 
 
การหาตําบลที่เรือแนนอนโดยการวัดมุมแนวนอน 
 ในกระบวนวิธีการหาตําบลที่เรือแนนอนทั้งหมดน้ันวิธีการวัดมุมแนวนอนของที่หมาย 3 แหง
โดยใชเคร่ืองวัดแดดในการวัดมุม แลวนําคามุมที่วัดไดมาตั้งคาบนโปรแทกเตอรสามขา แลวพล็อตลงบน
แผนที่ นับเปนวิธีการท่ีดีที่สุดในการหาตําบลท่ีเรือแนนอน เน่ืองจากตําบลท่ีเรือแนนอนไมมีความ
คลาดเคลื่อนอันเกิดจากเข็มทิศเลย ในอดีตนักอุทกศาสตรใชวิธีการนี้เปนหลักในการหาตําบลที่แนนอน
ขณะหยั่งนํ้า เพราะเปนวิธีที่ใหความถูกตองสูงกวาวิธีอ่ืน ๆ อยางไรก็ตามวิธีดังกลาวน้ีคอนขางไมไดรับ
ความนิยมจากนักเดินเรือทั่วไปนัก เน่ืองจากคอนขางมีความยุงยากในการใช และจําเปนตองใชทักษะ
คอนขางมาก แตสําหรับผูที่มีความชํานาญแลววิธีการหาตําบลที่เรือแนนอนดวยการวัดมุมแนวนอน เปน
วิธีที่ใหความรวดเร็วและไดผลดีนาพอใจกวาวิธีอ่ืน 
 อุปกรณการเดินเรือที่ใชสําหรับการหาที่เรือวิธีน้ีคือ เคร่ืองวัดแดด (Sextant) และเคร่ืองพล็อต
ตําบลที่ คือ โปรแทกเตอรสามขา  (Three Arm Protactor) หรือ เคร่ืองพล็อตที่เรือแนนอน (Station 
Pointer) เคร่ืองวัดแดดเปนเคร่ืองวัดมุมที่ออกแบบสําหรับใชวัดมุมในทะเลขณะอยูบนเรือ โดยวัดไดทั้ง
มุมแนวด่ิงและแนวนอนและเปนอุปกรณการเดินเรือที่สําคัญที่สุดชิ้นหน่ึงในการเดินเรือดาราศาสตร ที่
หมายซ่ึงจะใชเคร่ืองวัดแดดวัดมุมเพ่ือการหาตําบลที่เรือแนนอนตองมีปรากฏทั้งในภูมิประเทศ และมี
พิมพลงไวในแผนที่ มุมแนวนอน 2 มุม ของที่หมาย 3 แหง จะนํามาตั้งคาลงบนโปรแทกเตอรสามขา ซ่ึง
อุปกรณการเดินเรือชนิดน้ีอาจทําดวยโลหะหรือพลาสติก อันประกอบดวยวงกลมที่มีขีดแบงมุมบนขอบ
โคงใหอานไดละเอียดถึงลิปดา และมีบรรทัดหรือแขน 3 อัน ยึดติดกับจุดศูนยกลางวงกลม โดยอันกลาง
ยึดติดกับที่ในขณะที่แขนดานซายและขวาสามารถขยับเลื่อนไปมาได การแบงมุมบนขอบโคงเริ่มจาก
บรรทัดซายและขวาทํามุมกับบรรทัดอันกลาง 
 ขั้นตอนในการใชโปรแทกเตอรสามขาเพ่ือหาตําบลที่เรือแนนอนมีดังน้ีคือ ขั้นแรกหาที่หมาย
เดนชัด 3 แหงในแผนที่ ซ่ึงตองเปนดวยตาอยางชัดเจนในภูมิประเทศจริง ใหที่หมายอันกลางเปนหลัก 
จากน้ันวัดมุมแนวนอนระหวางที่หมายซายและที่หมายกลาง และที่หมายกลางกับที่หมายขวาพรอม ๆ  
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รูปที่ 7 - 14 เคร่ืองพล็อตตาํบลที ่
 
กัน การวัดน้ีเพ่ือความแนนอนอาจใชเคร่ืองวัดแดด 2 เคร่ือง และผูวัด 2 คนวัดพรอม ๆ กัน แตในกรณี
ทั่วไปซึ่งมีผูวัดเพียงคนเดียว และเรือเดินดวยความเร็วไมสูง การวัดมุมทั้งสองอยางรวดเร็วอาจถือไดวา
เปนการวัดมุมแนวนอน 2 มุม ในเวลาเดียวกันได ทั้งนี้ใหจดเวลาขณะวัดเอาไว นําคามุมแนวนอนที่วัด
ไดมาตั้งมุมซายและขวาบนโปรแทกเตอรสามขาโดยเลื่อนบรรทัดซายและขวาใหมีคามุมตามที่วัดมา 
แลวขันเกลียวยึดใหขาแนน นําเอาโปรแทกเตอรสามขาที่ตั้งมุมแลวทาบลงบนแผนที่ ขยับไปมากระทั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 - 15 การพล็อตตําบลท่ีแนนอนดวยโปรแทกเตอรสามขา 

(ก) โปรแทกเตอรสามขา (Three Arm Protractor) (ข) Station Pointer 

ท่ีหมายซาย 

ท่ีหมายกลาง 

ท่ีหมายขวา 

ตําบลที่เรือแนนอน 
มุมซาย 

มุมขวา 
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ขอบบรรทัดทั้งสามผานที่หมายสามแหงบนแผนที่ ใชดินสอจุดที่รูตรงจุดศูนยกลางวงกลม จุดน้ีคือตําบล
ที่เรือแนนอนบนแผนที่ การเลือกที่หมายวัดมุมตองระวังไมใหเกิดการ เขาวงกลม (on circle) เพราะทํา
ใหไมสามารถหาที่เรือแนนอนได เพ่ือหลีกเลี่ยงสภาพดังกลาวตองเลือกภูมิประเทศในลักษณะที่ไมเปน
อาวหรือเลือกใหที่หมายกลางอยูใกลกับที่เรือประมาณมากกวาที่หมายซายและขวา (รูปที่ 7 - 15) 
 ในกรณีที่ไมมีโปรแทกเตอรสามขา เราอาจใชแผนพลาสติกใส หรือกระดาษฝาแทนไดโดยเขียน
เสนตรงทํามุมกันตามที่วัดไดลงบนแผนกระดาษฝาดวยไมโปรแทกเตอร แลวนําไปทาบลงบนแผนท่ี
ตามที่กลาวมาแลว จุดที่เสนตรงทั้งสามไปพบกันคือตําบลที่เรือแนนอน (รูปที่ 7 - 16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 - 16 การพล็อตตําบลท่ีแนนอนดวยกระดาษฝา 
 
ที่เรือแลนตรวจ 
 บอยครั้งเราไมสามารถหาเสนตําบลที่สองเสนในขณะเดียวกันมาตัดกันเพ่ือหาตําบลที่เรือ
แนนอนได ในกรณีที่มีที่หมายเพียงแหงเดียว เราสามารถหาตําบลท่ีเรือแนนอนไดดวยวิธีการเลื่อนเสน
ตําบลที่โดยใชเสนตําบลที่สองเสนจากที่หมายเดียวกัน ในเวลาที่ตางกันมาตัดกัน ตําบลที่เรือแนนอนท่ี
หามาดวยวิธีดังกลาวน้ีเรียกวา ที่เรือแลนตรวจ (Running Fix) ในการพล็อตตําบลที่เรือแลนตรวจจําเปน
ที่จะตองรอเวลาชวงระยะเวลาหนึ่งหลังจากไดเสนตําบลที่เสนแรก แลวจึงแบริงหาเสนตําบลที่เสนที่สอง 
ณ ที่หมายเดิม เม่ือเลื่อนเสนตําบลท่ีเสนแรกตามทิศทางและระยะทางที่คํานวณไดจากระยะเวลาที่ลวง
ไปดวยความเร็วเรือแลว จุดที่เสนหลังและเสนเลื่อนตัดกันก็คือ ที่เรือแลนตรวจ 
 การหาที่เรือแลนตรวจตั้งอยูบนสมมุติฐานวาเรือแลนไปดวยเข็มและความเร็วคงที่ เวลาของ
ตําบลที่เรือแนนอนใหเปนไปตามเวลาของการแบริงหาเสนตําบลที่เสนหลัง ความถูกตองแนนอนของที่
เรือแลนตรวจถือวานอยกวาวิธีแบริงเข็มไขว 
 เม่ือไดที่เรือแลนตรวจแลวใหขีดเข็มเดินเรือรายงานใหมออกจากจุดน้ี ไมมีกฎแนนอนตายตัววา
ตองเลื่อนเสนตําบลที่เสนแรกไปเปนระยะทางเทาไรจึงจะไดตําบลที่เรือแนนอนที่ดีที่สุด นักเดินเรือตอง
ตัดสินใจเอาเองจากสถานการณแวดลอมขณะน้ัน แตโดยทั่วไปแลวไมควรใชเวลาเกิน 30 นาที ตัวอยาง
ตอไปน้ีแสดงการเลื่อนเสนตําบลที่เพ่ือหาที่เรือแลนตรวจโดยไมคํานึงถึงอิทธิพลของกระแสน้ํา 

ตําบลที่เรือแนนอน ท่ีหมายซาย 

ท่ีหมายกลาง 

ท่ีหมายขวา 

กระดาษฝา 



เดินเรือ  พลเรือโท จรินทร บุญเหมาะ                                                                                             เดินเรือนํารอง  หนา 108 
 

ตัวอยางที่ 7 - 11 เลื่อนเสนตําบลที ่: เรือแลนเข็ม 012° ความเร็ว 12 นอต เวลา 1500 แบริงกระโจมไฟ
ได 145° ตอมาเวลา 1520 กระโจมไฟลับไปจากสายตาไปแลว (รูปที่ 7 - 17) 
ให เลื่อนเสนตําบลที่เวลา 1500 ไปเปนเสนตําบลที่เวลา 1520 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที่ 7 - 17 การเลื่อนเสนตาํบลที่ เม่ือไมมีกระแสนํ้า 
 
 จากตัวอยางขางตน นายยามเรือเดินพิจารณาวาเวลาที่เหมาะสมในการเลื่อนเสนตําบลที่ควร
เปน 20 นาที เรือแลนเข็ม 012° ความเร็ว 12 นอต หรือแลนได 4 ไมลในทิศ 012° ในชวงเวลา 20 นาที 
พล็อตตําบลที่เรือรายงานเวลา 1500 เสนตําบลที่เสนแรกนี้แสดงตําแหนงใด ๆ ที่เปนไปไดของเรือเวลา 
1500 ซ่ึงพิจารณาเปรียบเทียบกับตําบลที่เรือรายงานเวลาเดียวกันแลวเห็นไดวาตําบลที่เรือรายงานอยู
ลาหลังตําบลที่เรือจริง แตก็ไมทราบแนนอนวาตําบลที่เรือจริงอยูที่ใดแน จากจุดใด ๆ บนเสนตําบลที่ 
1500 วัดระยะออกไป 4 ไมลทะเลในทิศ 012° จากจุดปลายเสนที่ตอออกไปนี้ลากเสนตัดโดยใหเสน
ดังกลาวน้ีขนานกับเสนตําบลที่เวลา 1500 ลงอักษรกํากับเสนตําบลที่เสนใหมน้ีดวยเวลา 1500 และเวลา 
1520 ตามรูป เห็นไดวาทุกจุดบนเสนตําบลที่เวลา 1500 ถูกเลื่อนออกมาเปนระยะทาง 4 ไมลทะเลในทิศ 
012° อักษรกํากับ 1500 - 1520 หมายความวา เสนตําบลที่เวลา 1500 กลายเปนเสนตําบลที่เวลา 1520 
โดยการเลื่อนทุกจุดที่เวลา 1500 ไปในทิศทางและชวงเวลาที่กําหนด 
 ตัวอยางตอ ๆ ไป จะแสดงใหเห็นการหาตําบลที่เรือแนนอนดวยวิธีการเลื่อนเสนตําบลที่ 
 
ตัวอยางที่ 7 - 12 ที่เรือแลนตรวจจากการแบริงที่หมายตางกัน : จากรูปแสดงใหเห็นตําบลที่เรือรายงาน
เวลา 1440 เรือแลนเข็ม 012° ความเร็ว 12 นอต สภาพอากาศหมอกลงจัด เวลา 1500 เห็นกระโจมไฟ
อยูในแบริง 245° และไมเห็นที่หมายอ่ืนใดอีก ตอมาเวลา 1520 เห็นปลองไฟและแบริงได 340° สวน
กระโจมไฟลับไปจากสายตา (รูปที่ 7 - 18) 
ให พล็อตและลงอักษรกํากับตําบลทีเ่รือแลนตรวจเวลา 1520 

กระโจมไฟ 
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รูปที่ 7 -18 การหาที่เรือแลนตรวจ 
  
  
 จากรูปที่ 7 - 18 พล็อตและลงเครื่องหมายตําบลที่เรือรายงานเวลา 1500 และ 1520 พล็อตเสน
ตําบลที่จากกระโจมไฟ แลวลงเวลาและคาแบริงกํากับเสนไว เลื่อนเสนตําบลที่เสนนี้ไปในทิศ 012° เปน
ระยะทาง 4 ไมลทะเล ตามระยะทางที่คํานวณไดจากความเร็วเรือชวงเวลา 20 นาที ลากเสนตําบลที่จาก
ปลองไฟในแบริง 340° เม่ือเวลา 1520 มาตัดกับเสนตําบลที่เลื่อน จุดตัดที่ไดคือตําบลที่เรือแลนตรวจ 
จากน้ันพล็อตเสนทางเดินเรือรายงานออกไปจากที่เรือแนนอนนี้ดวยเข็มและความเร็วเดิม 
 
ตัวอยางที่ 7 - 13 ที่เรือแลนตรวจจากการแบริงที่หมายเดียวกัน : คือเรือแลนเข็ม 018° ความเร็ว 12 
นอต เวลา 1430 แบริงกระโจมไฟได 042° และเวลา 1452 แบริงกระโจมไฟเดิมได 038°  
ให พล็อตและลงเครื่องหมายตําบลท่ีเรือแลนตรวจเวลา 1452  
 จากรูปที่ 7 - 19 พล็อตตําบลท่ีเรือรายงานตามเข็มและความเร็วที่กําหนด ลากเสนแบริง 042° 
ผานกระโจมไฟเมือเวลา 1430 ตอมาเวลา 1452 ลากเสนแบริง 038° ผานกระโจมไฟอีกคร้ัง แลวเลื่อน
เสนตําบลที่เวลา 1430 มาตามเข็มเรือดวยระยะทางเทากับที่เรือรายงานระหวาง 1430 - 1452 จุดที่เสน    
แบริงทั้งสองตัดกันคือตําบลที่เรือแลนตรวจเวลา 1452 จากน้ันเขียนเสนทางเดินเรือรายงานใหมออก
จากจุดน้ี 

 

กระโจมไฟ 

ปลองไฟ 
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รูปที่ 7 - 19 การหาที่เรือแลนตรวจจากการแบริงที่หมายเดียวกัน 

ตัวอยางที่ 7 - 14 การหาที่เรือแลนตรวจโดยการเลื่อนวงระยะตําบลที่ : เรือแลนเข็ม 076° ความเร็ว 15 
นอต ที่เรือรายงานเวลา 1440 อยูในตําแหนงตามรูปขณะนั้นหมอกลงจัดจึงวัดระยะเรือทุนไฟดวยเรดาร
ไดระยะ 4.7 ไมลทะเล ตอมาเวลา 1508 วัดแบริงกระโจมไฟได 040° (รูปที่ 5 - 20) 
ให พล็อตและลงอักษรกํากับตําบลทีเ่รือแลนตรวจเวลา 1508 ซ่ึงไดมาจากการเลื่อนวงระยะตาํบลที่ไป
ตัดกับเสนแบริง วงระยะตําบลทีเ่ลื่อนโดยการเลื่อนจุดศูนยกลางวงกลม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 - 20 การหาที่เรือแลนตรวจดวยการเลื่อนวงระยะตําบลที ่

กระโจมไฟ 

กระโจมไฟ 

เรือทุนไฟ 
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 จากรูปเขียนสวนโคงของวงระยะตําบลที่โดยใชเรือทุนไฟเปนจุดศูนยกลางเม่ือเวลา 1440 แลว
เลื่อนจุดศูนยกลางออกไปในทิศ 076° ดวยระยะทาง 7 ไมลทะเล (28/60 x 15 นอต = 7 ไมลทะเล)ใชจุด
ที่เลื่อนไปเปนจุดศูนยกลางเขียนสวนโคงวงกลมรัศมี 4.7 ไมลทะเล ไปตัดกับเสนแบริง 040° ที่เวลา 
1508 ของกระโจม จุดตัดคือตําบลที่เรือแลนตรวจเวลา 1508 แลวขีดเสนทางเดินเรือรายงานใหมออก
จากจุดน้ี  
 
หมายเหตุ เสนแบริงกระโจมไฟจะตัดกับวงระยะตําบลที่ 2 จุด แตในภาพเขียนใหเห็นเพียงจุดเดียวใน
สถานการณปกติถือวาจุดตัดซ่ึงอยูใกลที่เรือรายงาน คือตําบลที่เรือแลนตรวจ แตในกรณีที่มีขอสงสัยไม
แนใจหรือขอมูลที่ใชตัดสินใจไมสมบูรณ ใหขีดเข็มเสนทางเดินเรือรายงานออกไปจากทั้งสองจุด และให
ถือวาเสนทางที่นําไปสูอันตรายมากกวา เปนเสนทางที่ถูกตอง เพ่ือผลในการปองกันอันตรายอันอาจ
เกิดขึ้นได 
 
ที่เรือแลนตรวจกรณีที่มีการเปลี่ยนเข็มและความเร็วเรือ 
 เราสามารถเลื่อนเสนตําบลท่ีเพ่ือหาที่เรือแลนตรวจ แมในกรณีที่เรือมีการเปลี่ยนเข็มและ
ความเร็วระหวางที่มีการตรวจ 2 คร้ัง เพ่ือหาที่เรือ 

ตัวอยางที่ 7 - 15 ที่เรือแลนตรวจเม่ือเรือเปลี่ยนเข็มคร้ังเดียว : เรือแลนเข็ม 063° ความเร็ว 18 นอต ที่
เรือรายงานเวลา 2100 ปรากฏดังในรูป เวลา 2105 แบริงกระโจมไฟได 340° ครูหน่ึงก็ลับไปจากสายตา 
พล็อตทีเ่รือรายงานเวลา 2105 เวลา 2120 เรือเปลีย่นเข็มเปน 138° พล็อตทีเ่รือรายงานเวลา 2120 
เวลา 2132 แบริงถังนํ้าได 047° (รูปที่ 7 - 21) 
ให พล็อตและลงที่เรือแลนตรวจเวลา 2132  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 - 21 การหาที่เรือแลนตรวจเม่ือเรือมีการเปลี่ยนเข็มครั้งเดียว 

กระโจมไฟ 
ถังน้ํา 
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 จากรูป พล็อตตําบลที่เรือรายงานเวลา 2105 และ 2132 เลื่อนเสนตําบลที่เวลา 2105 ไปตาม
เข็มและระยะทางที่ลากตอระหวางตําบลที่เรือรายงาน เวลา 2105 - 2132 ตามที่เห็นเปนเสนประ
จุดเร่ิมตนที่ใชในการเลื่อนเสนตําบลที่คือจุดตัดของเสนตําบลที่เวลา 2105 กับเสนทางเดินเรือรายงานดัง
ในภาพ การเลื่อนเสนตําบลที่โดยใชจุดใดจุดหน่ึงบนเสนแบริงก็ใหผลเหมือนกัน 
 พล็อตเสนแบริง 047° ผานหอคอยลงเวลา 2132 ตรงจุดตัดของเสนตําบลที่น้ีกับเสนตําบลที่
เลื่อน 2105 - 2132 จุดตัดที่ไดคือที่เรือแลนตรวจ แลวพล็อตเสนทางเดินเรือรายงานใหมออกจากจุดน้ี 

 
ตัวอยางที่ 7 - 16 ที่เรือแลนตรวจเมื่อเรือมีการเปลี่ยนเข็มหลายครั้ง : เวลา 0300 เรือแลนเข็ม 125° 
ความเร็ว 20 นอต เม่ือเวลา 0302 แบริงกระโจมไฟ A ได 040° จากน้ันไฟก็ลับตาไป เวลา 0310 เรือ
เปลี่ยนเข็มเปน 195° และลดความเร็วเปน 18 นอต ตอมา เวลา 1315 เปลี่ยนเข็มเปน 220° เวลา 0319 
เปลี่ยนเข็มเปน 090° เพ่ิมความเร็วเปน 24 นอต และเวลา 0332 แบริงกระโจมไฟ B ได 006°  
ให พล็อตและลงอักษรกํากับที่เรือแลนตรวจเวลา 0332 (รูปที่ 7 - 21) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 - 21 การหาที่เรือแลนตรวจเม่ือเรือมีการเปลี่ยนเข็มหลายครั้ง 
 
 จากรูป ใชหลักการเดียวกันกับตวัอยางที่ คือลากเสนตอระหวางตําบลทีเ่รือรายงาน 
0302 - 0332 จากน้ันเลื่อนเสนแบริงเวลา 0302 ของกระโจมไฟ ไปตามทศิและระยะทางที่ลากเชื่อมตอ
ระหวางตําบลที่เรือรายงาน 0302 และ 0332 เสนน้ีเม่ือมาตัดกับเสนแบริงของกระโจมไฟ B เวลา 0332 
ก็จะไดที่เรือแลนตรวจ จากน้ันพล็อตเสนทางเดินเรือรายงานใหมออกจากตําบลที่เรือแนนอนนี้ 
 ความถูกตองของตําบลท่ีเรอืจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความละเอียดของการพล็อตเสนทาง
เดินเรือรายงานระหวางเวลา 0302 ถึง 0332 

กระโจมไฟ A 

กระโจมไฟ B 

 7 - 15
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ตัวอยางที่ 7 - 17 ที่เรือแลนตรวจโดยการใช DRT : ตัวอยางน้ีแสดงใหเห็นการหาที่เรือแลนตรวจโดยใช
ขอมูลจากเคร่ืองบันทึกที่เรือรายงาน (Dead Reconing Tracer : DRT) ซ่ึงในกรณีน้ีเรือมีการเปลี่ยนเข็ม
และความเร็วบอยคร้ัง จากรูปพล็อตตําบลท่ีเรือรายงานเวลา 0900 และเวลาเดียวกันนี้แบริงกระโจมไฟ
ได 220° และเวลา 0925 แบริงซ้ําที่หมายเดิมได 150° ซ่ึงเปนเวลาเดียวกับที่เรือถือเข็ม 270° และใช
ความเร็ว 10 นอต เคร่ือง DRT ระบุวาระหวางเวลา 0900 - 0525 เรือแลนไดระยะทาง 2.5 ไมลทะเล ไป
ทางเหนือ และ 4 ไมลทะเลไปทางตะวันตก (รูปที่ 7 - 22) 
ให พล็อตและลงอักษรที่เรือแลนตรวจเวลา 0925 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 - 22 การหาที่เรือแลนตรวจโดยเครื่อง DRT 
 
 ณ จุดใด ๆ บนเสนแบริง 0900 ลากเสนประระยะทางขึ้นเหนือไป 2.5 ไมลทะเล แลวลากตอไป
ทางตะวันตกอีก 4 ไมลทะเล ใชบรรทัดขนานคืบเสนตําบลที่ 0900 ไปสัมผัสปลายเสนที่ลากตอไปน้ีเปน
เสนตําบลที่เลื่อนเวลา 0900 - 0925 ลากเสนแบริงเวลา 0925 มาตัดเสนดังกลาว เปนที่เรือแลนตรวจดัง
ในรูป จากจุดน้ีกลากแนวเสนทางเรือเดินรายงานใหม 
 
การหาที่เรือแลนตรวจโดยตาราง 18 ของ BOWDITCH 

 ที่เรือแลนตรวจอาจหาไดดวยวิธีการทางตรีโกณมิติแกรูปสามเหลี่ยม (รูปที่ 7 - 23) ซ่ึง 2 ดาน
ของสามเหลี่ยมไดจากการแบริงที่หมาย 2 คร้ังตางเวลากัน (AB และ BC) และดานที่สามของสามเหล่ียม
คือระยะทางที่เรือแลนระหวางเสนแบริงทั้งสองนั้น (AC) ระยะทางดังกลาวน้ี อาจหาไดจากการคํานวณ
โดยใชความเร็วเรือและเวลาตางระหวางแบริงทั้งสอง สวนระยะทางจากวัตถุมายังเรือขณะไดบีม (แนว
เสนตั้งไดฉากกับแนวกระดูกงูเรือ) หรือเรียกวา ระยะทํานาย (Predicted Distance) คือระยะ AD
 ตาราง 18 ของ BOWDITCH ใชในการหาระยะทางจากวัตถุถึงเรือของเสนแบริงที่สอง (AC) 
และระยะทํานายจากวัตถุถึงเรือเม่ือไดบีมกับวัตถุที่แบริง (AD) ตารางนี้ใหผลลัพธสําหรับระยะทางที่เรือ
แลนได 1 ไมลทะเล ระหวางแบริงสัมพัทธจาก 20° ที่หัวเรือถึง 30° ที่ทายเรือ (คือ 160° จากหัวเรือ) แต
การใหไดระยะทางที่เรือแลนได 1 ไมลทะเลพอดีน้ันเปนไปไดยาก คาที่ใหไวในตาราง 18 จึงเปนตัว

กระโจมไฟ  
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เกณฑสําหรับใชคูณกับระยะทางที่เรือแลนได เพ่ือนํามาหาระยะทางของเสนแบริงที่สอง (AC) และระยะ
ทํานายเม่ือเรือไดบีมกับวัตถุ (AD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 - 23 โครงรางรูปสามเหลี่ยมสําหรับการคํานวณดวยตาราง 18 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอยางเชน ในรูปที่ 7 - 23 เรือแลนเข็ม 090° แบริงวัตถุ A คร้ังแรกได 068° และแบริงคร้ังที่
สองได 048° ตองการหาระยะหางจากเรือถึงวัตถุ (AC) เม่ือทําการแบริงคร้ังที่สอง และระยะหางจากเรือ
ถึงวัตถุเม่ือเรือไดบีม (AD) จากตาราง 18 (รูปที่ 7 - 24) คอลัมนซายมือสุดคือความตางระหวางเข็มเรือ
และ แบริงที่สอง (มุมจากหัวเรือเม่ือแบริงคร้ังที่สอง) ในที่น้ีไดคาเทากับ 42°(090° - 068°= 22°) ชอง

A 

B C D 
22° 42° 

090°- 068° = 22° 

090°- 048° = 42° 

รูปที่ 7 - 24 ตาราง 18 สําหรับการคํานวณระยะทางจากวัตถุจากการแบริงวตัถเุดียวกันสองคร้ัง 
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ดานบนสุดคือความแตกตางระหวางเข็มเรือและแบริงแรก (มุมจากหัวเรือเม่ือแบริงคร้ังแรก) ในที่น้ีไดคา
เทากับ 42°(090° - 048°= 42°) ขางใตแบงเปน 2 ชองของแตละมุมตางชองซายคือตัวเกณฑที่นํามาใช
คูณเพ่ือหาระยะทางของเสนแบริงที่สองจากวัตถุชองขวาคือตัวเกณฑที่ใชคูณหาระยะทํานายเม่ือเรือได
บีม จากเลข 22° ทางดานซาย และเลข 42°ทางดานบนลากเสนจากซายมาขวาและบนลงลางมาตัดกัน 
(รูปที่ 24) ไดตัวเกณฑสองตัวคือ 1.1 และ 0.73 นํามาคูณกับระยะทาง BC ไดผลลัพธเปนระยะทาง AC 
(BC  1.1 = AC) และระยะทาง AD (BC  0.73 = AD) ใชวงเวียนกางระยะเทากับ AC เขียนสวนโคง
ไปตัดกับเสนแบริงที่สองก็จะไดที่เรือแลนตรวจ สวนที่เรือแลนตรวจขณะเรือไดบีมก็ทําในลักษณะ
เดียวกัน 
 เม่ือใดก็ตามที่แบริงสัมพัทธที่สองเทากับ 90° ตัวเกณฑทั้งสองจะมีคาเทากัน ในกรณีน้ีแบริงที่
สองคือแบริงไดบีม (ขางเรือ) ลักษณะการทํานายในเงื่อนไขนี้จึงไมเกิดขึ้น  ในกรณีที่แบริงสัมพัทธที่สอง
มากกวา 90° เห็นไดวาตัวเกณฑดานขวาไมใหระยะทํานาย (ระยะเม่ือไดบีม) อีกตอไป แตเปนระยะทาง
ประมาณเม่ือวัตถุผานขางเรือ 
 จากตาราง 18 เห็นไดวาใหคามุมไวเปนคูเทานั้น ดังน้ันในการใชตารางนี้ เพ่ือใหไดคามุม       
แบริงสัมพัทธออกมาเปนเลขคู ผูวัดตองใชเทคนิคในการแบริง กลาวคือ ถาเข็มเรือเปนเลขคี่ตองวัดแบริง
เปนเลขคี่ เพ่ือใหผลตางออกมาเปนเลขคู และถาเข็มเรือเปนเลขคูแลวแบริงที่เปนเลขคูใหแบริงสัมพัทธ
เปนเลขคูเชนกัน 
 
ตัวอยางที่ 7 -18 เรือแลนเข็ม 178° ความเร็ว 12 นอต เวลา 1319 แบริงกระโจมไฟได 161° และเวลา 
1334 แบริงได 129°  
ใหหา   (1) ระยะทางจากกระโจมไฟเมื่อเวลา 1334 
 (2) ระยะทํานายเม่ือกระโจมไฟผานขางเรือ 
วิธทีํา  ความตางระหวางเข็มเรือและแบริงแรก (แบริงสัมพัทธหรือมุมแรกของวัตถุจากหัวเรือ) เทากับ 
26° และกับแบริงสอง (มุมสัมพัทธที่สองหรือมุมที่สองจากหัวเรือ) เทากับ 58° 
 จากตารางไดตัวเกณฑคือ 0.83 และ 0.70 (รูปที่ 7 - 24) 
 เวลาตางระหวาง 1319 - 1334 คือ 15 นาที เรือจะแลนไดระยะทาง 3 ไมล (12 x 15/60) 
ดังน้ัน (1) 3 x 0.83 = 2.49  2.5 (ระยะทางทีเ่วลา 1334) และ 
 (2) 3 x 0.70 = 2.10  2.1 (ระยะทํานายเม่ือไดบีม)  
นําคาที่ไดไปพล็อตที่เรือแลนตรวจเวลา 1334 ดวยการใชแบริง/ระยะทางจากที่หมายเดียวกัน 
(129°/2.5) สวนที่เรือขณะไดบีมก็หามาดวยวิธีการทํานองเดียวกัน 
 
ตัวอยางที่ 7 - 19 เรือแลนเข็ม 235° ความเร็ว 14 นอต เวลา 2054 แบริงกระโจมไฟ ได 267° และอาน       
ปาเตนทล็อกได 26.7 เวลา 2129 แบริงกระโจมไฟ ได 289° ปาเตนทล็อกอานคาได 34.9 
ใหหา (1) ระยะทางจากกระโจมไฟเมื่อเวลา 2129 
 (2) ระยะทํานายเม่ือกระโจมไฟผานกราบเรือ 
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วิธีทํา ความตางระหวางเข็มเรือและแบริงแรกเทากับ 32°(267° - 235°) กับแบริงสองเทากับ 54°(289° - 
235°) จากตาราง (รูปที่ 7 - 24) ไดตัวเกณฑ 1.41 และ 1.14 ระยะทางที่เรือแลนไดระหวางเวลา 2054 - 
2129 (เวลาที่แบริงสอง) คํานวณจากปาเตนทล็อกเทากับ 8.2 ไมลทะเล (34.9 - 26.7)   
ดังน้ัน (1) 8.2 x 1.41 = 11.56  11.6 (ระยะทางที่เวลา 2129) และ 
 (2) 8.2 x 1.14 = 9.35  9.4 (ระยะทํานายเม่ือไดบีม)  
นําคาที่ไดไปพล็อตที่เรือแลนตรวจเวลา 2129 ดวยการใชแบริง/ระยะทางจากที่หมายเดียวกัน 
(054°/11.6) สวนที่เรือขณะไดบีมก็หามาดวยวิธีการทํานองเดียวกัน 
 
แบริงวัตถุเดียวสองครั้งเวลาตางกันกรณีพิเศษ 
 ในบางกรณีปญหาท่ีกลาวมากอนหนาน้ี  (แบริงวัตถุเดียวกัน  2 คร้ังที่ เวลาตางกัน) อาจไม
จําเปนตองใชการคํานวณดวยตาราง 18 ซ่ึงเปน 2 กรณีพิเศษ ดังนี ้

1. แบริงทวีมุม (Double Angle and the Bow) 
2. แบริงสี่ปอยต (The Bow and Beam Bearing) 
 

 แบริงทวีมุม 
 วิธีน้ีคือเม่ือมุมในระหวางแนวทางเรือ (ทิศหัวเรือ) กับแบริงหลังเปนสองเทาของมุมในระหวาง
แนวทางเรือกับแบริงแรก (คือแบริงสัมพัทธคร้ังหลังเปนสองเทาของคร้ังแรก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 - 25 แบริงทวีมุม 
 
 จากรูปที่ 7 - 25 สามเหลี่ยม ABC 
   c = 180° - 2b 
  a + b + c =  180° 
  a + b + 180° - 2b = 180° 
  a + b - 2b = 0 
   a = b 
 สามเหลี่ยม ABC จึงเปนสามเหลี่ยมหนาจ่ัวซ่ึงมีดาน AB = BC 

A 

B C 
b 2b 

a 

c 
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 เห็นไดวาระยะทางที่เรือแลนในระหวางเสนแบริงทั้งสองนั้นเทากับระยะทางจากวัตถุถึงเรือเม่ือ
วัดแบริงครั้งหลัง คือเม่ืออยูในแนวเสนแบริงเสนหลังเรือจะหางจากวัตถุ A เทากับ BC 
 
ตัวอยางที่ 7 - 20 เรือแลนเข็ม 090° ความเร็ว 15 นอต เวลา 1000 แบริงประภาคาร A ได 060° อาน 
ล็อกได 15 นอต เวลา 1020 แบริงประภาคารเดิมได 030° อานล็อกได 20 นอต จงหาที่เรือเม่ือไดแบริง
หลัง (รูปที่ 7 - 25) 
วิธีทํา  แบริงสัมพัทธแรกเทากับ 30°(090° - 060°) และแบริงสัมพัทธหลังเทากับ 60° (090° - 030°) 
จากสามเหลี่ยมหนาจ่ัว ABC เม่ือวัดแบริงหลังเรืออยูในแนว AC และหางจาก A เทากับระยะ BC 
 การหาท่ีเรือวิธีน้ีผูตรวจตองคํานวณหาแบริงสัมพัทธไวกอนลวงหนา ตามรูปขางตนนั้นถาแบริง
สัมพัทธแรกเปน 30° แบริงจริงของ A เทากับ 060° (090° - 030°) ดังนั้นแบริงสัมพัทธหลังจึงเทากับ 
60° (30 x 2)  แบริงจริงคร้ังหลังจะเทากับ 030° (090° - 060°) แบริงจริงที่คํานวณไวน้ีผูตรวจตองนําไป
ตั้งรอไวในวงแบริงของเข็มทิศ กระทั่งวัตถุเลื่อนมาตรงแนวแบริงที่รอไว จดเวลาและอานล็อกระยะทาง
ไดคา BC (AC = BC) นําคาที่ไดไปพล็อตที่เรือแลนตรวจเวลา 1000 ดวยการใชแบริง/ระยะทางจากที่
หมายเดียวกัน (030°/AC)   
 
หมายเหตุ  วิธีน้ีหาที่เรือไดงายโดยไมตองเปดตารางคํานวณ 
 

แบริงสี่ปอยต 
 ตามหลักการแลว แบริงสี่ปอยตคือแบริงทวีมุมน่ันเอง แตตางกันตรงที่แบริงสัมพัทธแรกเปน 45° 
(4 ปอยต) และแบริงสัมพัทธหลังเปน 90° (8 ปอยต) เทาน้ัน ซ่ึงวิธีการน้ีกรณีที่เรือเดินดวยความเร็วต่ํา 
อาจตองใชเวลาคอนขางนานกวาที่เรือจะไดบีม 
 สําหรับการพล็อตตําบลที่เรือแลนตรวจก็ใชวิธีการทํานองเดียวกันกับของวิธีการแบริงทวีมุม 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 - 26 แบริงสี่ปอยต 

45° 

45° 90° 90° 45° 
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จากรูปที่ 7 - 26 เปนรูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัวมุมฉากที่มีดานประกอบมุมฉากตางยาวเทากับ 1 ดังน้ัน ดาน
ตรงขามมุมฉากจึงยาวเทากับ 1.4 เห็นไดวาดานประกอบมุมฉากแตละดานน้ันไดอัตราสวนกับดานตรง
ขามมุมฉาก คือเทากับ 1.0/1.4 
 วิธีแบริงสี่ปอยตน้ี ระยะทางที่เรือแลนในระหวางเสนแบริงสัมพัทธ 45° และ 90° (แบริงเม่ือได
บีมกับวัตถุ) น้ันเทากับระยะทางเม่ือที่หมายไดบีมกับเรือพอดี 

 
การนําเรือหลีกที่อันตราย 
 การเดินเรือใกลชายฝง บอยครั้งที่มีความจําเปนจะตองนําเรือผานเขาไปใกลตําบลที่มีหินใตนํ้า
หรือสิ่งกีดขวางตอการเดินเรือ ซ่ึงเม่ือสิ่งเหลาน้ีปรากฏอยูในแผนที่เดินเรือแลว นักเดินเรือตองใชความ
ระมัดระวังอยางมากในการเดินเรือผาน โดยตองพิจารณาวาควรผานสิ่งอันตรายเหลาน้ีในระยะทาง
เทาใดจึงปลอดภัยมากที่สุด 
 ตามปกติแลวกลางคืนตองแลนผานใหหางกวากลางวัน และในเวลาอากาศผิดปกติ (มืดคร้ึมคลื่น
ลมจัด ฯลฯ) ตองใหหางกวาเวลาอากาศดี หรือเวลามีกระแสน้ําไหลเขาหาที่อันตรายตองแลนใหหางกวา
เวลาที่ไมมีกระแสนํ้า ดังนี้เปนตน 
 เราอาจนําเรือใหพนอันตรายไดโดยไมจําเปนตองทราบที่เรือแนนอนได 3 วิธีดังน้ีคือ 

1. ที่หมาย 2 แหงอยูในแนวเดียวกัน 
2. ใชแบริงอันตราย 
3. ใชมุมอันตราย 

 
 ที่หมายสองแหงอยูในแนวเดียวกัน 
 วิธีน้ีเปนวิธีทีมี่ประโยชนมากมายสุดพรรณนา ดังเชนหลักนําเรือเขารองน้ําเจาพระยาที่หมายที่
จะใชสามารถใชไดทั้งที่หมายตามธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้น และปรากฏอยูในแผนที่เดินเรือ 
 ถาสามารถทําไดแลว ควรจัดใหแนวทางที่เรือแลนไปนั้นอยูในลักษณะซึ่งที่หมายสองแหงที่อยูใน
แนวเดียวกันนั้นอยูทางหัวเรือและทายเรือ หรืออีกนัยหน่ึงคือใหเรือแลนไปตามแนวเสนตําบลที่ซ่ึงเกิด
การลากเสนตอระหวางที่หมายสองแหงน้ันเอง ในระหวางที่เรือแลนอยูบนเสนน้ีน้ันถายังเห็นที่หมายทั้ง
สองอยูในแนวเดียวกันตราบน้ันเรือก็ยังคงแลนอยูบนเสนทาง แตถาที่หมายเหลื่อมกันเม่ือใดเรือก็จะตก
ซายหรือขวาของแนวเสนน้ี และอาจกําลังเดินทางเขาสูที่อันตราย 
 วิธีน้ีจะไดผลดีมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับอัตราสวนของระยะทางระหวางที่หมายทั้งสองแหง
ที่อยูในแนวเดียวกันตอระยะทางระหวางเรือกับที่หมายแหงใกล อัตราสวนนี้ยิ่งมากก็ยิงเกิดผลดี และถา
ทําไดไมควรใหอัตราสวนนี้นอยกวา 1/3 เปนอันขาด กลาวคือ ระยะทางระหวางที่หมายสองแหงซ่ึงอยูใน
แนวเดียวกันนั้นควรตองเทาหรือมากกวาระยะทางระหวางเรือกับที่หมายแหงใกลหรืออยางนอยที่สุดถา
ทําไดก็ไมนอยกวา 1/3 ของระยะทางระหวางเรือกับที่หมายแหงใกล 
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รูปที่ 7 - 27 การใชที่หมายสองแหงซ่ึงอยูในแนวเดียวกัน 
 
 
 ถาที่หมายทั้งสองดูเหลื่อมกันแลว เรียกวา ที่หมายเปดดังเชนในรูปที่ 7 - 27 ผูตรวจที่ O เห็น
ปลองไฟ และกระโจมไฟอยูในแนวเดียวกัน แตผูตรวจที่ C เห็นปลองไฟเปดอยูทางขวาของกระโจมไฟ 
 “ถาเห็นที่หมายเปด จงเปลี่ยนเข็มแลนเขาหาแนว” 
 แผนที่ขยายของทาเรือโดยมากมักทําที่หมายสองแหงอยูในแนวเดียวกันไวให เพ่ือใชเปนแนว
นําใหเรือพนที่อันตราย หรือเปนแนวบอกรองนํ้าที่ดีที่สุดที่เรือควรแลนเรียกวา หลักนํา และเขียนเสนให
ผานที่หมายทั้งสองไวในแผนที่เรียกวา แนวนํา (Leading Line) ซ่ึงมักเขียนเปนเสนตรงเสนเดียว แต
บางที่ก็เขียนเปนเสนขนานไวใกลกัน โดยเขียนเปนเสนพืดหรือเปนเสนคูขนานชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
ตอจากน้ันไปเปนเสนประหรือเสนเด่ียว ที่เขียนไวเชนนี้มีประสงคใหเปนแนวเล็งที่หมายใหแลนตรงแนว
นําไปแคชั่วระยะเสนพืดหรือเสนขนานเทาน้ัน สวนตอนที่เปนเสนประหรือเสนเด่ียวนั้น เพ่ือใหเล็งที่
หมายเปนแนวสําหรับระวังไมใหออกนอกแนวเทาน้ัน โดยมากแลวมักเขียนชื่อของที่หมายทั้งสองแหง
และแบริงของจริงของที่หมายซ่ึงนับจากทะเลเขาหาฝงไวในแนวเสนนั้น เชนในรูปที่ 7 - 27 ถา OB เปน
แนวนําที่มีปรากฏอยูในแนวแผนที่แลวตองเขียนดังน้ี แนวปลองไฟและประภาคารทิศ 000° 
 ถาเห็นที่หมายสองแหงอยูในแนวเดียวกันแลวควรวัดแบริงไวแลวเอาไปเปรียบเทียบกับแบริงที่
อยูในแผนที่ เพ่ือใชสอบหาความคลาดเคลื่อนของเข็มทิศได และถาเปนการแลนเรือไปในนานนํ้าหรือ
ตําบลที่ที่ไมเคยไปมากอนหรือไมชํานาญแลว เปนการแสดงใหทราบแนวาที่หมายซึ่งอยูในแนวเดียวกัน
สองแหงน้ัน เปนที่หมายที่ถูกตองจริงตามแผนที่หรือไม 

O 
C 

B 

ประภาคาร 

ปลองไฟ 
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 ในรูปที่ 7 - 27 แนว OB เปนแนวที่เรือเดินปลอดภัยจากหินชายฝง ฉะน้ันตองระวังอยาใหเรือ
แลนตกเขาไปทางซายของเสนน้ี ตราบใดที่เรือยังอยูในเสนน้ี หรือเห็นที่หมายหลังเปดออกทางขวาแลว
เรือก็จะพนอันตรายจากหิน แนว OB น้ีเรียกวา แนวปลอดอันตราย 
 รูปที่ เปนบางสวนของแผนที่รองน้ําเจาพระยาสรางโดยการทาเรือแหงประเทศไทย 
แสดงใหเห็นหลักนํา HG บริเวณปอมพระจุลจอมเกลาฯ ที่ใชเปนแนวนําสําหรับนําเรือใหอยูในรองนํ้า
ขณะเดินทางเขาสูแมนํ้าเจาพระยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

รูปที่ 7 - 28 หลักนํา HG สําหรับการนําเรือเขารองน้ําเจาพระยาบริเวณปอมพระจุลจอมเกลา 
 
แบริงอันตราย 
 นักเดินเรือใช แบริงอันตราย (Danger Bearing) ชวยนําเรือใหพนจากพ้ืนที่อันตรายซึ่งใกลกับ
เสนทางที่เรือเดินทางผาน ถึงแมวามีการสํารวจแผนที่และพล็อตที่อันตรายตาง ๆ ลงไวในแผนที่ เชน 
หินใตนํ้า แนวปะการัง เรือจม และที่ตื้น เปนตน แตส่ิงเหลาน้ีอาจไมปรากฏแกสายตาในขณะที่เรือเดิน
ผาน ทําใหมีโอกาสเปนไปไดที่เรือเดินพลัดเขาไปสูที่อันตรายเหลาน้ี ในกรณีเชนน้ีตองมีการจัดทําแบริง
อันตรายโดยใชตําบลที่แนนอนสองจุดในการสรางขึ้นมา คือ จุดหน่ึงอยูบนที่อันตราย และเลือกอีกจุด
หน่ึงที่ทําใหสรางแบริงอันตรายไดอยางเหมาะสม สําหรับการเดินทางผานพ้ืนที่บริเวณนั้น กลาวคือ 

- อยูในทัศนวิสัย 
- มีปรากฏอยูในแผนที่ 
- แบริงจริงจากพ้ืนที่อันตรายควรอยูในทิศทางทั่ว ๆ ไปเดียวกันกับเข็มที่เรือใชในการเดิน

ทางผานบริเวณพื้นที่อันตรายนั้น ๆ 

 7 - 28
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รูปที่ 7 - 29 แบริงอันตราย 
 
 รูปที่ 7 - 29 เรือแลนใกลชายฝงดวยเข็ม 000° ความเร็ว 15 นอต เวลา 0430 เรืออยูที่จุด A ใกล
ชายฝงในแผนที่ปรากฏพืดหินใตนํ้าที่ตองเดินเรือผานดวยความระมัดระวัง ในแผนที่ลากเสน GO จาก
กระโจมไฟ O (มองเห็นดวยตาเปลา) ใหสัมผัสขอบนอกสุดของพื้นที่อันตราย (มองไมเห็นดวยสายตา) 
วัดทิศทางของเสน GO อยูในแบริง 015° ใชเปน แบริงอันตราย (Danger Bearing : DB) ซ่ึงอาจขีดลง
ดวยดินสอแดงหรือใชเสนประแบบพิเศษก็ได ตามแนวเสนลงดวยอักษร DB ตามดวยตัวเลขแบริง
อันตราย คือ DB 015°   
 ขณะเรือแลนเลียบชายฝงใหทําการแบริงกระโจมไฟ O ไวบอยครั้ง  ถามุมแบริงที่ได มากกวา 
ของเสนแบริง GO เชน EO หรือ FO แสดงวาเรือยังอยูในที่ปลอดภัย แตถามุมแบริงที่ได นอยกวา ของ
เสนแบริง GO เชน HO แสดงวาเรืออาจกําลังเดินตรงไปยังที่อันตราย ดังแสดงใหเห็นในรูปที่ 7 - 29 ใน
กรณีเชนน้ีถายังไมอาจหาตําบลที่เรือแนนอนได ควรเปลี่ยนเข็มไปทางซายมาก ๆ จนกระทั่งไดมุมแบริง
อันตราย เม่ือเห็นวาปลอดภัยแลวจึงเปลี่ยนเขายังเข็มเดิม 

H G 
F 

E 

O 

B 

A 
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 อยางไรก็ตามวิธีการแบริงอันตรายนี้มีประสิทธิผลลดลงเปนสัดสวนกับขนาดของมุมที่เพ่ิมมาก
ขึ้นระหวางแนวเสนทางเดินเรือกับเสนแบริงอันตราย เวนกรณีวัตถุซ่ึงใชในการแบริงอยู เกือบตรงหัวเรือ  
ในกรณีน้ีแบริงอันตรายมีประโยชนคอนขางนอยในการชวยนําเรือใหอยูบริเวณที่ปลอดภัย เม่ือเรือผาน
ใกลที่อันตราย ดังน้ันเม่ือมุมระหวางเข็มเรือและแบริงอันตรายมีขนาดใหญแลว เปนการดีกวาที่จะใชวัตถุ
น้ันสําหรับการหาที่เรือแลนตรวจในระหวางที่เรือกําลังเดินไป อยางไรก็ตาม ถามีวัตถุเพียงแหงเดียวที่
มองเห็นและอยูเกือบตรงหัวเรือ เปนการยากที่จะหาตําบลที่แนนอนของเรือได แตทวาแบริงอันตราย
ยังคงชวยแสดงใหเห็นวาเรืออยูในเข็มที่เหมาะสมหรือไม ซ่ึงเปนการชวยไดมากในการนําเรือใหพนที่
อันตราย แมแตในกรณีที่เห็นที่หมายอ่ืนอีกซ่ึงชวยใหหาตําบลที่เรือแนนอนที่แมนยําได ใหคอยสังเกต
เปนระยะ ๆ โดยการเหลือบมองขามหลักเล็งของวงแอซิมัทบนเข็มทิศหรือเข็มใบในชวงระหวางการหาที่
เรือแนนอนนั้น เพ่ือดูวาเรือเดินไปในเข็มที่เหมาะสมหรือไม  ในบางครั้งวัตถุตามธรรมชาติสองแหงอาจ
มาอยูในแนวเดียวกัน และนํามาใชเปนแบริงอันตรายได จึงควรใชใหเปนประโยชนเม่ือโอกาสอํานวย 
 ในการจดบันทึกใหใชคําวา แบริงอันตราย และไมควรเขียนเพียงตัวเลขของแบริงลงไปเทาน้ัน 
แตควรเพ่ิมประโยคที่ระบุไวดวยวาอันตรายมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนตามมุมแบริงที่เพ่ิมมากข้ึนหรือลดลง
แลวแตกรณี ตัวอยางประโยคเชน แบริงกระโจมไฟ O ที่มากกวา 015° ปลอดภัย หรือ แบริงกระโจมไฟ 
O ที่นอยกวา 015° ไมปลอดภัย เพ่ือใหมีความเขาใจสถานการณไดชัดเจน  
 
มุมอันตราย 
 เพ่ือนําเรือหลีกใหพนอันตรายจากหินใตนํ้า ที่ตื้น หรือสิ่งกีดขวางอันตรายตอการเดินเรือซ่ึงมี
ปรากฏอยูในแผนที่ อาจใชวิธีการเรียกวา มุมอันตราย (Danger Angle) ซ่ึงมีอยู 2 ชนิด คือ มุมอันตราย
แนวนอน และมุมอันตรายแนวตั้ง การใชมุมอันตรายแนวนอนนั้นตองมีที่หมายซึ่งเห็นชัดสองแหงที่มี
ปรากฏอยูในแผนที่ ตั้งอยูตามแนวชายฝง และตองอยูหางจากกันและกันพอสมควรเพ่ือใหเกิดมุม
แนวนอนมีขนาดพอเหมาะ สวนมุมอันตรายแนวตั้งนั้นตองใชที่หมายซึ่งทราบสวนสูง และปรากฏอยูใน
แผนที่เชนเดียวกัน 
 
 มุมอันตรายแนวนอน 
 รูปที่ 7 - 30 ให AMB เปนสวนหนึ่งของขอบฝงตามแนวทางที่เรือเดินผาน เรือแลนเข็ม CD และ 
A, B เปนที่หมายเดนชัด 2 แหงซ่ึงมีปรากฏอยูในแผนที่ S และ S' เปนหินใตนํ้าอันตรายซึ่งอยูนอกฝง 
ตองการแลนเรือผานดานนอกของที่อันตราย S' ดังน้ันตองเอาจุดก่ึงกลางของที่อันตรายมาเปน
ศูนยกลาง และใชระยะทางที่ตองการแลนใหหางจากที่อันตรายเปนรัศมี เขียนวงกลมโดยรอบที่อันตราย
แลวเขียนวงกลมอีกวงกลมหนึ่งใหผานจุด A และ B และใหสัมผัสกับวงกลมแรก (วงกลมที่เขียนโดยรอบ
ที่อันตราย) ทางดานทะเล วิธีเขียนวงกลมน้ีทําไดโดยลากเสนตอระหวาง A และ B และเขียนเสนตั้งฉาก
จากก่ึงกลางของเสน AB เทาน้ัน  จากน้ันทดลองหาศูนยกลางของวงกลม EBA เม่ือไดศูนยกลางที่
ตองการแลวก็เขียนวงกลมลงไป ใชโปรแทกเตอรวัดมุม AEB แลวตั้งมุมน้ีลงในเครื่องวัดแดดเน่ืองจากวา
ในโคง AEB รับมุมตามจุดตาง ๆ เม่ือลากเสนจาก AB มาพบกันมีคามุมทากับ AEB ทั้งสิ้น ฉะน้ันเรือจะ
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พนจากที่อันตราย S' ตราบเทาที่มุม ในระหวาง A และ B ไมโตกวามุม AEB ซ่ึงตั้งไวในเครื่องวัดแดด 
และถาหากวาในขณะเดียวกันกับที่เรือแลนอยูน้ีตองการหลีกที่อันตราย S ดวยแลว ทําไดโดยการเอาจุด
ก่ึงกลางของที่อันตราย S เปนจุดศูนยกลาง  เอาระยะทางที่ตองการหลีกใหหางเปนรัศมีเขียนวงกลม
โดยรอบที่อันตราย S แลวเขียนวงกลมใหญวงที่สองใหผานจุด A และ B และใหสัมผัสกับวงกลมเล็กน้ีที่ 
G ใชโปรแทกเตอรวัดมุม AGB แลวนําเรือผานวงกลม AGB ดังรูปที่ 7 - 30 ดังน้ีแลวเรือจะผานระหวาง
ที่อันตราย S และ S' ตราบเทาที่มุมในระหวาง A และ B เล็กกวามุม AEB แตใหญกวามุม AGB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

รูปที่ 7 - 30 การใชมุมอันตรายแนวนอนสาํหรับการผานที่อันตรายสองแแหง 
 
 ในกรณีผานที่อันตรายแหงเดียว ใหกําหนดจุดเขาจุดหน่ึงซ่ึงอยูในระยะภายนอกที่อันตรายและ
เห็นวาปลอดภัยในการที่แลนผานไดแลวลากเสนตรงจากที่หมายทั้งสองมายังจุดน้ีแลว วัดมุมในระหวาง
เสนทั้งสองน้ีไว ถาในระหวางที่เรือแลนนั้นวัดมุมในระหวางที่หมายทั้งสองไดเล็กกวามุมน้ีแลวเรือก็อยู
ภายนอกที่อันตรายและปลอดภัย ดังตัวอยางในรูปที่ 7 - 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที่ 7 - 31 การใชมุมอันตรายแนวนอนสาํหรับการผานที่อันตรายหนึ่งแแหง 
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 รูปที่ 7 - 31 มุมแนวนอนระหวางประภาคารกับหอวิทยุที่ตั้งลงในเครื่องวัดแดดเทากับ 55° ถา
มุมแนวนอนในระหวางที่หมายทั้งสองนี้เล็กกวา 55° แลวเรือจะอยูภายนอกวงกลมซ่ึงผานจุดทั้งสาม 
และผานโดยปลอดภัยจากหิน ถามุมในระหวางที่หมายทั้งสองเล็กกวามุมที่ตั้งไวในเครื่องวัดแดดแลวเรือ
กําลังจะเขาไปใกลที่อันตราย 
 
 มุมอันตรายในแนวตั้ง 
 หลักสําคัญของวิธีการนี้ก็เชนเดียวกันกับมุมอันตรายแนวนอน เวนแตใชส่ิงที่หมายแหงเดียวซึ่ง
รูความสูงแลวเทาน้ัน โดย (1) ใหเอาก่ึงกลางของสิ่งอันตรายเปนศูนยกลาง ใชระยะหางที่เห็นวาพน
อันตรายเปนรัศมีเขียนวงกลมโดยรอบ  (2) ใชจุดที่หมายที่ใดที่หน่ึงบนฝง ซ่ึงรูความสูงของที่หมายนั้น
แลวเปนจุดศูนยกลางเขียนขอบวงกลมสัมผัสกับขอบวงกลมในขอ (1) จากน้ัน (3) วัดระยะทางระหวาง
จุดสัมผัส กับจุดที่หมายบนฝงวาหางเทาใด แลวเอาไปคํานวณกับความสูงของที่หมาย เพ่ือหามุมแนวตั้ง 
(หรือใชเปดตารางคํานวณก็ได) ซ่ึงเปนมุมที่ใชหลีกอันตราย (4) เอามุมที่หาไดตั้งลงในเครื่องวัดแดด 
สําหรับวัดมุมแนวตั้งของที่หมาย (คือมุมระหวางยอดที่หมายกับขอบฟา) ตองคอยระวังอยาใหมุมโตกวา
ที่ตั้งไว เพราะเรือจะล้ําเขาไปหาอันตรายจนกวาเรือจะแลนพนอันตรายแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 - 32 การใชมุมอันตรายแนวตั้งสําหรับการผานที่อันตรายสองแหง 
 
 รูปที่ 7 - 32 ให A เปนที่หมายซ่ึงรูความสูง AB และ CD เปนเข็มเรือ S' เปนหินใตนํ้าอันตราย 
จากจุดศูนยกลางของที่อันตราย เขียนวงกลมโดยรอบดวยรัศมีที่ตองการใหเรือหาง จากจุด A เขียน
วงกลมสัมผัสกับวงกลมแรกทางดานนอก ในที่น้ีตองการหลีกที่อันตราย S ดวย  จึงใหเขียนวงกลมให
สัมผัสทางดานใน 
 ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABG และ ABE ถาทราบความยาวดาน AB, AE และ AG ก็สามารถ
คํานวณหาคามุม AEB และ AGB ได ซ่ึงเปนมุมแนวตั้งของที่หมายซึ่งนํามาใชตั้งกับเครื่องวัดแดด ซ่ึงใน
ระหวางที่ผานอันตรายทั้งสองแหง ตองรักษาใหมุมแนวตั้งใหญกวา AGB แตเล็กกวา AEB เสมอ ทั้งน้ี
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ความสูง AB ของกระโจมไฟใหดูจากแผนที่หรือทําเนียบไฟ สวนระยะ AE และ AG ใชการวัดโดยตรง
จากแผนที่ 
 ในกรณีผานที่อันตรายแหงเดียว ใหกําหนดจุดเขาจุดหน่ึงซ่ึงอยูในระยะภายนอกที่อันตรายและ
เห็นวาปลอดภัยในการที่แลนผานได ใชที่หมายซ่ึงทราบความสูงเปนจุดศูนยกลางเขียนสวนโคงผานจุด
ดังกลาว ลากเสนตรงจากจุดศูนยกลางผานที่อันตรายไปจนสุดขอบโคง วัดความยาวเสนรัศมีน้ีไว แลว
นําคาความสูงวัตถุกับความยาวรัศมีมาหาคาความสัมพันธทางตรีโกณมิติแลวหาคามุมที่นํามาใชสําหรับ
ตั้งคากับเครื่องวัดแดดออกมา ในระหวางที่เรือแลนผานที่อันตรายถาวัดมุมสูงของที่หมายไดเล็กกวามุม
ที่คํานวณไดน้ีแลว เรือก็อยูภายนอกที่อันตราย ดังตัวอยางในรูปที่ 5 - 33 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 - 33 การใชมุมอันตรายแนวตั้งสําหรับการผานที่อันตรายหนึง่แหง 
 
 ในรูปที่ 7 - 33 กระโจมไฟสูงจากระดับนํ้าทะเล 150 เมตร ตองการแลนเรือหางจากหินในระยะ 
200 เมตร วัดระยะทางในแผนที่พบวาหินหางจากประภาคาร 120 เมตร ตองการใชมุมอันตรายแนวตั้ง
ชวยในการนําเรือใหพนอันตรายจากหินดังกลาว 
วิธีทํา  เอาประภาคารเปนศูนยกลางใชรัศมี 320 เมตร (120 + 200 = 320) เขียนสวนโคงของวงกลมลง
บริเวณที่ตองการเดินเรือผาน คํานวณหามุมอันตรายโดยใชความสัมพันธทางตรีโกณมิติคือ Tan  = 
150/320 = 0.4688 ดังน้ัน  = 25°.11  25° เอามุมที่ไดน้ีไปตั้งลงในเครื่องวัดแดด  
 ตราบใดที่ใชเคร่ืองวัดแดดวัดสูง และยังคงเห็นเงายอดประภาคารอยูใตระดับนํ้าแลวเรือจะอยู
ภายนอกวงกลมและหางจากอันตราย ทั้งน้ีถาไมไดแกสูงของน้ําไวและใชสูงของประภาคารตามที่ลงไว
ในแผนที่ดวยแลว เรือก็จะอยูหางจากที่อันตรายมากกวาที่ไดประมาณไว เวนเสียแตวาระดับทะเลอยูสูง
กวาระดับนํ้าขึ้นเฉลี่ยหนานํ้าเกิดเทาน้ัน วิธีหลีกอันตรายในขอที่กลาวมาทั้งหมดนั้นมีประโยชนมาก 
ฉะนั้น ถามีโอกาสแลวควรใชเสมอ 

120 เมตร 200 เมตร 

120 เมตร 200 เมตร 

320 เมตร 

 = 25° 

Tan  =  150/320 
       = 25° 
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ที่เรือประมาณ 
 บางโอกาสนักเดินเรืออาจมีขอมูลที่ไมเพียงพอสําหรับใชหาที่เรือแนนอนไดอยางแมนยํา ภายใต
สภาวะดังกลาวน้ี ตองมีการประเมินหาตําบลที่ซ่ึงดีที่สุดจากขอมูลที่มีอยู โดยปรับแตงจากตําบลที่ของท่ี
เรือรายงาน ตําบลที่ซ่ึงหาไดมาในลักษณะนี้เรียกวา ที่เรือประมาณ (Estimated Position : EP) การ
พล็อตตําบลที่เรือชนิดน้ีใหใชส่ีเหลี่ยมจัตุรัสเล็ก ๆ กํากับไวดวยเวลาขณะที่หาออกมาได 
 ที่เรือประมาณหามาไดจากหลายวิธีการดวยกัน ในสภาพคลื่นลมแรงนั้น แบริงที่แมนยําอาจไม
สามารถกระทําได แมเสนแบริงที่ไดมาจากวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก็อาจลดความเชื่อถือลงไปอยางมาก 
เม่ือเปรียบเทียบกับแบริงทัศนะแลว โดยปกติอยางหลังน้ีมีความนาเชื่อถือมากกวาเสมอ 
 แบริงที่ไดมาจากเข็มทิศแมเหล็กมีความละเอียดถูกตองไมมากไปกวาคาดิวิเอชั่นในตาราง อีก
ทั้งเปนการยากในการประเมินกระแสน้ํากระแสลม ใหมีความละเอียดถูกตองพอเพียงที่จะใชหาตําบลที่
เรือแนนอนได อยางไรก็ตาม ขอมูลตาง ๆ ตามที่กลาวมาน้ีก็เปนปจจัยสําคัญ แมอาจไมแมนยําถูกตอง
พอดี แตก็สามารถนํามาใชประเมินตําบลที่ที่เปนไปไดของเรือไดดีกวาตําบลที่ของที่เรือรายงาน 
 ที่เรือประมาณนับเปนตําบลที่ซ่ึงดีที่สุด ในชวงขณะที่ยังไมสามารถหาที่เรือแนนอน หรือที่เรือ
แลนตรวจได ในกรณีน้ีที่เรือแนนอนหรือที่เรือแลนตรวจซึ่งนาสงสัยในความถูกตองอาจจะพิจารณาวา
เปนที่เรือประมาณก็ได ที่เรือประมาณควรหามาจากการพิจารณาขาวสารทั้งปวงที่มีอยูขณะน้ันโดย
พิจารณาปจจัยทุกชนิดอยางรอบคอบ 
 ในกรณีที่เรือติดตั้งเครื่องหย่ังน้ําดวยเสียงและหาความลึกของน้ําไดอยางตอเน่ือง สามารถนํา
ความลึกที่หยั่งไดมาเปรียบเทียบกับ เสนความลึกเทา (Contour) ในแผนที่เพ่ือประเมินตําบลที่เรือ
ประมาณก็ได อยางไรก็ตาม วิธีดังกลาวน้ีจะไดผลดีก็ตอเม่ือสภาพของพื้นทองทะเลมีลักษณะไม
สมํ่าเสมอเทาน้ัน สําหรับกรณีที่ทองทะเลมีความแบนราบแลว วิธีน้ีก็ไมสามารถนํามาใชไดเน่ืองจากเสน
ความลึกเทามีชวงกวางมากเกินไป 
 
วิธีการหาที่เรือประมาณดวยการหยั่งนํ้า 
 ขีดเสนตรงลงบนกระดาษฝาหรือแผนพลาสติกใส (รูปที่ 7 - 34) ตามแนวเสนที่ขีดน้ี ใหหมาย
ระยะทางระหวางแตละจุดที่มีการหยั่งนํ้าไว โดยใชมาตราสวนเดียวกับแผนที่ ระยะทางคํานวณหาจาก
ความเร็วเรือที่ใชในขณะนั้น เพ่ือใหเกิดผลดีที่สุด การหยั่งนํ้าแตละครั้งควรใหมีชวงเวลาเทา ๆ กัน คือ
ระหวาง 6 - 10 นาที หรือทุก 1 ไมลทะเล หรือบอยคร้ังตามตองการ ทุกคร้ังที่หยั่งน้ําตองบันทึกเวลาท่ี
สมนัยกันไวเสมอ วางกระดาษฝาที่พล็อตเสร็จแลวทาบลงบนแผนที่ใหใกลเคียงกับแนวที่เรือรายงาน 
ขยับกระดาษไปมาใหจุดที่หยั่งนํ้ามีความสัมพันธพอดีกับเสนความลึกเทา หรือจุดบนแผนที่ซ่ึงมีความลึก
เทากับจุดที่หยั่งได โดยปกติแลวเสนตรงที่ขีดน้ีมีแนวโดยประมาณขนานกับแนวที่ขีดเข็มไว อยางไรก็
ตาม กระแสนํ้าทางขางก็อาจมีผลใหแนวเสนนี้เฉไปได แนวเสนที่ปรากฏ คือ เสนทางจริงโดยประมาณที่
เรือกําลังเดินไป 
 นักเดินเรือควรใชเสนความลึกเทาสําหรับการหาตําบลที่หรือวางแผนขีดเข็ม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กรณีที่ลักษณะภูมิประเทศพ้ืนทองทะเลตามเสนทางอํานวยใหกระทําได ขาวสารดังกลาวน้ีเม่ือนําไปสนธิ
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เขากับขอมูลอ่ืน เชน แบริงวิทยุ แบริงทัศนะ หรือเสนตําบลที่ทางดาราศาสตร ชวยใหสามารถหาตําบลที่
เรือประมาณที่มีความถูกตองสูงได 
 ในชวงขณะที่สภาพอากาศขมุกขมัว หรือเวลาที่รับสัญญาณวิทยุตาง ๆ ไดไมดีนักน้ัน การ
เดินเรือโดยใชประโยชนจากเสนความลึกเทานับเปนวิธีการที่ดีมากในการหาที่เรือประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 - 34 การหาเสนตําบลท่ีดวยการหยั่งนํ้า 
 
การหาที่เรือประมาณดวยวิธีอ่ืน 
 ยังมีวิธีการที่สําคัญอีกอยางที่นํามาใชหาที่เรือประมาณได วิธีการที่จะกลาวถึงน้ีใชความสัมพันธ
ระหวางเสนตําบลที่เสนหนึ่งและตําบลที่ DR ของเรือ ที่เรือ DR ในเวลาขณะที่ทําการตรวจหาเสนตําบล
ที่น้ัน ถือไดวาเปนตําบลที่ซ่ึงดีที่สุดที่มีอยูกอนที่จะพล็อตเสนตําบลท่ีลงไป แตเม่ือพล็อตเสนตําบลที่ลง
ไปแลว ทุกจุดบนเสนจะเปนตําแหนงที่เปนไปไดทั้งหมดของเรือในขณะที่ทําการตรวจหาเสนตําบลที่ ซ่ึง
นาจะเปนไปได มากท่ีสุดหรือที่เรือประมาณ (EP) จะอยู ณ จุดบนเสนตําบลที่ซ่ึงใกลกับ DR ในเวลา
เดียวกันมากที่สุด ซ่ึงก็หมายถึงจุดตัดซ่ึงเกิดการจากการลากเสนตรงออกจากที่เรือ DR ที่เวลาตรวจหา
เสนตําบลที่มาตั้งฉากกับเสนตําบลที่น้ันเอง 
ตัวอยางที่ 7 - 21  (รูปที่ 7 - 35) ที่เรือ DR เวลา 0600 ดังในรูป เรือถือเข็ม 025° ความเร็ว 10 นอต 
เวลา 0627 แบริงกระโจมไฟขณะะมีหมอกได 260° ใหพล็อตหา EP เวลา 0627 
วิธีทํา  พล็อตเสนตําบลที่และ DR ในขระเวลา 0627 ลงไปที่จุดของ DR เวลา 0627 ลากเสนตรงไปตั้ง
ฉากกับเสนตําบลที่ จุดที่เกิดขึ้นคือ EP เวลา 0627 น่ันเอง 
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จุดหย่ังน้ํา 
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 ถามีการประเมินกระแสน้ํา และการหย่ังนํ้าอยางตอเน่ืองมาประยุกตรวมเขาดวยแลวผลลัพที่ได
จะเปนตําบลที่ซ่ึงมีความละเอียดถูกตองสูงขึ้นอีกมาก 
 เน่ืองจาก EP ไมใช ตําบลที่แนนอนของเรือ ดังน้ัน จึงไมควรขีดเข็มใหมออกไปจาก EP อยางไร
ก็ตาม เสนที่ขีดออกไปจาก EP โดยใชเข็มเดินของ DR น้ัน สามารถชวยใหเราประเมินความเปนไปไดที่
เรือจะมุงไปสูที่อันตรายและชวยใหนักเดินเรือมีเวลาที่จะตัดสินใจในการหลีกเลี่ยงมิใหมีอันตรายเกิด
ขึ้นกับเรือได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 - 35 การหาที่เรือประมาณดวยการแบริง 
 

 
สรุป 

 เดินเรือนํารองเปนกระบวนการตอเน่ืองจากขั้นตอนการเดินเรือรายงาน ซ่ึงหลังการขีดเข็มวาง
แผนการเดินทางเสร็จสิ้น และทําการออกเดินทางแลว นายยามเรือเดินตองทําการหาที่เรือแนนอนเพื่อ
ตรวจสอบเปนระยะตลอดการเดินทาง เพ่ือตรวจสอบวาเรือออกนอกเสนทาง หรือมีแนวโนมที่จะเดินเขา
ที่อันตรายหรือไม การหาที่เรือแนนอนที่วาน้ีสามารถทําไดดวยการเดินเรือนํารองซ่ึงมีวิธีการท่ี
หลากหลายสําหรับการนํามาใชในสถานการณที่แตกตางกัน นักเดินเรือที่สามารถยอมประเมิน
สภาพแวดลอมและเครื่องมือเดินเรือที่มีอยู นํามาประยุกตใชในการหาที่เรือแนนอนไดอยางแคลวคลอง 

เม่ือไดที่เรือแนนอนแลว ถาพิจารณาเรือออกนอกเสนทาง หรือกําลังเดินเขาสูที่อันตราย ตองทํา
การแกเข็มใหม โดยการขีดเข็มใหมปรับเขาสูเสนทาง การดําเนินตรวจสอบที่กลาวมานี้ตองมีการ
ตรวจสอบเปนระยะตลอดเสนทางเพ่ือใหม่ันใจไดวาเรือจะเดินทางไปสูเปาหมายไดตามเวลาโดย
ปลอดภัย 
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บทที ่8 การแลนเรือ 

 
 คําวา การแลนเรือ (The sailing) หมายถึงการคํานวณแบบตาง ๆ ที่นํามาใชแกปญหาการเดินเรือ 
เชน การหาเข็ม ระยะทาง ละติจูดเปลี่ยน ลองจิจูดเปลี่ยน และระยะขยาย ในสมัยกอนน้ันไดมีการนําเอา
วิธีการแกปญหาการเดินเรือดวยการคํานวณมาใชอยางกวางขวาง ทั้งน้ีเน่ืองจากการขาดแคลนแผนที่ซ่ึง
ครอบคลุมพ้ืนที่สวนใหญของโลก การเดินเรือในยุคปจจุบันตามปกติแลวใชวิธีการแกปญหาดวยการพล็อต
และวัดจากแผนที่โดยตรง อยางไรก็ตาม ในบางครั้งนักเดินเรืออาจมีความจําเปนตองแกปญหาการเดินเรือ
ดวยวิธีคํานวณ หรือการใชตารางคํานวณอยูบาง โดยเฉพาะอยางยิ่งขั้นตอนวางแผนการเดินเรือ 
 ในบทนี้จะบรรยายถึงชนิดของการแลนเรือ 3 แบบ คือ แลนเรือวงใหญ แลนเรือละติจูดกลาง และ
แลนเรือเมอเคเตอร สําหรับการคํานวณแลนเรือแบบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากน้ีจะไมนํามากลาวถึง สําหรับ
ผูสนใจวิธีการแลนเรือแบบอ่ืน ๆ หาศึกษาไดจากตําราเดินเรือ Bowditch 
 
การพิจารณาเบื้องตน 
 ในการคํานวณแลนเรือน้ัน พึงระลึกไวเสมอวาทิศตาง ๆ น้ันเปนทิศจริงเสมอ เวนแตกําหนดไวเปน
อยางอ่ืน กอนอ่ืนขอทบทวนศัพทตาง ๆ ซ่ึงเก่ียวของในการคํานวณแลนเรือดังน้ี คือ ละติจูด (L), ละติจูด
เปลี่ยน (I), ลองจิจูด ( ), ลองจิจูดเปลี่ยน (DLo), ระยะทาง (d), ระยะขยาย (p), เข็ม (C หรือ Cn), เสน
เกลียว และวงใหญ ทั้งน้ีใหคาละติจูด และลองจิจูดของตําบลที่เรือเริ่มออกเดินทางกําหนดดวย L1 และ 1 
ตําบลที่ของจุดหมายปลายทางกําหนดดวย L2 และ 2 

 มุมเข็ม  (C) คือ มุมที่เสนทางของเรือกระทํากับเสนเมริเดียน โดยมุมเริ่มวัดที่ 0° จากทิศอางอิง 
(เหนือ หรือ ใต) วัดไปตาม หรือทวนเข็มนาฬิกาไปจนถึง 90° หรือ 180° การเขียนมุมเข็มนําดวยอักษรยอ
ทิศอางอิง (N หรือ S) ตามดวยเลขมุมเปนองศา และปดทายดวยทิศทางที่วัดมุมไปทางดานตะวันออก 
หรือตะวันตก โดยใชอักษรยอทิศ (E หรือ W) การแปลงมุมเข็มใหเปนเข็มพิจารณาจากชุดของตัวเลขกับ
อักษรยอน้ี เชน มุมเข็ม  N 30° E หมายถึง มุมเข็มวัดจากทิศเหนือซ่ึงเปนทิศอางอิง ไปทางตะวันออกตาม
เข็มนาฬิกาเปนมุม 30° ซ่ึงเทากับเข็ม 030° น่ันเอง การแปลงมุมน้ีถาเขียนรูปประกอบจะชวยใหการ
คํานวณงายขึ้น 
 ระยะขยาย (p) คือ ระยะทางเชิงเสนมีหนวยเปนไมลทะเล บนสวนโคงของวงขนานซึ่งอยูระหวาง 
เมริเดียนคูหน่ึง ระยะขยายนี้ตางกับ ลองจิจูดเปลี่ยน (DLo) ซ่ึงเปนการวัดเชิงมุมคาลองจิจูดเปลี่ยนระหวาง
เมริเดียนคูหน่ึง ๆ โดยมีคาเทาเดิมเสมอในทุก ๆ ละติจูด แตสําหรับคาของระยะขยายในระหวางเมริเดียนคู
เดียวกันนี้ผันแปรไปตามละติจูด โดยมีขนาดสั้นลงเม่ือคาละติจูดเพ่ิมสูงขึ้น 
 จากรูปที่ 8 - 1 เห็นวาคาลองจิจูดเปลี่ยนระหวางเมริเดียนคูหน่ึงคงที่ในขณะที่ระยะขยายลดลงตาม
ละติจูดที่สูงขึ้น จนกระทั่งมีคาเทากับศูนยที่ขั้วโลก ระยะขยายกํากับไวดวยอักษรยอของทิศตะวันออก (E) 
หรือตะวันตก (W) ตามแตวาเรือเคลื่อนตัวไปทางใด 
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รูปที่ 8 - 1 ระยะขยายและลองจิจูดเปลี่ยน 
 
 รูปที่ แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวาง DLo และ p ที่ละติจดูตาง  ๆ  กัน  ดังน้ีคือ ณ เสน
ศูนยสูตร DLo และ p มีคาเทากัน ระยะทางระหวางเมริเดียนจะลดนอยลงเรื่อย ๆ ตามละติจูดที่เพ่ิมขึ้น 
โดยเปนปฏิภาคกับคา Cosine ของละติจูด ดังน้ันที่ละติจูด 60° น้ัน p จึงมีคาเพียงคร่ึงหน่ึงของที่เสนศูนย
สูตร (Cos 60° = 0.5) และระยะทางรอบโลกตามแนววงขนานละติจูด 60° มีคาเปนครึ่งหน่ึงของระยะทาง
รอบโลกตามแนวเสนศูนยสูตร 
 ความสัมพันธระหวาง DLo และ p เขียนไดเปนสตูรดังนี ้
  p = DLo Cos L และ DLo = p Sec L 
 

การเปรียบเทียบระหวางเสนเกลียวกับวงใหญ 
 เสนทางที่พล็อตลงบนแผนที่เมอเคเตอร คือ เสนเกลียว ซ่ึงทํามุมกับทุกเมริเดียนเทากันโดยตลอด 
ขอไดเปรียบประการสําคัญในการใชเสนเกลียวเพื่อการเดินเรือ คือ เรือสามารถเดินทางจากจุดเร่ิมตนไปยัง
จุดหมายปลายทางไดดวยเข็มเดียวตลอดเสนทาง ซ่ึงโดยทั่ว ๆ ไป แลววิธีการน้ีใหผลเปนที่นาพอใจ แต
สําหรับกรณีอ่ืน ๆ แลว เสนเกลียวอาจไมสามารถนํามาใชได หรือใชไดผลไมเปนที่พอใจนัก เชน การ
เดินเรือไปยังละติจูดสูง ๆ หรือเสนแบริงที่มีความยาวมาก เชน เสนแบริงที่ไดจากวิทยุหาทิศ 
 วงใหญเกิดจากรอยตัดบนผิวทรงกลม ที่เกิดจากระนาบตัดผานจุดศูนยกลางทรงกลม ระยะทางที่
สั้นที่สุดระหวางสองจุดที่อยูบนผิวทรงกลม คือ เสนวงใหญที่ผานจุดทั้งสองนั้น เสนวงใหญน้ีตัดผาน       
เมริเดียนดวยมุมที่ตางกัน จึงไมสามารถขีดเสนวงใหญลงบนแผนที่เมอเคเตอรดวยเสนตรงได วงใหญ
ปรากฏบนแผนที่เมอเคเตอรในลักษณะเสนโคง จุดซ่ึงสวนโคงของวงใหญลากผาน และมีคาละติจูดสูงสุด
เรียกวา เวอรเท็กซ (Vertex) 
 ทั้งเสนศูนยสูตร และเมริเดียนตางก็เปนวงใหญ ขณะเดียวกันก็อาจถือวาเปนเสนเกลียวไดเชนกัน 
เสนเมริเดียน และเสนศูนยสูตรตางปรากฏเปนเสนตรงบนแผนที่เมอเคเตอร 

Pn 
60° 

p = 1800 ไมลทะเล 

p = 3118 ไมลทะเล 

p = 60° = 3600' = 3600 ไมลทะเล 

60° 

30° 

0° เสนศูนยสูตร 
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 ความตางของระยะทางระหวางวงใหญ และเสนเกลียว ที่เชื่อมตอระหวาง 2 จุดคูเดียวกันอาจมีคา
หลายรอยไมลทะเล ตัวอยางเชน ระยะทางบนวงใหญระหวางเมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลียไปยังเมือง  
วัลพาไรโซ ประเทศชิลี มีระยะทางสั้นกวา ระยะทางบนเสนเกลียวที่เชื่อมตอระหวาง 2 จุดน้ีถึง 748      
ไมลทะเล  เห็นไดวาแมการเดินเรือบนเสนเกลียวใหความสะดวก แตก็ไมควรใชกับการเดินทางระยะไกล ๆ 
 การตัดสินใจวาควรใชการเดินเรือวงใหญหรือไมน้ัน ขึ้นอยูกับขอพิจารณาตาง ๆ ดังน้ี คือ การ
ประหยัดระยะทางนั้นคุมคากับความยุงยากที่เกิดขึ้นหรือไม เวอรเท็กซอยูที่ละติจูดใด สภาพอากาศและ
กระแสน้ํา ฯลฯ เปนอยางไร 
 
การแลนเรือละติจดูกลาง 
 การแลนเรือละติจูดกลาง (Mid - Latitude Sailing) เปนการแกปญหาการเดินเรือดวยวิธีคํานวณ
แบบงาย ๆ คําตอบที่ไดมีความละเอียดนอยกวาวิธีคํานวณแบบละเอียด ซ่ึงใชเวลาคํานวณมากกวา 
อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปแลวถือวาวิธีการน้ีใหความละเอียดถูกตองมากกวาวิธีการเดินเรือตามปกติ 
 การแลนเรือละติจูดกลางน้ัน เม่ือทราบเข็ม และระยะทางแลว สามารถคํานวณหาละติจูดตาง และ 
ระยะขยายออกมาได และลองจิจูดเปลี่ยนอาจแปลงกลับกันไปมาได โดยการใชคาเฉลี่ยของละติจูด หรือ
ละติจูดกลาง (Lm)  
 สูตรสําหรับใชในการคาํนวณการแลนเรือละติจูดกลางมีดังนี้ 
 p = DLo (หนวยลิปดา) x Cos Lm 
 Tan C = p/l เม่ือ l = ละติจูดเปลี่ยนหนวยเปนลิปดา (') 
 d (ระยะทาง) = l x Sec C 
 การใชสูตรตาง ๆ เหลาน้ี แสดงใหเห็นตามตวัอยางตอไปนี ้
ตัวอยางที่ 8 - 1  เรืออยูที่ L 8°48'.9 S,  89°53'.3 W เดินทางไปยัง L 17°06'.9 S,  104°51'.6 W 
หา  (1) เข็ม  (2) ระยะทาง 

วิธีทํา    L1      8°48'.9 S          1   89°53'.3 W 

  L2    17°06'.9 S          2  104°51'.6 W 
    l        8°18'.0 S         DLo   14°58'.3 W 
   ½ l    4°09'.0 S          DLo     898'.3 W 
   Lm 12° 57'.9 S            l         498'.0 S 
           p  =  DLo x Cos  Lm 
               =  898'.3 x Cos 12° 57'.9  =  875'.399 
      Tan C  =  p/l  =  875.399/498 
           C  =  S 60° 21' 55" W 
         Cn  =  240°.36 
            d  =  l x Sec C  = (498') Sec 60° 21' 55" =  1007'.14 
ตอบ (1) เข็ม 240°.36 (2) ระยะทาง 1007.14 ไมลทะเล 

P 

1 
2 
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หมายเหตุ การคํานวณแลนเรือละติจูดกลางน้ีสามารถทําไดอยางสะดวกดวยเครื่องคิดเลขที่มีฟงกชั่นทาง
คณิตศาสตร 
 ถาทราบ ละติจูด และลองจิจูด ของจุดเริ่มออกเดินทาง, เข็ม และระยะทางแลวสามารถคํานวณหา 
ละติจูด และลองจิจูดของจุดหมายปลายทางไดจากสูตรตอไปน้ี 
 l = d Cos C, DLo = p Sec Lm 
 p = d Sin C 
 
 ในการหาคา Lm น้ัน เม่ือไดคา l ออกมาแลวใหหารดวย 2 แลวนําผลที่ไดไปบวกเขากับคาละติจูด
ของจุดเริ่มออกเดินทาง สําหรับคา ละติจูด และลองจิจูด ของจุดหมายปลายทาง หาไดโดยการนําเอา l และ 
DLo ไปกระทําตามชื่อของมัน (N หรือ S และ E หรือ W) เขากับคา และติจูด และลองจิจูด ของจุดเร่ิมออก
เดินทาง 
 ในการคํานวณแลนเรือละติจูดกลางน้ี ถาเสนทางของเข็มพาดผานเสนศูนยสูตรแลว จะตองแยก
สามเหลี่ยมทางดานซีกโลกเหนือ และซีกโลกใตออกมาคํานวณตางหากจากกัน 
 
การแลนเรือเมอเคเตอร 
 ตามปกติในการแลนเรือเมอเคเตอรน้ัน เข็ม และระยะทางสามารถหามาได โดยการพล็อต และวัด
จากแผนที่เมอเคเตอรโดยตรง อยางไรก็ตาม การแลนเรือดังกลาวสามารถกระทําไดดวยวิธีการคํานวณ
เชนกัน 
 กอนที่จะเริ่มศกึษาวธิีการคํานวณแลนเรือเมอเคเตอร ขอยอนกลบัไปทบทวนนิยามศพัท 2 คําทีไ่ด
เคยกลาวมากอนแลว คือ 
 สวนเมริเดียน (M)  คือความยาวของเสนเมริเดียนบนแผนที่เมอเคเตอร ซ่ึงยืดขยายออกจากเสน
ศูนยสูตรไปยังละติจูดใด ๆ การยืดขยายนี้จะเพ่ิมมากขึ้นตามละติจูดที่สูงขึ้น คาสวนเมริเดียนแสดงใน
หนวย 1 ลิปดาของเสนศูนยสูตร หรือเปนระยะทางในแผนที่เมอเคเตอรนับจากเสนศูนยสูตรไปตามแนว   
เมริเดียนจนถึงวงขนานละติจูดใด ๆ โดยมีหนวยวัดเปนไมลทะเล คาสวนเมริเดียนของแตละละติจูดทุก ๆ 
ลิปดา ไดจัดทําไวในตาราง 6 ของตําราเดินเรือ Bowditch หรือตารางเดินเรืออ่ืน ๆ  
 สวนเมริเดียนตาง  (m) คือ คาความตางระหวางสวนเมริเดียน M1 และ M2  
 สูตรใชสําหรับคํานวณการแลนเรือเมอเคเตอรมีดังน้ี 
 Tan C = DLo/m 
       d = l Sec C 
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ตัวอยางที่ 8 - 2  ใหคํานวณหา เข็ม และระยะทาง ดวยวิธีการคํานวณแบบแลนเรือเมอเคเตอร เรือเร่ิม

เดินทางจากพิกัด L 48°23'.5 N,  124°44'.1 W ปลายทาง L 21°15'.1 N,  157°48'.7 W 
วิธีทํา    L1   48° 23'.5  N M1  =  3309.2  (เปดจากตาราง 6 รูปที่ 8 - 2) 
    L2   21°15'.1  N  M2  =  1296.9 
     l    27°08'.4   S m   =   2012.3 
     l      1628'.4  S   
  (l มีเครื่องหมาย S เพราะเรือแลนลงใต)  
   2   157°48'.7  W Tan  C  =  DLo/m 
   1   124°44'.1  W             =  1984.6/2012.3 
           DLo    33°04'.6  W        C  =  S 44° 36'.2  W 
           DLo  1984'.6 W        Cn =  224°.6 
 (DLo มีเครื่องหมาย W เพราะเรือแลนไปทางตะวนัตก) 
      d   =  l  Sec C 
           =  1628'.4 x  Sec 44° 36'.2 
           =  2287.1  ไมลทะเล 
ตอบ  เข็ม  224°.6 ระยะทาง 2287.1 ไมลทะเล 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 - 2  ตารางที ่6  แสดง สวนเมริเดียน (Meridianal Parts) ที่ละติจูดตาง ๆ 

P 

1 
2 
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 ในการแลนเรือเมอเคเตอร C มีคาจํากัดอยูระหวาง 0° ถึง 90° อักษรกํากับ C เปน N หรือ S 
ขึ้นอยูกับ l สวนอักษรกํากับเปน E หรือ W ขึ้นอยูกับ DLo การแปลงเปนคา Cn ใหกระทําไปตามอักษร
กํากับน้ี เชน ในกรณีตัวอยางขางตน เสนทางเข็มทํามุมจากทิศใตซ่ึงเปนทิศอางอิงไปทางดานตะวันตกเปน
มุม 44°36'.2 ดังน้ัน Cn หรือเข็มจึงมีคาเทากับ 180° + 44°36'.2 = 224°.6 
 ในการคํานวณ ใหหา C และ d ละเอียดถึง 0'.1 สําหรับคา Cn ใหละเอียดถึง 0°.1 และในทํานอง
เดียวกัน สูตรตาง ๆ ขางตนสามารถนํามาใชคํานวณหาละติจูด ลองจิจูด และระยะทาง แตถาเข็มมีคาใกล 
090° หรือ 270° แลว อาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นกับคา DLo 
 
คุณลักษณะของวงใหญ 
 วงใหญทุกวงบนทรงกลมตางแบงซ่ึงกันและกันออกเปน 2 สวนเทา ๆ กัน ดังน้ันถายืดขยายวง
ใหญทุกวงออกไปรอบโลกแลว คร่ึงหนึ่งจะอยูซีกโลกเหนือ อีกคร่ึงหนึ่งอยูซีกโลกใต และที่จุดก่ึงกลางของ
แตละครึ่งเปนจุดซ่ึงหางจากเสนศูนยสูตรมากที่สุดและมีคาละติจูดสูงสุด จุดน้ีเรียกวา เวอรเท็กซ (Vertex) 
 
 
 
 
  
                                                                    รูปที่ 8 - 3  เสนทางวงใหญจาก 1  2 แสดง 
                                                                                 จุดเวอรเท็กซ (V) 
 
 
 
 
 
 วงใหญที่เชื่อมตอระหวาง 2 จุดใด ๆ ที่อยูซีกโลกขางเดียวกัน จะอยูใกลเสนศูนยสูตรมากกวาเสน
เกลียวซึ่งเชื่อมตอ 2 จุดคูเดียวกันน้ันเสมอ เสนวงใหญซ่ึงเชื่อมตอจุดทั้งสองมีการเปลี่ยนทิศทางในลักษณะ
เสนโคง เม่ือคิดสัมพันธกับเสนเกลียวที่เสนศูนยสูตร ถาจุดทั้งสองนั้นอยูซีกโลกตรงกันขามกันโดยมี
ระยะหางจากเสนศูนยสูตรเทากันแลว วงใหญจะแบงเสนเกลียวออกเปน 2 สวนเทา ๆ กันที่เสนศูนยสูตร 
 เน่ืองจากทิศทางของวงใหญมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง เรือซ่ึงเดินไปบนวงใหญจึงตอง
เปลี่ยนทิศทางอยางตอเน่ืองเชนกัน ซ่ึงทางปฏิบัติแลวไมสามารถกระทําได การเดินเรือวงใหญในทาง
ปฏิบัติจึงตองใชวิธีการเปลี่ยนเข็มเปนชวง ๆ ไปบนชุดของเสนเกลียว ซ่ึงโดยประมาณแลวเกือบทับซอน
กับวงใหญ วิธีการเดินเรือวงใหญโดยประมาณมีขั้นตอนดังนี้ คือ กําหนดจุดบนวงใหญเปนชวง ๆ ใหมี
ระยะหางเทา ๆ กัน แลวนําพิกัดของแตละจุดคูหน่ึง ๆ คือเสนเกลียว ซ่ึงผลรวมของเสนเกลียวทั้งหมด คือ 
เสนทางบนวงใหญโดยประมาณ 

1 
V X 

2 

P 
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 เห็นไดชัดวา เสนศูนยสูตร และเสนเมริเดียนนั้น ถึงแมวาเปนวงใหญก็ตาม แตในการแลนเรือแลว
ไมถือวาเปนวงใหญ ในการเดินเรือบนเสนทั้ง 2 ชนิดน้ี เข็มของเรือจะคงที่ตลอดเสนทาง (ทิศเหนือ ใต หรือ
ตะวันออก ตะวันตก) อันเปนลักษณะของเสนเกลียวเชนกัน สําหรับบนเสนศูนยสูตร ระยะทางในหนวย
ลิปดามีคาเทากับ DLo และระยะทางบนเมริเดียนมีคาเทากับ l 
 
การเดินเรือวงใหญดวยแผนที่โนโมนิก 
 สหราชอาณาจักร และ สหรัฐฯ ไดจัดสรางแผนที่หลายระวางลงบนโครงสรางแผนที่แบบโนโมนิก 
ครอบคลุมพ้ืนที่เดินเรือสวนใหญของโลก แผนที่แตละระวางมีการกําหนดจุดสัมผัสของโครงสรางเพ่ือใหเกิด
การบิดตัวนอยที่สุดสําหรับพ้ืนที่น้ัน ๆ วงใหญบนแผนที่โนโมนิกปรากฏเปนเสนตรงดวยคุณสมบัติดังกลาว 
แผนที่ชนิดน้ีจึงสามารถนํามาใชกับการเดินเรือวงใหญ 
 อยางไรก็ตาม บนแผนที่โนโมนิกน้ี เสนเมริเดียนไมปรากฏเปนเสนขนาน วงเข็มทิศจึงไมสามารถ
นํามาใชวัดทิศทางบนแผนที่ทั้งระวางได มุมตาง ๆ บนแผนที่ก็บิดตัว ไมสามารถใชโปรแทกเตอรวัดมุมได 
คาละติจูด และลองจิจูดของจุดใด ๆ บนแผนที่ตองวัดโดยใชวงขนาน และเมริเดียนซึ่งอยูใกลเคียงกับจุดน้ัน
มากที่สุด ลักษณะดังกลาวทั้งหมดนี้ ทําใหแผนที่โนโมนิกไมเหมาะสําหรับนํามาใชกับการเดินเรือตามปกติ 
แตเหมาะสมกับกรณีการเดินเรือวงใหญเทาน้ัน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 - 4  การถายพิกัดแตละจุดของวงใหญจากแผนที่โนโมนกิลงบนแผนทีเ่มอเคเตอร 
 

 ในการใชงาน ใหขีดเข็มเชื่อมตอระหวางจุดเร่ิมออกเดินทาง และจุดหมายปลายทางบนแผนที่     
โนโมนิก ซ่ึงทําใหเกิดวงใหญเชื่อมตอจุดทั้งสอง ถาเข็มที่ขีดเปนเสนทางที่พิจารณาแลวเหมาะสมจุดบนวง
ใหญ วัดหาคาละติจูด และลองจิจูดของจุดเหลาน้ี นําพิกัดแตละจุดพล็อตลงบนแผนที่เมอเคเตอรขีดเสนตรง
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เชื่อมตอจุดเหลาน้ีเขาดวยกัน แตละเสนตรงซึ่งเชื่อมตอจุดคูหน่ึงคือเข็มบนเสนเกลียวที่ใชถือทายนั่นเอง 
ในการเดินทางเปนระยะไกล ๆ การถายจุดทุก ๆ  5° ของลองจิจูดจะชวยใหพล็อตไดอยางสะดวก แตละจุด
ยิ่งใกลกันเพียงใด ระยะทางบนเสนเกลียวโดยรวมจะใกลเคียงกับระยะทางวงใหญมากเทาน้ัน 
 สังเกตเห็นไดวาเสนเกลียวแตละชวงนั้น เม่ือพล็อตลงบนแผนที่เมอเคเตอร คือ คอรด (Chord) 
ของวงใหญน่ันเอง เข็มและระยะทางของแตละวงวัดไดโดยตรงจากแผนที่เมอเคเตอร เข็ม และระยะทาง
ดังกลาวน้ีอาจหาออกมาไดโดยตรงตรงจากแผนที่โนโมนิก สําหรับวิธีการหาน้ัน ใหอานจากคําอธิบาย
เฉพาะที่พิมพไวบนแผนที่โนโมนิกแตละแผน โดยปกติแลววิธีการวัดคอรดจะสะดวกกวา แผนที่โนโมนิกยัง
นํามาใชวัดระยะทางวงใหญเปรียบเทียบกับระยะทางบนเสนเกลียว เพ่ือนํามาใชประกอบการตัดสินใจวา 
การเดินเรือบนเสนทางใดจึงเหมาะสมกวากัน 
 
การเดินเรือวงใหญดวยแผนที่แลมเบิรต 
 แมวานักเดินเรือสวนใหญนิยมใชแผนท่ีโนโมนิกรวมกับแผนที่เมอเคเตอรในการเดินเรือวงใหญก็
ตาม ปจจุบันน้ีเริ่มมีการสนใจนําเอาแผนที่แลมเบิรตมาใชกับการเดินเรือวงใหญเพ่ิมมากขึ้น ขอไดเปรียบ
ในการใชแผนที่ชนิดน้ี คือ ระยะทางบนวงใหญ และเข็มของแตละชวง วัดออกมาไดโดยตรงจากแผนที่
ระวางเดียวกันเปนการประหยัดเวลากวากรณีของการใชวิธีถายจุดจากแผนที่เมอเคเตอร เสนตรงที่ปรากฏ
บนแผนท่ีแลมเบิรตมีความใกลเคียงกับเสนทางวงใหญ มุมตาง ๆ บนโครงสรางน้ีเปนมุมจริง ในการวัด
ทิศทางตองใชโปรแทกเตอร แตเพราะเมริเดียนไมขนานกันการวัดทิศเสนเกลียวแตละชวงบนวงใหญจึงให
วัดจากจุดก่ึงกลางของแตละชวงนั้น 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8 - 5 การเดินเรือวงใหญดวยแผนที่แลมเบิรต 
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เน่ืองจากมาตราสวนระยะทางบนแผนที่แลมเบิรตเกือบคงที่ จึงสามารถใชมาตราสวนที่คงที่ในการวัด
ระยะทางไดดวยความคลาดเคลื่อนที่นอยมาก ระยะทางน้ีวัดไดจากมาตราสวนละติจูดเชนเดียวกับแผนที่
เมอเคเตอร หรือใชบรรทัดระยะทางที่พิมพมาใหบนแผนที่ หรือใชโปรแทกเตอรมาตราสวนระยะเทากับ
มาตราสวนของแผนที่ในการวัดก็ได วธิีการสุดทายน้ีใหความสะดวก รวดเร็วทั้งการวัดทิศ และระยะทาง 
 แผนที่ชนิดน้ีออกแบบมาเพื่อใชสําหรับการเดินอากาศ แตก็มีประโยชนมากสําหรับการเดินเรือ
เชนกัน จากรูปที่ 8 - 5 บนแผนที่แลมเบิรต เห็นไดวาระยะทางจาก A ไป B วัดไดโดยตรงดวยปากคีบจาก
สเกลละติจูด สวนทิศทาง ณ จุดใด ๆ วัดดวยโปรแทกเตอรกับเมริเดียนที่ผานจุดน้ัน มีโปรแทกเตอรชนิด
พิเศษออกแบบมาโดยเฉพาะใหใชกับแผนที่ชนิดน้ีโดยใหทั้งความรวดเร็ว และละเอียดถูกตองในการวัดทิศ 
และระยะทาง 
 จากขอไดเปรียบที่กลาว และความเหมาะสมสําหรับใชในการเดินเรือกรณีทั่ว ๆ ไป ทําใหแผนท่ี 
แลมเบิรตเริ่มเขามาแทนที่แผนที่เมอเคเตอร และแผนที่โนโมนิกในระดับหน่ึง แตการใชหลัก ๆ ยังคงอยูใน
กลุมนักเดินอากาศ แผนพล็อตซึ่งใชโครงสรางแผนที่แบบแลมเบิรตนี้ มีการจัดทําขึ้นเพ่ือจําหนายโดยทํา
เฉพาะสําหรับละติจูดหน่ึง ๆ แตใชไดกับทุก ๆ ลองจิจูด 
 
การเดินเรือวงใหญโดยใชมุมแปลง 
 ถาทราบคาความตางของทิศระหวางวงใหญ และเสนเกลียวแลว คาความตางน้ีเรียก มุมแปลง 
(Conversion Angle) ซ่ึงสามารถนํามาใชคํานวณหาทิศของวงใหญ หรือทิศของเสนเกลียวได (รูปที่ 8 - 6) 
ในการเดินเรือวงใหญ จุดตั้งตนซ่ึงวงใหญทํามุมกับเสนเมริเดียนเรียกวา ทิศตั้งตน หรือ เข็มตั้งตนของวง
ใหญ แมวาตามนิยามแลวเข็มหมายถึงทิศของเสนเกลียวก็ตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 - 6 มุมแปลงหาดวยการเขยีนรปู 
 
 คามุมแปลงนี้เปดหาไดจากมาตราในตํารา Bowditch สําหรับระยะทางที่ไมเกิน 2,000 ไมลทะเล 
และทั้งสองจุดอยูบนดานเดียวกันของเสนศูนยสตูรแลว มุมแปลงสามารถคํานวณหาไดจากสตูรตอไปน้ีโดย
ใหความละเอียดเพียงพอในทางใชการ คือ 
 Tan (มุมแปลง) = Sin Lm Tan ½ DLo 
 

A B 

C D 

Lm 
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 สูตรขางตนแสดงใหเห็นดวยวิธีการสรางรูปดังน้ี คือ ขีดเสน AB และขีดเสน AC ทํามุมกับ AB ให
เกิดมุมเทากับคาละติจูดกลาง (Lm) ระหวางจุดเร่ิมออกเดินทาง และจุดหมายปลายทาง จากจุดตัดของเสน
ทั้งสองที่ A ใหวัดระยะทางตามมาตราสวนระยะที่เหมาะสม โดยใหมีคาหนวยในเชิงเสนเทากับครึ่งหนึ่งของ
จํานวนองศาของ DLo เกิดระยะ AD จากจุด D ทิ้งเสนด่ิงลงมาตั้งฉากกับเสน AB ระยะเชิงเสนของเสนด่ิงน้ี
ใหใชมาตราสวนระยะเดียวกันกับของ ½ DLo ซ่ึงเทากับจํานวนองศาของมุมแปลงนั่นเอง 
 เคร่ืองหมายของมุมแปลงในทุก ๆ กรณี พิจารณาเห็นไดอยางชัดเจน ถาหากวงใหญอยูใกลขั้วโลก
มากกวาเสนเกลียว ดังแสดงใหเห็นตามตัวอยาง คือ สําหรับละติจูดเหนือ ถาจุดหมายปลายทางอยูดาน
ตะวันออกของจุดเร่ิมออกเดินทางแลวมุมแปลงมีคาลบ แตถาเปนดานตะวันตกมุมแปลงมีคาบวก 
 ในทางปฏบิัตติามปกติแลว มุมแปลงใชสําหรับหาเข็มของคอรด โดยกระทําดังน้ีคือ หารมุมแปลง
ดวยจํานวนชวงซึ่งเชื่อมตอแตละจุดบนวงใหญ เอาผลท่ีไดไปลบออกจากมุมแปลงกอนจนหมดทั้งระยะ วธิี
น้ีคอนขางยุงยากมากกวาการใชแผนท่ีเมอเคเตอร แตชวยลดการคํานวณยาว ๆ ลงไดโดยเฉพาะในกรณีที่
หาแผนที่สําหรับเดินเรือวงใหญมาใชไมได 
 สําหรับระยะทางนั้น ใหวัดเอาจากชวงของเสนเกลยีวแตละตอน 
 
การแกปญหาเดินเรือวงใหญดวยการคํานวณ 
 จากรูปที่ 8 - 7 ให C เปนจุดตั้งตนออกเดินทาง B คือจุดหมายปลายทาง P คือขั้วโลกที่อยูใกล C 
และ EQ คือเสนศูนยสตูร วงใหญทีพ่าดผาน PC และ PB คือเมรเิดียน ดังนั้นระยะทางเชิงมุมจากขัว้โลกถึง 
C ซ่ึงเปนจุดเร่ิมออกเดินทางจึงเทากับ 90° - L1 หรือเรียกวา โคละติจูด (Co - latitude) ทํานองเดียวกัน PB 
ก็คือโคละติจูดของจุดหมายปลายทาง B โดยทัว่ไปแลวคําวาโคละติจูด เม่ือนํามาใชเทยีบกับจุดหมาย
ปลายทางแลวก็คือ 90°  L2 เพราะวา P จะเลือกใชขั้วโลกดานใกลที่สุดกับจุดเริม่ออกเดินทาง กลาวคอื 
ถา B และ C อยูทางดานเดียวกันของเสนศูนยสูตร หรือมีชื่อ เหมือนกันแลว ละติจูดของ B พิจารณาวามี
คาบวก และโคละติจูดของมนัเทากับ 90° - L1 แตถา B มีชื่อตาง หรืออยูคนละดานของเสนศูนยสูตรกบั C 
แลว พิจารณาวามีคาลบ ซ่ึงกรณีโคละติจูดของมัน คือ 90° - ( - L2) หรือ 90° + L2 
 ถา C และ B เชื่อมตอกันดวยวงใหญแลว ทําใหเกิดสามเหลีย่มทรงกลม ความยาวสวนโคงของวง
ใหญระหวาง C และ B คือระยะทางวงใหญระหวางจุดทั้งสองนี้ ทศิเร่ิมตนจาก C ไป B คือมุม PCB สวน
มุม BPC คือ DLo กําหนดดวยอักษร t เม่ือนํามาใชเปนกรณีพิเศษในฐานะองคประกอบสวนหนึ่งของ
สามเหลีย่มเดินเรือ สามเหลี่ยมทรงกลมดังกลาวน้ี เปนสามเหลี่ยมรปูเดียวกันกับที่ใชในการแกปญหา
เดินเรือดาราศาสตร ในกรณีของการเดินเรอืดาราศาสตร C หมายถึงตาํบลท่ีสมมุตขิองผูตรวจ B คือจุดบน
โลก ณ ตําแหนงพอดีใตวตัถุทองฟา ซ่ึงถูกตรวจโดยผูตรวจที่ C ดังนั้นวธิีแกปญหาซ่ึงสําหรับปญหา
อันหน่ึงอันใดเหลาน้ี อาจนําไปประยุกตใชแกปญหาอ่ืน ๆ ไดเชนกัน บางวธิีการในหลาย ๆ วิธีซ่ึงใช
แกปญหาดาราศาสตร อาจนํามาประยุกตใชกับปญหาการเดินเรือวงใหญไดดีกวาวธิีการอ่ืน ๆ 
 การแกปญหาการเดินเรือวงใหญน้ี เก่ียวของกับการคํานวณหาสิ่งตาง ๆ คือ ระยะทางทศิตั้งตน 
ตําบลทีเ่วอรเท็กซ และพิกัดของจุดตาง ๆ บนเสนทาง การคาํนวณคอนขางกินเวลา แตผลทีไ่ดมีความ
ละเอียด และบางครั้งเปนวธิกีารเดียวทีเ่หมาะสมที่สุด 
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รูปที่ 8 - 7 การคํานวณเดินเรือวงใหญ 

 

การคํานวณเดินเรือวงใหญ เพื่อหาระยะทาง และทิศตั้งตน 
 จากรูปที่ ทิ้งเสนจาก B ซ่ึงเปนจุดหมายปลายทางไปตั้งฉากกับเสนเมริเดียน PC ซ่ึงพาด
ผานจุดตั้งตนออกเดินทาง C ทําใหเกิดการแบงสามเหลี่ยมเดินเรือ PBC ออกเปนสามเหลี่ยมทรงกลมมุม
ฉาก 2 รูป ความยาวของเสนตั้งฉากน้ีเทากับ R จุดที่ตั้งฉากกับเมริเดียน คือ y 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 8 - 8 สามเหลีย่มเดินเรือถูกแบงออกเปนสามเหลีย่มทรงกลมมุมฉาก 2 รูป โดยเสนตัง้ฉากที่ลากจาก   
              จุดหมายปลายทางไปยังเสนเมริเดียนที่ผานจุดตั้งตน 

L1 

L2 

P 

P 

E Q 

B 

C 

d 
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t 
y 

 

B 

C 

E 
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 8 - 8
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 ใหจุด y มีคาละติจูดเทากับ K โดย y อยูซีกโลกเดียวกันกับ B เสมอ สวนโคง  Cy  คือละติจูดตาง
ของจุด C และจุด y โดยไมคํานึงวาจุดไหนมีคาละติจูดมากกวา  หรือจุดทั้งสองอยูซีกโลกขางเดียวกัน
หรือไม ละติจูดตางน้ีกําหนดใหมีคาเทากับ K ~ L1 สัญลักษณ ~ หมายถึงความตางทางพีชคณิต ดังน้ันถา 
K และ L1 มีชื่อเหมือนกันแลว คานอยกวานําไปลบออกจากคามากกวา ถาชื่อตางกันนําคาทั้งสองมาบวก
กัน คา 1 ไมกําหนดทั้งเคร่ืองหมายและชื่อ  เพราะเปนเพียงคาความตางเทาน้ัน สวนดาน Py มีคา
เทากับโคละติจูด (Co - K) ของ  K 
 ถากําหนดใหละติจูดของจุดตั้งตนออกเดินทาง และจุดหมายปลายทางเปน  L1 และ L2 และทราบ
คา t การแกปญหา คือ การหาคา d และมุมที่จุด C  
 การคาํนวณใชสูตรตาง ๆ ดังน้ี คือ 
 
   Cosec  R  =  Cosec t Sec L2 

Cosec  K  =  Cosec L2 / Sec R 
   Sec   d  =  Sec R Sec (K ~ L 1) 
Cosec  C  =  Cosec R / Cosec d 

 
 ถาให Lv คือ คาละติจูดของเวอรเท็กซ tv = คามุม DLo ของเวอรเท็กซ  dv  คือระยะจากจุดเร่ิมตน
ออกเดินทางไปเวอรเท็กซ, Lx คือ ละติจูดของจุดใด ๆ, dv – x  คือระยะจากเวอรเท็กซถึงจุดใด ๆ, tv – x  คือ
คามุม DLo จากเวอรเท็กซถึงจุดใด ๆ แลว คํานวณหาคาตาง ๆ ไดจากสมการ 

Cos  d  =  Sin L1  Sin L2 +  Cos L1 Cos L2 Cos DLo 
          Sin  C  =  (Cos L2 Sin DLo) / Sin d 
    Cos Lv  =  Cos  L1  Sin C 
  Sin tv    =  Cos C/ Sin Lv 
   Sin dv    =  Sin L1 Sin tv 
   Sin Lx    =  Sin Lv Cos dv – x 

Sin tv – x  =  (Sin dv – x  ) / (Cos Lx) 
 
 การคํานวณคาตาง ๆ ทําไดสะดวกดวยเครื่องคํานวณชนิดมีฟงกชันตรีโกณ ในกรณีที่คา t เขาใกล 
90° แลว ผลลัพธที่ไดความถูกตองจะนอยลง 
 
ตัวอยางที่ 8 - 3  (1) ใหหาทิศตั้งตนของวงใหญ และระยะทางจากพิกัด L 50°04'.0 N,  5°45'.0 W ไปยัง

พิกัด L 47°34'.0 N,  52°40'.0 W (รูปที่ 8 - 9) 
            (2) หาละติจูด ของเวอรเท็กซ 
            (3) หาละติจูด และลองจิจูด ของจุดตาง ๆ บนวงใหญทุก ๆ ชวงระยะ 5° (300 ไมลทะเล 
ตามแนวเสนวงใหญ) โดยใหวัดในสองทิศทางจากเวอรเท็กซ 

 K ~ L
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รูปที่ 8 - 9 การคํานวณเดินเรือวงใหญ 
 
วิธีทํา 

(1)  2 52°40'.0 W  L1 50°04'.0 N 
 1 5°45'.0 W  L2 47°34'.0 N 
         t   46°55'.0 W   
      Cosec  R  =  Cosec t Sec L2  =  (Cosec 46°55'.0) (Sec 47°34' .0) 
  R  =  29°31'29" 
                     Cosec K =  Cosec L2 / Sec R  =  (Cosec 47°34') / Sec 29°31' 29" 
  K  =  58°01'03" 
       K ~ L1   =  58°01'03" - 50°04'  =  7°57'03 
       Sec  d    =  Sec R  Sec  (K ~ L1) 

       =   Sec 29°31' 29"  Sec 7°57'03" 
  d   =   30°28'59"  =  1828'.98 

   Cosec  C   =   Cosec R/Cosec d  =  Cosec  29°31'29"  /Cosec 30°28'59", C  =  N76°16' 31" W 
                                                 Cn  = 283°.7 
ตอบ ทศิตั้งตน 283°.7  ระยะเดินทาง 1828.98 ไมลทะเล 
(2)    Cos Lv  =  Cos L1 Sin C 
      =  Cos 50°04'.0 Sin 76°16' 31" 
         Lv    =  51°25'22"  N 
      Sin tv   =  Cos C / Sin Lv 

V 

L1 L2 

K 

R 

P 

 

t 
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        =  Cos  76°16'31" / Sin 51°25'22" 
            tv   =  17°40'02" W 
  v   =  tv + 1     =   17°40'02" W  + 5°45' W  =  23°25'02" W 
ตอบ พิกัดเวอรเท็กซ L 51°25'22" N  23°25'02" W 
 
(3)   Sin Lx  =  Sin Lv Cos dv – x (หาคาละติจูด) 
X  =  5°,            Sin  L5  =  Sin 51°25'22' Cos 5° 

                      L5  =  51°09'01" N 
X  =  10° ,          Sin L10 =  Sin 51°25'22" Cos 10° 
                    L10  =  50°20'39" N 
X  =  15° ,          Sin L15 =  Sin 51°25'22" Cos 15° 
                    L15  =  49°02'12" N 
X  =  20° ,          Sin L20 =  Sin 51°25' 22" Cos 20° 
                    L20   =  47°16' 31" N 

    Sin tv – x   =  Sin dv – x   /Cos Lx   (หาคาลองจิจูด) 
X  =  5°,            Sin tv – 5   =  Sin 5° / Cos 51°09'01" 

                   tv – 5   =  7°59'12" 

                          v -  5
     =  v + 7°59'12" = 23°25'02" + 7°59'12" 

                           =  31°24'14" W 
X  =  10° ,         Sin tv – 10        =  Sin 10° / Cos 50°20'39"  
                          tv – 10   =  15°47'22" 
                                    v -  10

      = v + 15°47'22" =  23°25'02"  +  15° 47'22" 
                                    =  39°12'24" W  
X  =  15° ,        Sin tv – 15    =  Sin 15°/ Cos 49°02'12"  
                             tv – 15  =  23°15'12" 
                                       v -  15

      =  v + 23°15'12" = 23°25'02" + 23°15' 12" 
                                      =  46°40'14" W  
X  =  20° ,         Sin tv – 20 =  Sin 20° / Cos 47°16'31"  

                                tv – 20 =  30°16'18" 
                  v -  20

     =  v + 30°16'18" = 23°25'02" + 30°16'18" 
                                        = 53°41'20" W  
ตอบ 
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บทที่ 9 เข็มทิศแมเหล็ก 

 
คํานํา 
 เข็มทิศแมเหล็ก (Magnetic Compass) นับเปนสิ่งประดิษฐที่มีความสําคัญมากที่สุดและถือเปน
การปฏิวัติของการเดินเรือในยุคตน โดยชวยนําทางใหแกการสํารวจและแสวงหาทวีปใหม ๆ ซ่ึงกอน
หนาน้ีนักเดินเรือตองพ่ึงพาดวงอาทิตย และดวงดาวชวยในการเดินเรือมาเปนเวลารวม 1,400 ป กอน
การประดิษฐเข็มทิศแมเหล็กขึ้นใช การใชวัตถุทองฟาเหลาน้ีมีขอจํากัดในการใชเม่ือทองฟาปด ตาม
บันทึกในประวัติศาสตร จีนเปนชาติแรกท่ีประดิษฐเข็มทิศขึ้นเม่ือราวพุทธศักราชที่ 140 เข็มทิศในยุค
แรกสรางขึ้นอยางหยาบ ๆ ดวยการประกอบหินแมเหล็กลงบนทุนรูปปลาซ่ึงลอยอยูในน้ําซ่ึงหัวชี้ไปทาง
ทิศใต ตอมาราวป พ.ศ.1730 จึงเริ่มมีการใชเข็มทิศแมเหล็กในยุโรป โดยมีลักษณะคลายคลึงกับเข็มทิศ
แมเหล็กของจีน ตอมาราวพุทธศตวรรษที่ 18 อังกฤษไดดัดแปลงใหมีแผนเข็ม (Compass Card) ซ่ึงวาง
อยูบนปลายเข็มหมุดและเปนตนแบบของเข็มทิศแมเหล็กยุคปจจุบัน 
 
 

  

                                           รูปที่ 9 - 1 เข็มทิศแมเหล็กของจีนในยุคแรก 

 

 

ปจจุบันเข็มทิศแมเหล็กก็ยังคงความสําคัญอยู แมวามีการประดิษฐเข็มทิศไจโรขึ้นมาใชงานแลวก็
ตาม เข็มทิศไจโรนั้นแมมีความละเอียดถูกตองสูง แตก็เปนอุปกรณสลับซับซอนใชพลังงานไฟฟาและอาจมี
ขอขัดของเกิดขึ้นไดเสมอ แตเข็มทิศแมเหล็กน้ันมีความสมบูรณในตัวเอง แข็งแรง ทนทาน และไมเสียงาย 

เข็มทิศเรือนเอก และเข็มทิศถือทาย 
 เรือสวนใหญไมวาขนาดใด มักมีเข็มทิศแมเหล็ก 2 เรือน คือ เข็มทิศเรือนเอก (Standard 
Compass) และ เข็มทิศถือทาย (Steering Compass) ถาสถานที่อํานวย เข็มทิศเรือนเอกมักไดรับการ
ติดตั้งดวยลักษณะพึงประสงคดังน้ี คือ อยูในแนวกึ่งกลางลําเรือ อยูบนดาดฟาเปดใกลสะพานเดินเรือ ณ 
ตําแหนงที่ถูกรบกวนดวยอิทธิพลแมเหล็กจากสาเหตุตาง ๆ นอยที่สุด สวนเข็มทิศถือทายก็ไดรับการ
ติดตั้งในแนวกึ่งกลางลําเรือเชนกัน โดยอยูหนาคนถือทายในตําแหนงที่มองเห็นไดสะดวก 
 ในหัวขอน้ี แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเข็มทิศแมเหล็กที่ยังคงใชอยู แมวาปจจุบันเข็มทิศ   
ไจโรมีความกาวหนาอยางมากก็ตาม สวนเรื่องทฤษฎีแมเหล็ก และการปรับแกเข็มทิศจะศึกษาเพียง
สังเขปเทาน้ัน  
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นิยาม 
 การศึกษาเรื่องเข็มทิศแมเหล็กจําเปนตองเขาใจในคําศัพทตาง ๆ ที่เก่ียวของ และทําความเขาใจ
ใหถองแท ศัพทตาง ๆ มีดังน้ี 
 วาริเอชั่น (Variation) มุมระหวางเมริเดียนแมเหล็ก  และเมริเดียนภูมิศาสตร  ณ  จุดใด ๆ มี
หนวยเปนองศาไปทางตะวันออก (ขวา) หรือ ตะวันตก (ซาย) ของเมริเดียนภูมิศาสตร 
 มุมกม (Dip) มุมที่เสนแรงสนามแมเหล็ก  ณ  จุดใดจุดหน่ึงทํากับแนวระดับ มุมดังกลาวน้ีมีคา 
90° ที่ขั้วโลกแมเหล็ก 
 ศูนยสูตรแมเหล็ก (Magnetic Equator) เสนเชื่อมตอจุดบนผิวโลกซึ่งมีมุมกมเปนศูนย 

เมริเดียนแมเหล็ก เสนแรงแมเหล็กโลกในแนวระดับ  เปนทิศทางของ
เสนแรงยอยในแนวระดับของสนามแมเหล็ก ณ จุดใด ๆ 
 เสนไอโซโกนิก (Isogonic Lines) เสนซ่ึงเชื่อมตอจุดที่มีคาวาริเอชั่นแมเหล็กเทากัน อยานําไป
สับสนกับเมริเดียนแมเหล็ก 
 ดิวิเอชั่น (Deviation) มุมระหวางเมริเดียนแมเหล็กกับแกนแผนเข็มทิศ  มีหนวยเปนองศาไป
ทางตะวันออก (ขวา) และตะวันตก (ซาย) จากเมริเดียนแมเหล็ก 
 ความคลาดเคลื่อนเข็มทิศ (Compass Error) เปนมุมระหวางทิศของเข็มแมเหล็กในเรือ (เข็ม
เรือ) กับทิศจริง หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ผลรวมเลขคณิตของวาริเอชั่น และดิวิเอชั่น 
 การปรับแกเข็มทิศ (Compass Adjustment) จุดประสงคหลักของการปรับแกเข็มทิศก็เพ่ือลด         
ดิวิเอชั่นของเข็มทิศใหนอยที่สุดเทาที่จะทําไดจุดประสงคแฝงก็เพ่ือทําใหดิวิเอชั่นที่ยังเหลืออยูมีความ
คงที่มากที่สุด และประการสุดทาย เพ่ือเพ่ิมแรงนํา (Directive Force) ของเข็มทิศ    
 ดิวิเอชั่นตกคาง (Residual Deviation) ดิวิเอชั่นที่ยังมีอยูในเข็มทิศ  ภายหลังจากที่มีการ
ปรับแกเข็มทิศแลว 
 
สภาพการเปนแมเหล็กของโลก 
 หลักการที่ใชกับเข็มทิศแมเหล็กในการชี้ทิศคือ สารแมเหล็กที่ขั้วเหมือนกันหันเขาหากันผลักกัน
ตางกันดูดกัน เข็มทิศแมเหล็กแบบงาย ๆ ประกอบดวยเข็มซ่ึงเปนแมเหล็ก แขวนใหแกวงไดอยางอิสระ
ในแนวระดับ ซ่ึงเข็มน้ีวางตัวใหอยูในแนว เหนือ - ใต ของสนามแมเหล็กโลกเสมอ จึงนํามาใชชี้ทิศได 
ทิศเหนือ - ใต ของเข็มแมเหล็กน้ีเบี่ยงเบนไปจากทิศจริงเล็กนอย และเบี่ยงเบนตางไปอีกจากเมริเดียน
แมเหล็กเม่ือนําไปใชในเรือเหล็ก รายละเอียดจะไดอธิบายในหัวขอถัดไป 
 รูปที่ เปนแนวความคิด แสดงโลกซึ่งมีสภาพแมเหล็ก เห็นไดวาขั้วเหนือแมเหล็ก (สีแดง) 
อยูที่ละติจูดประมาณ 74°N ลองจิจูด 101°W ขั้วใต (นํ้าเงิน) แมเหล็กอยูที่บริเวณละติจูด 68°S ลองจิจูด 
144°E (ในรูปแทงแมเหล็กสมมุติในโลกกลับขั้วกัน) สวนตําบลที่แนนอนยังไมสามารถกําหนดได จาก
การเฝาตรวจพบวา ขั้วแมเหล็กโลกมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงอยูตลอดเวลา ดวยอัตราการเคลื่อนไหว
ประจําวันที่คงที่ภายในขอบเขตรูปวงรีซ่ึงมีเสนผาศูนยกลางดานยาวประมาณ 50 ไมล โดยอยูที่ตําแหนง
ดานใตสุดราวเที่ยงวันและเหนือสุดราวเที่ยงคืนของเวลาทองถิ่น 

9 - 2

(Magnetic Meridian) 
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รูปที่ 9 - 2 สนามแมเหล็กโลก 

เมริเดียนแมเหล็ก 
 ดังที่กลาวมาแลววาสนามแมเหล็กโลกวางตัวประมาณอยูในแนวทิศ เหนือ - ใต โดยเสนแรงไป
รวมกันที่ขั้วเหนือ และใตแมเหล็ก อาจพิจารณาไดวาแนวสนามนี้ก็คือเสนแรงซึ่งไปทําใหเข็มทิศแมเหล็ก
ซ่ึงหมุนไดอยางอิสระในแนวระดับจัดตัวอยูในแนวเสนแรงนี้ เสนแรงเหลาน้ีเรียกวาเมริเดียนแมเหล็ก 
และอยานําไปสับสนกับเสน ไอโซโกนิก (Isogonic Line) ซ่ึงเปนเสนเชื่อมตอจุดที่วาริเอชั่นเทากันเขา
ดวยกันดังปรากฏในแผนที่บางระวาง เมริเดียนแมเหล็กเปนเสนคดเคี้ยวไมสมํ่าเสมอ และไมพิมพลง
คลุมแผนที่ทั้งระวาง เน่ืองจากการกระจายของสารแมเหล็กในโลกไมสมํ่าเสมอ 
 เสนแรงแมเหล็กแตกออกไดเปนหลายแรงยอย ที่สําคัญคือแรงยอยในแนวระดับและแนวด่ิง ซ่ึง
จะอธิบายโดยละเอียดตอไปในเรื่องวาริเอชั่น และมุมกม 
 
การเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลานาน ๆ 
 สนามแมเหล็กโลกมีสภาพไมคงที่ไมวาทิศทางหรือความแรง การเปล่ียนแปลงเปนไปในลักษณะ
รายวัน รายป และชวงเวลานาน ๆ การเปลี่ยนความแรงของสนามแมเหล็กน้ีเล็กนอยจนไมมีผลใด ๆ ตอ
การเดินเรือ  ยกเวนการเปลี่ยนแปลงรายวันบริเวณขั้วโลก ซ่ึงบางครั้งตรวจพบวามากถึง 90°  
 การเปลี่ยนแปลงในชวงเวลานาน ๆ เปนตัวประกอบสําคัญอันหน่ึงในการเดินเรือ ถึงแมมีการ
เฝาตรวจมากกวา 300 ปแลวก็ตาม ยังคงไมสามารถกําหนดคาบเวลาการเปลี่ยนแปลงนี้ได โดยทั่วไป
การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดคูขนานไปกับการเพ่ิมหรือลดลงอยางสมํ่าเสมอของวาริเอชั่นซึ่งเปนมุมที่เมริเดียน

แดง 
น้ําเงิน 
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แมเหล็กทํากับเมริเดียนจริง ณ ตําแหนงใด ๆ การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเปนไปอยางตอเน่ืองเปนเวลาหลาย
ป กระทั่งบางครั้งมีคาใหญมากและเกือบคงที่อยูราว 2 - 3 ป จากน้ันก็เปลี่ยนไปในทางตรงขาม 
 
การเปลี่ยนแปลงของสนามแมเหล็ก 
 การเปลี่ยนแปลงในชวงเวลานาน ๆ มีกลไกลที่ ซับซอนยุงยาก อยางไรก็ตามถาการ
เปลี่ยนแปลงของมุมระหวางเมริเดียนแมเหล็กและเมริเดียนจริงนี้ไดมีการเฝาตรวจ ณ จุดเฉพาะใด ๆ 
อยางตอเน่ืองเปนเวลาหลาย ๆ ปแลว ก็อาจทํานายคาการเปลี่ยนแปลงของมันลวงหนาไดเปนเวลานาน
ถึง  2 - 3 ป โดยใหความถูกตองพอควร แผนที่เดินเรือมักแสดงคาวาริเอชั่นของปน้ัน ๆ ลงเอาไว แลว
ใหอัตราการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลานาน ๆ ไวดวย ดังน้ันเราจึงอาจคํานวณการเปลี่ยนแปลงในปถัด ๆ 
ไปไดในชวงหนึ่ง ๆ อัตราการเปลี่ยนแปลงรายปน้ีพิมพไวภายใน วงเข็มทิศ (Compass Rose) บนแผน
ที่ดังแสดงใหเห็นในรูปที่ การทํานายการเปลี่ยนแปลงนี้มุงใหใชไดในเวลาสั้นราว 2 - 3 ปเทาน้ัน 
คาที่คํานวณจากอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ใหไวในแผนที่ซ่ึงเกามาก ๆ อาจพิจารณาไดวามีความ
คลาดเคลื่อน ดังน้ันจึงควรใชแผนที่เดินเรือใหมสุดเทาที่หาไดเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 - 3 วงเข็มทิศ (Compass Rose) แสดงวาริเอชั่น 
 
วาริเอชั่น 
 เมริเดียนแมเหล็กเปนตัวแสดงทิศทางของสนามแมเหล็กโลก โดยมีเพียงบางแหงเทาน้ันที่      
เมริเดียนแมเหล็กและเมริเดียนจริงทับกัน ความตางระหวางทิศทางของเมริเดียนแมเหล็กและเมริเดียน
จริง ณ ที่ใด ๆ คือ วาริเอชั่น (Variation) ซ่ึงบางคร้ังเรียก ดิคลิเนชั่นแมเหล็ก  (Magnetic Declination) 
ของตําบลที่น้ัน วาริเอชั่นมีคาตะวันออก (E) ถาเข็มทิศแมเหล็กซ่ึงวางตัวอยูในแนวเมริเดียนแมเหล็กชี้
ไปทางดานตะวันออก หรือทางขวาของทิศเหนือจริง และเปนวาริเอชั่นตะวันตก (W) ถาชี้ไปดานซาย 
วาริเอชั่นน้ีก็คือแรงยอยในแนวระดับของเสนแรงแมเหล็ก 

9 - 3
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 วาริเอชั่นมีความสําคัญกับการเดินเรือมาก เพราะทําใหเข็มทิศแมเหล็กซ่ึงถูกเหนี่ยวนําจาก
สนามแมเหล็กโลกชี้ที่ผิดไปจากทิศเหนือจริง ทําใหการวัดทิศทางผิดเพ้ียนไป ซ่ึงความคลาดเคลื่อนน้ีคือ
วาริเอชั่นนั่นเอง แผนที่เดินเรือพิมพคาวาริเอชั่นและอัตราการเปลี่ยนแปลงรายปเอาไวให  จึงสามารถ
แกเข็มจากเข็มทิศแมเหล็กใหเปนทิศจริงไดเสมอ เน่ืองจากวาวาริเอชั่นน้ีเกิดจากสนามแมเหล็กคาของ
มันจึงเปลี่ยนแปลงไปตามตําบลที่ภูมิศาสตรซ่ึงเรืออยู แตเหมือนกันในทุกทิศหัวเรือ 
 
มุมกม 
 โลกลอมรอบดวยสนามแมเหล็กดังแสดงใหเห็นในรูปที่ 9 - 2 สังเกตเห็นไดวาเสนแรงอยูในแนว
ระดับหรือขนานกับผิวโลกเฉพาะที่ศูนยสูตรแมเหล็ก ซ่ึงตามนิยามหมายถึงเสนที่เชื่อมตอจุดที่มีมุมกม
ศูนยเขาดวยกัน แตทวาจุดอ่ืน ๆ ที่เหลือเสนแรงนี้เอียงทํามุมกับแนวระดับ มุมเอียงนี้เพ่ิมขึ้นตาม
ระยะทางที่ขยับใกลขั้วโลกแมเหล็ก ซ่ึงที่ขั้วน้ีมุมเอียงเปน 90° จํานวนมุมเอียงนี้เรียกวา มุมกม (Dip) 
มุมเอียงแมเหล็ก หรือ ละติจูดแมเหล็ก (Magnetic Latitude) เคร่ืองมือที่ใชวัดมุมกมคือ Dip Circle 
 เม่ือเข็มทิศแมเหล็กถูกจํากัดใหเคลื่อนไหวในแนวระดับ มันรับอาการกับเฉพาะแรงยอยในแนว
ระดับของแรงทั้งหมดของสนามแมเหล็กโลกเทาน้ัน แรงน้ีมากที่สุดที่ศูนยสูตรแมเหล็กซ่ึงมุมกมเปนศูนย
และหมดไปที่ขั้วโลกแมเหล็กซ่ึงมุมกมเปน 90° 
 
แผนที่แมเหล็ก 
 ชุดของแผนที่แมเหล็กทั้งโลกไดรับการจัดพิมพขึ้นโดยประเทศสหรัฐอเมริกา รัสเซีย อังกฤษ 
และฝรั่งเศส เปนตน โดยมีแผนที่แสดงมุมกม แสดงความแรงของเสนแรงยอยในแนวระดับของ
สนามแมเหล็กโลก แสดงความแรงของแรงยอยในแนวด่ิง แสดงแรงลัพธทั้งหมดและแสดงวาริเอชั่นแผน
ที่แมเหล็กโลกเหลาน้ีจัดสรางโดยใชโครงสรางเมอเคเตอร แตมีแผนที่ตางหาก 2 ระวางแสดงพื้นที่
บริเวณขั้วโลก โดยใชโครงสราง Polar Azimuthal Equidistant ในจํานวนแผนที่เหลาน้ีที่นักเดินเรือให
ความสนใจที่สุดคือแผนที่วาริเอชั่นดังแสดงใหเห็นในรูปที่ 9 - 4 

แมวาแผนที่เหลาน้ีสวนใหญใชเพ่ือจุดประสงคในการวางแผนก็ตาม ควรใชขอมูลจากแผนที่
แมเหล็กมาตราสวนใหญซ่ึงอยูในพ้ืนที่ที่ซ่ึงกําลังเดินเรือ นํามาชวยในการหาเข็มแมเหล็กซ่ึงสมนัยกับ
เข็มจริงที่จะใชเดินทางหรือใชชวยในการแปลงแบริงแมเหล็กของวัตถุใหเปนแบริงจริงกอนนํามาพล็อต
ลงแผนที่ ทั้งน้ีเน่ืองจากวาความผิดปกติเล็ก ๆ นอย ๆ ของวาริเอชั่นไมสามารถลงไดอยางละเอียดใน
แผนที่โลกแมเหล็กซ่ึงมีมาตราสวนเล็ก นอกจากน้ันในพื้นที่เล็ก ๆ บางแหงอาจมีการผิดปกติทาง
แมเหล็กซ่ึงไมไดลงไวในแผนที่มาตราสวนเล็กน้ี ตัวอยางเชน สถานที่แหงหน่ึงนอกฝงออสเตรเลีย ใกล
คอสแซ็ก มีการเปลี่ยนแปลงของวาริเอชั่นจาก 56°E ไปเปน 26°W ภายในระยะเพียง 180 หลา พ้ืนที่ซ่ึง
มีความผิดปกติทางแมเหล็กน้ีกินขอบเขตเกือบ 3 ไมลทะเลในบริเวณนานน้ําเดินเรือ 
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รูปที่ 9 - 4 แผนที่วาริเอชัน่แสดงเสนไอโซโกนิก (Isogonic Line) 
 
ดิวิเอชั่น 
 ตามที่ไดกลาวมากอนแลววา ถาเราใหเข็มซ่ึงเปนแมเหล็กสามารถหมุนไดอยางอิสระในแนว
ระดับแลว เข็มน้ีจะจัดวางตัวใหอยูในแนวเสนแรงของสนามแมเหล็กโลกเสมอ แตเม่ือนําเข็มทิศแมเหล็ก
น้ีมาใชในเรือซ่ึงสรางดวยเหล็กแลว ตัวเรือซึ่งมีคุณสมบัติของแมเหล็กอยูในตัวดวยเชนกันจะทําใหเข็ม
ทิศแมเหล็กน้ีเกิดการเบี่ยงเบนไมวางตัวอยูในแนวเมริเดียนแมเหล็ก ทําใหแกนเหนือ - ใตของแผนเข็ม
ทิศทํามุมกับเมริเดียนแมเหล็ก มุมดังกลาวน้ีคือ ดิวิเอชั่น (Deviation) แมวาดิวิเอชั่นแตกตางจาก      
วาริเอชั่นซึ่งเกิดจากสนามแมเหล็กโลกแตคาทั้งสองชนิดใชชื่อเหมือนกัน ถาไมมีดิวิเอชั่นแลวแกนของ
แผนเข็มทิศแมเหล็กในเรือก็วางตัวในแนวเมริเดียนแมเหล็ก ถาขั้วเหนือของมันชี้เบนไปทางตะวันออก
ของทิศเหนือแมเหล็ก เรียกวาเปนดิวิเอชั่นตะวันออก และเขียนกํากับไวดวยอักษร E ถาชี้เบนไปทาง
ตะวันตกของทิศเหนือแมเหล็กแลวเปนดิวิเอชั่นตะวันตกเขียนกํากับดวยอักษร W 

นักเดินเรือหาคาวาริเอชั่นไดจากแผนที่เดินเรือของบริเวณน้ัน แตสําหรับการหาคาดิวิเอชั่น
คอนขางยุงยากเพราะคาน้ีตางกันไปในเรือแตละลํา และในแตละลําก็ยังเปลี่ยนคาไปตามทิศหัวเรือที่
เปลี่ยนไป นอกจากนั้นการเปลี่ยนละติจูดมาก ๆ ก็มีผลตอดิวิเอชั่นเชนกัน 

เห็นไดวามี 3 วิธีที่ใชในการแสดงทิศทาง คือ 
- ทิศจริง เม่ือใชเมริเดียนจริงเปนเสนอางอิงในการวัด 
- ทิศแมเหล็ก เม่ือใชเมริเดียนแมเหล็กเปนเสนอางอิงในการวัด 
- ทิศเข็มเรือ เม่ือใชแกนแผนเข็มทิศเปนเสนอางอิงในการวัด 
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ลักษณะอันพึงประสงคของเข็มทิศเดินเรือ 
  ไดมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการสรางเข็มทิศแมเหล็กที่ใหความถูกตอง และเชื่อถือไดสูงมี
การศึกษาอยางมากเพ่ือนําเอาโลหะผสมมาทําแมเหล็ก เพ่ือเพ่ิมความแรงและการคงสภาพแมเหล็กให
ไดดีที่สุด ผลการวิจัยพบวาโลหะซึ่งเปนสวนผสมระหวางนิเกิลและโคบอลทและโลหะบางชนิดใหผล
ดีกวาใชเหล็กธรรมดามาก ความกาวหนาอยางมากอีกประการหน่ึง คือ การปองกันเข็มทิศแมเหล็กจาก
การรบกวนตาง ๆ ภายนอก ทําใหลดการแกวงไกวไดมาก การชี้ทิศจึงเปนไปอยางเที่ยงตรง 
 เข็มทิศยุคใหมบางเรือนอาจนําแมเหล็กชนิดวงกลมหรือวงแหวนมาตรึงติดกับแผนเข็มทิศแทน
แมเหล็กชนิดแทงแบบด้ังเดิม รูปรางกลมของมันทําใหเกิดแรงเสียดทานนอยมากกับของเหลวที่บรรจุใน
หมอเข็มทิศขณะที่เรือหมุน ผลก็คือแผนเข็มทิศมีการเคลื่อนไหวท่ีสมํ่าเสมอดีมาก 
 
สวนประกอบของเข็มทิศ 
 เข็มทิศยุคใหมที่ใชในปจจุบันบรรจุอยูในหมอเข็มซ่ึงทําดวยสารที่ไมเปนแมเหล็กปดดวยแกวใส
ที่ดานบนหมอ รูปที่ 9 - 5 แสดงภาพตัดขวางของเข็มทิศน้ี สวนรูปที่ 9 - 6 เปนหมอเข็มทิศแมเหล็กชนิด
นํ้าพรอมวงรักษาระดับ เพ่ือความสะดวกในการศึกษาเราจะแทนแตละสวนประกอบของเข็มทิศดวย
อักษรโรมันดังในรูปที่ 9 - 5  ดานหนาสุดของหมอเข็มคือ เสนหัวเรือ (Lubber’s Line) ซ่ึงแสดงทิศทางที่
หัวเรือหันไป (มีคา 126° ในรูปที่  )  ที่ก่ึงกลางตรงกนหมอเข็มเปนเดือยรับแผนเข็ม B ซ่ึงที่ใตแผน
เข็มน้ีตรึงติดดวยแทงแมเหล็ก A จํานวน 2 แทงหรือมากกวา โดยวางตัวอยูในแนวเหนือ - ใต ของแกน
แผนเข็ม เพ่ือลดความฝดที่เดือย  และลดความสั่นสะเทือนใหนอยที่สุด  ในหมอเข็ม C บรรจุไวดวย
ของเหลว D ซ่ึงตองไมแข็งตัวที่อุณหภูมิตามปกติ แผนเข็มประกอบติดกับ ลูกลอย E ซ่ึงชวยลดน้ําหนัก
ของแมเหล็กที่ติดอยูกับแผนเข็ม สวนประกอบชิ้นสุดทายคือ ตลับลูกฟูก F ซึ่งยืดและหดตัวตาม
ของเหลวเม่ืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหหมอเข็มเต็มอยูเสมอไมมีฟองอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 9 - 5 หมอเข็มทิศ 
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 หมอเข็มประกอบติดอยูกับ วงรักษาระดับ (Gimbal) ซ่ึงเปนแหวนโลหะ 2 วงตางขนาดกันซอน
กัน ชวยประคองหมอเข็มใหอยูในแนวระดับ ไมวาเรือจะโคลงเคลงไปมาอยางไรก็ตาม วงรักษาระดับ
แสดงใหเห็นในรูปที่ 9 - 6 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 - 6 หมอเข็มทิศประกอบวงรักษาระดับ 
 
วงรักษาระดับประกอบหมอเข็มไดรับการติดตั้งไวใน เรือนเข็ม (Binnacle) หรือแทนตั้งเข็มทิศ

ซ่ึงทําดวยวัสดุที่ไมเปนสารแมเหล็ก ตัวอยางเรือนเข็มแสดงใหเห็นในรูปที่ 9 - 7 
 
 
 
 
 
                                                    รูปที่ 9 - 7 เรือนเข็มทิศ 
 

  
 
 
 

วงรักษาระดับ 

เสนหัวเรือ 
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เม่ือติดตั้งเข็มทิศแมเหล็กลงบนเรือนเข็มแลว เข็มทิศก็อยูในอิทธิพลของสนามแมเหล็กโลกและ
วางตัวอยูในแนวเดียวกับแรงยอยในแนวระดับของสนามแมเหล็กโลกโดยประมาณ ซ่ึงการวางตัวน้ีไม
เก่ียวของกับทิศทางที่หัวเรือหันไปแตอยางใด 
 เม่ือนําแทงแมเหล็กมาติดเขากับ แผนเข็ม (Compass Card) แลวเลข 000° ที่ขอบแผนเข็มจะชี้
ไปทางทิศเหนือแมเหล็กเสมอ สวนทิศแมเหล็กของหัวเรือดูไดจากตัวเลขที่ขอบแผนเข็มซ่ึงตรงกับเสน
หัวเรือ ทั้งนี้เปนกรณีที่ยังไมมีดิวิเอชั่นเขามาเก่ียวของ ในการติดตั้งเข็มทิศตองระวังใหเสนหัวเรือน้ี
วางตัวขนานพอดีกับกระดูกงูเรือ หมอเข็มและเสนหัวเรือหมุนไปพรอมกับการหมุนของเรือเสมอดังน้ัน
คามุมที่ขอบแผนซ่ึงตรงกับเสนหัวเรือจึงเปนทิศที่หัวเรือหันไป เน่ืองจาก 000° บนแผนเข็มชี้ไปทางทิศ
เหนือแมเหล็กเสมอ การที่เราเห็นแผนเข็มหมุนผานเสนหัวเรือขณะหมุนแทจริงแลวเปนการหมุนของเรือ
ไมใชแผนเข็ม จงจําใหขึ้นใจวา แผนเข็มไมไดหมุน แตเสนหัวเรือเปนฝายหมุน 
 
แบบของเข็มทิศแมเหล็ก 
 เข็มทิศที่นิยมใชในปจจุบันคือเข็มทิศชนิดนํ้า ซ่ึงในเขตรอนเชนประเทศไทยหมอเข็มบรรจุไว
ดวยน้ํากลั่นผสมแอลกอฮอลในอัตราสวนสองตอหน่ึง แผนเข็มมีเสนผาศูนยกลางระหวาง 10 - 18 
เซนติเมตรสําหรับเข็มทิศขนาดใหญที่ติดตั้งกับเรือนเข็มทิศแบบยืน และขนาดเล็กกวา 10 เซนติเมตร 
สําหรับเข็มทิศที่ใชกับเรือขนาดเล็กหรือเรือที่มีความเร็วสูง 

เข็มทิศแบบกลองตาเรือ 
 ในปจจุบันเข็มทิศแมเหล็ก และตัวเรือนเข็มทิศ ซ่ึงใชหลักการสะทอนแสงแบบกลองตาเรือดํานํ้า
เร่ิมเปนที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เข็มทิศแบบน้ีทําหนาที่ทั้งเข็มทิศถือทาย และเข็มทิศแบริงในเรือน
เดียวกัน เราสามารถติดตั้งเข็มทิศแบบน้ีไวบนดาดฟาเหนือหองถือทาย ภาพของแผนเข็มถูกสงลงมาที่ 
 
 
 
 
 
 
                                                                         รูปที่ 9 - 8 เข็มทิศแบบกลองตาเรือ   
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนดาดฟา 

เหนือหองถือทาย 

ชองมองเข็มทิศ 

แบบกลองตาเรือ 

มองไปทางหัวเรือ 
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หองถือทายดวยกระจกสะทอนแบบกลองตาเรือของเรือดํานํ้า ซ่ึงมองเห็นไดชัดเจนทั้งนายยาม และคน
ถือทาย การติดตั้งแบบน้ีทําใหเกิดขอไดเปรียบหลายประการ คือ เรือนเข็มปราศจากพนังเรือที่เปนเหล็ก
มาลอมรอบ นอกจากนั้นยังพนจากสภาพการกําเนิดไฟฟาจากแหลงตาง ๆ ในสะพานเดินเรือ ทําใหลด
การรบกวนทางแมเหล็กไดมาก ดาดฟาเปดเหนือหองถือทายซ่ึงเรือนเข็มติดตั้งอยูทําใหสามารถใชเข็มน้ี
แบริง และหาแอซิมัทวัตถุไดโดยตรง ไมวาเพ่ือการเดินเรือหรือการตรวจสอบหาอัตราผิดเข็มทิศก็ตาม 
รูปที่ 9 - 8 แสดงแบบลายเสนแสดงการติดตั้ง และการใชงานของเข็มทิศแมเหล็กแบบน้ี 
 ในรูปที่ แสดงใหเห็นเข็มทิศแมเหล็กอีก  2 แบบ  ซ่ึงแบบแรกนิยมใชเปนเข็มทิศเรือ       
โบตหรือเข็มทิศถือทายในเรือขนาดเล็ก (รูปซาย) แบบที่สองนิยมใชมากในเรือใบหรือเรือขนาดเล็ก
ความเร็วสูง (รูปขวา) คือ เข็มทิศแบบโดมแกว (Spherical Compass) เข็มทิศชนิดหลังน้ีมีขอไดเปรียบ
กวาเข็มทิศธรรมดาที่กระจกดานบนแบบราบ กลาวคือแผนเข็มเปนวงรักษาระดับอยูในตัวเอง และวาง
อยูบนเดือยซ่ึงปลายอยูในตําแหนงที่จุดศูนยกลางทรงกลมพอดี ทําใหมีการทรงตัวดีที่สุดไมวาเรือจะ
โคลงเคลงหรือฟนคลื่นอยางไร นอกจากนั้นโดมทรงกลมซึ่งโปรงใสยังทําตัวเปนเสมือนเลนสขยายให
เห็นแผนเข็มดูมีขนาดใหญมาก เสนหัวเรือก็มองเห็นไดชัดเจนมากกวาปกติหลายเทา เม่ือติดตั้งเรือน
เข็มน้ีบนแทนกันสะเทือนแลว เข็มทิศชนิดน้ีเหมาะมากกับเรือที่มีความเร็วสูง โดยการสั่นสะเทือนและ
แรงกระแทกอยางตอเน่ืองไมมีผลตอมันมากนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 9 - 9 เขม็ทิศใชกับเรือขนาดเล็ก 
 
ความคลาดเคลื่อนเข็มทิศ 
 ผลรวมทางเลขคณิตระหวางวาริเอชั่น และดิวิเอชั่น คือ ความคลาดเคลื่อนเข็มทิศ (Compass 
Error : CE) นักเดินเรือตองทําความเขาใจอยางถองแทเก่ียวกับเรื่อง วาริเอชั่น และความคลาดเคลื่อนเข็ม
ทิศเพ่ือนํามาใช และจากที่กลาวมาแลววาทิศมีอยู 3 แบบ คือ 

9 - 9
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- ทิศจริง (True : T) เม่ือใชเมริเดียนจริง (ภูมิศาสตร) เปนเสนอางอิง 
- ทิศแมเหล็ก (Magnetic : M) เม่ือใชเมริเดียนแมเหล็กเปนเสนอางอิง 
- ทิศเข็มเรือ (Course : C) เม่ือใชแกนแผนเข็มทิศเปนเสนอางอิง 
 
ทิศทั้งสามมีความสัมพันธกันดังน้ี 

  - ทิศจริง (T) ตางกับทศิแมเหล็ก (M) โดยวาริเอชั่น (Variation : V) 
   - ทิศแมเหล็ก (M) ตางกับทศิเข็มเรอื (C) โดยดิวิเอชั่น (Deviation : D) 
  -  ทิศเข็มเรือ (C) ตางกับทศิจริง (T) โดยความคลาดเคลื่อนเข็มทิศ (Compass Error : CE) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 - 10 ความคลาดเคลือ่นเข็มทิศ 
 

รูปที่ 9 - 10 แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางทิศดังกลาวขางตน OC คือทิศของเข็มเรือ OM 
เปนเมริเดียนแมเหล็ก และ OT เปนเมริเดียนจริง วงกลม 2 วงนอกซึ่งมีจุดศูนยกลางรวมกับแผนเข็มเรือ
ซ่ึงอยูวงในสุด คือ วงเข็มแมเหล็ก และวงเข็มจริงตามลําดับ สมมุติผูตรวจอยูที่จุด O จากรูปเห็นไดวา     
เมริเดียนแมเหล็กเบนจากเมริเดียนจริงไปทางตะวันออก (ขวา) 10° ดังนั้นวาริเอชั่น (V) ในพ้ืนที่น้ีคือ 
10°E ซ่ึงเม่ือนําคาน้ีมาบวกกับทิศแมเหล็ก M (0° บนวงเข็มเหล็ก) ก็ไดทิศจริงของ M (10° บนวงเข็ม
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จริง) เข็มแมเหล็กเบนไป 10° ทางตะวันออก (ขวา) จากเมริเดียนแมเหล็ก ดังน้ันดิวิเอชั่น (D) จึงเปน 
10°E สําหรับทิศหัวเรือที่เห็นในรูป เม่ือนําคาน้ีไปบวกกับทิศเข็มเรือ C (0° บนแผนเข็มเรือ) ไดทิศ
แมเหล็กของ C (10° บนวงเข็มแมเหล็ก) ความคลาดเคลื่อนเข็มทิศ (CE) คือผลรวมเลขคณิตของ     
วาริเอชั่นและ ดิวิเอชั่น หรือ CE = 20°E เม่ือนําคาน้ีมาบวกเขากับทิศเข็มเรือ C (20° บนวงเข็มจริง)  
แบริงดวยเข็มทิศเรือนเอกของวัตถุ A จากเรือเปน 20° ของเข็มทิศเรือ  30° ของเข็มทิศแมเหล็ก และ 
40° ของทิศจริง ในทางปฏิบัติแบริงเหลาน้ีแสดงดวยกลุมเลข 3 ตัว คือ 020°, 030° และ 040° 
ตามลําดับ ทิศหัวเรือในที่น้ีคือ 300° (ของเข็มทิศเรือนเอก) ในรูปทิศหัวเรืออยูที่ LL ทิศหัวเรือแมเหล็ก 
310° และทิศหัวเรือจริง 320° 
 สังเกตเห็นไดวานําดิวิเอชั่นตะวันออกบวกเขากับทิศเข็มเรือ เพ่ือแปลงเปนทิศแมเหล็ก และบวก
วาริเอชั่นตะวันออกเขากับทิศแมเหล็กเพ่ือแปลงเปนทิศจริง ในการแปลงกลับใหเปลี่ยนเครื่องหมายเปน
ตรงกันขาม 
 
กฎในการแกเข็ม 
 ทั้งน้ีอาจวาดรูปทํานองเดียวกันเพ่ือแสดงวาริเอชั่น และดิวิเอชั่นตะวันตก และยังคงใชหลักการที่
กลาวมาแลวขางตนได โดยเพียงเปลี่ยนกลับเครื่องหมายนั้น เพ่ือความสะดวกในการแกปญหาใหจํา
เพียงกฎสั้น ๆ ตามที่บรมครูทหารเรือใหไวเปนวลีวา หลอกไปจริงใหจริงตาม จริงไปหลอกใหหลอกตาม 
(ฝรั่งใช Correct Add East) ในการแกปญหาซ่ึงตอไปจะเรียกส้ัน ๆ วา การแกเข็ม ตองมีขอตกลงเพื่อ
ความเขาใจ ดังน้ี คือ ถือวาทิศเข็มเรือเปนจริงนอยที่สุด ทิศเข็มแมเหล็กเปนจริงนอยกวาทิศจริง ซ่ึงทั้ง
สองทิศขางตนก็คือทิศหลอกน่ันเองจากขอตกลงขางตน การแกเข็มจากเข็มเรือไปเปนเข็มแมเหล็ก และ
เข็มจริงถือไดวาเปนการแกจาก หลอกไปจริง ซ่ึงตองจริงตาม คือคาวาริเอชั่น หรือดิวิเอชั่น ถาเปน
ตะวันออกก็ใหเอาไปบวก ถาตะวันตกก็เอาไปลบ ในทางกลับกันถาทราบเข็มจริงและตองการแกไปหา
เข็มแมเหล็กหรือเข็มเรือ ถือวาเปนการแกแบบ จริงไปหลอก ซ่ึงตองหลอกตาม คือ คาวาริเอชั่น หรือ   
ดิวิเอชั่น ถาเปนตะวันออกใหเอาไปลบ ถาตะวันตกใหเอาไปบวก การแกโดยใชอัตราผิดก็อนุโลมใชกฎ
ในลักษณะเดียวกัน 
 โดยสรุปการแกเข็มทําผานแตละขั้นดังนี้ เร่ิมจากทิศเข็มเรือ (C) นําดิวิเอชั่น (D) มาแกไดทิศ
เข็มแมเหล็ก (M) นําวาริเอชั่น (V) มาแกไดทิศจริง (T) ถาเรานําอักษรภาษาอังกฤษในแตละขั้นตอนมา
เรียงกันจะไดลําดับคือ Compass, Deviation, Magnetic, Variation, True ซ่ึงก็คือ เข็มเรือ ดิวิเอชั่น  
เข็มแมเหล็ก วาริเอชั่น และ เข็มจริง จะไมสับสนในการแกเข็ม ถาจําไมไดใหทองโดยใชวลี คือ         
Can Dead  Man Vote Twice ก็จะชวยได 
      W C ----------- จากผังทางดานซาย ประกอบกับกฎที่ไดอธิบายมาแลว 
   D ----------- สามารถนํามาใชคํานวณหาขอมูลตวัใดตวัหน่ึงซ่ึงยัง 
               +   M ----------- ไมทราบคาไดโดยงาย และไมตองเขียนภาพประกอบให 
                    V ------------ ยุงยาก 
               E    T ------------ 
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ตัวอยางที่ 9 - 1 ทิศหัวเรือเข็มทิศเรือนเอกอานได 127° ดิวิเอชั่น 16°E พ้ืนที่มีวาริเอชั่น 4°W  
หา               (1) ทิศหัวเรือแมเหล็ก     (2) ทิศหัวเรือจริง 

C  127°       การคํานวณนี้เปนกรณีของหลอกไปจริง ใหเขียนแบบการคํานวณ 
D    16°E (+)    แลวกรอกรายการที่ทราบทุกอันไว ในกรณีน้ี การแกวาริเอชั่นและดิวิเอชั่น  
M  ------           ตองจริงตาม คือ  E เปนบวก  W เปนลบ 
V     4°W (-)  
T   ----- 
ดังน้ัน ทิศหัวเรือแมเหล็กคือ  127° + 16° = 143° 
ทิศหัวเรือจริงคือ                 143° -  4°  = 139° 
ซ่ึงถาคํานวณโดยหาความคลาดเคลื่อนเข็มทิศกอนไดวา CE = 16°E - 4°W = 12°E 

 ดังน้ันทิศหัวเรือจริงคือ 127°+ 12°E = 139° 
ตอบ   (1)  ทิศหัวเรือแมเหล็ก = 143° 
  (2)  ทิศหัวเรือจริง       = 139° 
 
ตัวอยางที่ 9 - 2 เข็มเรือโดยเข็มทิศเรือนเอก 347° คาดิวิเอชั่น 4°W พ้ืนที่มีวาริเอชั่น 12°W 
หา       (1) เข็มแมเหล็ก        (2) เข็มจริง 

ทํานองเดียวกันกับตัวอยางที่ 9 - 1 เปนกรณีการแกเข็มแบบหลอกไปจริง 
C  347°       
D     4°W (-)       ซ่ึงตองจริงตาม ดังน้ี  
M ---------           เข็มแมเหล็ก  347° - 4°W = 343° 
V   12°E (+)         
T  ---------           เข็มจริง      343° + 12°E = 3550 

ตอบ (1) เข็มแมเหล็ก    343° 
    (2) เข็มจริง          355° 

 

ตัวอยางที่ 9 - 3 เรือแลนเข็มทิศเรือนเอก 009° ดิวิเอชั่น 2°W วาริเอชั่น 19°W 
หา (1) เข็มแมเหล็ก  (2) เข็มจริง 

C  009°          เปนกรณีหลอกไปจริงใหจริงตาม ดังน้ัน 
D     2°W (-)        
M  -------             เข็มแมเหล็ก  = 009° - 2°W = 007° 
V   19°W (-)        007° และ 367° อยูที่เดียวกันบนแผนเข็ม ดังน้ัน  
T  ----------           เข็มจริง = 360° + 007° - 19°W = 348° 

ตอบ (1) เข็มแมเหล็ก    007°          
                (2) เข็มจริง         348° 
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ตัวอยางที่ 9 - 4 ขีดเข็มบนแผนที่ไดเข็มจริงระหวางตําบลที่ 2 แหง 221° วาริเอชั่น 9°E ดิวิเอชั่น 2°W 
หา      (1) เข็มแมเหล็ก  (2) เข็มเรือ 

เปนกรณีจริงไปหลอกตองหลอกตาม (กลับเครื่องหมาย) ดังน้ัน 
T   221°                 
V      9°E (-)         
M   ---------         เข็มแมเหล็ก = 221° - 9°E = 212°   
D      2°W (+) 
C  ---------          เข็มเรือ = 212° + 2°W = 214° 

ตอบ (1) เข็มแมเหล็ก   212 °     
           (2) เข็มจริง        214° 
ตัวอยางที่  ตนหนนําเข็มทิศขึ้นไปอยูบนฝงใกลกับที่เรือจอด  ทําใหเข็มทิศน้ีไมอยูในอิทธิพลของ
แมเหล็กตัวเรืออีกตอไปและไมมีดิวิเอชั่น ทิศที่ชี้จึงเปนทิศแมเหล็ก เม่ือดูจากแผนที่ตนหนพบวาจุดที่เขา
อยูบนฝงทําแบริงกับยอดเขาได 320° แตถาใชเข็มทิศที่นําขึ้นไปดวยแบริงได 337° และจากจุดที่เขาอยูใช
เข็มทิศแบริงเรือได 076° 
หา (1) วาริเอชั่น (2) แบริงจริงของเรือ 

T  320°       วาริเอชั่นเทากับความตางของแบริงจริงกับแบริงแมเหล็ก  337° - 320° = 17° 
V  -----       ดังน้ันวาริเอชั่นพ้ืนที่ดังกลาวคือ 17°W 
M  337°   
M  076°     กรณีแบริงเรือจอดฝงจะเปนการคํานวณแบบหลอกไปจริงใหจริงตามเม่ือใสคา  
V 17°W (-) วาริเอชั่นที่หามาไดกอนแลวจะไดวา  
T  -------         แบริงจริงของเรือ = 076° - 17° = 059° 

ตอบ   (1) วาริเอชั่น 17°W (2) แบริงจริงของเรือ 059° 
ตัวอยางที่  กระโจม 2 แหงอยูบนชายฝง เม่ือมองเห็นอยูแนวเดียวกันจากดานทะเลแลวใชเปนหลัก
นําเขารองน้ําดวยเข็มจริง 161° เรือแลนเขารองน้ําโดยใชหลักนําน้ี อานทิศหัวเรือโดยเข็มเรือได 157°.5 ใน
แผนที่บอกคาวาริเอชั่น 2°.5E  หา  (1) ความคลาดเคลื่อนเข็มทิศ  (2) ดิวิเอชั่น 

T    161°           เปนลักษณะของจริงไปหลอกใหหลอกตาม  
CE  ------    ความคลาดเคลื่อนเข็มทิศ = 161° - 157°.5 = 3°.5 E 
C    157°.5    
T     161°          เปนลักษณะของจริงไปหลอกใหหลอกตาม        
V         2°.5 E (-)    
M   ------             เข็มแมเหล็ก = 161° - 2°.5 E = 158°.5    
D    ------            158°.5  - 157°.5 = 1°E 
C  157°.5 

ตอบ   (1) ความคลาดเคลื่อนเข็มทศิ 3°.5 E  (2) ดิวิเอชั่น 1°E 

 9 - 5

 9 - 6
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ตัวอยางที่  จากที่ 6 ตัวอยางขางตนนํามาทําเปนตารางและกรอกชองคาตาง ๆ ใหสมบูรณโดยเพิ่ม
ชองความคลาดเคลื่อนเข็มทิศไวบรรทัดลางสุด 
  1 2 3 4 5 6 

W C 127° 347° 009° 214° 337° 157°.5 
 D 16°E 4°W 2°W 2°W 0° 1°E 

+ M 143° 343° 007° 212° 337° 158°5 
 V 4°W 12°E 19°W 9°E 17°W 2°.5 E  

E T 139° 335° 348° 221° 320° 161° 
 CE 12°E 8°E 21°W 7°E 17°W 3°.5 E 
 
ตารางดิวิเอชั่น 
 เน่ืองจากดิวิเอชั่นเปลี่ยนไปตามทิศหัวเรือ เราจึงหาคาของมันไดดวยวิธีการเปรียบเทียบทิศ
ระหวางเข็มเรือกับเข็มแมเหล็ก ซ่ึงมีวิธีการทําไดหลายวิธีดังจะไดอธิบายอยางละเอียดภายหลัง เม่ือได    
ดิวิเอชั่นจากหลาย ๆ ทิศหัวเรือมาแลวนํามากรอกใน ตารางดิวิเอชั่น หรือ ตารางเข็มทิศแมเหล็ก จากน้ัน
นําไปติดในบริเวณใกลเคียงเรือนเข็มทิศ และควรมีสําเนาชุดหน่ึงติดไวในหองแผนที่ ตารางดิวิเอชั่นน้ีอยูใน
สมุดประวัติเข็มทิศ ตารางนี้อาจลงรายการไวดวยทิศหัวเรือเข็มแมเหล็กดังตารางรูปที่ หรือตาราง
ทิศหัวเรือเข็มเรือดังรูปที่ ถาดิวิเอชั่นมีคานอย (5° หรือนอยกวา) ทิศเข็มเรือและเข็มแมเหล็กจะ
ใกลเคียงกันมาก ในกรณีน้ีสามารถนํามาใชแทนกันได โดยไมทําใหเกิดความผิดอยางมีนัยสําคัญในทาง
ปฏิบัติ แตถาดิวิเอชั่นมีคามากและเปลี่ยนแปลงอยางเร็วตามทิศหัวเรือ ตองแยกตารางดิวิเอชั่น ทิศหัวเรือ
แมเหล็ก และทิศหัวเรือเข็มเรือไวตางหาก อยาใชปนกัน 
 ตอไปเปนตัวอยางการแกเข็มโดยใชตารางดิวิเอชั่นทั้งสองแบบ 
 
ตัวอยางที่ 9 - 8 เรือถือเข็มจริง 201° วาริเอชั่น 10°.5 W หาเข็มเรือโดยใชตารางในรูปที่ 9 - 11  

นําวาริเอชั่นมาแกจะไดเข็มแมเหล็กเปน 201° + 10°.5  = 211°.5 นําคาน้ีไปเปดตารางไดดิวิเอชั่น 
ได 6°.5 E ดังนั้นเข็มเรือคือ  211°.5 - 6°.5 = 205°  
ตอบ  เข็มเรือ 205° 
 

ตัวอยางที่  เรือถือเข็มแมเหล็ก 210° แบริงประภาคารดวยเข็มเรือได 136° วาริเอชั่น 3°E หาแบริง
จริง โดยใชตารางดิวิเอชั่นจากรูปที่ 9 - 11  

คาดิวิเอชั่นขึ้นอยูกับทิศหัวเรือไมใชแบริง ดังนั้นนําทิศหัวเรือแมเหล็ก 210° ไปเปดตารางได       
ดิวิเอชั่น 6°.5 E ดังน้ันอัตราผิดเข็มทิศคือ 6°.5 E + 3° E = 9°.5 E แบริงจริงของประภาคารคือ          
136° + 9°.5 E = 145°.5 
ตอบ  แบริงจริง  145°.5 
 

9 - 12
9 - 11

 9 - 7

 9 - 9
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ทิศหัวเรือเข็มแมเหลก็ ดิวิเอชั่น ทิศหัวเรือเข็มแมเหลก็ ดิวิเอชั่น 

0° 4°.0 W 180° 4°.0 E 
15° 4°.0 W 195° 5°.5 E 
30° 3°.5 W 210° 6°.5 E 
45° 3°.0 W 225° 6°.5 E 
60° 2°.5 W 240° 6°.0 E 
75° 2°.5 W 255° 4°.5 E. 
90° 2°.0 W 270° 3°.0 E 
105° 2°.0 W 285° 0°.5 E 
120° 2°.0 W 300° 1°.0 W 
135° 1°.5 W 315° 2°.5 W 
150° 0°.5 W 330° 3°.5 W 
165° 1°.5 E 345° 4°.0 W 

 
รูปที่ 9 - 11 ตารางดิวเิอชัน่แบบทศิหัวเรอืเข็มแมเหลก็ 

 
 
ทิศหัวเรือเข็มเรือ ดิวิเอชั่น ทิศหัวเรือเข็มเรือ ดิวิเอชั่น 

0° 4°.0 W 180° 4°.5 E 
15° 4°.0 W 195° 6°.0 E 
30° 3°.5 W 210° 7°.0 E 
45° 3°.0 W 225° 6°.5 E 
60° 2°.5 W 240° 5°.5 E 
75° 2°.5 W 255° 4°.0 E 
90° 2°.0 W 270° 2°.5 E 
105° 2°.0 W 285° 0°.5 E 
120° 2°.0 W 300° 1°.0 W 
135° 1°.5 W 315° 2°.5 W 
150° 0°.5 W 330° 3°.5 W 
165° 2°.5 E 345° 4°.0 W 

 
รูปที่ 9 - 12 ตารางดิวเิอชัน่แบบทศิหัวเรอืเข็มเรือ 
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ตัวอยางที่  ใชตารางดิวิเอชั่นในรูปที่ หาเข็มเรือซ่ึงสมนัยกับเข็มจริงเหลาน้ี คือ 093°, 
168° และ 238° เม่ือวาริเอชั่นเปน 12°W 

C 107°  C 176°  C 245°   เปนกรณีจริงไปหลอกใหหลอกตาม 
D    2°.0 W D    4°.0 E D    5°E 
M 105°  M 180°  M 250° 
V 12°W V 12°W V 12°W 
T 093°  T 168°  T 238° 

ตอบ เข็มเรือ 107°, 176° และ 245° 
 
ตัวอยางที่ 9 - 11  เรือแลนเข็มจริง 187° วาริเอชั่น 6°E หาเข็มเรือโดยใชตารางดิวิเอชั่นในรูปที่ 9 - 12 
ใหหาเข็มแมเหล็กกอน ดังน้ี 187° - 6° = 181° หาดิวิเอชั่นจากทิศหัวเรือเข็มเรือ แลวนําไปแปลงเปน
ของเข็มแมเหล็ก เพ่ือเอามาใชเทียบบัญญัติไตรยางคหาดิวิเอชั่นของทิศหัวเรือเข็มแมเหล็กที่ 181° ตาม
ตารางขางลาง ไดทิศหัวเรือเข็มแมเหล็กที่เปลี่ยน คือ 17°.5 (184°.5 - 167°) 

ทิศหัวเรือเข็มเรือ ดิวิเอชั่น ทิศหัวเรือเข็มแมเหล็ก 
165° 

 

180° 

2°E 
 

4°.5 E 

167° 
181° 

184°.5 
 

เทากับดิวิเอชั่นเปลี่ยน 2°.5 E สําหรับทิศหัวเรือเข็มแมเหล็กที่เปลี่ยน 14 (181° - 167°) จะหา
การเปล่ียนแปลงของดิวิเอชั่นไดจากสัดสวน 2.5/17.5 = d/14 ดังน้ัน d = 2°E ดิวิเอชั่นของทิศหัวเรือ 
181° เทากับดิวิเอชั่นของทิศหัวเรือ 167° บวกกับ d ซ่ึงจะเปน 2°E + 2° = 4°E นําดิวิเอชั่นน้ีไปแกกับ
ทิศเข็มจริงได 181° - 4° = 177° = เข็มเรือ 
ตอบ  เข็มเรือ  177°  

แผนภาพเนเปยร 
 ในกรณีที่ดิวิเอชั่นมีคาคอนขางมากคือเกือบถึง 10° หรือสูงกวาแลวการใช แผนภาพเนเปยร 

ใหความสะดวกในการแกเข็มเปนอันมาก  นักเดินเรือสามารถใชแผนภาพนี้แทน
ตารางดิวิเอชั่นอยางสะดวก คาดิวิเอชั่นหาไดจากทิศหัวเรือทุกชนิด ไมวาทิศหัวเรือเข็มเรือหรือเข็ม
แมเหล็กก็ตาม และใชหาเข็มแมเหล็กที่สมนัยกับเข็มเรือที่ใชในการถือทายไดอีกดวย 
 ในแผนภาพเนเปยร เสนแกนกลางใชแทนขอบของแผนเข็มทิศ ซ่ึงไดตัดออกและยึดเปนเสนตรง
และเขียนคาองศาประกอบ เสนเฉียงเขียนทํามุม 60° กับเสนแกน โดยลากเปนเสนไขปลาเอียงลงจาก
ซายไปขวา และลากเสนพืดจากขวาเอียงไปทางซาย เสนเฉียงเหลาน้ีทําใหเกิดสามเหลี่ยมดิวิเอชั่น
ตะวันออกเขียนลงทางขวาของเสนแกนกลาง ดิวิเอชั่นตะวันตกเขียนทางซายของเสนแกนกลาง การหา
หรือวัดดิวิเอชั่นของทิศที่ตองการน้ัน ถาเปนเข็มเรือใหวัดตามเสนไขปลา เข็มแมเหล็กใหวัดตามเสนพืด 
 

9 - 11 9 - 10

(Napier Diagram)
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การสรางแผนภาพเนเปยร 
 
ทิศหัวเรือ
เข็มเรือ 

ดิวิเอชั่น ทิศหัวเรือ
เข็มเรือ 

ดิวิเอชั่น ทิศหัวเรือ
เข็มเรือ 

ดิวิเอชั่น ทิศหัวเรือ
เข็มเรือ 

ดิวิเอชั่น 

0° 15°.5 W 90° 8°.9 W 180° 18°.0 E 270° 10°.0 E 
15° 15°.0 W 105° 9°.0 W 195° 23°.8 E 285° 2°.0 E 
30° 13°.2 W 120° 8°.0 W 210° 27°.0 E 300° 4°.0 W 
45° 11°.2 W 135° 6°.0 W 225° 25°.5 E 315° 10°.2 W 
60° 10°.0 W 150° 2°.2 W 240° 22°.0 E 330° 13°.5 W 
75° 9°.7 W 165° 8°.6 E 255° 16°.1 E 16°.0 W 

 
  ตารางขางตนแสดงคาดิวิเอชั่นซ่ึงสมนัยกับทิศหัวเรือเข็มเรือ การพล็อตดิวิเอชั่นของแตละทิศหัว
เรือจึงพล็อตไปตามเสนไขปลา ดิวิเอชั่นตะวันตกพล็อตคาโดยวัดจากเสนแกนเฉียงขึ้นบนไปทางซาย   
ดิวิเอชั่นตะวันออกพล็อตจากเสนแกนเฉียงลางไปทางขวา เม่ือลงดิวิเอชั่นครบแลว เขียนเสนโคงผานจุด
เหลาน้ีโดยตลอดก็ไดแผนภาพเนเปยรออกมาดังในรูปที่ 9 - 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 - 13 แผนภาพเนเปยร 

จาก 0° เหนือถึง 180° ใต 
เหนือ ดิวิเอช่ัน 

ตะวันตก 
ดิวิเอช่ัน 
ตะวันออก 

จาก 180° ใตถึง 360° เหนือ 
ดิวิเอช่ัน 
ตะวันตก 

ดิวิเอช่ัน 
ตะวันออก 

200 

5 
10 
15 
20 
25 

ใต เหนือ 

30 

35 
40 
45 

50 
55 

60 

85 

65 
70 
75 

80 

90 
95 

100 
105 

110 
115 
120 
125 
130 

135 
140 
145 
150 

155 
160 

165 
170 
175 
180 

180 
185 
190 
195 

250 

205 
210 

215 
220 
225 
230 
235 
240 
245 

255 

260 
265 

270 
275 
280 
285 
290 
295 
300 
305 
310 
315 
320 
325 

330 
335 

340 
345 

350 

360 

ใต 

B 

E 

355 

F 

D 

A 

C 

345°
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วิธีใชแผนภาพเนเปยรในการหาเข็ม 
ตัวอยางที่ 9 - 11 จากแผนภาพเนเปยรสรางขึ้นใหนํามาใชหาคาตาง ๆ ดังน้ี 
 1. เข็มแมเหล็กซ่ึงสมนัยกับเข็มเรือ 205° 
 2. เข็มเรือซ่ึงสมนัยกับเข็มแมเหล็ก 307° 
วิธีทํา 
 1. จากรูปที่ 9 - 13 หมายจุด A บนเสนแกนที่มุม 205° ซ่ึงเปนคาของเข็มแมเหล็ก เน่ืองจาก
ตองการหาเขม็เรือจึงลากเสนจาก A ขนานเสนจุดไปยัง B ตัดกับเสนโคงดิวิเอชั่น จากจุด B ลากเสน
ขนานเสนพืดไปตัดเสนแกนที่ C ไดคา 231° 
ตอบ  เข็มเรือ 205° สมนัยกับเข็มแมเหล็ก 231° 
 2. จากรูปที่ 9 - 13 หมายจุด D บนเสนแกนที่มุม 307° ซ่ึงเปนคาของเข็มเรือ เน่ืองจากตองการ
เข็มแมเหล็กจึงลากเสนจาก D ขนานเสนพืดไปยัง E ตัดกับเสนโคงดิวิเอชั่น จากจุด E ลากเสนขนาน
เสนไขปลาไปตัดเสนแกนที่ F ไดคา 317° 
ตอบ เข็มแมเหล็ก 307° สมนัยกับเข็มเรือ 317° 
 
การใชแผนภาพเนเปยรหาดิวิเอชั่น 
ตัวอยางที่ 9 - 12 จากแผนภาพเนเปยรในรูปที่ 9 - 13 ใหนํามาใชหาดิวิเอชั่นดังน้ี 
 1. เม่ือทิศหัวเรือเข็มเรือเทากับ 205° 
 2. เม่ือทิศหัวเรือเข็มแมเหล็กเทากับ 307° 
วิธีทํา 
 1. จากรูปที่ 9 - 13 หมายจุด A บนเสนแกนที่มุม 205° เน่ืองจากเปนทิศหัวเรือเข็มเรือ การหา
คาดิวิเอชั่นจึงตองลากเสนจาก A ขนานเสนไขปลาไปตัดเสนโคงดิวิเอชั่นที่ B ความยาวคือคาดิวิเอชั่น
ซ่ึงเทากับ 22°E 
ตอบ ทิศหัวเรือเข็มเรือ 205° ดิวิเอชั่นเทากับ 22°E  
 2. จากรูปที่ 9 - 13 หมายจุด D บนเสนแกนที่มุม 307° เน่ืองจากเปนทิศหัวเรือเข็มแมเหล็กการ
หาคาดิวิเอชั่นจึงตองลากเสนจาก D ขนานกับเสนพืดไปตัดเสนโคงดิวิเอชั่นที่ E ความยาวคือคาดิวิเอชั่น
ซ่ึงเทากับ 9°.5 W 
ตอบ ทิศหัวเรือเข็มแมเหล็ก 307° ดิวิเอชั่นเทากับ 9°.5 W 
 
การปรับแกเข็มทิศแมเหล็ก 
 จากท่ีทราบมาแลวในหัวขอกอน ๆ วาดิวิเอชั่นของเข็มทิศแมเหล็กเกิดจากคุณสมบัติทาง
แมเหล็กของตัวเรือที่สรางขึ้นดวยเหล็ก ในหัวขอน้ีเพ่ือใหเกิดความเขาใจในแนวคิดมูลฐานของการเกิด
สนามแมเหล็กรวมของตัวเรือโดยอางอิงถึง สัมประสิทธิ์ (Coefficients)  การปรับแกเพ่ือชดเชยผลของ
สัมประสิทธิ์เหลาน้ีกระทําดวยการใชแทงแมเหล็กสําหรับสอดแกหลายชนิด จากรูปที่ เปนภาพ
แนวความคิดที่ถือเสมือนวาโลกเปนแมเหล็ก สมมุติวาขั้วแมเหล็กที่ขั้วโลกเหนือเปนสีนํ้าเงินและ

9 - 2 
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ขั้วแมเหล็กที่ขั้วโลกใตเปนสีแดง ดวยคุณสมบัติของแทงแมเหล็ก ขั้วเหมือนกันยอมผลักกัน และขั้ว
ตางกันยอมดูดกัน แทงแมเหล็กที่แขวนอยางอิสระจึงวางตัวในแนว เหนือ - ใต เสมอ โดยขั้วแดงชี้ไป
ทางทิศเหนือและขั้วนํ้าเงินชี้ไปทางทิศใต เพ่ือเปนการระบุขั้วของแทงแมเหล็กที่จะใชสอดแกเขาไปใน
เรือนเข็มทิศใหชัดเจน จึงกําหนดรหัสสีดังน้ี ปลายขั้วเหนือทาดวยสีแดง และปลายขั้วใตทาดวยสีนํ้าเงิน 
 
สัมประสิทธ์ิตาง ๆ ของดิวิเอชั่น  
 สัมประสิทธ์ิ A คือคาคงที่สําหรับทุกทิศหัวเรือ และอาจเปนผลรวมของพารามิเตอรตัวอ่ืน ๆ 
หรืออาจเกิดจากการขีดเสนหัวเรือไมถูกตอง 
 สัมประสิทธ์ิ B เปนคาสูงสุด เม่ือทิศหัวเรือเข็มแมเหล็กชี้ไปยังทิศตะวันออก หรือตะวันตก และ
มีคาเปนศูนย เม่ือทิศหัวเรือเข็มแมเหล็กชี้ไปยังทิศเหนือหรือใต 
 สัมประสิทธ์ิ C เปนคาสูงสุด เม่ือทิศหัวเรือเข็มแมเหล็กชี้ไปยังทิศเหนือหรือใต และมีคาเปน
ศูนย เม่ือทิศหัวเรือเข็มแมเหล็กชี้ไปยังทิศตะวันออก หรือตะวันตก คาสัมประสิทธิ์  B และ  C เกิดจาก
แมเหล็กถาวร และบางสวนเกิดจากการเหน่ียวนําทางแมเหล็กของแทงเหล็กออนแนวยืน ในเรือเล็ก ๆ 
หรือเรือใบซ่ึงสรางดวยไมหรือใยแกวใชเพียงแทงสอดแก  B และ  C เทาน้ัน มีแทงแมเหล็กสอดแกชนิด
สําเร็จในตัวเรือนเข็มสําหรับเข็มทิศขนาดเล็กชนิดโดมแกว 
 สัมประสิทธ์ิ D คือคา ดิวิเอชั่นจตุรทิศ  (Quadrantal Deviation) ซ่ึงมีคาสูงสุดที่ทิศหัวเรือก่ึง 
จตุรทิศ คือ มุม 045°, 135°, 225°, และ 315° และมีคาเปนศูนยที่ทิศหัวเรือจตุรทิศ คือ มุม 000°, 090°, 
180° และ 270° 
 สัมประสิทธ์ิ E คือคาดิวิเอชั่นจตุรทิศ ซ่ึงมีคาสูงสุดที่ทิศหัวเรือจตุรทิศ คือ มุม 000°, 090°, 
180° และ 2700 และมีคาเปนศูนยที่ทิศหัวเรือก่ึงจตุรทิศ คือ มุม 045°, 135°, 225°, และ 315° 
 สัมประสิทธ์ิ D และ E เกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนําทางแมเหล็กของเหล็กออนแนวนอน  การ
ปรับแกโดยใช ลูกกลมจตุรทิศ (Quadrantal Spheres) ซ่ึงเปนเหล็กออนวางอยูบนแขนสองขางของเรือน
เข็มทิศในแนวขวางกับความยาวเรือ สําหรับเรือเหล็กแลวควรใชลูกกลมนี้ในการปรับแกเสมอ 
 สัมประสิทธ์ิ J กําหนดไววาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงดิวิเอชั่นสําหรับการเอียง 1° ของเรือขณะ
เข็มทิศชี้หัวเรือ 000° เปนความคลาดเคลื่อนที่เกิดกับเข็มทิศขณะที่วงรักษาระดับกําลังปรับตัวใหอยูใน
แนวระดับโดยเรืออยูในสนามแมเหล็ก มีการโคลงและฟนคลื่น ทําใหตําบลที่สัมพัทธของเข็มทิศมีการ
เปลี่ยนไปเล็กนอย การเปลี่ยนแปลงคาของดิวิเอชั่นเน่ืองจากการขยับตัวของเรือน้ีเปนสาเหตุทําใหแผน
เข็มมีการกวัดแกวง ในการปรับแกสัมประสิทธิ์ J ใหใชแทงแมเหล็กแกเอียงสอดในหลอดซึ่งอยูในแนวด่ิง 
ดานใตตรงกึ่งกลางของเข็มทิศพอดี 
 ที่ตําแหนงศูนยสูตร แมเหล็กปราศจากแรงยอยของสนามแมเหล็กโลกในแนวด่ิง จึงไมเกิดการ
เหน่ียวนําแมเหล็กออนในแนวดิ่ง แตสําหรับตําบลที่อ่ืน ๆ โดยเฉพาะที่ละติจูดสูง ๆ แรงยอยในแนวด่ิง
ทําใหเข็มทิศมีความเช่ือถือไดนอยลงไปในพื้นที่สวนใหญ เวนเสียแตมีการลางแรงดังกลาวออกไปเสีย 
ในการปรับแกเพ่ือใหไมมีการเหน่ียวนําทางแมเหล็กตอแทงแมเหล็กออนแนวด่ิงใหใช ฟลินเดอรสบาร 
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ซ่ึงประกอบอยูภายนอกตัวเรือนเข็มทิศ  ซ่ึงโดยปกติอยูในตําแหนงตอนหนาเรือนเข็ม 
ฟลินเดอรสบารประกอบดวยแทงเหล็กออนธรรมดาตัดแบงเปนทอน ๆ 
 ในทางทฤษฎีแลวการปรับแกเข็มทิศแมเหล็ก ตองมีการศึกษาและวิเคราะหอยางละเอียด แตใน
บทน้ีไมกลาวถึงรายละเอียดทางทฤษฎี แตเนนกระบวนการปฏิบัติซ่ึงตามประสบการณที่ผานมาได
พิสูจนมาแลววาใชไดผลดีกับการปรับแกเข็มทิศแมเหล็ก โดยตั้งสมมุติฐานวาเข็มทิศไดติดตั้งใชงานบน
เรือมาแลวชั่วระยะหนึ่ง มีความถูกตองพอประมาณ และจําเปนตองปรับแกเพียงเล็กนอยเทาน้ัน อยางไร
ก็ตาม ถาการปรับแกตามกระบวนการตามที่กลาวถึงตอไปนี้ใหผลไมเปนที่นาพอใจแลว ควรให
เจาหนาที่ผูมีความชํานาญในการปรับแกเข็มทิศโดยเฉพาะเปนผูดําเนินการ โดยในกองทัพเรือขอรับการ
สนับสนุนไดจากกองบริการการเดินเรือ ศูนยสนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ  
 
เรือนเข็มและเคร่ืองปรับแกตาง ๆ 
  โดยทั่วไปแลวเข็มทิศแบบยืนใชแผนเข็มขนาดระหวาง 10 - 18 เซนติเมตร ตัวเรือนสรางขึ้น
ดวยวัสดุที่ไมเปนสารแมเหล็ก สวนบนเปดสําหรับวางหมอเข็มและเปนโครงรับเครื่องปรับแกตาง ๆ ดัง
รูปที่ 9 - 14 ดานขางเรือนเข็มมีประตูเปดผานเขาสูภายใน ซ่ึงมีหลอดสําหรับบรรจุแทงแมเหล็กสอดแก
ทั้งที่วางตัวตามแนวยาวและตามขวางกับตัวเรือ หลอดเหลาน้ีรอยติดอยูกับสาแหรกที่มีควงหมุนสําหรับ
ใหขยับขึ้นลงไดทั้งชุดเปนระยะทางประมาณ 30 เซนติเมตร หลอดเหลาน้ีอาจมีจํานวนสําหรับบรรจุแทง
แมเหล็กสอดแกขนาด 10 เซนติเมตรไดถึง 8 ชองแทงแมเหล็กสอดแกเหลาน้ีใชสําหรับแกสัมประสิทธ B 
และ C เรือนเข็มสมัยใหมมักมีหลอดไฟอยูใตหมอเข็ม สวนกึ่งกลางเรือนเข็มตามแนวตั้งมีหลอดบรรจุ
แทงแมเหล็กแกเอียงซึ่งเลื่อนขึ้นลงและใหหยุดอยูกับที่ในตําแหนงที่ตองการได ลูกกลมจตุรทิศทําดวย
เหล็กออนติดตั้งอยูบนแขนสองขางเรือนเข็ม โดยวางอยูในรองที่ใชเลื่อนลูกกลมเขาออกจากเรือนเข็ม 
แบบที่ติดตั้งบนเรือรบอาจมีขดลวด Degaussing อยูรอบเรือนเข็มในระดับเดียวกับหมอเข็ม 
 
                                                                                          A สาแหรกวางแทงแมเหล็กสอดแกแนวยาวลําเรือ 
                                                                                                 B สาแหรกวางแทงแมเหล็กสอดแกแนวขวางลําเรือ 
                                                                                                 C ฝาครอบเรือนเข็มทิศ 
                                                                                                 D แทงแมเหลก็สอดแกตามแนวยาวและแนวขวางลําเรือ 
                                                                                                 E แทงแมเหลก็สอดแกเอียง 
                                                                                                 F แทงไมกั้นฟลินเดอรสบาร  
                                                                                                 G แทงฟลินเดอรสบาร 
                                                                                                 H เข็มแมเหล็กวัดมุมกม 
                                                                                                  I แขนวางลูกกลม/ทรงกระบอกจตุรทิศ 
                                                                                                 J ลูกกลมจตุรทิศขนาด 7 น้ิว 
                                                                                                 K ลูกกลมจตุรทิศขนาด 9 น้ิว   
                                                                                                 L ทรงกระบอกจตุรทิศ 
                                                                                                 M เข็มทิศพรอมวงแอซิมัท    
 
 

          รูปที่ 9 - 14 เรือนเข็มทิศพรอมเคร่ืองปรับแกตาง ๆ 
 

(Flinders Bar)
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การเตรียมการสําหรับการปรับแกเข็มทิศ 
 ควรเตรียมการใหพรอมกอนการออกไปปรับแกเข็มทิศในทะเล โดยใหเรือวางตัวในระดับ
สมํ่าเสมอโดยตลอดกับกระดูกงู วัตถุที่เปนสารแมเหล็กบริเวณใกลเคียงเข็มทิศควรจัดใหอยูในตําแหนง
ใชงานในทะเล เคร่ืองใชอิเล็กทรอนิกสหรือเคร่ืองใชไฟฟาสวนบุคคลใด ๆ ที่อาจแพรคลื่นแมเหล็กให
นําออกไปจากสะพานเดินเรือ เรือนเข็มทิศควรวางอยูในแนวก่ึงกลางตัวเรือพอดี และติดตั้งอยางม่ันคง
บนดาดฟาเพ่ือปองกันมิใหเกิดการเคลื่อนตัวได หมอเข็มควรอยูที่ก่ึงกลางในเรือนเข็มดานบน การวาง
หมอเข็มลงในเรือนเข็มใหไดศูนยทําดังนี้ คือ ใหหัวเรือหันไปทางทิศเหนือหรือใตหรือใกลเคียง เม่ือวาง
หมอเข็มลงบนแทนรับในเรือนเข็มใหปรับแตงตําแหนงของมัน โดยแตงที่เกลียวตรงขอบวงรักษาระดับที่
มีลักษณะสันคมมีด แตงจนกระทั่งไมมีการเปลี่ยนทิศหัวเรือเกิดขึ้นเม่ือมีการขยับแทงแมเหล็กแกเรือ
เอียงขึ้น ๆ ลง ๆ แสดงวาเรือวางตัวอยูในระดับสมํ่าเสมอโดยตลอดกับกระดูกงูแลว ยึดเข็มทิศใหอยู
ม่ันคงในตําแหนงน้ี โดยการขันเกลียวยึดไมใหมีการเลื่อนไปมาตามแนวขวางลําเรือ ถาวงรักษาระดับ
ตายไมมีการขยับตัวใหซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม หมอเข็มตองประกอบอยูในวงรักษาระดับโดยแนนหนา
ไมขยับตัวไมวาจะเปนทางหัว - ทายเรือ  หรือดานขวางลําเรือ  เสนหัวเรือของเข็มทิศควรอยูพอดีใน
ระนาบของเรือตามแนวหัว - ทายเรือ ซ่ึงตองมีการตรวจสอบใหแนนอน วิธีการที่ดีที่สุดก็คือการใชวงแอ
ซิมัทเล็งไปยังสันขอบตรงซึ่งยกสูงขึ้นมาตามแนวเสนก่ึงกลางลําเรือในระยะหางพอควรจากเข็มทิศไป
ทางดานหัวและทายเรือ หรือใหกระทําขณะที่เรืออยูในอูแหงโดยใชกลองธีโอโดไลทในการตรวจสอบ 
 เสนหัวเรือของเข็มใบควรไดรับการตรวจสอบเชนกัน โดยใหแบริงพรอม ๆ กันไปกับเข็มทิศ
แมเหล็กไปยังวัตถุที่อยูในระยะไกล รายการสุดทายที่ตองเตรียม คือ สมุดบันทึกการปรับแก 
 ถาฟลินเดอรสบารอยูในชองบรรจุอยูแลวใหปลอยไวในลักษณะนั้น แตถาไมมีบรรจุไวใหปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญเสียกอนตัดสินใจใสลงไป ลูกกลม/ทรงกระบอกจตุรทิศใหอยูในตําแหนงเดิมที่รับการปรับแก
คร้ังสุดทาย แตถาไมแนใจวามันควรอยูในตําแหนงใดแลว ใหเลื่อนมาไวที่ก่ึงกลางของแขนทั้งสองขาง 
 ถาแทงแมเหล็กแกเอียงอยูในหลอดบรรจุโดยขั้วที่ถูกตองอยูดานบน คือ ปลายแดงอยูบนเม่ืออยู
ทางเหนือของศูนยสูตรแมเหล็ก หรือปลายน้ําเงินอยูบนเม่ืออยูทางใตของศูนยสูตรแมเหล็ก ก็ใหอยูใน
ลักษณะนั้นไปตามเดิม ถาผิดไปจากน้ีตองแกไขใหถูกตอง ระดับความสูงที่เหมาะสมของแทงแมเหล็กแก
เอียงใหหาภายหลังจากที่ทําการปรับแกขั้นตอนอ่ืนเสร็จเรียบรอยแลว และในขณะเม่ือปรับระดับแทง
แมเหล็กแกเอียง ใหหันหัวเรือไปทางเหนือหรือใตในชั่วขณะที่เรือมีการโคลงอยางคงที่สมํ่าเสมอ การ
กระทําตามที่กลาวน้ีเรือเล็กทําไดงายกวาเรือใหญ ตําแหนงของแทงแมเหล็กแกเอียงอาจตองมีการ
ปรับแกซํ้าเพ่ือรักษาใหเข็มทิศมีความสมํ่าเสมอในกรณีที่เรือมีการเปลี่ยนละติจูดแมเหล็กอยางมี
นัยสําคัญ สําหรับแทงแมเหล็กสอดแกอ่ืน ๆ ใหถอดออกใหหมด ถาเข็มทิศมีขดลวด Degaussing ให
คงไวเชนน้ัน 
  
กรรมวิธีปรับแกในขณะเรือเดิน 
 เม่ือเตรียมการทุกอยางพรอม นําเรือเขาไปยังพ้ืนที่โลงกวางขวางพอสําหรับหันเลี้ยวเรือได
สะดวก ตองมีการหันหัวเรือยางแมนยําสมํ่าเสมอไปยังทิศหัวเรือแมเหล็กที่กําหนดไวตามลําดับเม่ือบรรจุ
แทงแมเหล็กสอดแกที่เหมาะสมดังที่จะกลาวตอไปลงในหลอดบรรจุที่วางตัวในตําแหนงถูกตองแลว    
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ทําใหเข็มทิศอานไดคาตามทิศหัวเรือแมเหล็กที่ถูกตองตามที่คํานวณไวกอนแลว ในขณะที่ดิวิเอชั่นมีคา
เปนศูนย ตัวอยางเชน ถาหัวเรืออยูในทิศเหนือแมเหล็กแตเข็มทิศอานทิศหัวเรือได 358° ทั้งที่ควรอาน
ได 000°  ดิวิเอชั่นก็คือ 2°E แทงแมเหล็กสอดแกจึงควรอยูในตําแหนงที่ทําใหเข็มทิศอานได 000°     
นักเดินเรือตองใชเทคนิคหลายอยางในการนําเรือใหหันไปทางทิศหัวเรือแมเหล็กที่ตองการ 
 ก่ึงจตุรทิศ : ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต ตะวันตกเฉียงใต หรือลําดับของทิศหัวเรือ
แมเหล็กมีดังน้ี 
 - จตุรทิศ : เหนือ ใต ตะวันออก หรือตะวันตก 
 - จตุรทิศ 180° จากจุดในขั้นที่ 1 
 - จตุรทิศ 90° จากจุดในขั้นที่ 1 
 - จตุรทิศ 180° จากจุดในขั้นที่ 3 
 - ก่ึงจตุรทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต ตะวันตกเฉียงใต หรือตะวันตกเฉียงเหนือ 
 - จตุรทิศ 90° จากจุดในขั้นที่ 5 
 - หมุนเรือไปครั้งละ 15° ของทิศหัวเรือในแตละคร้ังแลนเรือตรงไปอยางสมํ่าเสมออยางนอยหนึ่ง
นาทีในทศิ 000°, 015°, 030° ... จนกระทั่งครบ 360° ทั้งน้ีเพ่ือหาดิวิเอชั่นตกคาง 
 สมมติวาคร้ังแรกเรือหันหัวไปทางทิศเหนือ เม่ือหัวเรืออยูคงที่สมํ่าเสมอในทิศหัวเรือเข็มแมเหล็ก 
000° แลวจดคาดิวิเอชั่นเอาไว แทงแมเหล็กสอดแกที่ตองใช คือ แทงแมเหล็กสอดแกตามขวางลําเรือที่
อยูใตเข็มทิศ ควงหมุนสาแหรกลงใหอยูในตําแหนงลางสุด การสอดแทงแมเหล็กจํานวนหลายแทงจาก
ลางสุดขึ้นมา ดีกวาการสอดแทงแมเหล็กสอดแกหน่ึงหรือสองแทงดานใกลแผนเข็ม การท่ีจะพิจารณาวา
ปลายขางแดงของแทงแมเหล็กจะอยูทางดานใด อาจหาไดโดยวิธีการถือแมเหล็กสอดแกแทงหน่ึงไว
เหนือแผนเข็มในลักษณะขนานแบบเดียวกันกับขณะเม่ืออยูในหลอดบรรจุของมัน ถาแผนเข็มกวัดแกวง
ในทิศทางที่เหมาะสมแลว ควรสอดแทงแมเหล็กในหลอดใหสมมาตร โดยใหขั้วแดงของทุกแทงหันไป
ทิศทางเดียวกันกับที่ทดสอบ แตถาทดสอบแลวแผนเข็มแกวงไปผิดทิศทาง ก็ใหกลับขั้วแดงไปทิศทาง
ตรงกันขาม สวนการจะใชแทงแมเหล็กสอดแกจํานวนเทาใดนั้นตองใชวิธีลองผิดลองถูก เม่ือใดที่แทง
แมเหล็กสอดแกมีจํานวนพอเพียงแลว ดิวิเอชั่นควรถูกขจัดออกเกือบหมด หมุนควงยกสาแหรก
หลอดบรรจุขึ้นลง จนกระทั่งเข็มทิศแสดงทิศหัวเรือแมเหล็กที่ถูกตอง ตอไปหันหัวเรือไปยังทิศที่สอง คือ 
ทิศใต หลังจากหัวเรือคงที่แลวดิวิเอชั่นควรมีคานอยมาก บันทึกคาน้ีไว หมุนควงยกสาแหรกบรรจุแทง
แมเหล็กสอดแกตามขวางลําเรือขึ้นลงตามจําเปนเพ่ือขจัดดิวิเอชั่นออกคร่ึงหน่ึง ขั้นถัดมาหันหัวเรือไปยัง
ทิศที่สาม ซ่ึงในกรณีน้ีคือตะวันออกหรือตะวันตก ใชแทงแมเหล็กสอดแกที่วางตัวในแนวหัวทายเรือ ใน
การขจัดดิวิเอชั่นของทิศหัวเรือน้ี สวนปลายแดงของแทงแมเหล็กตองอยูในทิศทางใดน้ัน การทดสอบใช
วิธีการเดียวกันกับตอนทิศหัวเรือคร้ังแรก คร้ังนี้เชนกันที่ตองหมุนควงใหสาแหรกหลอดบรรจุลงมาใน
ระดับต่ําสุดสอดแทงแมเหล็กสอดแกลงในชองบรรจุตามจําเปน หมุนควงขยับขึ้น ๆ ลง ๆ จนกระทั่ง     
ดิวิเอชั่นหมดไป ตอมาหันหัวเรือไปยังทิศที่สี่ซ่ึงเปน 180° จากทิศที่สาม หมุนควงชักหยอนสาแหรกของ
หลอดบรรจุแทงแมเหล็กสอดแกตามแนวหัวทายเรือ ขยับขึ้น ๆ ลง ๆ เพ่ือขจัดดิวิเอชั่นออกคร่ึงหนึ่งขั้น
ตอไปหันหัวเรือไปยังทิศที่หาที่ก่ึงจตุรทิศ ขจัดดิวิเอชั่นทั้งหมดที่ตรวจพบในทิศหัวเรือเหลาน้ีโดยการ
ขยับลูกกลม/ทรงกระบอกจตุรทิศสองลูก เหล็กออนทั้งสองลูกน้ีตองเล่ือนเขาหรือออกเหมือนกัน ตาม
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ความจําเปน ขยับจนกระทั่งทิศหัวเรือเข็มแมเหล็ก และทิศหัวเรือเข็มเรือเปนอันเดียวกัน ตอไปหันหัว
เรือไปยังทิศที่หก ที่ก่ึงจตุรทิศจากทิศหัวเรือที่หามา 90° ขจัดดิวิเอชั่นที่ตรวจพบออกครึ่งหน่ึงโดยการ
ขยับลูกกลม/ทรงกระบอกจตุรทิศเหล็กออนทั้งสองลูกน้ีตองเล่ือนเขาและออกเห็นระยะทางเทากัน เม่ือ
ถึงตอนนี้ ใหบันทึกตําแหนงของแทงแมเหล็กสอดแกทั้งหมด และลูกกลม/ทรงกระบอกจตุรทิศไวอยาง
ละเอียด ในขั้นตอนสุดทาย หมุนเรือใหครบ 360° โดยอยูคงที่ทุก ๆ 15° ของทิศหัวเรืออยางนอยเปน
เวลาหนึ่งนาที ถาเข็มทิศมีอาการเชื่องชา ใหหยุดคงที่แตละทิศหัวเรืออยางนอยสองนาทีบันทึกดิวิเอชั่น
ตกคาง ซ่ึงหมายถึงดิวิเอชั่นที่ยังคงมีอยูหลังการปรับแกแลว โดยบันทึกไวสําหรับแตละ 15° ที่มีการ
เปลี่ยนทิศหัวเรือไป ถามีเวลานอยหรือดิวิเอชั่นมีคานอย เชน 2° หรือนอยกวา อาจกระทําตามที่กลาว
มาแลวเพียง 8 ทิศหัวเรือ หรือทุก ๆ  45° 
 กรณีของเรือรบที่ติดตั้งอุปกรณ Degaussing สําหรับลดการแพรอํานาจแมเหล็กตัวเรือใหเปด
วงจรทํางานตามปกติ และหมุนเรือซํ้าอีกคร้ังเพ่ือหาดิวิเอชั่นตกคางเม่ือมีการเปดอุปกรณ Degaussing 
ใหทํางาน บันทึกดิวิเอชั่นทุก ๆ 15° ของทิศหัวเรือ หลังครบถวนขั้นตอนการปรับแกทั้งปวงแลวนําขอมูล
ที่ไดจากการหมุนเรือมาทําตารางดิวิเอชั่นและแผนภาพเนเปยร บันทึกลงไวในสมุดคูมือเข็มทิศและปูม
เรือ ทําสําเนาไปติดไวบริเวณใกลเรือนเข็มทิศใหพรอมใชงาน 
 
การหาทิศหัวเรือแมเหล็ก และคาดิวิเอชั่น 
 มีอยู 5 วิธีการท่ีใชสําหรับหาคาทิศหัวเรือแมเหล็ก และคาดิวิเอชั่น โดยที่จะกลาวตอไปน้ีวิธีแรก
นาจะเปนวิธีที่ใหความละเอียดถูกตองมากที่สุด และนํามาใชกันบอยคร้ังเม่ือเรืออยูหางฝง วิธีที่ 2 และ 4 
นับวาใหความสะดวก และหาโอกาสทําไดงาย วิธีตาง ๆ มีดังน้ี คือ 
 1. แอซิมัทวัตถุทองฟา 
 2. สอบเทียบกับเข็มทิศไจโร 
 3. สอบเทียบกับเข็มทิศแมเหล็กที่ทราบคาดิวิเอชั่น 
 4. แบริงวัตถุที่อยูไกล 
 5. แบริงกับแนวนําคูหน่ึง 
 
การแอซิมัทวัตถุทองฟา 
 วัตถุทองฟาที่ใชมากที่สุดในการนี้ คือ ดวงอาทิตย ควรเลือกเวลาในขณะที่ดวงอาทิตยมีมุมสูง
จากขอบฟาต่ํากวา 30° เน่ืองจากการวัดแอซิมัท หรือทิศทางในแนวราบกระทําใหละเอียดถูกตองไดยาก
เม่ือดวงอาทิตยอยูสูงเกินไป คาแอซิมัทตองคํานวณไวลวงหนาทุก ๆ 8 นาทีตามคาบเวลาที่จําเปน
สําหรับการปรับแก การคํานวณอาจใชตารางสําเร็จ เชน  H.O.214/229 หรือคํานวณจากสูตรโดยใช
เคร่ืองคํานวณไดอยางสะดวกรวดเร็ว แอซิมัทแมเหล็ก นําคาตาง ๆ ที่ไดมาพล็อตลงบนกระดาษกราฟ
เกลาโคงใหสมํ่าเสมอ พิกัดบนเสนโคงคือแอซิมัทจริง และแอซิมัทแมเหล็ก การหันหัวเรือใหตรงตามทิศ
แมเหล็กที่ตองการกระทําไดดังนี้ คือ เลือกแอซิมัทแมเหล็กไปยังวัตถุทองฟา หมุนวงแอซิมัทบนเข็มทิศ
ใหแนวเล็งทํามุมกับเสนหัวเรือเทากับงามมุมที่หาไว แกเข็มไปทางซายหรือขวาจนกระทั่งดวงอาทิตย
ปรากฏอยูในแนวเล็ง ตรวจสอบเวลาใหสมนัยกับแอซิมัทแมเหล็ก ปรับแตงวงแอซิมัทตามความจําเปน 
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รูปที่ 9 - 15 การแอซิมัทดวงอาทิตย 

 

ตัวอยางที่ 9 - 13 ตองนําเรือใหอยูในลักษณะอยางไร เพ่ือใหทิศหัวเรือเข็มแมเหล็กเปน 225° ในขณะที่
แอซิมัทแมเหล็กของดวงอาทิตย คือ 101° 
วิธีทํา เม่ือดวงอาทิตยอยูในทิศหัวเรือที่ตองการ คืออยูในตําแหนง 225° - 101° = 124° ไปทางซายของ
ทิศหัวเรือ (รูปที่ 9 - 15) 
ตอบ หมุนแอซิมัทใหแนวเล็งทํามุม 124° จากทิศหัวเรือไปทางกราบซาย นําเรือไปในทิศน้ีจนกระทั่ง
ภาพดวงอาทิตยมาปรากฏอยูในแนวเล็ง 
 ถาใชเข็มใบ แตงแผนเข็มใหชี้ตรงทศิหัวเรือแมเหล็ก 225° กับเสนหัวเรือ หมุนแนวเสนหมุนให
ตรงกับแอซิมัทแมเหล็ก 101° 
 คาดิวิเอชั่นคํานวณไดจากการเปรียบเทียบแอซิมัทที่ตรวจไดกับคาทีค่ํานวณไดในเวลาขณะนั้น 
ความตางที่ไดคือคาดิวิเอชั่นซ่ึงเปนตะวันออก ถาคาแอซิมัทที่คํานวณไดมากกวา และเปนตะวนัตกถาคา
แอซิมัทที่ตรวจไดมากกวา 
 
ตัวอยางที่  เม่ือเวลาหนึ่งที่กําหนด  แอซิมัทของดวงอาทิตยที่ตรวจโดยเข็มทิศเรือนเอกไดคา 
105°.5 คาแอซิมัทแมเหล็กจากโคงขณะเวลาเดียวกันได 103°.5 ใหหาคาดิวิเอชั่นของเข็มทิศเรือนเอกใน
ชั่วขณะทิศหัวเรือน้ี 
ตอบ ดิวิเอชัน่ 2°.0 W 

 

°

° 

° 

 9 - 14
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การสอบเทียบกับเข็มทิศไจโร 
 ถาเรือมีเข็มทิศไจโร การเปรียบเทียบเข็มของเข็มทิศไจโรกับเข็มของเข็มทิศแมเหล็กจะไดความ
คลาดเคลื่อนเข็มทิศถาเข็มไจโรช้ีทิศจริง  แตถาไจโรมีความคลาดเคลื่อนตองแกคาเสียกอนที่จะนํามา
เปรียบเทียบกัน คาดิวิเอชั่นหาไดจากผลตางระหวางความคลาดเคลื่อนเข็มทิศกับคาวาริเอชั่นในพ้ืนที่ที่
อานมาจากแผนที่ วิธีดังกลาวน้ีนํามาใชบอยคร้ังกับเรือที่มีเข็มทิศไจโรที่เชื่อถือได ในการนําเรือเขาสูทิศ
หัวเรือแมเหล็กที่ตองการใหกระทําดังน้ี คือ นําคาวาริเอชั่นมาแกเขากับทิศหัวเรือแมเหล็กที่ตองการ
เพ่ือใหไดทิศหัวเรือจริงที่ตองการออกมา และนําเรือไปตามทิศหัวเรือน้ีดวยเข็มทิศไจโร 
ตัวอยางที่   ทิศหัวเรือเข็มทิศไจโร  214° และอานได  201° จากเข็มทิศแมเหล็ก ไจโรมีความ
คลาดเคลื่อน 1°W และ คาวาริเอชั่น 5°E ใหหาดิวิเอชั่นของเข็มทิศเรือนเอกขณะที่อยูที่อยูในทิศหัวเรือน้ี 
วิธีทํา  ถาทิศหัวเรือเข็มไจโรคือ 214° และความคลาดเคลื่อนไจโรคือ 1°W ทิศหัวเรือจริงคือ 213° แกคา
วาริเอชั่นเขาไปไดทิศหัวเรือแมเหล็กเปน 213° - 5° = 208° คาดิวิเอชั่นคือ 208° - 201° = 7°E 
ตอบ ดิวิเอชั่น 7°E 
 
ตัวอยางที่  หาทิศหัวเรือเข็มไจโรเม่ือทิศหัวเรือเข็มแมเหล็กเปน  000° ถาวาริเอชั่นมีคา 23°E 
และไจโรมีความคลาดเคลื่อน 1°W 
วิธีทํา  ทิศหัวเรือเข็มทิศจริงคือ 000° + 23° = 023° ทิศหัวเรือเข็มไจโรคือ 023° + 1° = 024° 
ตอบ ทิศหัวเรือเข็มไจโร 024° 

 
การสอบเทียบกับเข็มทิศแมเหล็กที่ทราบคาดิวิเอชั่น 
 วิธีน้ีคลายคลึงกับการสอบเทียบกับเข็มทิศไจโร ตางกันตรงที่ไมจําเปนตองทราบวาริเอชั่น วิธีการ
น้ีใชบอยครั้งเม่ือมีการปรับแกเข็มทิศแมเหล็กตั้งแตสองเรือนขึ้นไปพรอม ๆ กัน ตัวอยางเชนดิวิเอชั่นของ
เข็มทิศเรือนเอกอาจหาไดจากโคงของแอซิมัทแมเหล็ก หรือดวยวิธีอ่ืนไวกอน แลวจึงมาสอบเทียบกับเข็ม
ทิศถือทาย วิธีการน้ีมักใชเสมอกับเรือที่ไมมีเข็มทิศไจโร ในการนําเรือเขาสูทิศหัวเรือแมเหล็กที่ตองการ ให
แกคาดิวิเอชั่นเขากับทิศหัวเรือเข็มทิศแมเหล็ก เพ่ือหาทิศหัวเรือเข็มเรือที่ใชถือทาย 
 
ตัวอยางที่ 9 - 17 ทิศหัวเรือเข็มเรือนเอกชี้ 173° เข็มถือทาย 175° คาดิวิเอชั่นของเข็มทิศเรือนเอกในทิศ
หัวเรือน้ีคือ 4°E หาดิวิเอชั่นของเข็มทิศถือทาย 
วิธีทํา  ทิศหัวเรือเข็มแมเหล็กคือ 173°  + 4° = 177° ดิวิเอชั่นของเข็มทิศถือทายคือ 177° - 175° = 2°E 
ตอบ  ดิวิเอชั่น 2°E 
 
ตัวอยางที่ 9 - 18 หาทิศหัวเรือเข็มเรือที่สมนัยกับทิศหัวเรือเข็มแมเหล็ก 180° โดยใชตารางดิวิเอชั่น 
วิธีทํา ตารางดิวิเอชั่นทิศหัวเรือเข็มเรือ (รูปที่ 9 - 16) ไดดิวิเอชั่นเปน 4°E สําหรับทิศหัวเรือแมเหล็ก 180° 
นําคาดิวิเอชั่นที่ไดน้ีไปแกเขากับทิศหัวเรือเข็มแมเหล็ก ไดหัวเรือเข็มเรือคือ 180° - 4° = 176° 
ตอบ  ทิศหัวเรือเข็มเรือ  176° 

 9 - 16

 9 - 15
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ทิศหัวเรือเข็มเรือ ดิวิเอชั่น ทิศหัวเรือเข็มเรือ ดิวิเอชั่น 

0° 4°.0 W 180° 4°.5 E 

15° 4°.0 W 195° 6°.0 E 

30° 3°.5 W 210° 7°.0 E 

45° 3°.0 W 225° 6°.5 E 

60° 2°.5 W 240° 5°.5 E 

75° 2°.5 W 255° 4°.0 E 

90° 2°.0 W 270° 2°.5 E 

105° 2°.0 W 285° 0°.5 E 

120° 2°.0 W 300° 1°.0 W 

135° 1°.5 W 315° 2°.5 W 

150° 0°.5 W 330° 3°.5 W 

165° 2°.0 E 345° 4°.0 W 

 

รูปที่ 9 - 16 ตารางดิวเิอชัน่ 

 

การแบริงวัตถุที่อยูไกล 
 การหาดิวิเอชั่นวิธีน้ีใหกระทําโดยการหมุนเรือรอบจุดทอดสมอ และแบริงจากเข็มทิศแมเหล็กไปยัง
วัตถุที่อยูคงที่ในระยะหางจากเรือไปไมนอยกวา 6 ไมลทะเล คาแบริงจะไมเปลี่ยนไปจนมีนัยสําคัญในแตละ
ทิศหัวเรือ คาดิวิเอชั่นของแตละทิศหัวเรือจึงหาออกมาไดดวยการเปรียบเทียบกับแบริงเข็มแมเหล็ก 
 ถาวัตถุที่อยูในระยะไกลนี้ปรากฏอยูในแผนที่ คาแบริงแมเหล็กของวัตถุน้ันหามาไดอยางงาย ๆ 
ดวยการนําแบริงจริงของมันมาแกกับคาวาริเอชั่น ถาวัตถุน้ันไมปรากฏอยูในแผนท่ี คาแบริงแมเหล็กอาจ
หามาไดจากการเฉลี่ยคาแบริงทั้งหมดในทุกทิศหัวเรือซ่ึงไดมาจากการแบริงในทุกชวงองศาที่เทากันของ
ทิศหัวเรือ เหตุผลในทางทฤษฎี คือ ถาเรือหมุนจนครบรอบวงกลมและหาคาดิวิเอชั่นสําหรับทุกชวงองศา
ทิศหัวเรือที่เทากันแลว ผลรวมของดิวิเอชั่นตะวันออกที่ตรวจไดจะมีคาทางตัวเลขเทากับผลรวมของ        
ดิวิเอชั่นตะวันตก ดังน้ันผลรวมสุทธิของดิวิเอชั่นจึงมีคาเปนศูนย ความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นจาก
ขอสรุปน้ี โดยทั่วไปแลวมีคานอยมาก เวนเสียแตมีคาความคลาดเคลื่อนถาวรอยู 
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 การหาดิวิเอชั่นดวยวิธีน้ีอาจกระทําในขณะเรือเดินไดเชนกัน โดยการหมุนเรือเปนวงกลมที่มี
ขนาดเล็กสุดเทาที่จะทําไดและแบริงไปยังวัตถุที่อยูในระยะไกลมาก ๆ เพ่ือรักษาวงหันเลี้ยวใหมีขนาด
เล็กอาจทิ้งทุนยึดสมอไว แลวหมุนเรือใหอยูชิดทุนใหมากที่สุดในขณะแบริง 
 
ตัวอยางที่ 9 - 19 เรือทิ้งทุนไวเปนที่หมาย และหมุนเรือใหอยูชิดทุนมากที่สุด จากน้ันแบริงไปยังยอดเขา
ไมทราบชื่อที่อยูในระยะไกล ใหหา ดิวิเอชั่นของเข็มทิศเรือนเอก และเข็มทิศถือทาย ผลการตรวจไดตาม
ตาราง (รูปที่ 9 - 18) 
 ชอง A, B และ F ไดจากการตรวจขณะหมุนเรือ ชอง C คาเฉลี่ยของชอง B ชอง E ไดมาจาก
การนําชอง D มากระทํากับชอง A ชอง G คือคาความตางระหวางชอง E และ F 
 ในการหาดิวิเอชั่นควรใหคาละเอียดถึงทศนิยมหนึ่งตําแหนง และปดเศษใหใกลเคียงครึ่งองศาเม่ือ
นํามาสรางตารางดิวิเอชั่น เปนการดีที่จะพล็อตคาดิวิเอชั่นของทุกชวงองศาทิศหัวเรือเทา ๆ กันลงบน
กระดาษกราฟ เกลาโคงใหสมํ่าเสมอ จากโคงดังกลาวสามารถนํามาใชหาคาดิวิเอชั่นของทุกทิศหัวเรือได
ละเอียดใกลเคียงถึงครึ่งองศา 
 เม่ือดิวิเอชั่นมีคาคอนขางมากตามตัวอยางขางตน ควรอานแบริงทุกทิศหัวเรือ 15° ดีกวาทุก 
45° เม่ือเปนไปไมไดที่จะปรับแกเข็มทิศใหดิวิเอชั่นลดลงมากกวาน้ีแลว ในตัวอยาง (รูปที่ 9 - 18) แสดง
คาทุกชวง 45° เพ่ือยนยอใหสั้นลง ในตัวอยางน้ีไดรวมเอาวิธีเปรียบเทียบเข็มเรือกับคาดิวิเอชั่นที่ทราบ
คาหน่ึงไวเชนกัน 
 ในการนําเรือใหหัวเรือชี้ไปยังทิศหัวเรือเข็มแมเหล็กที่ตองการนั้น ใหหาแบริงแมเหล็กของวัตถุ
ออกมา แลวหาความตางระหวางคาที่ไดน้ีกับทิศหัวเรือแมเหล็กที่ตองการ จัดแนวเล็งของวงแอซิมัทขยับ
ไปทางขวา หรือซาย แบบเดียวกับการหาแอซิมัทวัตถุทองฟา นําเรือไปจนกระทั่งวัตถุที่อยูในระยะไกล
เขามาอยูในแนวเล็ง 
 
ตัวอยางที่  ทิ้งทุนที่หมายไวในน้ํา  แลวหมุนเรือใหชิดกับทุนมากที่สุด  ทําการแบริงที่หมายยอด
เขาอยูไกลซ่ึงไมปรากฏในแผนที่ ใหหาดิวิเอชั่นของเข็มทิศเรือนเอกและเข็มทิศถือทาย จากรายการใน
ตารางในรูปที่ 9 - 17 
 จากตารางชอง A, B และ F ไดมาจากการแบริงยอดเขาขณะหมุนเรือ ชอง C คือคาเฉลี่ยของ
ชอง B ชอง D คือคาความตางระหวางชอง B และ C ชอง E หาไดมาจากการนําคาในชอง D ไปกระทํา
กับชอง A ชอง G คือคาความตางระหวางชอง E กับชอง F  
 ในการสรางตารางดิวิเอชั่น ใหใชแนวทางปฏิบัติในการหาคาดิวิเอชั่นใหละเอียดถึงทศนิยมหนึ่ง
ตําแหนง และปดเศษหลังจุดทศนิยมเปนครึ่งองศา โดยหาคาดิวิเอชั่นสําหรับทุกชวงทิศหัวเรือที่เทา ๆ 
กัน สําหรับทั้งเข็มทิศเรือนเอก และเข็มทิศถือทาย เม่ือไดคาเปนตารางออกมาแลวใหนําลงไปพล็อตลง
บนกระดาษกราฟ และเกลาเสนโคงที่ผานแตละจุดใหเรียบ จากน้ันใหอานคาดิวิเอชั่นของแตละทิศหัวเรือ
จากเสนโคงดิวิเอชั่นที่ไดน้ี โดยใหอานคาละเอียดถึงคร่ึงองศา 
 ในกรณีที่ดิวิเอชั่นมีคาคอนขางมาก และไมสามารถปรับแกใหดิวิเอชั่นมีคานอยลงไดแลว  ควร
อานทิศหัวเรือขณะหมุนทุกชวง 15° ไมใชทุก 45° ดังเชนตารางในรูปที่ 9 - 17 ซ่ึงใชคาความตางทิศ   

 9 - 20
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หัวเรือทุก 45° เพ่ือการยนยอตาราง ในตัวอยางขางตนนี้ยังแสดงสอบเทียบเข็มทิศเม่ือทราบดิวิเอชั่น
เพียงคาเดียวอีกดวย 
 ในการนําเรือใหเขาสูทิศหัวเรือเข็มแมเหล็กที่ตองการ ใหหาแบริงเข็มแมเหล็กของวัตถุกอน 
จากน้ันจึงหาคาความตางระหวางคาที่ไดน้ีกับคาทิศหัวเรือแมเหล็กที่ตองการ ขยับศูนยเล็งดานนอกไป
ทางขวาหรือซายในลักษณะทํานองเดียวกันกับการแอซิมัทวัตถุทองฟา ใหเรือหมุนจนกระทั่งวัตถุที่
หมายระยะไกลมาอยูในแนวเล็ง 
 

A B C D E F G 
ทิศหัวเรือ
เข็มเรือ 

(เรือนเอก) 

แบริง 
เข็มเรือ 

แบริง 
เข็มแมเหล็ก 

ดิวิเอชั่น 
เข็มทิศ 

(เรือนเอก) 

ทิศหัวเรือ 
เข็มแมเหล็ก 

ทิศหัวเรือ 
เข็มถือทาย 

ดิวิเอชั่น 
เข็มถือทาย 

000° 
045° 
090° 
135° 
180° 
225° 
270° 
315° 

340°.7 
338°.0 
332°.5 
328°.0 
325°.0 
321°.5 
326°.0 
332°.3 

330°.5 
330°.5 
330°.5 
330°.5 
330°.5 
330°.5 
330°.5 
330°.5 

10°.2 W 
7°.5 W 
2°.0 W 
2°.5 E. 
5°.5 E. 
9°.0 E 
4°.5 E. 
1°.8 E 

349°.8 
037°.5 
088°.0 
137°.5 
185°.5 
234°.0 
274°.5 
313°.2 

342°.4 
038°.0 
097°.0 
154°.0 
193°.7 
232°.6 
263°.5 
294°.0 

7°.4 E 
0°.5 W 
9°.0 W 
16°.5 W 
8°.2 W 
1°.4 E 
11°.0 E 
19°.2 E 

รวม 
เฉลี่ย 

2644°.0 
330°.5 

     

 
รูปที่ 9 - 18 ผลการตรวจโดยใชวธิีทิ้งทุนเปนที่หมายหมุนเรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 - 19 เสนโคงดิวิเอชัน่เข็มทิศเรือนเอกพล็อตจากขอมูลในรูป 9 - 18 

W 

E 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 0 
2 
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ตัวอยางที่  จะนําเรือใหหัวเรือชี้ไปในทิศหัวเรือแมเหล็ก 180° ไดอยางไร ถาแบริงจริงของยอด
เขาที่อยูในระยะไกลเปน 227° และวาริเอชั่นคือ 12°W 
วิธีทํา  แบริงแมเหล็กคือ 227° + 12° = 239° ตั้งแนวเล็งทํามุม 239° - 180° = 59° ไปทางหัวเรือ    
(รูปที่ 9 - 20) 
ตอบ ตั้งแนวเล็งของวงแอซิมัทใหทํามุม 59° กับหัวเรือไปทางกราบขวา นําเรือจนกระทั่งเห็นภูเขามาอยู      
ในแนวเล็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 - 20 หันทิศหัวเรือเข็มแมเหล็ก 180° ขณะแบริงวัตถุระยะไกล 
 
 
การแบริงหลักนําคูหน่ึง 
 ที่หมายสองแหงเม่ือมาทับซอนกันยอมทําใหเกิดแนวนํา ตัวอยางเชนหลักนําแสดงกึ่งกลางรอง
นํ้า จุดเลี้ยว หลักไมลหาความเร็ว เปนตน แนวนําตามธรรมชาติอาจพบไดอยูเสมอควรเลือกตําบลที่ซ่ึง
ไมอยูในบริเวณที่มีการสัญจรของเรือจอแจ ทิศจริงของแนวนําหาเอาไดจากแผนที่ทิศแมเหล็กหาไดจาก
การแกคาวาริเอชั่นในทองถิ่นนั้น การหาคาดิวิเอชั่นทําไดโดยแลนเรือผานแนวนําน้ันในทุกทิศหัวเรือ 
และแบริงแนวนําดวยเข็มทิศไปพรอม ๆ กัน ในขณะที่เรือเขาอยูในแนวนํา 

 

°
°

 9 - 21
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ตัวอยางที่ 9 - 22 จากรูปที่ 9 - 21 กระโจม A  B และ วางตัวทําใหเกิดแนวนําในทิศจริง 030°.5 คาวาริ
เอชั่นในทองถิ่น 2°.0 W ดังนั้นทิศแมเหล็กของแนวนําคือ 050°.5 ถาวัดแบริงของแนวนําได 045° ดิวิ
เอชั่นคือ 050°.5 - 045°.5 = 5°.5 E 
 สําหรับการนําเรือใหทิศหัวเรือชี้ตรงเข็มแมเหล็กที่ตองการน้ัน ใหดูคําอธิบายที่ผานมาแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 - 21 การหาคาดิวิเอชั่นโดยใชแนวนํา 
 
ตัวอยางที่ 9 - 23 ใหหาดิวิเอชั่นของเข็มทิศเรือนเอก โดยใชแนวนําของหลักไมลหาความเร็วเรือ ทิศจริง
ของแนวนํา คือ 091°.5 วาริเอชั่นในพื้นที่ คือ 7°.8 W นําเรือแลนผานแนวนําในทุกทิศหัวเรือ ตามที่
ปรากฏในตารางชองที่ 1 และในชั่วขณะเดียวกันน้ีตนหนก็แบริงแนวนํา และบันทึกคาไวในชองที่ 5 
ใหหา ดิวิเอชั่นของเข็มทิศเรือนเอก 
ตอบ  ดูจากตารางในรูปที่ 9 - 22 
 
 
 

°
°

° 

°
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ทิศหัวเรือ 
เข็มเรือ 

(เรือนเอก) 

ทิศจริงของ 
แนวนํา 

วาริเอชั่น ทิศแมเหล็ก 
ของแนวนํา 

ทิศของแนวนํา 
จากเข็มเรือ 
(เรือนเอก) 

ดิวิเอชั่น 

000° 
015° 
030° 
045° 
060° 
075° 
090° 
105° 
120° 
135° 
150° 
165° 
180° 
195° 
210° 
225° 
240° 
255° 
270° 
285° 
300° 
315° 
330° 
345° 

091°.5 7°.8 W 099°.3 103°.2 
103°.1 
102°.6 
102°.1 
101°.8 
101°.7 
101°.5 
101°.4 
101°.3 
100°.8 
099°.9 
097°.2 
094°.8 
093°.3 
092°.5 
092°.9 
093°.8 
095°.3 
096°.8 
098°.8 
100°.3 
101°.8 
102°.7 
103°.3 

3°.9 W 
3°.8 W 
3°.3 W 
2°.8 W 
2°.5 W 
2°.4 W 
2°.2 W 
2°.1 W 
2°.0 W 
1°.5 W 
0°.6 W 
2°.1 E 
4°.5 E 
6°.0 E 
6°.8 E 
6°.4 E 
5°.5 E 
4°.0 E 
2°.5 E 
0°.5 E 
1°.0 W 
2°.5 W 
3°.4 W 
4°.0 W 

 
รูปที่ 9 - 22 ตารางคํานวณหาคาดิวิเอชั่น 

 
สรุป 
 เข็มทิศแมเหล็กเปนอุปกรณที่มีความเชื่อถือไดสูง แข็งแรง ทนทาน โดยนักเดินเรือตองหาคา   
ดิวิเอชั่นสําหรับเข็มทิศแมเหล็กประจําเรือใหพรอมใชอยูเสมอ อีกทั้งพึงละเวนการแกไขเปลี่ยนแปลง 
หรือดัดแปลงใด ๆ กับเข็มทิศแมเหล็ก โดยเด็ดขาด มิฉะน้ันอาจทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนอยางมาก
จนนําเรือสูอันตราย การแกไขใด ๆ ใหประสานเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญเปนผูดําเนินการเทาน้ัน   
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บทที่ 10 เข็มทศิไจโร 

 
คํานํา 
 จากท่ีศึกษามาแลวเก่ียวกับการชี้ทิศ เข็มทิศแมเหล็กนับเปนอุปกรณเกาแกเพียงอยางเดียว
เทาน้ันในอดีตสําหรับทําหนาที่ในการบอกทิศทางในทะเล อยางไรก็ดีในสมัยตอมามีความพยายาม
คิดคนประดิษฐอุปกรณอ่ืนสําหรับการชี้ทิศเหนือจริงขึ้นมาใช เข็มทิศไจโร  (Gyro Compass) จึงไดรับ
การประดิษฐขึ้นเพ่ือการน้ีเม่ือราวตนศตวรรษที่ผานมา วิทยาการดังกลาวมีการพัฒนาอยางคูขนานกัน
ทั้งในทวีปยุโรปและอเมริกา ผูนําในยุโรปคือบริษัท Anschutz ประเทศเยอรมนี ซ่ึงในชวงแรกไดใช 
ลูกขาง (Rotor) หมุนจํานวนหลายลูก ในสหรัฐอเมริกาคือบริษัท Sperry ซ่ึงใชลูกขางหมุนเพียงลูกเดียว 
 ธรรมชาติลูกขางหมุนที่นํามาใชเปนเข็มทิศไจโร จะกวัดแกวงอยูรอบแนวด่ิง กลาวอีกนัยหน่ึงคือ
กับแกนที่ใชชี้แอซิมัท ซ่ึงสามารถควบคุมอาการดังกลาวน้ีไดดวยแรงหนวงที่ใสเขาไป ศาตราจารย  
Max Schuler แสดงใหเห็นวาผลของอัตราเรงซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนเข็มและความเร็วเรือ สามารถลดให
นอยลงไดเม่ือทําใหคาบของการกวัดแกวงเปน 84 นาทีโดยประมาณ เทากับคาบการแกวงของลูกตุม
ธรรมดาซึ่งมีความยาวเชือกเทากับรัศมีของโลกเรียก  Schuler Pendulum ซ่ึงมีการนําหลักการน้ีไป
ประยุกตใชกับ ระบบเดินเรือความเฉื่อย (Inertial Navigation Systems : INS) ทั้งหมด เข็มทิศไจโรมีใช
อยูบนเรือใหญเกือบทุกลําในปจจุบัน นอกจากการใชสําหรับการถือทายเรือไปในทิศที่ตองการแลว ยังใช
สําหรับกําหนดแนวด่ิงเพ่ือแสดงขอมูลการโคลงของเรือสําหรับอุปกรณตรวจวัดในการเดินเรือ        
ดาราศาสตร และเปนอุปกรณประกอบพ้ืนฐานของระบบเดินเรือความเฉื่อยอีกดวย  
 มีกฎธรรรมชาติ 4 ขอที่นํามาประยุกตใชกับการทํางานของเข็มทิศไจโร สองขอแรกเปน
คุณสมบัติตามธรรมชาติของ ไจโรสโคป (Gyroscope) หรือ ลูกขางหมุน คือความเฉื่อยของไจโรสโคป  
(Gyroscopic Inertia) ในอวกาศ และ การเซ (Precession)  ขอที่สามและสี่สัมพันธกับโลก คือ การหมุน
รอบตัวเอง  และแรงโนมถวงของโลก ปฏิสัมพันธของปรากฏการณธรรมชาติเหลาน้ีจะไดอธิบายใหทราบ
โดยยอ เพ่ือใหสามารถทําความเขาใจหลักการพ้ืนฐานของเข็มทิศไจโร ที่สําคัญคือ เพ่ือใหตระหนักถึง
ขีดจํากัดของความละเอียดถูกตองในทางใชการ และสาเหตุตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนตาม 
ธรรมชาติของไจโรสโคปเมื่อนํามาใชเปนเข็มทิศในสภาพแวดลอมบนเรือ 
 
พ้ืนฐานของไจโรสโคป 
 วัตถุซ่ึงหมุนดวยความเร็วสูงอยางอิสระในสามแกน คือ ไจโรสโคป หรือ ลูกขางหมุน ซ่ึงมาจาก
คําในภาษากรีกวา Gyro หมายถึงหมุน และ Scopien หมายถึงเห็น สาธิตใหเห็นไดโดยการหมุนวงลอ
หนักที่ติดตั้งอยูกับ วงกระดก (Gimbals) สามวงประกอบกันทํามุม 90° สามแกน แสดงใหเห็นในรูปที่ 
10 - 1  อันแรก (1) คือ แกนหมุน (Spin Axis) ทําหนาที่รองรับวงลอ  หรือ ลูกขางหนักใหหมุนรอบ
ตัวเอง สองแกนที่เหลือชวยใหแกนหมุนแรกสามารถชี้ไปในทิศทางใด ๆ ก็ได  อันที่สอง (2) คือ แกน
ระดับ (Horizon Axis)  หรือแกนใน และอันที่สาม (3) คือ แกนด่ิง (Vertical Axis) หรือแกนนอก ดวย
การจัดตัวในลักษณะดังกลาวทําใหไจโรสโคปสามารถเคลื่อนตัวไดอยางอิสระสามทิศทาง 
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                                    รูปที่ 10 - 1  ไจโรสโคปแสดงใหเห็นแกนหมุน (1) แกนระดับ (2) 
                                                      และ  แกนด่ิง (3)  
 
 
 
 
ความเฉื่อยของไจโรสโคป   
 กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 1 ของนิวตันกลาววา วัตถุที่กําลังเคลื่อนที่จะรักษาความเร็วคงที่ในแนว
เสนทางเดิมเสมอจนกวาจะมีแรงจากภายนอกมากระทํา ดังน้ันถาสามารถสรางไจโรสโคปที่ปราศจาก
ความคลาดเคลื่อนใด ๆ ทางกลไก ไมมีความฝดที่แบริงรับเพลาแกนหมุน หรือแกนของวงรักษาระดับ
ทั้งหมด  เม่ือนําไปหมุนในสูญญากาศที่ปราศจากความฝดเน่ืองจากอากาศ  การหมุนจะเปนไปอยาง
ตอเน่ือง แกนหมุนจะช้ีไปในทิศทางคงที่ในอวกาศ และรักษาแนวขนานกับตําแหนงเริ่มตนเม่ือมีการ
เคลื่อนที่คร้ังแรก และตัวลูกขางก็จะหมุนไปตลอดกาล แตในความเปนจริงแลวเหตุการณน้ีไมอาจเกิดขึ้น
ไดอยางสมบูรณ แมวาจะมีการเดินมอเตอรไฟฟาชวยการหมุนตอเน่ืองไปเปนเวลาหลายเดือนก็ตาม  
ความเฉื่อยของไจโรสโคปทําใหลูกขางหมุนตัวอยูในระนาบเดิมเสมอ และยังตอตานแรงใด ๆ ก็ตามที่
พยายามเปลี่ยนระนาบของการหมุนตัว กําลังของแรงตานนี้ขึ้นอยูกับ โมเมนตความเฉ่ือย (Moment of 
Inertia) และความเร็วในการหมุนของลูกขาง 
 แบบจําลองพ้ืนฐานของไจโรสโคป ตามรูปที่ 10 - 2 แสดงใหเห็นวา เม่ือลูกขางหมุนอยาง
ตอเน่ืองดวยความเร็วที่เหมาะสม ถาจับแทนไจโรสโคปใหเอียงเล็กนอยแลวลูกขางหมุนยังคงรักษา
ระนาบการหมุนเดิมไวเสมอ ไมวาขยับแทนน้ีไปมาลักษณะใดก็ตาม การปรับตัวของวงรักษาระดับ  
แบบจําลองงาย ๆ น้ีแสดงถึง ความเฉื่อยของไจโรสโคป (Gyroscopic Inertia) และ การเซ (Precession) 
 
 
 
 
                                                         
 
 
 
 

รูปที่ 10 - 2  ความเฉื่อยของไจโรสโคปและการเซ 

(1) แกนหมุน (2) แกนระดับ 

(3) แกนดิ่ง 
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การเซ   
 ถามีแรงมากระทําตอแกนหมุนของลูกขาง แกนดังกลาวจะไมเปลี่ยนทิศทางไปตามแรงที่มา
กระทํา แตจะเคลื่อนตัวไปในทิศทาง 90° กับแรงนั้น ปฏิกริยาดังกลาวน้ีเรียกวา การเซ (Precession)  
ซ่ึงเปนคุณสมบัติของไจโรสโคป ที่เปนสาเหตุใหแกนหมุนมีการเปลี่ยนทิศทางเม่ือมี แรงบิด (Torque) 
หรือแรงใด ๆ มากระทําตอไจโรสโคป ปรากฏการณธรรมชาติที่วาน้ีคนพบโดย Foucault นักฟสิกสชาว
ฝรั่งเศส  รูปที่ 10 - 3 (ก) แสดงใหเห็นการเซเม่ือมีแรงมากระทําพยายามใหเกิดการหมุนรอบแกนระดับ  
แรงบิดที่ใสเขาไปน้ันจะพบกับแรงตาน ดังน้ันแทนที่ลูกขางจะตอบสนองตอแรงบิดโดยการโดยการหมุน
ตัวรอบแกนระดับ กลับมีการเซรอบแกนดิ่งแทนในทิศทาง P ดังรูป  ลูกศรกํากับอักษร T แสดงทิศทาง
ของแรงบิดที่มากระทํา ทํานองเดียวกันในรูปที่ 10 - 3 (ข) ถามีแรงบิดมากระทํารอบแกนด่ิงในทิศทาง
ของ T ตัวลูกขางหมุนจะเซหรือหมุนรอบแกนระดับในทิศทาง P วิธีที่สะดวกในการจําวาการเซจะเกิดขึ้น
ในทิศทางใดก็คือ เพงเล็งไปที่แรงกดหรือแรงบิดเสมือนกับวาเกิดขึ้น ณ จุดหน่ึงตรงขอบลอลูกขางที่
แสดงไวดวยจุดดําในรูปที่ 10 - 3 (ก) และ ข) ซ่ึงจุดน้ีจะไมเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของแรงกด 
แตจะเคลื่อนไปเปนมุม 90° เลยออกไปตามทิศทางการหมุนของลอลูกขาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 - 3  การเซของไจโรสโคป 
 
ผลกระทบจากการหมุนรอบตัวเองของโลก 
 ตามที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอกอนวา ทิศทางของแกนหมุนวางตัวแนวเดิมเสมอในอวกาศ
เน่ืองจากความเฉื่อยของไจโรสโคป อาจจินตนาการความเฉื่อยในอวกาศไดวาคืออาณาบริเวณที่ซ่ึง
ผลรวมของอัตราเรงทั้งปวง และแรงเนื่องจากแรงโนมถวงมีคาเปนศูนย เพ่ือวัตถุประสงคในการสาธิต 
ถาใหแกนหมุนชี้ตรงไปยังดาวฤกษดวงหนึ่ง แกนนี้จะยังคงชี้ไปยังดาวดังกลาวเสมอในระหวางการ
เคลื่อนตัวของไจโรสโคปที่ปรากฏแกสายตาผูตรวจที่อยูในอวกาศ 
 สําหรับผูตรวจที่อยูบนพ้ืนโลกกลับมองเห็นแกนหมุนปรากฏเปลี่ยนทิศทางไปเร่ือย ๆ ในขณะที่
โลกหมุนรอบตัวเองไปทางทิศตะวันออก  ตามที่แสดงในรูปที่ 10 - 4 เห็นไดวาเม่ือโลกหมุนรอบตัวเอง 

P 

T 

แกนดิ่ง 

แกนระดับ 

แกนดิ่ง 

แกนระดับ 

T 

P 

(ก) (ข) 

จุดดํา 

 10 - 3 (
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รูปที่ 10 - 4  การวางตวัของไจโรสโคปในอวกาศ 
 
หน่ึงรอบนั้น  ทิศทางของแกนหมุนซึ่งสัมพัทธกับโลกก็เคลื่อนตัวครบ 360° เชนกัน เห็นไดอยางชัดเจน
วาถานําไจโรโคปมาใชเปนเข็มทิศที่ชี้ทิศเหนือจริงที่สัมพัทธกับโลกแลว ตองใหแรงบิดไปกระทําตอ
ลูกขางหมุน เพ่ือใหเกิดกระบวนการพอดีในทิศทางตรงกันขามกับการเคลื่อนที่ปรากฏท่ีมีสาเหตุมาจาก
การหมุนรอบตัวเองของโลก  ในรูปที่ 10 - 5 พิจารณากรณีที่ไจโรสโคปอยู ณ บริเวณเสนศูนยสูตรโดย
ใหแกนหมุนชี้ไปในทิศตะวันออกและตะวันตก จากจุดหน่ึงในอวกาศเหนือขั้วโลกใต  ตําบลที่สัมพัทธ
ของไจโรสโคปกับโลกแสดงใหเห็นในคาบ  24 ชั่วโมง  ถาผูตรวจอยูบนผิวโลกไจโรสโคปจะปรากฏให
เห็นวาหมุนรอบแกนระดับดวยความเร็วเทากับการหมุนของโลก แตทิศทางการหมุนตรงขามกัน ผลที่
เกิดขึ้นนี้เรียกวา อัตราการหมุนรอบแกนระดับ (Horizontal Earth Rate)   ในทํานองเดียวกันถานําเอา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 - 5  อัตราการหมุนรอบแนวระดับ 

การหมุนของโลก 

เร่ิมตน 

ข้ัวโลกใต 
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ลูกขางหมุนมาไวที่ขั้วโลกเหนือหรือใตโดยมีลักษณะของแกนระดับดังแสดงใหเห็นในรูปที่ จะ
เห็นไจโรสโคปปรากฏหมุนรอบแกนด่ิง  ผลที่เกิดขึ้นนี้เรียกวา อัตราการหมุนรอบแกนด่ิง (Vertical 
Earth Rate) สําหรับตําแหนงใด ๆ ระหวางขั้วโลกและเสนศูนยสูตรจะเห็นไจโรสโคปปรากฏหมุนตัว
ก้ําก่ึงระหวางรอบแกนระดับและด่ิงดังที่เห็นในรูปที่ 10 - 4  ซ่ึงขนาดสัมพัทธของอัตราการหมุนรอบแกน
ระดับและแกนดิ่งเปนฟงกชั่นกับคาละติจูด  ผลของอัตราหมุนรอบแกนระดับมีคาสูงสุดที่เสนศูนยสูตร
และเปนศูนยที่ขั้วโลก โดยผันแปรตามคา Cosine ของละติจูด  ผลของอัตราการหมุนรอบแกนด่ิงจะผัน
แปรตามคา Sine ของละติจูด  โดยมีคาสูงสุดที่ขั้วโลกและเปนศูนยที่เสนศูนยสูตร  โดยท่ัวไปแลวอัตรา
การหมุนรอบแกนระดับเปนสาเหตุใหไจโรสโคปเกิดการเอียงตัว และอัตราการหมุนรอบแกนด่ิงเปน
สาเหตุของการขยับตัวของแอซิมัทเม่ือคิดเทียบกับโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 - 6  อัตราการหมุนรอบแกนด่ิง 
 
ผลจากแรงโนมถวงของโลก 
 อัตราการหมุนรอบแกนระดับเปนเหตุใหแกนหมุนของไจโรสโคปมีการเอียงตัวเม่ือคิดสัมพัทธกับ
พ้ืนผิวโลก สวนผลจากการเซเมื่อมีแรงหรือแรงบิดมากระทําไดบรรยายไวอยางยอ ๆ มากอนหนาน้ีแลว 
แรงกระทําเหลาน้ีตอไจโรสโคปตางใหผลเชนเดียวกันเสมอ ไมวาแรงกล  แรงโนมถวงของโลก หรือจาก
อัตราเรง  มีการใชแรงโนมถวงควบคุมใหแกนหมุนชี้ไปตามแนวระนาบเหนือใตเสมอสําหรับไจโรสโคป 
ชนิดตุมนํ้าหนักถวง แสดงใหเห็นอยางงาย ๆ ดังรูปคือ ไจโรสโคปซึ่งบรรจุอยูในทรงกลมกลวงโดยให
แกนหมุนอยูในแนวระดับโดยวางตัวในทิศตะวันออก - ตะวันตก มีตุมน้ําหนักถวงที่ดานลางของทรงกลม
ตามรูปที่ เม่ือโลกหมุนรอบตัวเอง  แกนหมุนซึ่งอยูคงที่ในอวกาศ  มีแนวโนมที่จะเอียงทํามุมกับ
แนวระดับ โดยปลายแกนดานตะวันออกยกตัวสูงขึ้น  ตุมนํ้าหนักถวงที่อยูดานลางของทรงกลมจะยกตัว
ขึ้นตานกับแรงโนมถวง เกิดแรงบิดรอบแกนระดับของไจโรสโคปดังที่เห็นในตําแหนง B ของรูปที่ 10 - 7   
แรงบิดน้ีทําใหเกิดการเซรอบแกนระดับและเปนเหตุใหแกนหมุนของลูกขางหมุนวางตัวกับแนวแกนหมุน

แกนดิ่ง 

เสนศูนยสูตร 

ข้ัวโลกเหนือ 

แกนหมุน 

 10 - 6

 10 - 7
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ของโลกตามแนวทิศเหนือ - ใต ดังที่เห็นในตําแหนง C ตามรูปที่ 10 - 7  เม่ือการวางตัวดังกลาวเกิดขึ้น
แลวไมมีทางที่ดานลางของทรงกลมซ่ึงมีตุมนํ้าหนักถวงจะยกตัวขึ้นและทําใหเกิดการเซตอไปอีก        
ไจโรสโคปในขณะนี้จึงทําตัวเสมือนเครื่องชี้ทิศอยางหยาบ ๆ หรือเข็มทิศไจโรน่ันเอง ระบบเข็มทิศซ่ึง
ควบคุมดวยแรงโนมถวงนี้มีรายละเอียดการออกแบบท่ีหลากหลายซึ่งจะอธิบายในหัวขอถัดไป  โดยอาจ
แบงไดกวาง ๆ เปนแบบมี และไมมีตุมนํ้าหนักถวงตามแตกลไกที่ใช  แบบลาสุดใชแรงโนมถวงไฟฟาใน
การควบคุม อยางไรก็ตามเม่ือนําเข็มทิศไจโรมาใชจริงจําเปนตองมีเคร่ืองประกอบอ่ืนเพ่ิมเติมอีกคือ 
เคร่ืองหนวง เคร่ืองชดเชยละติจูดและอัตราเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 - 7  ผลของแรงโนมถวงที่มีตอไจโรสโคป 
 
เข็มทิศไจโรมูลฐาน 
 องคประกอบสําคัญของเข็มทิศไจโรประกอบดวย ไจโรสโคปหนึ่งชุดหรือมากกวาสําหรับเปน
เคร่ืองชี้ทิศ แผนเข็มทิศ ตัวเรือนเข็มทิศ  พรอมเคร่ืองประกอบอ่ืน ๆ ทั้งกลไกและไฟฟาที่ประดิษฐขึ้นมา
โดยประยุกตใชกฎธรรมชาติตามที่ไดบรรยายมาในหัวขอกอนหนาน้ี ที่จะกลาวถึงตอไปน้ีเปนวิธีพ้ืนฐาน
สําหรับระบบที่ไมใชตุมนํ้าหนักถวง เชน เข็มทิศไจโรรุนเกาของบริษัท Sperry สวนระบบที่ใชตุมนํ้าหนัก
ถวงเชนของบริษัท Arma และผูผลิตอ่ืน ๆ ในยุโรปโดยใหผลลัพธที่เหมือนกันทุกประการ 
 วิธีการแบบหนึ่งที่ใชการเซของไจโรสโคปเพ่ือใหชี้ทิศเหนือแสดงใหเห็นในรูปที่ 10 - 8 มีสอง
ภาชนะที่มีทอเชื่อมตอกันผานทางดานลางของโครงไจโรสโคป อันหนึ่งอยูทางเหนืออีกภาชนะอยูทางใต
ของไจโรสโคป ภาชนะบรรจุไวดวยปรอทในระดับที่ซ่ึงทําใหนํ้าหนักที่อยูเหนือและใตแกนหมุนมีคา
เทากัน จึงเปนเข็มทิศไจโรชนิดไมมีตุมนํ้าหนักถวง ระบบที่มีภาชนะเชื่อมตอกันดวยทอน้ีเรียกวา 
ปรอทขีปนะ (Mercury Ballistic) ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวใช 4 ภาชนะวางตัวสมมาตรกัน  

แรงโนมถวง 

แรงโนมถวง 

แรงโนมถวง 

A 

 B 

C 

N 

S 

E 

W 

N N 

S 

E 

W 

S 

E 

W 
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รูปที่ 10 - 8  ปรอทขีปนะและเสนทางการชี้ของแกนหมุนรูปวงรีเม่ือไมมีการถวง 
 

สมมุติวาแกนหมุนวางตัวอยูในแนวระดับแตชี้คอนไปทางตะวันออกจากทิศเหนือ เม่ือโลก
หมุนรอบตัวเองไปทางตะวันออก แกนหมุนจะพยายามรักษาทิศทางของมันในอวกาศไว กลาวคือ
ปรากฏใหเห็นวามันชี้ตามจุด ๆ หน่ึง เชน ดาวฤกษที่กําลังโผลพนขอบฟาดานตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือ
เทียบกับโลก  ภาชนะทางดานเหนือจะยกตัวขึ้นและปรอทบางสวนจะไหลไปยังภาชนะดานใตดวย
อํานาจของแรงโนมถวง ทําใหดานใตมีนํ้าหนักมากกวาดานเหนือ เกิดแรงกระทําที่ดานลางโครงบรรจุ
ลูกขาง ณ จุด A  ถาลูกขางกําลังหมุนตามทิศทางในรูปที่ 10 - 8  ปลายดานเหนือของแกนหมุนจะเซ
อยางชา ๆ ไปทางตะวันตกตามเสนทางรูปวงรี  เม่ือทับกับเสนเมริเดียนแลวการเอียงขึ้นก็ถึงจุดสูงสุด  
แตการเซยังคงดําเนินตอไปทําใหแกนหมุนเคลื่อนผานเมริเดียนและลดระดับต่ําลง ในขณะท่ีโลกก็
หมุนรอบตัวเองอยางตอเน่ือง  เม่ือการทรุดต่ําลงจนกระทั่งมาถึงจุดที่แกนหมุนอยูในแนวระดับอีกคร้ัง
หน่ึง  ปรอทสวนเกินก็จะไหลยอนกลับไปยังภาชนะบรรจุดานเหนือและอาการเซก็สิ้นสุดลง  แตเม่ือการ
จมตัวลงยังคงดําเนินตอไปเนื่องจากการหมุนรอบตัวเองอยางตอเน่ืองของโลก ปรอทสวนเกินก็จะไหลไป
สะสมอยูที่ภาชนะดานเหนือ  เกิดอาการเซยอนทิศทาง  ทําใหแกนหมุนเคลื่อนตัวอยางชา ๆ กลับไปยัง
ตําแหนงเดิมที่สัมพัทธกับโลก ตามเสนทางที่แสดงใหเห็นทางดานขวาในรูปที่ 10 - 8  การเคลื่อนที่ครบ
หน่ึงรอบวงรีกินเวลาประมาณ 84 นาที เทากับคาบเวลาของ Schuler ตามที่กลาวมาแลว 
 เสนทางของวงรีมีความสมมาตรกับเมริเดียน และถาคิดวาปราศจากซ่ึงแรงเสียดทานแลวก็จะ
เปนปรากฏการณที่ซํ้ารอยเดิมไมมีสิ้นสุด เวนเสียแตวาจะมีการหนวงการกวัดแกวงที่เกิดขึ้นน้ี วิธีการ
หน่ึงที่ใชกันคือเปลี่ยนจุดของแรงกระทําจากปรอทขีปนะ  ดังน้ันถาแรงกระทําไมอยูในระนาบด่ิง แต
กลับไปอยู ณ จุดคอนไปทางตะวันออกเล็กนอยดังเชนจุด B ในรูปที่ 10 - 8 จะทําใหอาการเซของแกน
หมุนเปลี่ยนไปเปนเสนกนหอยในรูปที่ 10 - 9 และทายที่สุดก็จะกวัดแกวงอยูบริเวณใกลเมริเดียน ทําให
ในขณะน้ีไจโรสโคปชี้ไปทางทิศเหนือและนํามาใชเปนเข็มทิศได  เข็มทิศบางเรือนมีวิธีการสําหรับการ
เปลี่ยนจุดที่ใหแรงมากระทําอัตโนมัติ ในชั่วขณะที่เรือมีการเปลี่ยนเข็มหรือความเร็วมาก ๆ  เพ่ือปองกัน
มิใหมีความคลาดเคลื่อนชั่วคราวเกิดขึ้น 

ภาชนะทางใต ภาชนะทางเหนือ 
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รูปที่ 10 - 9  เสนทางการชีข้องแกนหมุนเม่ือมีการถวง 
 
อีกวิธีการหน่ึง ที่ใชสําหรับหนวงการกวัดแกวงที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกคือ การลด

อาการเซของไจโรสโคปชนิดใชตุมนํ้าหนักถวง ในชั่วขณะที่แกนหมุนกําลังเขาใกลเมริเดียน อีกวิธีการท่ี
ทําใหบรรลุผลดังกลาวเชนกันคือ การใหนํ้ามันไหลจากถังหนวงการกวัดแกวงดานหนึ่งไปยังถังอีกดาน
หน่ึง ซ่ึงจะชวยใหเกิดการตอตานการเคล่ือนที่ออกนอกศูนยตุมนํ้าหนักถวงอันเปนตนเหตุของการเซ  
ดังน้ีแลวการกวัดแกวงทั้งหมดจะถูกหนวงไวอยางสิ้นเชิงโดยประมาณที่ 1.5 เทาของการกวัดแกวง 
 รายละเอียดของเข็มทิศไจโรแตละเครื่องแตกตางกันไปแตละรุน โดยจะบอกรายละเอียดตาง ๆ 
ไวในคูมือประจําเคร่ือง เข็มทิศไจโรรุนใหม ๆ มีการคิดคนวิธีวัดการเอียงของแกนหมุนลูกขาง เม่ือเทียบ
กับแกนด่ิงและแกนระดับ ซ่ึงสิ่งน้ีทําใหไมมีความจําเปนตองใชตุมนํ้าหนักหรือปรอทขีปนะในการสราง
แรงบิดและการหนวง 
 เข็มทิศไจโร  Sperry Mark 19 เปนรุนหน่ึงที่บรรลุวัตถุประสงคขางตน  ดวยการใชเคร่ืองมือ
พิเศษทางอิเล็กทรอนิกสในการปรับแตง โดยทําหนาที่สงสัญญาณไฟฟาตามขนาดความแรงที่สอดคลอง
กับความเอียงที่เกิดขึ้น สวนรับแรงโนมถวงและแกนหมุนของลูกขางอยูขนานกันและประกอบเขาดวยกัน
อยางม่ันคง สัญญาณไฟฟาที่สงออกไปโดยสวนรับแรงโนมถวงจะถูกขยายใหแรงขึ้นและสงไปยังเคร่ือง
สรางแรงบิดซ่ึงควบคุมการเซของลูกขางหมุน 
 คําบรรยายอยางละเอียดของระบบตาง ๆ ที่ใชอุปกรณรับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
ของระดับกระแสไฟฟา ตุมนํ้าหนักพิเศษ และหนวยรับสัญญาณแมเหล็กไฟฟาสําหรับตรวจวัดการ
วางตัวของลูกขางหมุน รายละเอียดเหลาน้ีอยูในคูมือประจําเข็มทิศไจโรแตละเครื่อง 
 โดยหลักการพ้ืนฐานแลว เข็มทิศไจโรคือลูกขางหมุนที่มีอุปกรณใหแรงบิดและตรวจจับอาการ
ของไจโรสโคป เพ่ือใหมีอาการเซไปในลักษณะที่ทําใหแกนหมุนวางตัวขนานกับเมริเดียนในหวงเวลาท่ี
พอเหมาะภายหลังจากที่ไดเริ่มเดินลูกขางใหหมุนตัวแลว และยังตองสามารถกลับคืนมายังแนวเมริเดียน
ไดอยางรวดเร็วหลังจากที่มีการขยับผิดทิศทางไป ไจโรสโคปจะมีการเซไปรอบแกนด่ิงในอัตราและ
ทิศทางที่เหมาะสม เพ่ือขจัดผลกระทบอันเกิดจากการหมุนของโลก แกนหมุนน้ันจะวางตัวอยูในแนว
ระดับเสมอโดยขนานแนวเมริเดียน และคอยรักษามิใหมีการกวัดแกวงออกนอกแนวเมริเดียนไป 
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องคประกอบของเข็มทิศไจโร 
 เข็มทิศไจโรสมัยใหมทั้งระบบประกอบไปดวย แมเข็มทิศ (Master Unit)  แผงควบคุม (Control  
Cabinet) หนวยจายพลังงาน (Power Supply Unit) หนวยชดเชยความเร็ว (Speed Unit) ระบบไฟฟา
สํารอง (Auxiliary Electrical Transmission) และสัญญาณเตือน (Alarm Units) 
 แมเข็มทิศ (Master Unit) ถือเปนหัวใจของระบบเข็มทิศ  เปนที่บรรจุไจโรสโคป  หรือ ลูกขาง
หมุน ซ่ึงทําหนาที่ชี้ทิศเหนือ เข็มทิศรุนใหมที่ซับซอนแมเข็มทิศยังประกอบไปดวย อุปกรณหาแนวด่ิงที่
มีความไว วงรักษาระดับ และวงจรไฟฟา แผงควบคุม (Control Cabinet) เปนเสมือนระบบประสาทของ
ทั้งระบบ ประกอบไปดวยวงจรไฟฟาสําหรับการคํานวณและขยายสัญญาณ ตอนหนาแผงมีปุมควบคุม 
มาตรวัด และหนาปดตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของเข็มทิศ 
 เรือขนาดใหญในปจจุบันถือกันเปนมาตรฐานวาตองมีเข็มทิศไจโรสองเรือน เรือนหนึ่งสําหรับใช
เปนเคร่ืองหลักและอีกเรือนใชเปนเคร่ืองสํารอง แตสําหรับเรือขนาดเล็กมักติดตั้งไวเพียงเรือนเดียว  
นอกจากนั้นยังตองมี เข็มทิศไจโรยอย  (Gyro Repeater) ในจํานวนที่พอเพียงแกการใชงานในการ
เดินเรือโดยที่บริเวณพังงาถือทายควรมี 2 เรือนที่ตางแสดงผลแมเข็มทิศของตนเองเพื่อการเปรียบเทียบ
และตรวจสอบซึ่งกันและกัน เข็มทิศไจโรยังนํามาใชควบคุมหางเสือในเครื่องถือทายอัตโนมัติใหเรือเดิน
ไปในเข็มที่ตองการ ทําใหเข็มทิศไจโรทําหนาที่ประหนึ่งพนักงานถือทายอีกดวย เข็มทิศไจโรยอยไดรับ
การติดตั้งที่ปกดานกราบซายและขวาของสะพานเดินเรือเพ่ือใชในการหาแบริงจริงของวัตถุ และในกรณี
ที่เข็มทิศไจโรลมก็ยังสามารถใชเข็มยอยน้ีตางเข็มใบไดโดยใชวงเข็มดานนอกที่ขอบหนาปดซ่ึงชี้ทิศหัว
เรือศูนยองศาอยูเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 10 - 10  องคประกอบพ้ืนฐานของเขม็ทิศไจโร 

แมเข็มทิศ 

แผงควบคุม 

หนวยจายพลังงาน 

สัญญาณเตือน 
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ระบบสงขอมูลทิศทางของเข็มทิศไจโร 
 คุณสมบัติสําคัญประการหนึ่งของระบบเข็มทิศไจโรคือแมเข็มทิศสามารถสงขอมูลทิศหัวเรือดวย
สัญญาณไฟฟาไปยังเข็มทิศเรือนยอย ณ จุดที่หางไกลจากเรือนเข็มได ในเข็มทิศรุนใหมยังใชบอก
อาการโคลงเคลงของเรือ  ขอมูลตาง ๆที่กลาวน้ีใชสําหรับการเดินเรือ และยังอาจสงไปยังอุปกรณที่
สําคัญในการเดินเรืออ่ืน ๆ อีก เชน โซนาร เรดาร เปนตน 
 
เข็มทิศไจโรยอย 
 เข็มทิศไจโรยอย  (Gyro Repeater) คืออุปกรณไฟฟาที่รับสัญญาณจาก  แมเข็มทิศ (Master 
Unit) มาแสดงผลในที่ ตาง ๆ ผานทางสายเคเบิล โดยมีสวนประกอบหลักคือ แผนเข็มทิศซ่ึงยึดติดกับ
แกนหมุนมอเตอรไฟฟา และมอเตอรรับสัญญาณทิศทางซ่ึงสงมาจากแมเข็มทิศ ดูโดยภาพรวมแลวเกือบ
เหมือนกับเข็มทิศแมเหล็กธรรมดาทุกประการ ที่แตกตางคือสามารถนําไปติดตั้ง ณ ที่ใดและลักษณะใดก็
ได เชน ติดตั้งกับผนังเรือ หรือในเรือนเข็มทิศเปนตน ตามแตการออกแบบและความตองการของผูใช 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 - 11 เข็มทิศไจโรยอยและอุปกรณประกอบ 
  

กระจกบังแสง ปริซึม 

เสนหัวเรือ 

วงแบริงสัมพัทธ 

วงแอซิมัท 

แผนเข็ม 

หมอเข็ม 

มอเตอรขับแผนเข็ม แทนรองรับหมอเข็ม 

บาวงรักษาระดับวงนอก 

วงรักษาระดับวงนอก 

บาวงรักษาระดับวงใน 
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 เข็มทิศไจโรยอยสวนใหญมีขีดความสามารถในการปรับตัว ใหชี้ทิศเดียวกันกับแมเข็มทิศโดย
อัตโนมัติ ดังน้ันเม่ือใดก็ตามที่เกิดการคลาดเคลื่อนทิศไมตรงกันเนื่องจากไฟฟาดับไปชั่วขณะ เม่ือไฟฟา
กลับมาเปนปกติ ก็มีการปรับแตงทิศใหตรงกันระหวางเข็มทิศไจโรยอยและแมเข็มทิศโดยอัตโนมัติ  ตัว
เข็มทิศไจโรยอยตามปกติมักมีเคร่ืองหนวงเพ่ือปองกันการกวัดแกวงที่ไมพึงประสงคเม่ือเรือมีการเปลี่ยน
เข็มอยางฉับพลัน 
 เข็มทิศไจโรยอยเม่ือนํามาใชเปนเข็มทิศในการเดินเรือ แผนเข็มทิศทําขึ้นจากวัสดุโปรงแสงที่ให
แสงผานไดในปริมาณที่พอเหมาะ เขียนลวดลายและตัวเลขตาง ๆ ลงบนแผนเข็มดวยหมึกทึบแสง และ
ติดหลอดไฟแสงสวางไวใตแผนเข็ม ทําใหอานแผนเข็มไดอยางชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน แผนเข็ม
ยึดติดกับมอเตอรขับเพ่ือรับอาการจากแมเข็มทิศโดยแสดงทิศเดียวกัน แมเข็มทิศเรือนหนึ่งสามารถโยง
สายไปตอเข็มทิศไจโรยอยไดไมจํากัดจํานวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 - 12 แผนเข็มทิศไจโรยอย 
 

การเตรียมเพ่ือการใชงาน 
 ตามปกติแลวควรเดินเข็มทิศไจโรไวตลอดเวลาขณะที่เรืออยูในทะเล เข็มทิศสวนใหญมีอุปกรณ
จายไฟฟาสํารองในกรณีที่ไฟฟาในเรือดับ และมีสัญญาณเตือนเม่ือมีความผิดปกติเกิดขึ้น ระบบไฟฟา
สํารองจะทําการจายพลังงานใหแกเข็มทิศทันทีโดยอัตโนมัติ จนกวาการจายไฟฟาของเรือจะกลับเปน
ปกติ สําหรับการจอดเรือเทียบทาในชวงเวลานาน ๆ ใหหยุดการเดินเข็มทิศไจโรเพ่ือเปนการพักเคร่ือง  
อยางไรก็ดี ตนหนตองคํานึงถึงขอเท็จจริงไวเสมอวาอาจตองใชเวลาหลายชั่วโมงหลังการเดินเข็มทิศ   
ไจโร กวาที่ลูกขางจะหมุนไดรอบที่กําหนด วางตัวอยูในแนวเมริเดียนและชี้ทิศเหนือจริง หรือที่เรียกวา 
การนอนวัน ดังน้ันถาเรือจอดเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ก็ไมจําเปนตองหยุดเดินเข็มทิศไจโร 
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การแกคาละติจูด อัตราเร็ว และเข็ม 
 เม่ือเรือเดินในทะเล เคลื่อนตัวไปเหนือผิวโลก เข็ม ความเร็ว และละติจูดของเรือจะถูกเข็มทิศ  
ไจโรตรวจวัดไวในรูปของการเปลี่ยนแปลงอัตราการหมุนรอบแกนระดับและแกนดิ่ง แตทวาไจโรสโคปไม
อาจแยกแยะระหวางแรงที่เกิดจากการเคล่ือนตัวของเรือ และแรงจากการหมุนของโลกได  ในขณะที่ถือ
เข็มตะวันออกหรือตะวันตกเกือบไมมีผลกระทบใดเกิดขึ้นกับเข็มทิศไจโร มีเพียงการบวกหรือลบอัตรา
การหมุนของโลกเขาไปเทาน้ัน การเคล่ือนไหวนี้อยูในระนาบของลูกขางในขณะที่แกนหมุนวางตัวอยูใน
แนวเมริเดียน ดังน้ันจึงไมมีการเซเกิดขึ้น แตเม่ือเรือเดินขึ้นไปทางเหนือหรือใตจะทําใหเกิดผลกระทบ
มากท่ีสุดตอการแสดงผลของเข็มทิศ ในเข็มทิศไจโรรุนเกาการชดเชยความคลาดเคลื่อนเน่ืองจาก
อัตราเร็วและละติจูด ทําไดโดยการใสแรงบิดเขาไปดวยการใชมือ ซ่ึงโดยทั่วไปแลวใชการแตงเข็มชี้ที่
สเกลอัตราเร็วและละติจูด การชดเชยเข็มน้ันใชลูกเบี้ยว Cosine ที่อยูในเคร่ืองซึ่งถูกขับโดยอัตโนมัติ
ดวยเข็มทิศเอง เข็มทิศไจโรรุนใหม ๆ ตนหนไมจําเปนตองแกคาอัตราเร็วและละติจูดดวยตนเอง  
เน่ืองจากที่แผงควบคุมมีเคร่ืองคํานวณซึ่งกําเนิดสัญญาณไฟฟาเปนแรงบิดไปใหแกไจโรสโคปโดย
อัตโนมัติ เคร่ืองคํานวณไดรับคาอัตราเร็วโดยตรงจากล็อกวัดความเร็ว และเข็มทิศก็จะปรับแตงทิศหัว
เรือดวยตนเอง เคร่ืองคํานวณทําการตั้งคาละติจูดที่เหมาะสม นับแตเร่ิมเดินเคร่ืองและแสดงคาละติจูดให
ทราบอยางตอเน่ือง จากน้ันสงสัญญาณแรงบิดเพ่ือการชดเชยไปยังลูกขางหมุน 
 
เข็มทิศไจโร Sperry Mark 19 Mod 3 
 เข็มทิศน้ีผลิตโดยบริษัท Sperry ประเทศสหรัฐอเมริกา นิยมใชกันแพรหลายในเรือขนาดใหญ 
เคร่ืองประกอบดวยลูกขางหมุน 2 ลูก คือ ลูกขางเมริดียน (Meridian Gyro) และ ลูกขางรอง (Slave 
Gyro) และอุปกรณควบคุม  ทั้งระบบแบงออกเปน 4 องคประกอบหลัก  คือ (1) แมเข็มทิศ (Master 
Compass) (2) แผงควบคุม (3) อุปกรณสัญญาณเตือนเม่ือมีความผิดปกติ และ (4) หนวยจายไฟฟา
สํารอง (รูปที่ 10 - 10) 
 ลูกขางหมุนทั้งสองลูกอยูใน สวนรับอาการจากแรงตางๆ (Sensitive Element) แกนหมุนของ
ลูกขางเมริเดียน (Meridian Gyro) วางตัวในแนวเดียวกันกับเมริเดียนของโลก เชนเดียวกับเข็มทิศไจโร
ทั่วไป ลูกขางรอง (Slave Gyro) ติดตั้งอยูบน Phantom หรือแทนรองรับเดียวกัน แตทวาแกนหมุน
วางตัวอยูในแนวทิศ ตะวันออก - ตะวันตก องคประกอบที่วาน้ีนอกจากใชบอกแนวเมริเดียนแลวยังชวย
บอกแนวด่ิงที่แทจริงอีกดวย ซ่ึงเปนประโยชนในการประยุกตใชในวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ไดอีก การจัด
วางตัวลูกขางสองลูกตามที่กลาวน้ี อยานําไปสับสนปนเปกับวิธีการใชลูกขางหลายลูกในเข็มทิศไจโรของ
บริษัท Anschutz ประเทศเยอรมนี ซ่ึงใชลูกขางหมุน 2 - 3 ลูกเพ่ือการแสดงทิศเหนือจริง 
 แรงเนื่องจากแรงโนมถวง แทนที่จะกระทําโดยตรงในการควบคุมเข็มทิศ กลับเปนเพียงการสง
กระแสไฟฟาแบบพิเศษอยางออน ๆ ที่ อิงกับแรงโนมถวง  (Gravity Reference) ใหกําลังของ
สัญญาณไฟฟาที่เปนสัดสวนตรงกับความเอียงของแกนลูกขางหมุน เกิดแรงบิดตอแกนด่ิงหรือแกนระดับ
และกํากับใหเข็มทิศมีคาบเวลาและการหนวงไดตามตองการ หนวยของไจโรสโคปทั้งหมดถูกบรรจุไวใน 
ทรงกลมไจโร (Gyrosphere) ซ่ึงถือเปนหัวใจของลูกขางเมริเดียน  



เดินเรือ พลเรือโท จรินทร บุญเหมาะ                                                                                                เข็มทิศไจโร  หนา 187 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เข็มทิศไจโร Sperry Mark 23 Mod 0 
 เข็มทิศรุนนี้มีขนาดเล็กกะทัดรัด (รูปที่ 10 - 14) ทนทานตอสภาพแวดลอมที่มีความสั่นสะเทือน
ไดดี นิยมนํามาใชเปนเข็มทิศสํารองบนเรือใหญ มีสวนประกอบของเครื่องคือสวนควบคุมอิเล็กทรอนิกส 
และสวนลอยในน้ํามัน ใชกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกสควบคุมการชี้ทิศเหนือจริง เคร่ืองนี้ใชสัญญาณ
กระแสไฟฟาออน ๆ ที่ไดจากการรับแรงโนมถวงมาปรับแตงการชี้ทิศเชนเดียวกับแบบ Mark 19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 10 - 14 เข็มทิศไจโร Sperry Mark 23 Mod 0 

ลูกขางเมริเดียน (Meridian Gyro) 

ลูกขางรอง (Slave Gyro) 

แกนหมุน 
แครรับ 

วงด่ิง 

 เฟองแอซิมัทแฟนทอม 

แกนหมุน 

รูปที่ 10 - 13 ลูกขางหมุนสองลูกในเข็มทศิไจโร Sperry Mark 19 

แมเข็มทิศ 

ชุดแปลงไฟฟา สวนควบคุม 

ปุมปรับชดเชยความเร็ว สวิตชปดเปด 
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ขอไดเปรียบของเข็มทิศไจโร 
 เข็มทิศไจโรมีขอไดเปรียบเหนือเข็มทิศแมเหล็กคือ 

- ชี้ทิศเหนือจริง ตามแนวเมริเดียนภูมิศาสตร แทนที่จะเปนเมริเดียนแมเหล็ก 
- นําไปใชบริเวณใกลเคียงขั้วเหนือแมเหล็กได ในขณะที่เข็มทิศแมเหล็กไมอาจใชได 
- ไมมีผลกระทบเนื่องจากวัตถุที่เปนสารแมเหล็กซ่ึงอยูบริเวณใกลเคียง ซ่ึงในกรณีเข็มทิศ

แมเหล็กแลวจะลดกําลังที่ชี้ทิศทางลงอยางมาก 
- สามารถนํามาใชเปนเครื่องประกอบในการควบคุมอุปกรณการเดินเรือตาง ๆ ได        

ดีกวาเข็มทิศแมเหล็ก เชน เคร่ืองตราทางเรือ เคร่ืองบันทึกเข็ม และเครื่องถือทายอัตโนมัติ
เปนตน 

 
ขอจํากัดของเข็มทิศไจโร 
 แมจะมีขอไดเปรียบมากมายเหนือเข็มทิศแมเหล็กโดยปราศจากขอสงสัย เข็มทิศไจโรยุคใหม
ยังคงมีขอดอยบางประการตามลักษณะธรรมชาติของมันคือ 

- ตองการแหลงจายพลังงานไฟฟาที่สมํ่าเสมอ 
- ตองการความละเอียดและประณีตในการปรนนิบัติบํารุงเพ่ือใหเคร่ืองทํางานเปนปกติและช้ี

ทิศทางที่ถูกตอง 
- ความละเอียดถูกตองลดนอยลงเม่ือละติจูดอยูสูงกวา 75° 
อยางไรก็ตามแมจะมีขีดจํากัดตามที่กลาวมาแลวขางตน ถาไดรับการปรนนิบัตรบํารุงที่ถูกตอง 

เหมาะสมแลว เข็มทิศไจโรเปนอุปกรณที่มีความเชื่อถือไดสูงใหผลลัพทเปนที่นาพอใจ  แตสิ่งเหลาน้ีมิได
หมายความวานักเดินเรือจะละเลยเข็มทิศแมเหล็กไป  เม่ือใดก็ตามที่เข็มทิศไจโรทํางานไมปกติ นัก
เดินเรือผูรอบคอบยอมสามารถกลับไปใชเข็มทิศแมเหล็กที่มีการปรับแกดีแลว พรอมมีตารางดิวิเอชั่นไว
ใหใชงานอยูเสมอ 
 
ความคลาดเคลื่อน 
 เม่ือติดตั้งเข็มทิศไจโรไวบนฝง แรงที่มากระทํามีเพียงแรงโนมถวงและการหมุนของโลกเทาน้ัน 
แตเม่ือนําเข็มทิศมาติดตั้งบนเรือจะมีปจจัยประกอบอ่ืน ๆ เพ่ิมเขามา เชน การโคลงเคลง การหันเลี้ยว 
อัตราเร็วเหนือพ้ืนดิน เข็มที่กําลังถืออยู และละติจูดเปนตน  ปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีใหผลลัพธตางกันไปใน
เข็มทิศไจโรที่มีพ้ืนฐานการออกแบบตางกัน  ซ่ึงผูใชตองศึกษาจากรายละเอียดในคูมือประจําเคร่ืองถึง
ทฤษฎีที่นํามาใชกับเครื่องน้ัน ๆ  รวมทั้งคําอธิบายวิธีการปรับแตงความคลาดเคลื่อนทั้งแบบอัตโนมัติ 
และดวยมือ 
 
ความแมนยํา 
 แมวาจะมีการปรับแกคาตาง ๆ แลวก็ตาม เข็มทิศไจโรก็ยังคงไมสมบูรณอยูน่ันเอง อยางไรก็ดี
เข็มทิศไจโรยุคใหมที่ไดรับการปรับแกแลวความคลาดเคล่ือนมีไมเกิน 1° ซ่ึงตามปกติคาจะนอยกวาน้ี 
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และในทางปฏิบัติแลวถือวามีคาเปนศูนย  แตทั้งน้ีตองมีการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ ความคลาดเคลื่อน
เล็ก ๆ นอย ๆ ที่ปลอยไวเปนระยะเวลานาน ๆ ทําใหเรือเดินออกนอกเข็ม ความคลาดเคลื่อนสะสม
ขนาดใหญที่ตรวจไมพบ จะทําใหเกิดความลมเหลวของระบบ และนําเรือไปสูอันตราย 
 
การสอบเทียบกับเข็มทิศแมเหล็ก 
 เม่ือเรือเขาเข็มเดินทางแลว ตามชวงเวลาที่เหมาะสม ควรมีการสอบเทียบกันระหวางเข็มทิศ
แมเหล็ก แมเข็มทิศไจโร และเข็มทิศไจโรยอยอยางสมํ่าเสมอ แลวจดลงไวในสมุดบันทึกเปรียบเทียบ 
ดวยหลักปฏิบัติดังกลาว เม่ือใดก็ตามที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นไมวากับเข็มทิศเรือนใด ก็จะตรวจพบได
ทันที หรือเม่ือเข็มทิศไจโรลม ก็สามารถใชเข็มทิศแมเหล็กถือทายแทนไดในทันที 
 
การหาความคลาดเคลื่อนของเข็มทิศไจโร 
 แผนเข็มทิศติดอยูกับมอเตอรรับสัญญาณทิศทางจากแมเข็มทิศ ที่ขอบแผนแบงยอยเปนมุม
ระหวาง 0° - 360°  ทิศหัวเรือดูไดจากเลขที่ตรงกับ เสนหัวเรือ (Lubber’s Line) ซ่ึงขีดเปนเสนด่ิงสั้น ๆ 
ดานในหมอเข็มและวางตัวอยูในแนวขนานกับเสนกระดูกงู  เม่ือเรือมีการหันเลี้ยวเสนหัวเรือน้ีก็หัน
เปลี่ยนทิศตาม เห็นตัวเลขที่ขอบแผนเข็มเปลี่ยนตามไปดวย ใหระลึกไวเสมอวา เสนหัวเรือน้ันหมุน มิใช
แผนเข็มหมุน  แตจะปรากฏใหเห็นแกผูอยูบนเรือวาแผนเข็มน้ันหมุนผานเสนหัวเรือ ตัวเลข 0° บนแผน
เข็มชี้ทิศเหนือจริงเสมอถาไมมีความคลาดเคลื่อนของเข็มทิศ แตถาเข็มทิศมีความคลาดเคลื่อน เลข 0° 
จะไมแสดงทิศเหนือจริงแตเบี่ยงเบนไปทางซายหรือขวาจากเสนเมริเดียน ถา 0° อยูทางซายหรือ
ตะวันตกของเมริเดียน  ความคลาดเคลื่อนของเข็มทิศไจโร (Gyro Error : GE) คือตัวเลขความตาง
ระหวางทิศทั้งสองและกํากับดวยอักษร W ถา 0° อยูทางขวาหรือตะวันออกของเมริเดียน ความคลาด
เคลื่อนของเข็มทิศคือตัวเลขความตางระหวางทิศทั้งสองและกํากับดวยอักษร E 
 ควรถือไวเปนกฎวา ขณะที่เรือเดินอยูในทะเลใหตนหนควรหาความคลาดเคลื่อนของเข็มทิศ   
ไจโรอยางนอยวันละหนึ่งคร้ัง  แตน่ีเปนเพียงเกณฑต่ําสุดที่แนะนําเทาน้ัน นักเดินเรือผูรอบคอบยอมใช
ทุกโอกาสเทาที่มีในการตรวจสอบความถูกตองของเข็มทิศไจโร เคยมีกรณีการติดตื้นของเรือเกิดขึ้น และ
จากการตรวจสอบพบวาเข็มทิศไจโรมีความคลาดเคลื่อนโดยไมตรวจพบเปนเวลานานกวา 12 ชั่วโมง 
และในชั่วขณะที่เรือติดตื้นนั้นออกนอกเข็มถึง 110° หางจากที่เรือรายงานถึง 200 ไมลทะเล 
 มีอยูหลายวิธีในการตรวจสอบความละเอียดถูกตองของเข็มทิศไจโร ซ่ึงจะนําเอาเฉพาะที่สําคัญ
ที่สุด มาอธิบายไวโดยสรุปดังตอไปน้ีคือ 
 วิธีแรก โดยการแบริงสอบเทียบเทียบกับหลักนําคูหน่ึงซึ่งมีลงไวในแผนที่  ในขณะที่เรือเดิน
ทางเขาหรือออกจากทาเรือ วิธีน้ีควรหาโอกาสกระทําอยางสมํ่าเสมอท่ีความเร็วตาง ๆ กัน เพ่ือปรับแก
ชดเชยความคลาดเคลื่อนเน่ืองจากความเร็ว ที่เปนสาเหตุใหเข็มทิศมีการกวัดแกวงขามเสนเมริเดียน  
ถือเปนความจําเปนที่ตนหนตองตื่นตัวอยูเสมอในการบันทึกวาเข็มทิศมีการกวัดแกวงไปในทิศทางไหน
ดวยจํานวนองศาเทาใด เพ่ือแกแบริงใหถูกตองอยูเสมอ 
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 วิธีที่สอง โดยการใชเข็มทิศไจโรแบริงวัตถุบนฝงที่ปรากฏอยูในแผนที่ หาแบริงจริงของวัตถุน้ัน
จากตําบลที่เรือแนนอนในแผนที่ซ่ึงหามาดวยวิธีการวัดมุมแนวนอน 2 มุม และพล็อตลงแผนที่ดวย     
โปรแทกเตอรสามขา ในการวัดมุมน้ันใหเลือกที่หมายคมชัด 3 แหง และวัดมุมดวยเครื่องวัดแดดจากจุด
เหนือเข็มทิศไจโรยอยที่ตองการสอบเทียบหาความคลาดเคลื่อน  นํามุมที่วัดไดไปตั้งบนโปรแทกเตอร
สามขา ก็จะไดตําบลที่เรือแนนอนที่มีความละเอียดถูกตองในเวลาเดียวกันกับที่แบริงที่หมายชายฝง
พล็อตลงในแผนที่ เปรียบเทียบแบริงจริงที่วัดไดในแผนที่เทียบกับที่ไดจากการแบริงดวยเข็มทิศไจโร
ยอยก็จะทราบความคลาดเคลื่อนของเข็มทิศไจโร ตรวจสอบใหแนใจดวยวาแมเข็มทิศกับเข็มทิศไจโร
ยอยตางมีทิศตรงกันกอนการแบริงสอบแตละคราว 
 วิธีที่สาม โดยการใชเข็มทิศไจโรแบริงวัตถุทองฟาเชนดวงอาทิตย สอบเทียบกับแอซิมัทจริงของ
วัตถุทองฟาน้ันในขณะเดียวกัน ในทะเลเปดน้ันการแอซิมัทวัตถุทองฟาเปนวิธีการเดียวเทาน้ันที่สามารถ
กระทําได โดยใหกระทําในขณะเดียวกันกับที่วัดสูงวัตถุทองฟาเพ่ือหาเสนตําบลท่ี การแอซิมัทดวง
อาทิตยใหทําเม่ือความสูงจากขอบฟาคอนขางต่ํา ในชวงเวลาเชาตรูหรือเวลาย่ําค่ําจะใหผลดีมาก คา  
แอซิมัทที่ไดจากการคํานวณเม่ือนํามาสอบเทียบกับแบริงที่ไดในเวลาเดียวกันก็จะทราบความ
คลาดเคลื่อนของเข็มทิศไจโร ที่ละติจูดต่ํา ๆ ในซีกโลกเหนือ การใชดาวเหนือในการแอซิมัทเพ่ือการน้ีให
ผลลัพธที่ดีมาก 
 วิธีที่ส่ี โดยการลองผิดลองถูกโดยการหาท่ีเรือแนนอนดวยแบริงเข็มไขว ดวยเสนตําบลที่สาม
หรือสี่เสน พล็อตลงในแผนที่ถาตัดกันเปนจุดแสดงวาไมมีความคลาดเคลื่อน แตถาตัดกันเปนรูป
สามเหลี่ยมแสดงวามีความคลาดเคลื่อน ในกรณีน้ีใหทดลองเพ่ิมหรือลดคาแบริงที่ไดของแตละเสนคราว
ละ 1° แลวพล็อตใหม ถาสามเหลี่ยมมีขนาดเล็กลง แสดงวาการประเมินเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง ซ่ึง
เม่ือเพ่ิมคาแกอีกตามสมควรแลวเสนตําบลที่ควรตัดกันเปนจุด และคาความคลาดเคลื่อนของเข็มทิศไจโร
คือจํานวนที่บวกเขาหรือลบออกจากแบริงที่ไดน่ันเอง 
 วิธีที่หา โดยการสอบเทียบกับเข็มทิศไจโรเรือนอ่ืน เชนเข็มทิศไจโรสํารองสอบเทียบกับแมเข็ม
ทิศ  ในการนี้เข็มทิศเรือนที่ทราบความคลาดเคลื่อนแลวเม่ือนําไปสอบเทียบกับเรือนที่ตองการทราบก็จะ
ไดความคลาดเคลื่อนออกมา แตวิธีการน้ีกระทําไดก็ตอเม่ือเรือลําน้ันมีเข็มทิศไจโรสองเรือนเทาน้ัน 
 ตามที่ไดกลาวมาแลววาความคลาดเคลื่อนที่ไดมาดวยกรรมวิธีตาง ๆ ที่กลาวมาแลวขางตน 
ตองระบุดวยวาเปนไปในทิศทางใด น่ันคือ ตะวันออก (E)  หรือ ตะวันตก (W) ถาคา 0° บนแผนเข็มอยู
ทางดานตะวันตกของทิศเหนือจริง แสดงวาแผนเข็มหมุนทวนเข็มนาฬิกา และทําใหเข็มหรือแบริงที่อาน
ไดสูงกวาความเปนจริงใหมีคาเปน ลบ (-) แตถาอยูดาน ตะวันออก ของทิศเหนือจริง แสดงวาแผนเข็ม
หมุนตามเข็มนาฬิกา และทําใหเข็มหรือแบริงที่อานไดต่ํากวาความเปนจริงใหมีคาเปน บวก (+) ซึ่งตอง
นําเอาความคลาดเคลื่อนของเข็มทิศไจโร (GE) มาแกเพ่ือใหไดทิศจริง 
 
การแกเข็ม 
 วิธีการที่บรรยายตอไปมีเปนกระบวนการคอนขางงายในการหาความคลาดเคลื่อนของเข็มทิศ 
ไจโรโดยใชวิธีการเลขคณิตธรรมดา ที่อาจมีความยุงยากอยูบางคือการหาเคร่ืองหมายหรืออักษรทิศ
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กํากับคาความคลาดเคล่ือน อยางไรก็ตามกฎการแกเข็มที่ใชกับเข็มทิศแมเหล็กที่วา หลอกไปจริงใหจริง
ตาม จริงไปหลอกใหหลอกตาม สามารถนํามาประยุกตใชกับเข็มไจโรไดเปนอยางดีโดยมีขอตกลงคือ ให 
 
 Gyro = คาที่อานไดจากเข็มทิศไจโร              =   G    หลอก 
 Error = ความคลาดเคลื่อนของเข็มทิศไจโร     =   E            
 True  = ทิศจริง                                     =   T     จริง 
 
 
 
ตัวอยางที่ 10 - 1 แบริงหลักนําคูหน่ึงดวยเข็มทิศไจโรยอยไดคา 136°.5 เม่ือตรวจสอบดูในแผนที่พบวา
แบริงจริงของหลักนําคูน้ีคือ 138° จงหาความคลาดเคลื่อนของเข็มทิศไจโร 
 G    136°.5                 ความตางระหวางเข็มไจโรและเข็มจริงคือ 138 - 136.5 = 1.5 
 E        1°.5 E (+)         ถาเปนการแกเข็มจากหลอกไปจริงตองเอาคาความตางนี้ไปบวก 
 T     138°                   จึงจะไดแบริงจริงดังน้ันความคลาดเคลื่อนจึงเปนตะวันออก (E) 
ตอบ   ความคลาดเคลื่อนเทากับ 1°. 5 E  
  
ตัวอยางที่ 10 - 2 แบริงกระโจมไฟดวยเข็มทิศไจโรยอยไดคา 310° จากตําบลที่แนนอนของเรือที่พล็อต
ลงในแผนที่ วัดแบริงกระโจมไฟดังกลาวได 308°.5 จงหาความคลาดเคลื่อนของเข็มทิศไจโร 
          G    310°               ความตางระหวางเข็มไจโรและเข็มจริงคือ 310 - 308.5 = 1.5 
 E        1°.5 W (-)     ถาเปนการแกเขม็จากหลอกไปจริงตองเอาคาความตางน้ีไปลบ  
 T    308°.5             จึงจะไดแบริงจริงดังน้ันความคลาดเคลื่อนจึงเปนตะวันตก (W) 
ตอบ   ความคลาดเคลื่อนเทากับ 1°.5 W   
 
ตัวอยางที่ 10 - 3  ใชเข็มทิศไจโรแบริงที่หมายสามแหงไดดังน้ีคือ หอคอย = 058°, กระโจมไฟ = 183° 
และ กระโจม = 310° เม่ือพล็อตเสนตําบลทีท่ั้งสามปรากฏวาเกิดรูปสามเหลี่ยมเล็ก โดยการลองผิดลอง
ถูกพบวาเม่ือบวกคา 2° เขากับแตละแบริง เสนตําบลที่จะตัดกันเปนจุด จงหาความคลาดเคลื่อนของเข็ม
ทิศไจโร 
 เน่ืองจากทุกเสนแบริงใชคาความคลาดเคลื่อนเดียวกัน จึงนําเอาเฉพาะแบริงหอคอยมาพิจารณา 
          G    058°           ผลรวมระหวางเข็มไจโรและความคลาดเคลื่อนคือ 058° + 2° = 060° 
 E        2°E (+)    เปนการแกเขม็จากหลอกไปจริงซ่ึงเอาคาความคลาดเคลื่อนน้ีไปบวก 
 T     060°           จึงจะไดแบริงจริงดังน้ันความคลาดเคลื่อนจึงเปนตะวันออก (E) 
ตอบ   ความคลาดเคลื่อนเทากับ  2° E   
 

หรือจําคํางาย ๆ วา GET 
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ตัวอยางที่ 10 - 4 เรือถือเข็มดวยเข็มทิศไจโร 130° เข็มทิศไจโรมีความคลาดเคลื่อน 1°E ใหหาเข็มจริง 
          G    130°            
 E        1° E (+)   เปนการแกเข็มจากหลอกไปจริงซ่ึงเอาคาความคลาดเคลื่อนน้ีไปบวก 
 T    131°           ผลรวมระหวางเข็มไจโรและความคลาดเคลื่อนคือ 130° + 1° = 131° 
ตอบ   เข็มจริงเทากับ  131°    
 
ตัวอยางที่ 10 - 5 เรือถือเข็มดวยเข็มทิศไจโร 020° เข็มทิศไจโรมีความคลาดเคลื่อน 1°W ใหหาเข็มจริง 
          G    020°            
 E        1° W (-)   เปนการแกเข็มจากหลอกไปจริงซ่ึงเอาคาความคลาดเคลื่อนน้ีไปลบ 
 T     019°           ผลรวมระหวางเข็มไจโรและความคลาดเคลื่อนคือ 020° - 1° = 019° 
ตอบ   เข็มจริงเทากับ  019°   
 
ตัวอยางที่ 10 - 6   ขีดเข็มในแผนที่ได 151° เข็มทิศไจโรมีความคลาดเคลื่อน 1°E ตองถือทายดวยเข็ม
เทาใด 
          G    150°            
 E        1° E (+)   เปนการแกเข็มจากจริงไปหลอกจึงเอาคาความคลาดเคลื่อนนี้ไปลบ 
 T     151°           ผลรวมระหวางเข็มจรงิและความคลาดเคลื่อนคือ 150° - 1° = 149° 
ตอบ   เข็มถือทายเทากับ  150°   
 
เข็มทิศไจโรเลเซอร 
 นับแตการคิดคนประดิษฐเข็มทิศไจโรขึ้นมาใชงานแทนเข็มทิศแมเหล็ก โดยสามารถชี้ทิศเหนือ
จริง ไมตกอยูในอิทธิพลของสนามแมเหล็ก และใชงานไดแมนยําเปนที่นาพอใจ แตเน่ืองจากเข็มทิศไจโร
ที่ใชไจโรสโคป หรือลูกขางหมุนเปนหนวยชี้ทิศยังมีขอบกพรองบางประการ เชน ความคลาดเคลื่อน
สะสมเม่ือใชตอเน่ืองเปนเวลานาน ๆ  และการสึกหรอของเพลาแบริง เปนตน ดวยเหตุเหลาน้ีทําใหมี
ความพยายามคิดคนเพ่ือประดิษฐอุปกรณชี้ทิศที่มีความเท่ียงตรง ทนทาน บํารุงรักษางาย กินพลังงาน
นอย สามารถนํามาใชงานไดทั้งกับ เรือ อากาศยาน และพาหนะชนิดตาง ๆ ความตองการนี้นําไปสูการ
คิดคนประยุกตใชลําแสงเลเซอรมาประดิษฐเปน เข็มทิศไจโรเลเซอร (Laser Gyrocompass)  
 
หลักการทํางานของเลเซอรไจโรสโคป 
 เลเซอรไจโรสโคปทํางานโดยใชหลักการทางฟสิกสที่คนพบโดยนักวิทยาศาสตรชาวฝรั่งเศสชื่อ 
Georges Sagnac ในป พ.ศ.2456 กลาวคือ เม่ือยิงลําแสงในเสนทางปดจากสองทิศทางตรงกันขามกัน
บนแทนที่หมุน ความตางของเวลาที่แสงใชในการเดินทางไปยังเปาหมายเดียวกันจะเปนสัดสวนตรงกับ
ความเร็วที่แทนน้ันหมุน  ซ่ึงหลักการที่วาน้ีไดนํามาประยุกตใชในการสรางเข็มทิศไจโรเลเซอรในเวลา
ตอมา อยางไรก็ตามกวาแนวคิดน้ีจะนํามาใชงานไดจริงก็ลวงเขาราวป พ.ศ.2503 เม่ือมีการคิดคนแสง
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เลเซอรขึ้นเปนครั้งแรก ทั้งน้ีเน่ืองจากแสงชนิดน้ีมีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีความเขมขนสมํ่าเสมอ มีความถี่
เดียว ความกระเจิงต่ํา และสามารถทําให โฟกัส แยก และเบี่ยงเบนไดงาย 
 ลําแสงเลเซอรสามารถใชวัดอัตราการหมุนของวัตถุโดยวิธีการดังนี้ คือ ลําแสงเลเซอรถูกยิง
ออกไปในทิศตรงขามกัน ตามเสนทางปดที่มีลักษณะคลายวงแหวนรูปสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยม ซ่ึงนิยม
เรียกชื่อชุดอุปกรณน้ีวา  วงแหวนเลเซอรไจโรสโคป (Ring Laser Gyroscope : RLG)  ดังรูปที่ 10 - 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 - 15 วงแหวนเลเซอรไจโรสโคป 
 
จากการยิงแสงขางตน ลําแสงหน่ึงเดินทางในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ในขณะที่อีกลําแสงหนึ่งเดินทาง
ทวนเข็มนาฬิกา โดยลําแสงกําเนิดจาก สวนบรรจุกาซ  (Gas Discharge Region) ดวยการปลอย
กระแสไฟฟาแรงเคลื่อนสูงผานสวนผสมของกาซฮีเลียมกับนีออนความดันต่ํา เกิดการกระตุนให
เปลงแสงออกมา ไปตกกระทบกระจกเงาสองบานที่มุมฐานสามเหลี่ยม เกิดการสะทอนพุงออกไปใน
ทิศทางตรงกันขาม ทําใหลําแสงพุงไปในทิศทางทวนและตามเข็มนาฬิกา (รูปที่ 10 - 15) ลําแสงที่เดินใน
ชองตลอดความยาวจะถูกตรวจจับและปรับแตงใหมีพลังงานสูงสุดสําหรับความยาวคลื่นแสงนั้น  
 ในกรณีที่ RLG อยูน่ิงปราศจากการหมุน ความถี่ของลําแสงเลเซอรทั้งสองจะเทากัน แตเม่ือใดก็
ตามที่ RLG หมุนรอบแกนที่ตั้งฉากกับก่ึงกลางของสามเหลี่ยม RLG แลว จะเกิดการแตกตางของ
ความถี่ระหวางลําคลื่นแสงทั้งสอง ความตางน้ีเกิดขึ้นดวยสาเหตุที่วา แสงมีอัตราเร็วคงที่ ดังน้ันเม่ือ 
RLG หมุนจึงทําให ระยะทางปรากฏ (Apparent Distance) ดานหนึ่งยาวกวาอีกดานหน่ึง แสงจึงถึงที่
หมาย ณ มุมที่มุมยอดของสามเหลี่ยมที่เวลาตางกัน  เซ็นเซอรซ่ึงอยูที่มุมยอดของสามเหลี่ยมน้ีไมไดทํา

หัวอาน 

ปริซึมมุมฉาก 

แอโนด 

ลําแสง 

แคโทด 

กระจกเงา 

 1 จาก 3 บาน 

สวนบรรจุกาซ 

แถบแสง 

เครื่องเขยาแบบ 
Piezoelectric 

แอโนด 
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หนาที่วัดความตางของเวลาที่ลําแสงทั้งสองเดินทางมาถึง แตทวาวัดความถ่ีตางของคลื่นแสงทั้งสองดวย
การใช หลักการดอปเพลอร (Doppler Principle) ทั้งน้ีลําแสงที่เดินทางไปทางเดียวกับทิศทางการหมุนมี
ระยะทางปรากฏที่ไกลกวาจึงมีความถี่ต่ํากวา สวนลําแสงที่เดินทางยอนกับทิศทางการหมุนจะมี
ระยะทางปรากฏที่ส้ันกวาจึงมีความถี่สูงกวา ซ่ึงความตางของความถี่เปนสัดสวนตรงกับอัตราการหมุน  
 เม่ือลําแสงทั้งสองเม่ือตกกระทบตรงเซ็นเซอรที่มุมยอดของสามเหลี่ยม ลําแสงจํานวนนอยซึ่งมี
ความถี่ตางกันจะผานชองกระจกและไปรวมกันมีการ แทรกสอด (Interference) เกิดเปนความถี่ใหมใน
รูปของ แถบแสง  (Fringe Pattern) ในลักษณะทํานองเดียวกันกับเสียงสองความถี่มารวมกันแลว
กลายเปนความถี่ใหม เม่ือใดที่ความถี่ของลําแสงเลเซอรเปลี่ยนไป ร้ิวแถบแสงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไป
มาระหวางแถบดํากับแถบขาว โฟโตไดโอด (Photodiodes) จะทําการตรวจจับอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของร้ิวแถบแสงและทิศทางการเคลื่อนที่ ความถี่ และเฟสสัมพัทธที่อานโดยไดโอดสองตัวเปนตัวบอก
ขนาดและทิศทางการหมุนของไจโร ซ่ึงนํามาใชเปนเปนเข็มทิศในการบอกทิศทางได น่ันคือ เข็มทิศไจโร
เลเซอร (Laser Gyroscope)  
 
การใช RLG เปนเข็มทิศ 
  เน่ืองจาก  RLG เพียงหนวยเดียวสามารถวัดการหมุนไดเพียงหนึ่งแกน แตในการนํามาใชงาน
เปนเข็มทิศน้ัน  RLG ตองวัดการหมุนไดสามแกนซึ่งตั้งไดฉากซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหสามารถวัดการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางการเคล่ือนไหวของยานพาหนะ เชน เรือ หรือเคร่ืองบินไดในสามทิศทาง ไมวาจะ
เปนการ โคลง (Roll) สาย (Yaw) หรือ กระดก (Pitch) ดังนั้นเพ่ือให  RLG สามารถตรวจวัดการ
เคลื่อนไหวในสามทิศทางจึงนํา RLG มาประกอบเขาดวยกัน 3 หนวย ในลักษณะตั้งไดฉากซ่ึงกันและกัน 
(รูปที่ 10 - 16) กลายเปน เข็มทิศไจโรเลเซอร (Laser Gyrocompass) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 - 16  RLG สามหนวยประกอบเขาดวยกันเปนเข็มทิศไจโรเลเซอร 
 

X 
Y 

Z 
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คุณสมบัติของเข็มทิศไจโรเลเซอร 
 เข็มทิศไจโรเลเซอรมีคุณลักษณะเดนคือ มีสวนที่เคลื่อนไหวนอยชิ้น เม่ือเปรียบเทียบกับเข็มทิศ
ไจโรที่ใชลูกขางหมุน ซ่ึงตองมีทั้งวงรักษาระดับ แบริงรองรับจุดหมุน และมอเตอรขับ สวนเลเซอร      
ไจโรสโคปมีเพียง วงแหวนทางเดินแสง กระจกเงา และวงจรอิเล็กทรอนิกสเทาน้ัน ดังน้ัน จึงทําใหเข็ม
ทิศไจโรเลเซอรมีความทนทานกวาเข็มทิศไจโรแบบด้ังเดิม จึงมีความไดเปรียบกวาในแงของความ
เชื่อถือไดสูง และตองการปรนนิบัติบํารุงต่ํา ตามปกติแลว เข็มทิศไจโรเลเซอรมีคา เวลาเฉลี่ยระหวาง
ความขัดของ (Mean Time Between Failures : MTBF) ราวสองเทาของเข็มทิศไจโรแบบด้ังเดิม 
เน่ืองจากมีความเชื่อถือไดที่สูงกวา ทําใหเข็มทิศไจโรเลเซอรมีคาใชจายตลอดชวงอายุใชงานนอย และมี
ตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา จากเทคโนโลยีการผลิตที่กาวหนาไป ทําใหเข็มทิศไจโรเลเซอรมีขนาดเล็กลง
เรื่อย ๆ และคงจะนํามาใชเปนเคร่ืองมือประจําตัวทหารราบแทนเข็มทิศแมเหล็กพกพาในที่สุด  

เน่ืองดวยเข็มทิศไจโรเลเซอรมีองคประกอบที่ คงรูป (Solid State) และใชลําแสงที่ปราศจากมวล 
จึงทําใหไมไดรับผลกระทบจากการแปรผันของสนามแมเหล็กและแรงโนมถวงโลก การกระทบกระแทก 
และความสั่นสะเทือนก็มีผลกระทบคอนขางนอย ทําใหเข็มทิศไจโรเลเซอรเหมาะสําหรับนํามาใชกับ
ยานพาหนะทุกชนิด เชน เรือ เคร่ืองบินความเร็วสูง อากาศยานไรคนขับ และอาวุธปลอยนําวิถี ทั้งน้ีการ
เคลื่อนที่ดวยความเร็วสูง การหันเลี้ยวโดยฉับพลัน หรือการทิ้งตัว สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีเกือบไมมีผลกระทบ
ตอการทํางานของเข็มทิศไจโรเลเซอร  

สําหรับการเดินใหเคร่ืองทํางานนั้น เม่ือเปดสวิตชเข็มทิศไจโรเลเซอรก็พรอมทํางานแทบในทันที 
ตางกับเข็มทิศไจโรชนิดลูกขางที่ตองรอใหมีการเดินเคร่ืองเปนระยะเวลาหนึ่งจนนอนวันกอน จึงเริ่มทํา
การชี้ทิศจริง  และการที่ไมมีชิ้นสวนที่เคลื่อนไหว ทําใหเข็มทิศไจโรเลเซอรกินพลังงานคอนขางนอย ใน
ดาน ความแมนยํา (Accuracy) เข็มทิศไจโรเลเซอรมีคุณสมบัติน้ีเสมอกับเข็มทิศไจโรแบบลูกขางหมุน  
 
ขอบกพรองของเข็มทิศไจโรเลเซอร 
 จากที่กลาวมาแลวขางตนวา RLG ตรวจอัตราการหมุนดวยการวัดความถี่ตางของลําแสงเลเซอร 
ดวยวิธีการที่วาน้ีบางครั้งทําใหเกิดปญหาวัดความถี่ตางไมไดหรือเรียกวาการ Lock In ซ่ึงปรากฏการณ
น้ีจะเกิดขึ้นเม่ือ RLG มีอัตราการหมุนที่นอยมากจนกระทั่งไมสามารถวัดความถี่ตางระหวาง
ลําแสงเลเซอรทั้งสองได เชน กรณีการเดินเรือเข็มเดียวเปนระยะเวลานาน ซ่ึงทําใหผลการอานออกมา
ไดวาอัตราการหมุนมีคาเทากับศูนย อาการที่วาน้ีทําใหเข็มทิศไจโรเลเซอรมีขีดจํากัดดานความแมนยํา 
วิธีการแกไขในกรณีเชนนี้ คือ ตองมีการปลุก RLG ใหรูสึกตัวดวยวิธีการเคาะหรือสั่น โดยใชวิธีการทาง
กลหรือทางไฟฟา ซ่ึงที่นิยมใชกันคือวิธีการแบบ Piezoelectric (ปลอยกระแสไฟฟาเขาไปในผลึกควอทซ
เพื่อใหเกิดการสั่น) การเพ่ิมอุปกรณสําหรับเคาะหรือส่ันเขาไปทําให RLG มีความซับซอนเพ่ิมขึ้น ทั้งยัง
เปนการเพ่ิมทั้งนํ้าหนักและขนาดใหมากขึ้น  
 อยางไรก็ตามปญหาการ Lock In ของ RLG ถือวาเล็กนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับคุณสมบัติที่
เดนดานความเช่ือถือได ทนทาน ใชพลังงานนอย และคาใชจายปรนนิบัตรบํารุงต่ํา ดังนั้นเข็มทิศไจโร
เลเซอรจึงคอย ๆ เขามาใชแทนเข็มทิศไจโรแบบด้ังเดิม และคาดวาจะทดแทนอยางสมบูรณในที่สุด 
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สรุป 
  ในบทนี้ไดอธิบายหลักการพ้ืนฐานของเข็มทิศไจโร  2 ชนิด ซ่ึงมีหนวยชี้ทิศที่ใชหลักการตางกัน 
คือ ชนิดแรกใชไจโรสโคป หรือลูกขางหมุน โดยนํากฎธรรรมชาติ 4 ขอมาประยุกตใชกับการทํางานของ
เข็มทิศไจโร คือ ความเฉื่อยของไจโรสโคป  (Gyroscopic Inertia) ในอวกาศ และการเซ (Precession)  
ซ่ึงสัมพันธกับการหมุนรอบตัวเอง  และแรงโนมถวงของโลก นํามาสรางเปนหนวยชี้ทิศ ชนิดที่สองใช
ลําแสงเลเซอร ซ่ึงเดินทางในชองปดสองทิศทางที่อยูในทิศตรงกันขามกัน ไปพบกันที่จุดหน่ึงจากน้ันใช
หลักการดอปเพลอร (Doppler Principle) วัดความถี่ตางที่เกิดขึ้นและแปลงคาเปนมุมเพ่ือใชในการชี้ทิศ
ตอไป นอกจากนั้นยังไดอธิบายถึงความคลาดเคลื่อนที่มีผลตอความละเอียดถูกตองของเข็มทิศไจโร และ
การแกเข็ม ทั้งนี้เข็มทิศไจโรทั้งสองแบบเปนอุปกรณชี้ทิศที่ไมไดใชอิทธิพลของสนามแมเหล็กโลกมา
ชวยในการชี้ทิศเชนเดียวกับเข็มทิศแมเหล็ก อีกทั้งยังไมมีความเคลื่อนเน่ืองจากคาวาริเอชั่นและดิวิเอชั่น 
 เข็มทิศไจโรที่มีการปรนนิบัติบํารุงและใชงานอยางถูกวิธี จะเปนอุปกรณซ่ึงใหความละเอียด
ถูกตองสูงมาก อยางไรก็ตามยังอาจมีขอขัดของหรือความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นไดเชนกัน ดังนั้นเม่ือใดก็
ตามที่มีความลมเหลวของระบบเกิดขึ้นตองมีมาตรการแกไขใหเรือสามารถเดินทางไดอยางตอเน่ือง
ทันทวงที  หลักปฏิบัติที่งายและใหผลดีคือ การจดบันทึกเข็มเรือของเข็มทิศแมเหล็กถือทายที่สมนัยกับ
เข็มทิศไจโรเอาไวเสมอ  ดังน้ันเม่ือใดก็ตามที่เข็มทิศไจโรเกิดขัดของขึ้นมาอยางกะทันหัน ตนหนก็
สามารถสั่งการเปลี่ยนใหไปถือทายดวยเข็มเรือของเข็มทิศถือทายไดทันทีโดยไมตองมีการเตรียมการ
หรือคํานวณใด ๆ เพ่ิมเติมอีก  วิธีการอีกอยางหนึ่งคือเปลี่ยนไปใชเข็มทิศไจโรสํารองถามีติดตั้งไว  
อยางไรก็ตามตองมีการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนที่อาจแฝงอยูไวเสมอ เคยมีตัวอยางเหตุการณที่เรือ
ลําหน่ึงซ่ึงมีความคลาดเคลื่อนของเข็มทิศไจโรที่ยังไมตรวจพบ ในการเดินทางชวง 24 ชั่วโมงดวย
ความเร็ว 18 นอต ไดเดินทางผิดไปจากที่เรือรายงานถึง 15 ไมลทะเล ซ่ึงถาเปนการเดินทางที่ตองผาน
ที่ตื้นแลวนับวาเสี่ยงตอการติดตื้นมาก 
 พึงระลึกไวเสมอวา เข็มทิศไจโรก็เชนเดียวกับอุปกรณหรือเครื่องมือไฟฟาใด ๆ ที่จําเปนตอง
ไดรับการปรนนิบัติบํารุงที่สมํ่าเสมอ  มีการปรับแตงและใชงานอยางถูกตอง ทําไดดังน้ีแลวก็จะไดเคร่ือง
นําทางที่เชื่อถือได และมีความแมนยําอยางยิ่ง 
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บทที่ 11 แผนที่อิเล็กทรอนิกส 

 
นวัตกรรมของการเดินเรือ 

  นับแตแรกท่ีมีการเดินเรือในทะเลเปนตนมา ส่ิงที่นักเดินเรือตองการทราบมาโดยตลอดคือ 
ในขณะน้ันเรืออยูที่ใด  และเพ่ือใหไดมาซ่ึงคําตอบดังกลาวจําเปนตองหาตําบลที่แนนอนของเรืออยาง
ตอเน่ืองโดยการใช เสนตําบลที่ ซ่ึงหามาจากสิ่งอางอิงตาง  ๆ  เชน  วัตถุ
ทองฟา ที่หมายชายฝง หรือสัญญาณวิทย ุ เปนตน จากน้ันทําการพล็อต LOP ลงบนแผนที่เดินเรือ
กระดาษเพ่ือหาที่เรือแนนอน และประเมินวาเรือยังอยูในเสนทางที่ปลอดภัยหรือไม กระบวนการที่วาน้ีใช
ชวงระยะเวลาหน่ึงในการดําเนินการ โดยชวยใหทราบตําบลที่เรือแนนอนในเวลาขณะได LOP เทาน้ัน 
ทําใหที่เรือจริงเม่ือพล็อตตําบลที่แลวเสร็จ ล้ําหนาที่เรือที่พล็อตไดในขณะนั้น อยูเสมอ ในการนี้กรณีที่
เรืออยูไกลฝงในทะเลเปดแลวถือวาไมมีนัยสําคัญ แตเม่ือเรือเดินใกลฝงแลวเปนสิ่งที่สําคัญมาก 
 แผนที่อิเล็กทรอนิกส (Electronic Charts) เปนนวัตกรรมที่ชวยใหหาที่เรือแนนอนไดตามเวลา
จริง โดยเปนไปอยางอัตโนมัติจากในแผนที่ซ่ึงปรากฏบนจอภาพ ซ่ึงทําใหทราบตําบลที่เรือแนนอนอยาง
ตอเน่ือง การประเมินสถานการณความปลอดภัยของเรือทําไดโดยฉับพลัน ยิ่งไปกวาน้ัน ระบบหาตําบล
ที่ดวยดาวเทียม หรือ  ระบบหาตําบลท่ีดวยดาวเทียมความ
ละเอียดสูง (Differential Global Positioning System : DGPS) ยังใหตําบลที่ซ่ึงมีความแมนยําสูงกวา
วิธีการที่ใชกันมาในอดีต ชุดนําเรือ (Piloting Team) ที่มีทักษะอาจหาที่เรือแนนอนไดอยางตอเน่ืองทุก  
3 นาที  ในขณะที่แผนที่อิเล็กทรอนิกสรวมกับ GPS/DGPS สามารถหาที่เรือแนนอนไดทุกวินาทีดวย
ความแมนยํากวาตําบลที่ซ่ึงไดจากการพล็อตของชุดนําเรือลงบนแผนที่กระดาษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           รูปที่  11 - 1 เม่ือพล็อตตําบลที่เรือแลวเสร็จที่เรือจริงขณะนั้นจะล้ําหนาที่เรือที่พล็อตไดเสมอ 

                                                     
นอกจากคุณสมบัติที่กลาวมาแลวขางตน แผนที่อิเล็กทรอนิกสยังสามารถสนธิขอมูลอ่ืน ๆ เขา

มาในระบบไดอีก เชน เข็ม ความเร็วเรือ ความลึกจากเคร่ืองหยั่งนํ้า ขอมูลจากเรดาร อีกทั้งมีระบบเตือน
อัตโนมัติในกรณีที่มีสถานการณที่อาจมีอันตรายตอเรือ โดยสรุปแลวแผนที่อิเล็กทรอนิกสชวยใหนัก
เดินเรือเห็นภาพรวมที่เกิดขึ้นทั้งหมดอยางตอเน่ือง ทั้งสภาวะของเรือ และตําบลที่อันตรายในพื้นที่ และ

ตําบลท่ี DR 1230 

ตําบลท่ีพล็อต Fix 1230 

ตําบลท่ีจริงเมื่อ
พล็อต Fix เสร็จ 

(Line of Position : LOP)

(Global Positioning System : GPS)
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ดวยการซอนทับภาพจากเรดารลงไป ยังชวยใหทราบตําบลที่สัมพัทธของเรืออ่ืน ๆ ที่อยูบริเวณใกลเคียง
อีกดวย ในบทนี้เปนการอธิบายถึงแผนที่อิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ รวมทั้งขอกําหนดในการใช 
คุณลักษณะเฉพาะ ขีดความสามารถ และขอจํากัดตาง ๆ   
 
นิยามศัพท 
 กอนทําความเขาใจวาแผนที่อิเล็กทรอนิกสคืออะไร มีขีดความสามารถอยางไร จําเปนตองทราบ
คําศัพทและนิยามที่เก่ียวของกอน และใหเขาใจความแตกตางระหวาง แผนที่ทางการ  (Official Charts) 
และ แผนท่ีไมเปนทางการ (Unofficial Charts) ดังนี้  แผนท่ีทางการ  คือ แผนที่ซ่ึงจัดทําขึ้นโดย
หนวยงานอุทกศาสตรแหงชาติ (Government Hydrographic Office) เทาน้ัน สวนแผนที่ไมเปนทางการ
คือแผนที่ซ่ึงจัดทําโดยภาคเอกชน หรือหนวยงานที่ไมใชของรัฐบาล โดยอาจมีหรือไมมีมาตรฐาน
เทียบเทากับของหนวยงานอุทกศาสตรแหงชาติ ไมวาดานขอมูล ความทันสมัย หรือความสมบูรณ 
เหลาน้ี เปนตน 
 ระบบแผนที่อิเล็กทรอนิกส คือเคร่ืองแสดงแผนท่ี
อิเล็กทรอนิกสทางพาณิชย ซ่ึงการออกแบบระบบไมเปนไปตามขอกําหนดขององคการทางทะเลระหวาง
ประเทศ (International Maritime Organization : IMO)  ตามอนุสัญญาวาดวยความปลอดภัยของชีวิต
ในทะเล (Safety of Life at Sea : SOLAS) ทั้งน้ี ECS ถือเปนเคร่ืองชวยการเดินเรือ และเม่ือนํามาใช
บนเรือที่อยูภายใตขอบังคับ SOLAS แลว ตองใชรวมกับแผนที่เดินเรือกระดาษท่ีทันสมัย   
  ระบบแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศเพื่อการเดินเรือ (Electronic 
Chart Display and Information System : ECDIS) คือเคร่ืองแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีการ
ออกแบบระบบที่เปนไปตามขอกําหนดในอนุสัญญา SOLAS ของ IMO เม่ือนํามาใชกับ ENC หรือแผนที่
เดินเรือดิจิทัล (Digital Nautical Chart : DNC) ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทา ENC ใหถือวามีความเทียบเทา
กับแผนที่กระดาษที่ทันสมัยซ่ึงกําหนดใหมีไวประจําเรือ 

แผนที่อิเล็กทรอนิกส (Electronic Chart : EC) คือแผนที่ซ่ึงเกิดจากการคัดลอกแบบเชิงเลข 
(Digitized) จากแผนที่กระดาษ เพ่ือนํามาใชรวมกับระบบคอมพิวเตอรเพ่ือการเดินเรือ 
 ฐานขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส (Electronic Chart Data Base : ECDB) คือฐานขอมูล
เชิงเลขซึ่งใชผลิตแผนที่อิเล็กทรอนิกส 
 แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส คือแผนที่
อิเล็กทรอนิกสซ่ึงสรางขึ้นโดยหนวยงานอุทกศาสตรชาติตาง ๆ โดยมีคุณสมบัติสอดคลองตามขอกําหนด
ของ IMO เก่ียวกับแผนที่ซ่ึงตองมีไวประจําเรือ 
 ฐานขอมูลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Navigation Chart Data Base : 
ENCDB) คือฐานขอมูลอุทกศาสตรซ่ึงใชผลิต ENC  
 ระบบแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส (System Electronic Navigation Chart : SENC) คือ
ฐานขอมูลที่สรางขึ้นโดย ECDIS จากขอมูล ENC  
 แผนที่เดินเรือราสเตอร (Raster Navigation Chart : RNC) คือแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสที่
แสดงผลในลักษณะภาพ (Raster Formatted) ซ่ึงผลิตขึ้นโดยหนวยงานอุทกศาสตรชาติตาง ๆ 

(Electronic  Chart  System  :  ECS)

(Electronic Navigational Chart : ENC)
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 ระบบแผนที่ราสเตอร (Raster Chart Display System : RCDS) คือเคร่ือง ECDIS เม่ือ
นํามาใชกับแผนที่ RNC ที่ผลิตโดยทางการ โดยถือวาแผนที่ราสเตอรไมมีความเทียบเทาแผนที่เดินเรือ
กระดาษที่ทันสมัย เน่ืองจากขาดคุณสมบัติหลักที่สําคัญตามที่ IMO กําหนด ดังนั้นเม่ือนํามาใชกับ 
ECDIS จึงถือวาใชงานในโหมด ECS 
 การขยายมากหรือนอยกวามาตราสวน  (Overscale & Underscale) คําดังกลาวน้ีใชเพ่ือ
ระบุถึงการแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกสบนจอภาพ เม่ือมีการขยายหรือยอภาพมากเกินไป ในกรณี ขยาย
ภาพมากเกินไป  (Overscale) เปนการ ดึงภาพเขา  (Zoomed In) ใกลมากเกินกวามาตรฐานความ
ละเอียดที่ขอมูลไดมาจาก การคัดลอกเชิงเลข (Digitized) สําหรับการ ยอภาพมากเกินไป (Underscale) 
หมายถึงภาพสามารถขยายใหญขึ้นไดอีก ซ่ึง ECDIS มีสัญญาณเตือนสําหรับกรณีทั้งสองขางตน 

ราสเตอร (Raster) คือขอมูลแผนที่ซ่ึงไดจากการ คัดลอกเชิงเลข  (Digitized) ของแผนที่
กระดาษออกมาเปนรูปภาพบนจอ โดยประกอบไปดวย จุลภาคของภาพ  (Picture Element) หรือ       
พิกเซลส (Pixels) จํานวนนับลานจุลภาคประกอบกันขึ้นเปนแผนที่ เปนการแสดงผลเพียงชั้นขอมูลเดียว
และรูปแบบเดียว แผนที่ซ่ึงปรากฏบนจอนั้นเปนเพียงการสรางภาพขึ้นมาใหมจากขอมูลใน ไฟล (File) 
ที่เกิดจากการคัดลอกเชิงเลขเทาน้ัน ทั้งน้ีการใชขอมูลราสเตอรมีขอจํากัดคือ การแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
บนแผนที่ทําไดยากเน่ืองจากขอมูลทั้งหมดเปนไฟลเด่ียว นอกจากนั้นไฟลยังมีขนาดคอนขางใหญ 
เน่ืองจากขอมูลแตละจุดพรอมทั้งสีและความเขมตองใสเขาไปใหกับทุก ๆ พิกเซลสบนแผนที่   

เวกเตอร (Vector) คือขอมูลแผนที่ซ่ึงไดรับการแบงแยกออกเปนหลายไฟลหรือหลาย          
ชั้น  (Layer) ขอมูล  โดยประกอบไปดวยไฟลกราฟก และโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการสราง
สัญลักษณ จุด เสน และพ้ืนที่แบบตางๆ  รวมทั้งสี ขอความ และองคประกอบอ่ืน ๆ ของแผนที่  ผูเขียน
โปรแกรมสามารถเปลี่ยนองคประกอบจําเพาะใด ๆ ในไฟล และเชื่อมโยงเขากับขอมูลอ่ืน ๆ  ไฟล
เวกเตอรสําหรับพ้ืนที่เฉพาะหน่ึง ๆ ใชหนวยความจํานอยกวาไฟลราสเตอรมาก อีกทั้งยังใชงานได
หลากหลายกวา ผูใชสามารถเลือกขอมูลที่ตองการใหปรากฏบนจอภาพ หรือปรับแตงลักษณะการ
แสดงผลไดตามตองการ ขอมูลเวกเตอรชวยใหการคํานวณระยะทางระหวางสองจุดในแผนที่เปนไปอยาง
แมนยํา  และชวยเตือนภัยเม่ืออาจมีสถานการณอันตรายเกิดขึ้น 
 
องคประกอบของ ECS และ ECDIS 
 ECS และ ECDIS เปนระบบที่ไดรับการออกแบบโดยการรวมเอาหลายสิ่งหลายอยางที่เปนไป
ไดเขาดวยกัน ทั้งอุปกรณและซอฟตแวรคอมพิวเตอร เพ่ือตอบสนองตอการใชงานตามวัตถุประสงค
หลากหลายของการเดินเรือ เม่ือกลาวในภาพรวมแลว องคประกอบของ ECS หรือ ECDIS มีดังน้ี 
 คอมพิวเตอรประมวลผล ซอฟตแวร และเครือขาย  เหลาน้ีเปนระบบยอยซ่ึงทําหนาที่
ควบคุม และประมวลผลขอมูลที่มาจาก เซ็นเซอร  (Sensor) ตาง ๆ ดานการเดินเรือ รวมทั้งการสงผาน
ขอมูลตาง ๆ ระหวางระบบตาง ๆ ที่เก่ียวของ เชน ขอมูลตําบลที่ซ่ึงมาจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสไมวา
จะเปน  GPS ลอแรน เรดาร และเข็มทิศดิจิทัล เปนตน สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีสามารถสนธิเขากับแผนที่
เดินเรืออิเล็กทรอนิกสไดทั้งสิ้น   
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ฐานขอมูลแผนที่ (Chart Database) หัวใจของ ECS คือฐานขอมูลซ่ึงเก็บแผนที่อิเล็กทรอนิกส
ไวไมวาจะเปนแบบราสเตอรหรือเวกเตอร ชุดของขอมูล หรือบางสวนของชุดขอมูลเหลาน้ี นํามาใชสราง
แผนที่ซ่ึงปรากฏบนจอภาพ  

จอภาพ (System Display) คือสวนที่ใชแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส และตําบลที่ของเรือบนแผนที่
ดังกลาว และยังแสดงขอมูลอ่ืน ๆ เชน ทิศหัวเรือ ความเร็ว ระยะทางระหวางจุดเปลี่ยนเข็ม จุดหมาย
ปลายทาง ความลึกนํ้า ฯลฯ มีสอง โหมด (Mode) ซ่ึงใชในการแสดงภาพ คือ สัมพัทธ (Relative) และ 
จริง (True) ในโหมดสัมพัทธ เรืออยูคงที่ ณ จุดก่ึงกลางจอในขณะที่แผนที่เคลื่อนที่ผานไป วิธีการน้ีตอง
ใชคอมพิวเตอรที่ขีดความสามารถสูงมาก เน่ืองจากขอมูลที่ปรากฏบนจอตองเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา 
และตองมีการสรางภาพใหมทุกคร้ังที่ไดตําบลที่เรือแนนอน สําหรับโหมดจริง ภาพแผนที่ปรากฏคงที่บน
จอในขณะที่จุดซ่ึงเปนตําบลที่เรือเคลื่อนผานไปบนแผนที่ ทั้งน้ีจอภาพอาจวางตัวไดทั้งลักษณะทิศเหนือ
อยูดานบน หรือเข็มเรืออยูดานบน ตามที่ไดรับขอมูลทิศหัวเรือจากเข็มทิศดิจิทัล  

การปฏิสัมพันธกับผูใช  (User Interface) ระบบมีการปฏิสัมพันธกับผูใชเพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการตางๆ ได เชน การเปล่ียนแปลงพารามิเตอรตาง ๆ ในระบบ การปอนขอมูล การควบคุมและ
ปรับแตงหนาจอ และการใชงานฟงกชั่นตาง ๆ ของระบบ ทั้งน้ีอาจสนธิเรดารเขากับ ECDIS หรือ ECS 
เพ่ือใชสําหรับการปองกันเรือโดนกัน แตกรณี ECS น้ีมิไดเปนการบังคับตามขอกําหนดของ SOLAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 - 2 ECDIS (ซาย) และ ECS (ขวา) 
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ประเด็นทางกฎหมายของการใชแผนที่อิเล็กทรอนิกส    
 อนุสัญญา SOLAS บทที่ 5 กําหนดไวมีความตอนหนึ่งวา “เรือทุกลําตองมีแผนที่เดินเรือที่
ทันสมัย...โดยครอบคลุมตลอดเสนทางที่เรือประสงคจะเดินทางไป” ดวยเทคโนโลยีที่กาวหนาจนกระทั่ง
แผนที่อิเล็กทรอนิกสไดรับการพัฒนาขึ้น จึงมีความจําเปนตองกําหนดมาตรฐานสากลเพื่อนิยามคําวา 
แผนที่ ตามนัยทางอิเล็กทรอนิกสวาหมายถึงอะไร และภายใตเง่ือนไขใดจึงถือวาแผนที่ตามนิยามขางตน
น้ีสอดคลองกับขอกําหนดตามที่อนุสัญญา SOLAS กําหนดไว 
 มีการตั้งกฎเกณฑและขอกําหนดที่เขมงวดสําหรับการสรางอุปกรณ ECDIS ซ่ึงมีมาตรฐานที่สูง
มากท้ังในดานประสิทธิผล ความแนนอน และความเชื่อถือได ทั้งน้ีตามนิยามที่กําหนดขึ้น มีเพียง 
ECDIS เทาน้ันที่สามารถนํามาใชแทนแผนที่เดินเรือกระดาษได อยางเทาเทียมกัน  การใชระบบอ่ืนใดที่
มิใช ECDIS ไมอาจละเวนความรับผิดชอบของนักเดินเรือที่จะตองทําการขีดเข็มและพล็อตที่เรือลงบน
แผนที่เดินเรือกระดาษท่ีทันสมัยได อีกทั้งการใชระบบแผนที่อิเล็กทรอนิกสยังไมอาจทดแทนสิ่งเหลาน้ี 
คือ การตัดสินใจที่ดี สํานึกของความเปนชาวเรือ และความระมัดระวังอยางสมเหตุสมผล เพ่ือใหม่ันใจได
วาเรือและลูกเรือมีความปลอดภัย  
 สวน ECS น้ันควรถือวาเปนเพียงเคร่ืองชวยการเดินเรือเทาน้ัน แมในปจจุบันนักเดินเรือจํานวน
มากนิยมนํามาใชชวยเพ่ิมความสะดวกในการเดินเรือ แตทวาการใชงานน้ันพึงระลึกอยูเสมอวา ECS 
เปนเพียงอุปกรณหน่ึงเทาน้ัน และไมอาจใชแกปญหาหรือใหคําตอบทุกอยางในการเดินเรือได การใช
แผนท่ีอิเล็กทรอนิกสมีหลักนิยมในทํานองเดียวกันกับการใชอุปกรณการเดินเรืออ่ืน ๆ  คือ นักเดินเรือที่
รอบคอบตองไมพ่ึงพาอุปกรณการเดินเรืออันใดอันหนึ่งเพียงอยางเดียว  
 
ขีดความสามารถ และมาตรฐานคุณสมบัติของ ECDIS 
 คุณลักษณะเฉพาะของ ECDIS กําหนดขึ้นจากมาตรฐานสามชุดที่เก่ียวของสัมพันธกันและ
กําหนดขึ้นโดยความรวมมือของสามองคการ คือ องคการทางทะเลระหวางประเทศ (International 
Maritime Organization: IMO) องคการอุทกศาสตรสากล (International Hydrographic Organization : 
IHO) และกรรมาธิการเทคนิคไฟฟาสากล (International Electrotechnical Commission : IEC) ซ่ึง IMO 
ไดตีพิมพขอมติในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2538 ตั้งมาตรฐานฟงกชั่นการทํางานของ ECDIS และกําหนด
เง่ือนไขการนํามาใชทดแทนแผนที่กระดาษ  เอกสารน้ีประกอบดวย 15 ตอน และ 5 ผนวก ซ่ึงผนวกที่ 6 
นํามาใชในป พ.ศ.2539 กําหนดระบบสํารองของ ECDIS ผนวกที่ 7 นํามาใชในป พ.ศ.2541 กําหนดการ
ทํางานของ ECDIS ในโหมดแผนที่ราสเตอร ซ่ึงมาตรฐานกอนหนาน้ีมีเฉพาะของแผนที่เวกเตอรเทาน้ัน  
 มาตรฐานคุณสมบัติ (Performance Standard) ของ ECDIS ที่ IMO กําหนดขึ้นนั้น IHO ได
ตีพิมพเปนบรรณสารพิเศษชื่อ S - 52 ซ่ึงเปนการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของรายละเอียดทางเทคนิค
ที่เก่ียวของกับการแสดงผลบนจอ ECDIS  ในป พ.ศ.2540 ไดมีการตีพิมพ S - 52 ฉบับบรรณาธิกรคร้ัง
ที่ 3 ซ่ึงมีผนวกเพ่ิมเติมที่เก่ียวของกับ ENC คือ การปรับปรุงขอมูล การแสดงผลบนจอ สี และการใช
สัญลักษณของแผนที่รวมทั้งภาครวมศัพทที่เก่ียวของกับ ECDIS ทั้งน้ีมาตรฐานคุณสมบัติของ ECDIS 
ที่กําหนดขึ้นโดย IMO ยังไดรับการนําไปใชโดย IEC ใหเปนมาตรฐานสากลหมายเลข 61174 เพ่ือใช
เปนขอกําหนดสําหรับ การรับรองแบบ (Type Approval) ของ ECDIS โดยตีพิมพในป พ.ศ.2541 ซ่ึง
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มาตรฐานของ IEC ไดกําหนดวิธีการตาง ๆ ในการทดสอบ และผลลัพธที่พึงประสงคจาก ECDIS เพ่ือให
ไดรับการรับรองวาสอดคลองกับมาตรฐานของ IMO  ในการนี้ ECDIS เคร่ืองแรกไดรับการรับรองแบบ
เม่ือป พ.ศ.2542 ในเยอรมนีโดยสํานักงาน Germany’s Classification Society (BHS)  และนับแตน้ันมา
หลายบริษัทผูผลิตเครื่อง ECDIS ตางทยอยไดรับการรับรองแบบโดยสํานักงานมาตรฐานของชาติตาง ๆ 
 คุณสมบัติมาตรฐานที่ IMO กําหนดไดระบุคุณลักษณะเฉพาะทั่วไปของ ECDIS ไวดังน้ี คือ ใช
สําหรับการแสดงแผนที่เวกเตอรที่สรางขึ้นโดยไดรับการรับรองจากรัฐบาล และมีขีดความสามารถดังน้ี 
คือ สามารถปรับปรุงขอมูลแผนที่ใหทันสมัย ใชขีดเข็มวางแผนการเดินทาง เตือนการผานที่อันตราย ใช
หาตําบลที่เรือไดเองโดยผูใช พล็อตแสดงตําบลที่เรืออยางตอเน่ือง แสดงแผนท่ีบนจอที่ใหความเชื่อถือ
ได และครอบคลุมพ้ืนที่เชนเดียวกันกับแผนที่เดินเรือกระดาษที่สรางขึ้นโดยทางการ ใหสัญญาณเตือน
ตาง ๆ ที่เหมาะสม หรือแสดงขอความหรือสัญลักษณเก่ียวกับความผิดปกติใหเห็นบนจอ มีโหมดแสดง
แผนที่ราสเตอรตามมาตรฐานที่กลาวมาแลว และยังไดกําหนดฟงกชั่นเฉพาะตาง ๆ ตามที่สรุปไว ดังน้ี 

- แสดงสารสนเทศของระบบดวยรายละเอียดที่เลือกไดสามระดับ 
- มีวิธีการที่เชื่อถือไดในการปอน ENC เขาในระบบและการปรับปรุงขอมูล 
- รับการปรับปรุงขอมูลไดโดยอัตโนมัติทางหนาจอของระบบ 
- มีระบบปองกันมิใหขอมูลแผนที่ถูกดัดแปลงได 
- แสดงผลการปรับปรุงขอมูลผานทางหนาจอ 
- ขอมูลที่นํามาปรับปรุงแผนที่ไดรับการแยกเก็บไวเปนไฟลตางหาก และมีการบันทึกลงระบบ

ไวทุกคร้ังที่มีการปรับปรุงขอมูล 
- มีการเตือนเม่ือผูใชขยายหรือยอภาพมากเกินไป (Over หรือ Under Scale) หรือแจงใหผูใช

ทราบวามีแผนที่มาตราสวนที่ใหญกวาอยูในหนวยความจํา 
- สามารถนําเรดารซอนทับลงในแผนที่บนจอได และแสดงขอมูลการพล็อตติดตามเปาของ

เรดารอยางอัตโนมัติลงบนจอ (Automatic Radar Plotting Aid : ARPA)  
- สามารถเลือกใหทิศเหนืออยูดานบนของจอภาพ และแสดงการเคลื่อนที่จริง หรือเลือกการ

แสดงภาพที่ผสมผสานกันได 
- แสดงผลบนจอโดยใชสี และสัญลักษณตาง ๆ ตามขอมติที่ IHO กําหนดไว  
- ใชองคประกอบจําเพาะเก่ียวกับการเดินเรือและพารามิเตอรตาง ๆ ตามที่ IEC กําหนด เชน 

หมายแสดง แบริงและระยะทาง ตําบลที่เรือแนนอน เสนทางเรือเดิน จุดเปลี่ยนเข็ม 
(Waypoint) ขอมูลระดับนํ้า ฯลฯ  

- แสดงสัญลักษณ ตัวอักษร และรูปลักษณตาง ๆ ที่มีขนาดเหมาะสมกับมาตราสวนจําเพาะ
ของขอมูลแผนที่ซ่ึงปรากฏบนจอ 

- แสดงตําบลที่เรือดวยสัญลักษณ หรือรูปเรือตามสัดสวนจริงที่เหมาะสมกับมาตราสวนแผนที่ 
- ใชขีดเข็มวางแผนการเดินทางและการพล็อตตาง ๆ ได 
- ใชเฝาตรวจสถานการณระหวางการเดินทาง (Route Monitoring) 
- จอสามารถปรับใหเห็นภาพอยางชัดเจนไดทั้งกลางวันและกลางคืน 
- ขีดเข็มไดทั้งในแบบเสนตรงและเสนโคงเปนตอน ๆ และลง จุดเปลี่ยนเข็ม (Waypoint)ได 
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- แสดงเสนทางเดินเรือที่วางแผน และเสนทางที่เลือกไวสําหรับการเฝาระวัง 
- สามารถตั้งเง่ือนไขขอจํากัด เชน การขีดเข็มผานเสนชั้นความลึกเพ่ือความปลอดภัย หรือ

พ้ืนที่หวงหามที่เลือกกําหนดไว 
- แสดงภาพพื้นที่ที่หางออกไปจากเรือ ในขณะที่ยังคงติดตามเสนทางที่ขีดเข็มไว 
- สงสัญญาณเตือนตามเวลาที่กําหนดกอนที่เรือจะแลนตัดผานเสนชั้นความลึกปลอดภัย 

(Safety Contour) ที่เลือกไว หรือกําลังจะผานพ้ืนที่หวงหาม 
- พล็อตตําบลที่เรืออยางตอเน่ืองดวยระบบหาตําบลที่ซ่ึงมีความละเอียดถูกตองตามเกณฑที่

กําหนดเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือ 
- สามารถสอบเทียบและบอกความแตกตางระหวางระบบหาตําบลที่หลักและระบบรอง 
- มีสัญญาณเตือนเม่ือขอมูลจากระบบหาตําบลที่ขาดหายไป 
- มีสัญญาณเตือนเม่ือระบบหาตําบลที่และแผนที่ใช มูลฐานดานจีออเดซี (Geodetic Datum) 

ตางกัน 
- สามารถเก็บขอมูลการเดินทางและนํามาสรางเหตุการณยอนหลังใหเห็นได และสามารถ

ยืนยันขอมูลในแผนที่ซ่ึงนํามาใชในชวง 12 ชั่วโมงกอนหนา 
- บันทึก เสนทาง (Track) ตลอดการเดินทางโดยการหมายไวอยางนอยทุก 4 ชั่วโมง 
- สามารถลากเสนแบริงและระยะทางที่มีความละเอียดถูกตอง โดยไมถูกจํากัดดวยขีด

ความสามารถใน การแยกแยะรายละเอียด (Resolution) ของจอภาพ 
- เชื่อมตอกับระบบที่แสดงทิศหัวเรือ ความเร็ว และตําบลที่แนนอนของเรืออยางตอเน่ือง 
- การเชื่อมตอกับเซ็นเซอรตาง ๆ ไมทําใหเกิดการลดทอนคุณภาพขอมูลอันใดอันหนึ่งที่ไดรับ 

- สามารถทดสอบฟงกชั่นการทํางานหลักดวยการแสดงสัญญาณเตือน หรือสัญญาณแสดงวา
มีการทํางานที่ผิดปกติ 

- ทํางานไดเปนปกติแมใชกําลังไฟฟาฉุกเฉิน 
- ระบบทํางานไดไมนอยกวา 45 วินาทีเม่ือการจายไฟฟาผิดปกติ โดยไมจําเปนตองรีบูทใหม 
- โอนการทํางานไปที่ระบบสํารองโดยทันทีเม่ือระบบหลักลม เพ่ือใหการเดินเรือเปนไปได

อยางตอเน่ือง 
 

ทั้งน้ีกอนที่การใช ECDIS จะเขามาทดแทนแผนที่กระดาษตามขอกําหนดของ SOLAS ที่ออก
โดย IMO เสนทางเดินเรือทั้งหมดที่ใชในการเดินทาง ตองครอบคลุมอยางสมบูรณดวย ENC ซ่ึงให
ขอมูลแผนที่ทันสมัย เคร่ือง ECDIS ที่ติดตั้งบนเรือตองมีคุณลักษณะเฉพาะตามขอกําหนดของ IMO มี
เคร่ืองหลักและเครื่องสํารองเช่ือมโยงกัน โดยมีการตอเซ็นเซอรตางๆ เขากับเคร่ืองทั้งสอง และประเทศ
ตาง ๆ ตองออกกฎการเดินเรือ อนุญาตใหมีการเดินเรือเขานานนํ้าไดดวยการใชเพียง ECDIS กับ ENC 
โดยไมตองใชแผนที่กระดาษ ซ่ึงประการหลังน้ีอาจรวมถึงขอกําหนดใหมีการออกประกาศนียบัตรรับรอง
สําหรับผูผานการฝกใช ECDIS ดวย 

หลังจากแบบมาตรฐานของ ECDIS ไดรับความเห็นชอบคร้ังสุดทายในป พ.ศ.2541 แบบที่ไดรับ
การรับรอง (Type Approval) ก็ผลิตขึ้นใชเปนครั้งแรกในป พ.ศ.2542 ซ่ึงบริษัทผูผลิตตางทยอยไดรับ
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ใบรับรองวาผลิต ECDIS ตามมาตรฐานดังกลาว ใบรับรองที่ออกโดยสถาบันรับรองนี้มีอายุ 2 ป สําหรับ
การตออายุตองมีการตรวจสอบวา ตัวเครื่องทั้งระบบ รุนของซอฟตแวร (Version) สวนประกอบและวัสดุ
ตาง ๆ ที่นํามาใช มีความถูกตองตามเอกสารการรับรองแบบ และมีคําอธิบายเพ่ิมเติมกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ คือ แบบของระบบ รุนของซอฟตแวร สวนประกอบ คุณสมบัติวัสดุ และตองใหแนใจ
วาการเปลี่ยนแปลงที่วาน้ีไมมีผลทําใหการทํางานผิดเพ้ียนไปจากแบบที่ไดรับการรับรอง 

เน่ืองจากวาในปจจุบันขอมูล ENC ยังคงไมครอบคลุมพ้ืนที่เดินเรือทั่วทั้งโลก ดังน้ันแมวาเรือจะ
มีการติดตั้ง ECDIS ที่มีราคาแพงลงในเรือจํานวน 2 เคร่ือง คือ เคร่ืองหลักและเครื่องรองเชื่อมกันเปน
เครือขายเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของ IMO แลวก็ตาม  การนําเอา ชุดแผนที่เดินเรือ (Portfolio) 
กระดาษที่ทันสมัยในเสนทางที่ตองการเดินเรือติดไปดวยยังคงมีความจําเปนอยู ดวยเหตุน้ีจึงมีการลด
คาใชจายดวยการติดตั้ง ECDIS ที่ไดรับการรับรองเพียงเครื่องเดียว  และติดตั้งเครื่องสํารองที่มี
คุณสมบัติใกลเคียง ECDIS เชน การนําซอฟตแวรที่ไดรับการรับรองของ ECDIS ไปติดตั้งเพ่ือใชงานกับ
คอมพิวเตอรสวนบุคคล และเชื่อมโยงเขากับเครื่อง ECDIS เคร่ืองหลักดวยอุปกรณที่ไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐาน IEC กลาวอีกนัยหน่ึงคือ ใช ECS เปนเคร่ืองสํารองใหกับ ECDIS เคร่ืองหลัก ในกรณี
ที่วาน้ีการพล็อตลงในแผนที่กระดาษยังคงเปนวิธีการหลักในการเดินเรือ และเม่ือใดที่ ENC มีขอมูล
ครอบคลุมครบถวน และรัฐบาลประเทศตาง ๆ ออกกฎยอมรับใหมีการเดินเรือโดยปราศจากแผนที่
กระดาษได และเรือทุกลํามีการติดตั้งอุปกรณใหครบถวนตามขอกําหนดของ IMO  เม่ือน้ัน  ECDIS ก็จะ
ไดรับการนํามาใชเปนหลักในการเดินเรือในที่สุด 
 

มาตรฐาน ECS 
 แมวา IMO ไดปฏิเสธที่จะทําการออกขอแนะนําเก่ียวกับ ECS ก็ตาม กรรมาธิการเทคนิควิทยุ
สําหรับใชงานในทะเล (Radio Technical Commission for Maritime Service : RTCM) ซ่ึงมีที่ตั้งอยูใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดดําเนินการตามลําพังในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับ ECS ขึ้นมา
เพ่ือใหภาคอุตสาหกรรมพิจารณานําไปใชตามความสมัครใจ จากเอกสาร RTCM ที่ตีพิมพในป พ.ศ.
2537 กําหนดมาตรฐานขีดความสามารถของ  ECS ไวดังน้ี  คือ มีฟงกชั่นสําหรับปฏิบัติการเดินเรือ
พ้ืนฐาน พล็อตแสดงตําบลท่ีเรืออยางตอเน่ือง และมีตัวบงชี้ที่เหมาะสมซ่ึงสมนัยกับสารสนเทศท่ีปรากฏ
บนจอ มาตรฐาน  ECS ของ RTCM ใชไดกับทั้งขอมูลแบบราสเตอรและเวกเตอร  รวมทั้งสามารถ
ปรับปรุงสารสนเทศในระบบใหทันสมัยดวยวิธีการที่งายและเชื่อถือได หรือมีตัวบงชี้ในกรณีที่ขอมูลแผน
ที่อิเล็กทรอนิกสมีการเปลี่ยนแปลง 
 เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2544 RTCM ไดตีพิมพเอกสาร Version 2.1 ชื่อ ขอแนะนําของ 
RTCM วาดวยมาตรฐานของระบบแผนท่ีอิเล็กทรอนิกส (RTCM Recommended Standards for 
Electronic Chart Systems) เอกสารฉบับปรับปรุงนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนิยามที่ชัดเจนขึ้น สําหรับ
ขอกําหนดที่ระบุชั้นของเรือที่ปฏิบัติการในพื้นที่ตาง ๆ โดยแบงเรือออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

- เรือสินคาขนาดใหญ (เดินทางในมหาสมุทร) 
- เรือสินคาขนาดเล็ก (เรือดัน เรือวิจัย ฯลฯ) 
- เรือขนาดเล็ก (เรือยอรช เรือประมง ฯลฯ) 
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วัตถุประสงคของเอกสารนี้คือตองการให ผูใช ผูผลิต และผูออกกฎขอบังคับไดมีหลักเกณฑเพ่ือ 
ใชสําหรับการแยกแยะความตองการใช ECS ที่แตกตางกันระหวางเรือตางประเภท ดวยแนวคิดดังกลาว
น้ี มาตรฐานขั้นต่ําของ  ECS ที่ RTCM กําหนดขึ้น  นาจะลดทอนเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการเดินเรือใหกับเรือแบบตาง ๆ  อยางไรก็ตาม ส่ิงที่ทําให ECS แตกตางกับ 
ECDIS ซ่ึงไดรับการรับรองโดย IHO คือ มิไดมีขอกําหนดใหเปนไปตาม SOLAS ในเรื่องการตองใช 
แผนที่ที่ทันสมัยอยูเสมอ ดังน้ีแลวจึงถือไดวา ECS เปนเพียงเครื่องชวยการเดินเรือเทาน้ัน กระน้ันก็ตาม 
ECS ก็ควรใชกับแผนที่ที่ทันสมัย และสรางขึ้นโดยสํานักงานอุทกศาสตรของทางการ 
 ในตอนแรกนั้น IMO กําหนดใหใชขอมูลแผนที่แบบเวกเตอรกับ ECDIS เน่ืองจากขอมูลแบบ
ราสเตอรขาดความออนตัวในการใชกับ ECDIS แตในเวลาตอมา เปนที่แนชัดวาสํานักงานอุทกศาสตร
ทั่วโลกยังไมอาจผลิตขอมูลเวกเตอรไดครอบคลุมบริเวณเดินเรือที่สําคัญ และอาจตองใชเวลาหลายปใน
การดําเนินการ ในชวงเวลาเดียวกันน้ีทางพาณิชยไดมีการผลิตแผนที่ราสเตอรออกมาจําหนายใน
ทองตลาด โดยมีการดําเนินการอยางรวดเร็ว เหตุดังกลาวเปนตัวกระตุนใหสํานักงานอุทกศาสตรชาติ
ตาง ๆ เริ่มจัดทําแผนที่ราสเตอรออกจําหนาย เพ่ือสนองตอความตองการสาธารณะ ทําใหแผนที่
ราสเตอรนํามาใชบนเรือตาง ๆ ทั่วโลกมากกวาแผนที่เวกเตอร ดวยเหตุผลดังกลาว IMO จึงแกไข
เพ่ิมเติมขอกําหนด อนุญาตให ECDIS ทํางานในโหมด RCDS ได โดยใชแผนที่ราสเตอรของทางการที่
มีขอมูลทันสมัย 
 โดยทั่วไปแลว ECS มิไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับแผนที่ตามมาตรฐาน S - 57 ทั้งไมได
มาตรฐานตามขอกําหนดทั้งของ ECDIS หรือ RCDS แตทวาในกรณีของ ECDIS เคร่ืองสามารถทํางาน
ในโหมด ECS เม่ือใชกับแผนที่ราสเตอร หรือใชกับแผนที่เวกเตอรที่ไมใชมาตรฐาน S - 57 ทั้งน้ีเม่ือ
เคร่ือง  ECDIS ที่ไดรับการรับรองแบบ  เม่ือนํามาใชตามลําพังโดยไมมีการเชื่อมโยงเปนเครือขายกับ
เคร่ืองสํารอง หรือใชกับขอมูล ENC ที่ไมไดแกไขใหทันสมัย ถือวาเปนการทํางานในโหมด ECS และไม
อาจใชแทนแผนที่เดินเรือกระดาษท่ีขอมูลทันสมัยซ่ึงจัดสรางโดยทางการได 
 
คุณลักษณะของจอภาพ 
 แมวาบริษัทที่ผลิตระบบแผนที่อิเล็กทรอนิกสเปนผูออกแบบการใชสีและสัญลักษณตาง ๆ ก็ตาม 
มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนดโดย IMO ระบุวา เคร่ือง ECDIS ที่ไดรับ การรับรอง (Certified) 
ตองแสดงผลตามคุณลักษณะเฉพาะวาดวยสีและสัญลักษณ ตามที่กําหนดไวโดย IHO ซ่ึงคุณลักษณะ
เฉพาะที่วาน้ีเก็บไวใน คลังการแสดงภาพ (Presentation Library) ของ ECDIS  การพัฒนาตามที่กลาว
มาน้ีเปนความรวมมือกันระหวางแคนาดาและเยอรมนีในชวงป พ.ศ.2533  เพ่ือให ECDIS มีคุณสมบัติ
ดังนี้ คือ ชวยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรือ รายละเอียดของการแสดงผลบนจอมีความคมชัด ไม
กอใหเกิดความกํากวมในการตีความหมาย และสารสนเทศท่ีปรากฏบนจอตองไมแออัด ในสวนของ 
ECS น้ันยังคงมีการพัฒนาตอเน่ืองอยางเปนอิสระจากการควบคุมของ IHO ซ่ึงโดยทั่วไปแลวเปนการ
ปรับปรุงใหภาพที่ปรากฏบนจอเหมือนแผนที่กระดาษแบบด้ังเดิมใหมากที่สุด 
 เพ่ือมิใหมีการแออัดของภาพบนจอ มาตรฐานของ IMO กําหนดใหการแสดงภาพขอมูลพ้ืนฐาน
สําคัญปรากฏบนจอตลอดเวลา เชน ความลึก เคร่ืองหมายทางเรือ เสนขอบฝง เปนตน สําหรับ
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สารสนเทศสวนที่เหลือแลวแตการเลือกใช นักเดินเรือยังสามารถเลือกเฉพาะสิ่งที่จําเปนตามสถานะการ
เดินเรือขณะนั้นใหปรากฏบนจอไดตามตองการ ตอนกลางคืนฉากหลังของจอสามารถเปลี่ยนเปนสีดํา
เพ่ือใหผูใชสามารถแยกแยะความแตกตางของสีไดดี โดยไมลดทอนความความชัดเจนของภาพเมื่อมอง
ในที่มืด ในลักษณะทํานองเดียวกัน เคร่ืองไดรับการออกแบบใหมีตารางสีที่ชวยใหความสวางคมชัดของ
จออยูในระดับสูงสุดเม่ือใชในเวลากลางวัน สีและรายละเอียดของวัตถุตาง ๆ เชน ทุนเคร่ืองหมายทาง
เรือมีความชัดเจน และแยกแยะรายละเอียดได 
 สัญลักษณของวัตถุตาง ๆ ที่ใชใน ECDIS เหมือนกับที่ใชอยูในแผนที่กระดาษซึ่งนักเดินเรือ
คุนเคยกันดีอยูแลว แตอาจมีการปรับรูปลักษณใหเรียบงายขึ้น เชน สัญลักษณทุนเคร่ืองหมายทางเรือ
แบบตาง ๆ เพ่ือใหการมองเห็นดีขึ้นในเวลากลางคืน เน่ืองจากวา ECDIS ไดรับการออกแบบใหสามารถ
ปรับแตงการแสดงผลใหเปนไปตามความประสงคของผูใช จึงมีการออกแบบสัญลักษณ และเพิ่ม
คุณลักษณะใหม ๆ ขึ้นมาใช เชน การเนนความเขมภาพหรือสี การเลือกเนนวัตถุที่เปนจุดสนใจพิเศษ 
การกําหนดเสนชั้นความลึกปลอดภัย และที่หมายอันตรายโดดเดี่ยวที่สําคัญ เปนตน  
 คลังการแสดงภาพ (Presentation Library) คือ ชุดของสีและสัญลักษณตาง ๆ พรอมกฎเกณฑที่
กําหนดความสัมพันธกับ ขอมูลเชิงเลข (Digital Data) ของ ENC และกระบวนการที่ใชจัดการสําหรับ
กรณีพิเศษตาง ๆ เชน กําหนดลําดับกอนหลังของการแสดงภาพวัตถุที่มีการเหลื่อมทับกันเปนตน ทุก ๆ 
รูปลักษณใน ENC กอนที่จะปรากฏบนจอ ECDIS มีลําดับขั้นตอนดังน้ี คือ ขั้นแรกเปนการตรวจสอบใน
ตารางคลังการแสดงภาพ ซ่ึงจะเลือกสัญลักษณหรือเสนที่จะใชแสดงใหทันที หรือในกรณีที่ซับซอนกวาน้ี 
เชน การสงวัตถุเพ่ือสรางขึ้นเปนสัญลักษณ โดยกระบวนการนี้นํามาใชกับวัตถุเชน ไฟ ซ่ึงมีหลากหลาย
รูปแบบ (สี เคร่ืองหมายยอด และลักษณะไฟ) ซ่ึงการตรวจสอบและเลือกในตารางเพื่อหาสัญลักษณที่
ถูกตองจะกินเวลามาก คลังการแสดงภาพนั้น เปนที่เก็บสัญลักษณวัตถุตาง ๆ เหมือนกับที่ใชในแผนที่
เดินเรือกระดาษตามบรรณสาร สัญลักษณ คํายอ และศัพทตาง ๆ ที่ใชในการเดินเรือ (Nautical Chart 
Symbols, Abbreviations and Terms หรือ INT 1) ดังน้ันเม่ือใชมาตรฐาน S - 57 ของ IHO และการ
แสดงผลบนจอตามคุณลักษณะที่กําหนดโดย S - 52   แผนที่ ENC ที่สรางโดยสํานักงานอุทกศาสตร
ชาติใด ๆ ยอมแสดงผลออกมาเปนแผนที่บนจอที่มีลักษณะเหมือนกันไมวาจะใช ECDIS ที่ผลิตมาจาก
โรงงานใดก็ตาม 
 ขอไดเปรียบอยางมากของการใชแผนที่เวกเตอรกับ ECDIS คือ ขีดความสามารถในการเลือก
เฉพาะขอมูลแผนที่หรือสารสนเทศท่ีตองการใชในเวลาใด ๆ เทาน้ันใหปรากฏบนจอ ซ่ึงชวยลดการ
แออัดของภาพท่ีปรากฏ ซ่ึงแผนที่กระดาษและแผนที่ราสเตอรไมอาจทําได ขอไดเปรียบอีกประการหนึ่ง 
คือ ขีดความสามารถในการวางตัวของหนาจอ ไมวาจะเปนการใหดานบนของจอเปนทิศทางของเข็มที่
เรือเดิน หรือใหเปนทิศเหนือตามปกติ ในขณะที่ขอมูลที่เปนขอความยังคงวางตัวในลักษณะปกติตาม
แนวนอนอยูเสมอ 
 ดวยคอมพิวเตอรที่มีขีดความสามารถสูงในปจจุบัน ทําให ECDIS บางเคร่ืองมีขีดความสามารถ
ในการแยกออกเปนจอยอย โดยในโหมดการเคลื่อนที่ การวางตัวของภาพและสเกลแผนที่สามารถเลือก
ใหแสดงเปนอิสระตอกันไดในแตละจอ ตัวอยางการใชงาน เชน จอแรกใหทิศเหนืออยูดานบน ใชสเกล
เล็กเพ่ือการมองภาพโดยรวม และเรือเคลื่อนที่จริงไปบนแผนที่ จอที่สองอยูขางจอแรก ใหทิศทางเข็มอยู
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ดานบน ใชสเกลใหญ และเรือเคลื่อนที่สัมพัทธโดยอยูกลางจอ และแผนที่เลื่อนผานไปทางทายเรือ 
นอกจากน้ันการแสดงมากกวาหน่ึงจอยังมีขอไดเปรียบ คือสามารถเลือกยอหรือขยายภาพพื้นที่ใดในจอ 
ใหปรากฏมาอยูกลางจอโดยอัตโนมัติ เพ่ือดูสัญลักษณและอานคําบรรยายใหเห็นชัดเจนขึ้น ฟงกชั่นที่วา
น้ีแผนที่ราสเตอรไมสามารถกระทําได 
 จอแสดงภาพปฏิบัติการดวยชุดของกฏเกณฑที่กําหนดไว และขอมูลมีการจัดเรียงลดหลั่นกัน
ตามลําดับความสําคัญ ตัวอยางเชน ถาเสนมีการทับซอนกัน เสนที่สําคัญนอยกวาจะไมปรากฏบนจอ 
กฎที่ซับซอนไปกวาน้ีอีก คือ คําบรรยายอยูในตําแหนงสัมพัทธเดียวกันกับวัตถุน้ัน ๆ เสมอ ไมวาจะมีส่ิง
ใดอยูในบริเวณนั้นอีกหรือไมก็ตาม  เน่ืองจากช่ือหรือคําบรรยายลักษณะไฟที่ยาวมักพาดทับลงไปบน
วัตถุอ่ืนที่อยูใกลเคียง วิธีแกไขปญหากรณีดังกลาวน้ี คือ การขยายภาพจนกระทั่งวัตถุที่อยูใกลเคียงแยก
หางออกไป เน่ืองจากวาคําบรรยายมักเปนสาเหตุในการแออัดของภาพ และอาจไมมีนัยสําคัญนักใน
ความปลอดภัยของการเดินเรือ ขอความจึงปรากฏโดยอัตโนมัติเม่ือวัตถุของคําบรรยายนั้นปรากฏบนจอ 
แตกรณีน้ีเกิดขึ้นตอเม่ือผูใชเลือกโหมดใหจอแสดง สารสนเทศทั้งหมด (All Other Information) เทาน้ัน 
 เน่ืองจากความออนตัวในการปรับสเกลของจอ จึงจําเปนตองมีตัวบงชี้ระยะทางระหวางวัตถุบน
จอ ผูผลิตบางรายใชวิธีการที่นักเดินเรือคอนขางคุนเคย คลายคลึงกับวงระยะบนจอเรดารเพ่ือดําเนินการ
ที่วาน้ี หรือใชสัญลักษณเสนบรรทัดเปนกุญแจในการบอกระยะทางตามสเกลตั้งตน นอกจากน้ัน ECDIS 
ยังไดรับการออกแบบใหแสดงบรรทัดระยะทางหนึ่งไมลทะเลไวดานขางของจอ และเลือกใหแสดงหรือไม
แสดงเวกตอรเข็มและความเร็วเรือจริง (CMG/SMG) ได  โดยปรากฏเปนเสนตรงออกไปจากตําบลที่ของ
เรือ และแสดงตําบลท่ีลวงหนาที่เวลา 1 นาที 2 นาทีหรือชวงเวลาใด ๆ ตามความตองการของผูใช 
เพ่ือใหสามารถแกไขแผนที่ใหทันสมัยไดดวยตนเอง ผูใช ECDIS สามารถลากเสน เขียนขอความ และ
แทรกวัตถุลงไปบนจอภาพ และเก็บไวเปน ไฟลผูใช (User Files) ใน SENC โดยสามารถเรียกกลับมา
ใชไดอีกจาก สารบบยอย (Subdirectory) และนํามาแกไขปรับปรุงใหมบนจอไดอีกดวย ซ่ึงวัตถุตาง ๆ ที่
สรางขึ้นใหมน้ี สามารถเลือกมาใชไดในทํานองเดียวกันกับวัตถุอ่ืน ๆ ที่เก็บไวใน SENC 
 ECDIS สามารถเลือกการแสดงผลบนจอไดหลากหลาย  รวมถึงการสงขอมูลเปาจาก  เรดาร 
พล็อตติดตามเปาอัตโนมัติ (Automatic Radar Plotting Aids : ARPA) มาซอนทับบนจอ ในการนี้ IMO 
ไดกําหนดมาตรฐานไววา ECDIS ตองใหผูใชสามารถเอาเรดารบนแผนที่ออกไดโดยทันทีเม่ือตองการ 
เพ่ือเปนการขจัดความแออัดของภาพบนจอ ECDIS  
 
หนวยวัด ชั้นขอมูล และการคํานวณ 
 เคร่ือง ECDIS ใชหนวยตาง ๆ เหลาน้ีในการวัดและแสดงคา คือ 
 ตําบลที่ : ละติจูด และลองจิจูด แสดงคาเปนองศา (°) ลิปดา (') และทศนิยมของลิปดา โดยปกติ
แสดงบน มูลฐานโลก (Datum) แบบ WGS 84 
 ความลึก : ใชหนวยเปน เมตร และ เดซิเมตร 
 ความสูง : ใชหนวยเปนเมตร 
 ระยะทาง : ใชหนวยเปนไมลทะเล และทศนิยมหนึ่งตําแหนง หรือใชเปนเมตร 
 ความเร็ว : เปนนอต และทศนิยมหนึ่งตําแหนง 
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 ECDIS กําหนดลําดับความสําคัญของชั้นขอมูลที่ปรากฏบนจอ มีการกําหนดจํานวนขอมูลนอย
สุดที่แสดงบนจอ และลําดับความสําคัญสัมพัทธจากลําดับสูงสุดมาต่ําสุด ดังน้ี 

- คําเตือน และขาวสาร 
- ขอมูลจากสํานักงานอุทกศาสตร 
- สารสนเทศจากประกาศชาวเรือ 
- คําเตือนจากสํานักงานอุทกศาสตร 
- ขอมูลการแทรกสีพ้ืนที่ (Color – fill Area) จากสํานักงานอุทกศาสตร 
- ขอมูลที่รองขอ (On Demand) จากสํานักงานอุทกศาสตร 
- สารสนเทศจากเรดาร 
- ขอมูลผูใช (User’s Data) 
- ขอมูลการแทรกสีพ้ืนที่โดยผูใช 
- ขอมูลการแทรกสีพ้ืนที่โดยโรงงานผูผลิต 

 
ระบบ ECDIS ตองมีความสามารถอยางต่ําในการคํานวณและแปลงคาตาง ๆ ดังน้ี 
- คาพิกัดภูมิศาสตรไปเปนพิกัดที่แสดงบนจอ และในทางกลับกัน 
- มูลฐานแผนที่ทองถิ่น (Local Datum) ไปเปน WGS 84 
- ระยะทางและแอซิมัทจริงระหวางตาํบลที่ภูมิศาสตรสองแหง 
- การคํานวณบนโครงสรางแผนที่ เชน ระยะทาง และ เข็มบนวงใหญ หรือเสนเกลียว 

 
การเตือนและสัญญาณเตือน 
 ในผนวก 5 ของขอกําหนด IMO วาดวย มาตรฐานขีดความสามารถ (Performance Standard) 
กําหนดวา เคร่ือง ECDIS ตองมีการเฝาระวังสถานการณและตรวจสอบระบบตาง ๆ อยางตอเน่ือง และ
ตองมีสัญญาณเตือนสําหรับสิ่งที่ผิดปกติใด ๆ  การเตือนน้ีอาจเปนไดทั้งทางทัศนะ  หรือดวยเสียง หรือ
ทั้งสองอยางพรอม ๆ กัน 
 สัญญาณเตือนตองมีขึ้นในกรณีตอไปน้ี 

- มีเรือแลนตัดหนาในระยะใกลเกินกวาที่กําหนด 
- การเดินเรือตัดเสนชั้นความลึกปลอดภัยที่เลือกไว  
- การเบี่ยงเบนออกนอกเสนทาง 
- ระบบหาตําบลที่ไมทํางาน 
- เขาใกลจุดสําคัญ 
- ระบบหาตําบลที่มี มูลฐานดานจีโอเดซี (Geodetic Datum) ตางจากแผนที่ที่ใช 
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สัญญาณเตือนหรือการเตือนตองมีในกรณีตอไปน้ี 
- แผนที่มาตราสวนใหญที่สุดที่กําหนดใหมีสัญญาณเตือน (เพ่ือบงชี้วาแผนที่ที่ใชขณะน้ันมี

มาตราสวนเล็กเกินกวาที่จะกระตุนระบบใหมีการเตือนปองกันการติดตื้นได) 
- พ้ืนที่ซ่ึงกําหนดเง่ือนไขพิเศษ (หมายถึงแผนที่พิเศษตกอยูในชวงเวลาหรือระยะทางที่ตั้งคา

เอาไว) 
- การทํางานผิดปกติของ ECDIS (เชนเคร่ืองในเครือขายสํารองที่โยงกับเครื่องหลักไมทํางาน) 

 
มีการบงชี้สําหรับกรณีตอไปน้ี 
- ขยายมาตราสวนแผนที่มากเกินไป (ขยายภาพใกลเกินไป) 
- มี ENC มาตราสวนใหญกวาที่ใชเดินเรืออยูขณะน้ัน 
- การใชหนวยวัดที่ไมปกติ (ความลึกนํ้าในแผนที่ไมไดใชหนวยเปนเมตร) 
- เสนทางเดินเรือตัดผานเสนชั้นความลึกปลอดภัย (Safety Contour) 
- เสนทางเดินเรือตัดผานพ้ืนที่จําเพาะที่ผูใชกําหนดใหมีการเตือน 
- ระบบทดสอบลมเหลว 

 
จากที่เขียนลําดับรายการมาขางตน เห็นไดวา ECDIS ไดรับการโปรแกรมใหมีการรับรู

สถานการณอยูตลอดเวลา และบอกใหผูใชทราบอยางตอเน่ือง ซ่ึงชุดนําเรือสามารถนําไปใชรวมกับ
ประสบการณ เพ่ือประเมินสถานการณ และตัดสินใจในปฏิบตัิการเดินเรือในทุกขั้นตอน 

ความอัติโนมัติของ ECDIS มีผลสืบเน่ืองที่สําคัญสองประการ คือ ประการแรก การเฝาระวัง
สถานการณตามเสนทาง (Route Monitoring) ไมอาจนํามาใชทดแทนการเฝาตรวจตราระแวดระวังของ
ผูนําเรือได แตเปนเพียงการชวยเสริมให การเตือนและสัญญาณเตือนน้ัน แมมีประโยชน แตก็มีสวนทํา
ใหเกิดความเลินเลอ เขาใจคลาดเคลื่อน หรือตีความผิด หากผูใชขาดความเอาใจใสสถานการณ และ
มองขามสิ่งตาง ๆ ในรายละเอียด   

ประการที่สอง ตองมีกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกสเฝาระแวดระวังสถานการณอยูตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือใช ECDIS เปนอุปกรณหลักในการเดินเรือ โดยการเชื่อมตอระบบกับเซ็นเซอร
ชนิดตาง ๆ และสนธิสิ่งเหลาน้ีเขากับระบบปฏิบัติการและประมวลผลขอมูลของคอมพิวเตอร ซอฟตแวร
ดานการเดินเรือและแผนที่ อุปกรณเก็บขอมูล และระบบจายไฟฟา การใช ECDIS นับเปนความ
รับผิดชอบที่นักเดินเรือยุคใหมตองเผชิญอยูในปจจุบัน ซ่ึงตองมีการใชผสมผสานรวมไปกับวิธีการแบบ
ด้ังเดิม ที่ใชการเฝาระวังและตรวจตราสถานการณโดยรอบตัวเรือ 

อยางไรก็ดี ไมวาจะมีการใช ECDIS หรือไมก็ตาม หนาตางสะพานเดินเรือยังคงเปนอุปกรณที่ดี
ที่สุดสําหรับใชเฝาระวังและตรวจสอบสถานการณรอบเรือ และส่ิงที่ดูเหมือนขัดแยงกันอยูในตัวคือ 
ECDIS ทําใหงานของนักเดินเรือทั้งงาย และซับซอนขึ้นในขณะเดียวกัน 
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การทํางานของ ECDIS 
 ในชวงเวลาการเดินทางที่ผานไป 12 ชั่วโมง ECDIS ตองมีขีดความสามารถในการดําเนินการ
ตาง ๆ ดังน้ี คือ สรางเสนทางการเดินเรือที่ผานไปแลวขึ้นมาใหม และใหการยืนยันรับรองฐานขอมูลของ
ทางการที่นํามาใช ขอมูลซ่ึงบันทึกทุกชวงเวลาหนึ่งนาที ประกอบดวยสารสนเทศดังตอไปน้ี คือ 

- เสนทางการเดินเรือในชวงที่ผานมาซ่ึงประกอบดวย เวลา ตําบลที่ ทิศหัวเรือ และความเร็ว 
- บันทึกเก่ียวกับ ENC ของทางการที่ใชรวมทั้งการระบุ หนวยงานผูสราง บรรณาธิกรคร้ังที่ 

วันเดือนปที่สราง หมายเลขเซลล และประวัติการแกไข 
สิ่งสําคัญที่พึงระลึกไวเสมอคือ ถา ECDIS ปดเคร่ืองลงไมวาจากสาเหตุใด เชน เพ่ือการจัดการ

เก่ียวกับแผนที่ หรือเคร่ืองมีการทํางานที่ผิดปกติ บันทึกการเดินทางจะหยุดลงทันที แตถาระบบ
เครือขายสํารองเขามารับหนาที่แทน ECDIS เคร่ืองหลักแลว บันทึกการเดินทางก็ยังคงเปนไปอยาง
ตอเน่ือง รวมทั้งขอมูลบันทึกเขาปูมอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ที่เก่ียวของกับสัญญาณเตือนทั้งหมดที่ไดเปด
ใชการมากอนหนาน้ี และการกลับไปคาตั้งตนในชวงการเปลี่ยนสลับเครื่อง ECDIS ไฟลการเดินทาง 
(Voyage Files) ประกอบไปดวย ไฟลสมุดปูม (Logbook Files) ไฟลเสนทาง (Track Files) และไฟลเปา 
(Target Files) โครงสรางไฟลเหลาน้ีอางอิงอยูกับเวลา และสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ ณ เวลาเที่ยงคืนตาม
ภาคเวลาที่ใช แตถาใชเวลาของระบบคอมพิวเตอรในกรณีที่วาน้ี มีความเปนไปไดวาอาจเกิดการบันทึก
ทับซอนทับของแฟมขอมูลการเดินทาง โดยอาจเกิดขึ้นในกรณีที่ผูใชตั้งเวลาของระบบยอนหลังดวย
ตนเอง ดังน้ันควรใชเวลา GPS เปนเวลาอางอิงของ ECDIS เพ่ือปองกันมิใหเกิดขอผิดพลาดที่คาดไมถึง 

นอกจากน้ัน ECDIS ยังสามารถบันทึกการเดินทางในเที่ยวหนึ่ง ๆ ไดอยางสมบูรณพรอมการ
หมายเวลาไวอยางนอยหน่ึงคร้ังทุก 4 ชั่วโมง และสามารถเก็บบันทึกการเดินทางยอนหลังไดเปนเวลา 
12 ชั่วโมง บันทึกการเดินทางนี้ผูใชไมสามารถเขาไปแกไขได ถาไมมีการบันทึก ขอมูลทับซอนของ
เรดาร (Radar Overlay) เขาไวดวยแลว ไฟลการเดินทางจะมีขนาดคอนขางเล็ก ทําใหสามารถบันทึกลง
ในสื่อบันทึกขอมูลขนาดความจุนอย ทําใหถายขอมูลออกจากหนวยความจําของระบบไดเปนระยะตาม
ตองการ (การสํารองขอมูลลักษณะนี้ ไมควรสับสนกับระบบเครือขาย ECDIS ตัวหลักและตัวสํารอง)  

ตองจัดใหมีระบบสํารองอยางพอเพียงเพ่ือความมั่นใจไดวา การเดินเรือมีความปลอดภัย      
โดยนํามาใชแทน ในกรณีระบบ ECDIS ไมสามารถใชงานได เพ่ือไมใหสถานการณพัฒนาไปสูภาวะ
วิกฤต และควรมีวิธีการเสริมอ่ืน ๆ อีกที่ชวยใหการเดินทางในสวนที่เหลือเปนไปอยางปลอดภัยแมใน
กรณีที่ ECDIS ไมสามารถใชงานไดอยางสิ้นเชิง 
 
เครื่องบันทึกขอมูลการเดินเรือ 
 วัตถุประสงคของ เคร่ืองบันทึกขอมูลการเดินเรือ (Voyage Data Recorder : VDR) คือ ใชเก็บ
ขอมูลประวัติการเดินเรือที่มีความละเอียดถูกตอง เพ่ือนํามาใชสอบสวนในกรณีที่มีอุบัติเหตุทางทะเล
เกิดขึ้น นอกจากน้ันยังเปนประโยชนสําหรับใชในการเฝาสังเกตประสิทธิภาพของระบบ ECDIS ทั้งน้ี 
VDR ที่ไดรับการรับรองตองมีคุณสมบัติในการบันทึกขอมูลทั้งหมดในทุกจุด โดยเปนไปตามขอกําหนด
ในเอกสาร IMO Resolution A.861(20) & EC Directive 1999/35/EC  ซ่ึงขอมูลการเดินเรือบางอยาง 
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                                                          รูปที่ 11 - 3  แคปซูลเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทาง 
 
 
 
 
 
สามารถสงตอผานทาง ECDIS ได กลองเครื่องบันทึกขอมูลการเดินเรือตองมีคุณสมบัติตามที่ IEC 
กําหนด และตองผานการทดสอบมาตรฐานการทนไฟและน้ํา 
 การใช VDR มีวัตถุประสงคทํานองเดียวกันกับการติดตั้ง กลองดํา (Black Box) บนเครื่องบิน 
ซ่ึงในปจจุบันนี้มีขอกําหนดใหเรือโดยสารและ เรือบรรทุกยานพาหนะ (Ro - Ro) ที่เดินทางระหวาง
ประเทศซึ่งมีขนาด 3,000 ตันกรอสสขึ้นไปตองติดตั้ง VDR โดยใหเสร็จส้ินในป พ.ศ.2547 เรือทั้งหมดที่
ตอขึ้นหลังป พ.ศ.2545 ตองรับการติดตั้งทั้งหมด  สําหรับเรือที่ตอขึ้นกอนเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2545 
ยังคงอยูระหวางการพิจารณารางกฎเกณฑที่จะนํามาบังคับใช  สําหรับเรือโดยสารที่ไมมีการบรรทุก
ยานพาหนะซึ่งตอขึ้นกอนเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2545 อาจไดรับการยกเวนใหไมตองติดตั้ง ถาสามารถ
พิสูจนไดวาการเช่ือมตอ VDR เขากับอุปกรณตาง ๆ เปนเรื่องไมสมเหตุสมผลและเปนไปไมไดในทาง
ปฏิบัติ ประเทศในกลุมสหภาพยุโรปกําหนดใหเรือขามฟากที่บรรทุกยานพาหนะหรือเรือความเร็วสูงที่วิ่ง
ใหบริการเปนประจําในนานน้ํายุโรป ไมวาในประเทศหรือระหวางประเทศ ตองติดตั้ง VDR ถาเรือน้ันตอ
ขึ้นกอนเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2546 หรือมิฉะนั้นก็ตองติดตั้งใหเสร็จสิ้นกอนเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2547 
 เคร่ือง VDR มีคุณสมบัติดังน้ี  

- เก็บภาพบนจอเรดาร : ภาพบนจอเรดารจะถูกบีบอัดและเก็บบันทึกไวทุก 15 วินาที โดย
สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่ IEC กําหนด 

- ระบบรอง (Subsystem) สําหรับการปอนเขาและสงออก (I/O) ขอมูล : เพ่ือการเลือกเก็บ
ขอมูลจากเซ็นเซอรตาง ๆ ที่เชื่อมตอเขามา ทั้งสัญญาณแอนะล็อก ดิจิทัล หรืออนุกรม 
สัญญาณทั้งหมดนี้จะถูกแปลง และสงเขามาเปนขอมูลผานทางระบบเครือขายภายในเรือ  

- การบีบอัดแฟมเสียง : อุปกรณบันทึกเสียงในรูปสัญญาณแอนะล็อกที่ถูกขยายจาก
ไมโครโฟน จากนั้นแปลงเปนสัญญาณดิจิทัลที่ถูกบีบอัดตามขอกําหนดของ  Lloyds of 
London โดยบันทึกเสียงเก็บไวตลอด 24 ชั่วโมง 

- มีอุปกรณจายไฟฟาฉุกเฉิน (Uninterruptible Power Supply : UPS) ตามขอกําหนด IEC 
เพ่ือจายไฟฟาใหแกอุปกรณตาง ๆ ทั้งหมดในกรณีไฟฟาดับ โดยจายไฟฟาสํารองไดไมนอย
กวา 2 ชั่วโมง   
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- แคปซูลเก็บขอมูลหุมเกราะติดตั้งประจําที่ : แคปซูลเก็บขอมูลที่เชื่อมตอกับเรดารตาม
มาตรฐาน IEC 61996  ติดตั้งและเชื่อมโยงกับเครือขายภายใน โดยมีความเร็วสูงในการถาย
โอนและลงขอมูล รวมทั้งการสงขอมูลไปยังดาวเทียม 

- การกูคืนขอมูลจากระยะไกลและการดูขอมูลเม่ือเทียบทา : เปนคุณสมบัติที่มีใหเลือกใชได
จากเคร่ือง VDR ที่ผลิตจากหลายบริษัท 

- การรับรองประจําป : IMO กําหนดวาระบบ VDR พรอมทั้งเซ็นเซอรตาง ๆ ตองไดรับการ
ทดสอบ และไดรับการรับรองเปนรายป 

 
รูปแบบชนิดตาง ๆ ของขอมูล 
 ขอมูลแผนที่ที่นํามาใชกับ ECDIS มีรูปแบบ (Format) ตาง ๆ ที่หลากหลายใหเลือกใช เชน 
ขอมูลเวกเตอร S - 57 ขอมูลเวกเตอรในมาตรฐานอื่น และขอมูลราสเตอร ซ่ึงการจะใชขอมูลรูปแบบใด
ขึ้นอยูกับ แหลงขอมูล และความประสงคของผูใช 

ขอมูลเวกเตอรของทางการ 
 การที่ ECDIS จะทํางานอยางไรนั้นขึ้นอยูกับชนิดขอมูลแผนที่ที่นํามาใช ทั้ง ENC และ RNC 
ตางไดรับการรับรองใหนํามาใชกับ ECDIS ไดทั้งสิ้น ตามนิยามแลวแผนที่ทั้งสองชนิดตางสรางขึ้นโดย
สํานักงานอุทกศาสตรแหงชาติ โดย ECDIS ทํางานเปน ECDIS แทจริงเต็มฟงกชั่นเม่ือใชกับขอมูล 
ENC และใชฟงกชั่นการทํางานนอยกวาเม่ือใชกับขอมูล RNC ซ่ึงแผนที่ทั้งสองชนิดที่กลาวน้ีตองมีขอมูล
ที่ทันสมัย  แตทวาเม่ือใช ECDIS กับขอมูลเวกเตอรที่ไมใชของทางการไมวาขอมูลจะทันสมัยหรือไมก็
ตาม ถือวาเปนการทํางานในโหมด ECS  
 แผนที่เวกเตอรเปนขอมูลอุทกศาสตรซ่ึงประกอบไปดวยอนุกรมของไฟลที่บรรจุขอมูลตางชนิด
กันนํามาซอนกันเปน ชั้น (Layers) และสามารถเลือกไฟลใดใหแสดงบนจอไดตามตองการ การเก็บ
ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) ทําไดสองแบบ คือ วิธีแรกโดยการแปลงขอมูลในแผนที่กระดาษใหเปน
ขอมูลเชิงเลข (Digitize) คือเปนขอมูลแบบ ราสเตอร (Raster) หรืออีกวิธีหน่ึงคือ เก็บขอมูลภูมิประเทศ 
หรือวัตถุตาง ๆ (เชน ทุน กระโจมไฟ ฯลฯ) ในแบบคาพิกัดตําบลท่ีของจุด เสน หรือพ้ืนที่ คือเปนขอมูล
แบบ เวกเตอร (Vector) ซ่ึงการใชขอมูลแผนที่เวกเตอรบน ECDIS มีความออนตัวในการแสดงขอมูลให
เปนไปไดหลากหลายตามความตองการมากกวาการใชแผนที่ราสเตอร  

ENC คือขอมูลเวกเตอรที่สรางขึ้นตามมาตรฐาน S - 57 ของ IHO ซ่ึงมีขอกําหนดครอบคลุมทั้ง
เน้ือหา โครงสราง และรูปแบบ  ENC เซลลหนึ่ง ๆ บรรจุสารสนเทศทั้งหมดของแผนที่ซ่ึงจําเปนสําหรับ
การเดินเรือใหปลอดภัย และยังอาจบรรจุสารสนเทศอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ตามปกติมีอยูเฉพาะในแผนที่
กระดาษ กลาวโดยทั่วไปแลว ENC ตามมาตรฐาน คือขอมูลอุทกศาสตรซ่ึงมีโครงสรางที่ไดรับ
การออกแบบใหวางตัวขอมูลตางชนิดกันเปนชั้น ๆ  บรรณสาร S - 57 Edition 3 ของ IHO กําหนดให 
ขอมูลประกอบไปดวยชุดของ จุด เสน พ้ืนที่ รูปลักษณ และวัตถุตาง ๆ ขนาดที่เล็กที่สุดของชุดขอมูล 
(Data Set) เรียกวาเซลล (Cell) ซ่ึงก็คือสี่เหลี่ยมผืนผาบนผิวทรงกลม (Spherical Rectangle) กลาวคือ
กําหนดขอบเขตดวยเสนเมริเดียนและวงขนานละติจูด  เซลลที่อยูประชิดกันจะไมมีการเหลื่อมทับกัน 
 

 S - 57 
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รูปที่ 11 - 4 ชั้นขอมูล (Layers) ใน ENC 

 
 
(ตางกับกรณีของแผนที่กระดาษ) มาตราสวนของขอมูลในเซลลจะเปนเทาใดนั้นขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ของการเดินเรือ เชน แผนทะเลลึก (General) แผนที่ชายฝง (Coastal) แผนที่ใกลฝง (Approach) หรือ 
แผนที่ทาเรือ (Harbor) 
 ภายใตมาตรฐาน S - 57 เซลลมีรูปแบบมาตรฐาน แตไมมีการกําหนดมาตรฐานขนาดพื้นที่ซึ่ง
ครอบคลุม ทวาแตละเซลลจํากัดใหมีขนาดขอมูล 5 เมกาไบท (mb)  ตามปกติแลวเซลลของ S - 57 มี
ระบบปองกันการคัดลอกและจําเปนตอง ไดรับอนุญาต (Permit) กอนการใชงาน  การอนุญาตน้ีอาจให
มาในรูปของไฟลที่มาพรอมกับ ENC หรือใหแยกมาในรูปของ รหัสผาน (Code) ทั้งน้ีไมวาการอนุญาต
จะเปนรูปแบบใดก็ตาม ขั้นแรกตองมีการติดตั้งไฟลการอนุญาตใหใชแผนที่น้ีลงใน ECDIS เสียกอน  
ทั้งน้ีหนวยงานอุทกศาสตรบางประเทศอาจจําหนายเซลล S - 57 ที่ไมปองกันการคัดลอก ในกรณีเชนนี้
แลวการขออนุญาตกอนใชงานก็ไมจําเปน 
 หนวยงานระดับภูมิภาคที่รับผิดชอบในการรวบรวมและจําหนายขอมูล S - 57 เชน PRIMAR ใน
ยุโรปตอนเหนือ จะทําการปรับปรุงขอมูลแผนที่ ENC ใหทันสมัยอยูเสมอ สวนหนวยงานอุทกศาสตรของ
ชาติตาง ๆ มีหนาที่รับผิดชอบในการผลิตขอมูล ในนานน้ําประเทศของตน  ในการนี้สํานักงาน
อุทกศาสตรทั่วโลกคอนขางมีการดําเนินการที่ลาชาในการผลิต ENC ที่ครอบคลุมพ้ืนที่มากพอตอความ
ตองการของผูใช เหตุดังกลาวมาจากขอเท็จจริงที่วา มาตรฐานท่ีพัฒนาข้ึนมาในเวลาหลายปสําหรับการ
สรางขอมูลเวกเตอรมีความยากในการสรางมากกวา เม่ือเปรียบเทียบกับการสรางขอมูลราสเตอร 

ขอมูลความลึกน้ํา 
(ชั้นขอมูลท่ีเปนจุด) 

ขอมูลเสนชั้นความลึกเทา 
(ชั้นขอมูลท่ีเปนเสน) 

ขอมูลเสนกริด 
(ชั้นขอมูลตาราง) 

ขอมูลพ้ืนผิวตอเนื่อง 
(ชั้นขอมูลวัตถุท่ีเชื่อมโยงกัน) 

ขอมูลวัตถุ 
(ชั้นขอมูลท่ีเปนรูปหลายเหล่ียม) 
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 ในป พ.ศ.2539 มาตรฐานของ IHO สําหรับขอมูลแบบ S - 57 และมาตรฐาน S - 52 สําหรับการ
แสดงผลขอมูล ไดถูกชะลอการบังคับใชเอาไวกอน มีการปรับปรุงแกไข S - 57 ถึงสามคร้ัง (Version) 
กอนไดขอยุติและประกาศใชเปน คุณลักษณะเฉพาะสําหรับการสราง  ENC
Specification) รวมทั้งการแกไขปรับปรุง ENC ใหทันสมัย (ENC Updating Profile) ชุดขอมูล ENC 
สําหรับการทดสอบ ซ่ึง IEC ตองการนํามาใชตามขอกําหนดตามบรรณสาร IEC Publication 61174 
(IEC 1977) ไดรับความเห็นชอบจาก IHO ในป พ.ศ.2541  ทั้งน้ีกระบวนการรับรองแบบของ ECDIS 
ไมสามารถกระทําไดโดยปราศจากการใช ชุดขอมูล ENC เพ่ือการทดสอบ(ENC Test Data Set) ที่
สมบูรณและไดรับการรับรองโดย IHO พ้ืนที่สวนใหญที่ครอบคลุมโดย ENC ในปจจุบันประกอบดวย
นานนํ้าบริเวณ แคนาดา อเมริกาเหนือ ญ่ีปุน เกาหลี ทะเลบอลติก ทะเลเหนือ ชองมะละกา ชองแคบ
สิงคโปร นานน้ําไทย และชองแคบแมกเจลแลนดในชิลี เปนตน   
 หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ตางเรงดําเนินการจัดทํา ENC โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงาน
บริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแหงชาติ (National Oceanic and Atmospheric Administration : 
NOAA) ของสหรัฐอเมริกา ไดมีแผนการจัดทําแฟมแผนที่ ENC มาตราสวนใหญสําหรับทาเรือ 42 แหง 
โดยแลวเสร็จในป พ.ศ.2546 และมาตราสวนเล็กแลวเสร็จในป พ.ศ.2548  เม่ือการจัดทําเซลลแผนท่ี
ดังกลาวเสร็จสมบูรณ ขอมูลทั้งหมดไดนําลงไวในเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือใหมีการนําขอมูลไปใชโดย
ไมคิดมูลคา โดยเริ่มใหบริการมาตั้งแตป พ.ศ.2546 และ NOAA ไดออกประกาศชาวเรือเพ่ือการแกไข
ขอมูลใน ENC ในปจจุบันขอมูล ENC มีใหบริการโดยสํานักงานอุทกศาสตรในชาติตาง ๆ เหลาน้ี คือ 
ประเทศยุโรปตอนเหนือสวนใหญ ญ่ีปุน เกาหลี ฮองกง ไทย สิงคโปร อินโดนีเซีย แคนาดา ชิลี รัสเซีย 
และ สหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตามพ้ืนที่ครอบคลุม และกระบวนการปรับปรุงแผนที่ใหทันสมัยยังคงขาด
ความสมบูรณ  ENC สวนมากอาจจัดหามาไดโดยการซื้อตรงจากหนวยงานอุทกศาสตรชาติน้ัน ๆ หรือ
ซ้ือผานตัวแทนจําหนายที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ 
 

ขอมูลเวกเตอรรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจาก S - 57 
ขอมูลเวกเตอรชนิดอ่ืนที่ไมใชฟอรแมต S - 57 และมีจํานวนเซลลมากที่สุดในขณะนี้คือ แผนที่

เดินเรือดิจิทัล (Digital Nautical Chart : DNC) ซ่ึงสรางขึ้นโดย สํานักงานขาวกรองภูมิศาสตรแหงชาติ 
(National Geospatial Intelligence Agency : NGA) ประเทศสหรัฐอเมริกา (เดิมคือ National Imagery 
and Mapping Agency : NIMA) ขอมูล DNC มีคุณลักษณะเฉพาะตามขอกําหนดทางทหาร เพ่ือให
สามารถใชรวมกันไดในระหวางหนวยงานในกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา  

DNC เปนขอมูลเวกเตอรในรูปแบบดิจิทัลที่นํามาใชเพ่ือแสดงแผนที่ ดวยการใชรูปแบบที่
เหมาะสมสําหรับการใชในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือการเดินเรือ DNC เปนฐานขอมูลภูมิศาสตร
เอนกประสงคที่ครอบคลุมทั่วโลก ไดรับการออกแบบเพื่อสนับสนุนการเดินเรือและประยุกตใชเปน ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS)  ขอมูล DNC แจกจายใหใชเฉพาะ
หนวยงานทางทหารของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรบางประเทศเทาน้ัน อน่ึง DNC ยังไดรับการออกแบบ
ใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณสมบัติของ IMO และขอกําหนดของ IHO ที่ใชกับ ECDIS  

Product (ENC
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หลายบริษัทผูผลิต ECDIS ยังไดมีการพัฒนาฐานขอมูลเวกเตอรที่ใชรูปแบบแตกตางออกไป
จากสํานักงานอุทกศาสตร บริษัทเหลาน้ีมักเปนผูผลิต ECDIS หรือ ECS หรือมีความเก่ียวของโดยตรง
กับผูผลิตอุปกรณเหลาน้ัน และทําการพัฒนาขอมูลตามรูปแบบของตนเอง เพ่ือใหเปนทางเลือกใหใช
แทนแผนที่ราสเตอรของทางการในกรณีที่ยังไมมีขอมูล ENC ใหใช โดยใชขอมูลจากแผนที่กระดาษของ
สํานักงานอุทกศาสตรมาดําเนินการตามรูปแบบเหลาน้ี และบางครั้งมีการใชแผนที่กระดาษที่ไมเปน
ทางการมาเปนแหลงขอมูลดวยเชนกัน บางกรณีผูผลิต ECS ไดจัดใหมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย
อยางสมํ่าเสมอบริการใหแกผูใชขอมูลเวกเตอรที่บริษัทเปนผูสราง เปนการเพ่ิมความเชื่อม่ัน และความ
พึงพอใจใหแกผูใช แหลงขอมูลที่บริษัทเหลาน้ีใชในการปรับปรุงขอมูลเวกเตอรใหทันสมัยคือสํานักงาน
อุทกศาสตรตาง ๆ น่ันเอง  ดังน้ันรูปแบบที่ไมเปนทางการทั้งสองอยางขางตนตามที่กลาวน้ีจึงอยูใน
สถานะที่ผูใชขอมูลใหความเชื่อม่ันสูง และพอใจในการนํามาใชเพ่ือการเดินเรือ 

ระบบ ECS ในบางครั้งไดนําเอากฎเกณฑการแสดงผลบนจอที่คลายคลึงกับของทางการมาใช 
เชน สารสนเทศตาง ๆ ปรากฏหรือหายไปจากจออยางอัตโนมัติ ขึ้นอยูกับมาตราสวนที่ใชในขณะนั้น 
ทั้งน้ีเพ่ือมิใหเกิดการแออัดของภาพบนจอ มีตัวบงชี้กรณีใชมาตราสวนขยายมากเกินไปในแบบเดียวกับ 
ENC ก็นํามาใชเชนเดียวกันกับขอมูลเวกเตอรที่ไมเปนทางการ อยางไรก็ตามเนื่องจากวาขอมูลดังกลาว
น้ีไมใช ENC ดังน้ันแมนํามาใชกับ ECDIS ก็ไมอยูในฐานะของขอมูลทางการ 

ขอมูลราสเตอร  
แผนที่เดินเรือราสเตอร (Raster Navigation Chart : RNC) เก็บขอมูลไวในรูปแบบของ จุลภาค

ของภาพ (Picture Elements) หรือ Pixels แตละจุลภาคของภาพคือองคประกอบเล็ก ๆ ของภาพแผนที่
ซ่ึงมีระดับความเขมสีและความสวางตาง ๆ กัน ภาพราสเตอรไดมาจากการใช เคร่ืองกราดภาพ 
(Scanner) คัดลอกภาพจากแผนที่กระดาษ ใหกลายเปนรูปภาพดิจิทัลของแผนที่ การสรางขอมูล
ราสเตอรสามารถทําไดงายกวามาก เม่ือเทียบกับการสรางขอมูลเวกเตอร แตแผนที่ราสเตอรที่ปรากฏ
บนจอภาพมีขอจํากัดในการใชมากกวาแผนที่เวกเตอร 

รูปแบบของแผนที่ราสเตอรอยางเปนทางการมีดังน้ี 
- ARCS (Admiralty Raster Chart Service) ของสหราชอาณาจักร 
- Seafarer ของออสเตรเลีย 
- BSB ของสหรัฐฯ (NOAA/Maptech) 
แผนที่เหลาน้ีผลิตขึ้นดวยกระบวนการราสเตอร เชนเดียวกับที่ใชในการพิมพแผนที่กระดาษ 

โดยเปนการแสดงภาพที่ละเอียดถูกตองของแผนที่กระดาษตนฉบับ ซ่ึงทุก ๆ จุดในภาพมีการโยงยึดกับ
คาพิกัดภูมิศาสตร เม่ือนํามาใชในการเดินเรือตองมีการปรับแกพ้ืนหลักฐานสําหรับคาพิกัดในแนวราบ 
(Horizontal Datum Shifts) ใหเปนพิกัดอางอิงบนมูลฐาน WGS84 ซ่ึงทําใหมีความสอดคลองกันกับ
สารสนเทศที่อยูในแผนที่ อยางไรก็ตามมีขอพึงระวังวา แผนที่บางระวางอาจไมระบุคาแกพ้ืนหลักฐาน
สําหรับคาพิกัดในแนวราบเพื่อใหเปนพิกัดบน WGS84 ในกรณีเชนน้ีแลวตองใชแผนที่ราสเตอรดังกลาว
ดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง 
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รูปที่ 11 - 5 แผนที่ราสเตอร (บน) เปรียบเทียบกับแผนที่เวกเตอร (ลาง) 
 
แผนที่ราสเตอรกินเนื้อที่หนวยความจําที่ใหญมากกวาแผนที่เวกเตอรอยางมีนัยสําคัญ 

ตัวอยางเชน แผนที่เวกเตอรซ่ึงครอบคลุมทั่วโลกจํานวน 7,500 ระวางกินเนื้อที่หนวยความจําเพียง 500 
เมกะไบท ในขณะที่แผนที่ราสเตอรครอบคลุมพ้ืนที่ชายฝงเพียงจํานวน 40 ระวางกินพ้ืนที่หนวยความจํา
ถึง 1,000 เมกะไบท 

ในทางปฏิบัติน้ันไฟลแผนที่ราสเตอรเสนทางหนึ่ง ๆ ควรเก็บไวใน CD และไมควรลงไวใน จาน
บันทึก (Hard Drive) ขอมูล เวนแตเฉพาะระวางที่ใชสําหรับขีดเข็มวางแผนการเดินทาง หรือเสนทาง
เดินเรือเฉพาะเปนประจําเทาน้ัน สําหรับการแกไขปรับปรุงแผนที่ใหทันสมัยน้ัน ตองลงแผนที่ราสเตอรไว
ในจานบันทึกกอนจึงดําเนินการได 
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มีการสรางแผนที่ราสเตอรที่ไมใชของทางการครอบคลุมบริเวณนานนํ้ายุโรป และบางสวนของ
ทวีปอเมริกาใต แผนที่ เหลา น้ีไดมาจากการกราดภาพจากแผนที่ เ ดินเรือกระดาษในทองถิ่น 
นอกเหนือไปจากน้ัน บางบริษัทผูผลิต ECDIS และ ECS ยังไดสรางแผนที่ราสเตอรขึ้นมาโดยใชรูปแบบ
ของตนเอง 

ในป พ.ศ.2541 กรรมาธิการดานความปลอดภัยในการเดินเรือ (Maritime Safety Committee : 
MSC) ของ IMO ใหความเห็นชอบตอ ระบบแสดงแผนที่ราสเตอร (Raster Chart Display System : 
RDCS) โดยปรากฏในผนวกที่ 7 (Appendix 7) ทายเอกสาร IMO วาดวยมาตรฐานคุณสมบัติ (IMO 
Performance Standards)  ซ่ึงคณะทํางานรวม IHO/IMO เพ่ือพิจารณา ความเขากันไดของ ECDIS 
(Harmonization Group on ECDIS : HGE)  ทําการพิจารณาเรื่องดังกลาวน้ีมาเปนเวลากวา 3 ปกอนให
ความเห็นชอบ ในขณะที่ขอมูล ENC ที่สรางขึ้นตามเอกสาร IHO S - 57 Edition 3 ยังคงครอบคลุม
พ้ืนที่ไมทั่วถึงทั้งโลก สํานักงานอุทกศาสตรชาติตาง ๆ จึงมีมาตรการชั่วคราวในการแกไขปญหาดังกลาว
ดวยการจัดสรางแผนที่ราสเตอรขึ้นมาใชงาน  อยางไรก็ตาม ECDIC ในโหมด RDCS ขาดคุณสมบัติใน
หลายฟงกชั่น ซ่ึงไมเหมือนกับการใช  ENC กับเครื่อง ECDIS ดังน้ัน  RDCS จึงไมสอดคลองตาม
ขอกําหนดของ SOLAS ที่ใหเทียบเทากับการใชแผนที่กระดาษ ซ่ึงหมายความวาเครื่อง ECDIS ที่
ทํางานในโหมด RDCS ตองมีการใชรวมกับแผนที่เดินเรือกระดาษท่ีทันสมัย 

ขอจํากัดบางประการของ RDCS เม่ือเปรียบเทียบกับ ECDIS มีดังน้ี 
- ไมอาจเลือกแสดงภาพแผนที่ไดตามตองการ และไมสามารถเลือกลบขอมูลบางสวนออก

เพ่ือใหการแสดงภาพเหมาะสมกับสถานการณเดินเรือในขณะนั้น 
- การแสดงผลของหนาจอ RCDS โดยใหเข็มเรืออยูดานบนอาจทําใหการอานขอความหรือ

สัญลักษณตาง ๆ ทําใดยาก เน่ืองจากภาพแผนที่น้ันทิศเหนืออยูดานบนขอบระวางเสมอ 
- สารสนเทศเดียวกันในแผนที่อาจใชสีที่แตกตางกัน และสีอาจเปลี่ยนไประหวางการใชใน

เวลากลางวันและกลางคืน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับแหลงขอมูลที่นํามาใชทําแผนที่ 
- ความละเอียดถูกตองของพิกัดในแผนที่ราสเตอรอาจนอยกวาของระบบหาตําบลที่ซ่ึงใชอยู 
- ที่แตกตางกับขอมูลเวกเตอร คือ วัตถุตาง ๆ ที่อยู ในแผนที่ราสเตอร ไมอาจแสดง

สารสนเทศเพ่ิมเติมสําหรับวัตถุน้ัน 
- ขอมูล RNC ไมอาจใชกระตุนระบบสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ อยางไรก็ตามการเตือนภัย

บางอยาง RCDS สามารถทําไดโดยผูใชตองปอนสารสนเทศบางอยางเพ่ิมเขาไป 
- เลขนํ้าในแผนที่ราสเตอรอาจมีหนวยเปนฟาทอม (Fathoms) และ ฟุต แทนที่จะเปนเมตร 

เน่ืองจากสรางจากขอมูลเกาของแผนที่กระดาษ 
การใช  ECDIS ในโหมด  RCDS ตองดําเนินการควบคูไปกับการนําเอา  ชุดระวางแผนที่ 

(Portfolio) กระดาษซึ่งมีระวางแผนที่ครบสําหรับการเดินทางในเที่ยวนั้น และไดรับการแกไขขอมูลให
ทันสมัยติดสํารองไปดวยเสมอ 
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มาตราสวนของ ENC 
เม่ือนํา ENC มาใชแทนแผนที่เดินเรือกระดาษ  แนวคิดเก่ียวกับ มาตราสวนแผนท่ี (Chart 

Scale) ไดเปลี่ยนไป กลาวคือมาตราสวนแผนที่ซ่ึงปรากฏบนจอ ECDIS ขึ้นอยูกับ ความตองการผูใช 
(Usage Bands) ตามสถานการณเดินเรือขณะนั้น ตัวอยางเชน เม่ือเรือเดินทางจากทะเลเปดเขาสูทาเรือ
สถานการณเดินเรือไดเปลี่ยนไปตามลําดับจาก ทั่วไป (Overview) ซ่ึงมีรายละเอียดนอยที่สุดไปเปน
ทะเลลึก (General) ชายฝง (Coastal) ใกลฝง (Approach) และ ทาเรือ (Harbor) ที่มีรายละเอียดมาก
ที่สุดซ่ึงเรือใชในการเขาจอดเทียบทาหรือทอดสมอในชวงสุดทายของการเดินทาง  

 
ตาราง – การเกี่ยวของสัมพันธกันระหวาง Band ท่ีใช (Usage Band) วัตถุประสงคของการเดินเรือ      

   มาตราสวนท่ีใชประกอบระวางแผนที่ และยานระยะบนจอเรดาร (จาก IHO 2004) 
วัตถุประสงคใน
การเดินเรือ 

Band ที่ใช 
(Usage Band) 

ยานมาตราสวน 
(Scale Range) 

1 : 

มาตราสวนที่ใชในการ
ประกอบระวาง ENC 

1 : 

ยานระยะบนจอเรดาร 
(ไมลทะเล) 

ทั่วไป 
(Overview) 

1 < 1,499,999 1,500,000 - 3,000,000 
และเล็กกวา 

96 - 200 

ทะเลลึก 
(General) 

2 350,000 - 
1,499,999 

350,000 - 
700,000 

24 - 48 

ชายฝง 
(Coastal) 

3 90,000 - 349,999 90,000 - 180,000 6 - 12 

ใกลฝง 
(Approach) 

4 22,000 - 89,999 22,000 - 45,000 1.5 - 3 

ทาเรือ 
(Harbor) 

5 40,000 - 21,999 4,000 ถึง 8,000 - 
12,000 

0.25 ถึง 0.5 - 
0.75 

เทียบเรือ 
(Berthing) 

6 >4,000 3,999 และใหญ
กวา 

<0.25 

 
มาตรฐานตาม S - 57 (IHO 2000) กําหนดวา ENC เซลลใด ๆ ตองไดรับการกําหนด Band 

หรือยานของมาตราสวนออกเปน 6 ประเภท (ดูตาราง) ตามวัตถุประสงคที่จะนํามาใชในการเดินเรือ โดย
ขึ้นอยูกับมาตราสวนของแหลงขอมูลที่ใชประกอบระวาง ทั้งน้ีผูสรางเปนผูรับผิดชอบในการกําหนด
วัตถุประสงคหรือ Band ใหกับ ENC การกําหนดน้ีชวยใหผูใชไดทราบวัตถุประสงคสําหรับการใชงาน 
ENC เซลลดังกลาว  

มาตรฐาน S - 57 มิไดกําหนดยานมาตราสวนเฉพาะใหกับ Band ของ ENC อีกทั้งมิไดกําหนด
มาตราสวนต่ําสุดหรือสูงสุดใหดวยเชนกัน ผูประกอบระวางแผนที่จึงมีอิสระในการปรับแตงมาตราสวนได
ตามวัตถุประสงคที่ตองการใหใชแผนที่ ENC ในสถานการณเดินเรือชนิดใด อยางไรก็ตามมีขอแนะนําวา
มาตราสวนควรสอดคลองกับมาตรฐานของวงระยะบนจอเรดาร ECDIS สวนใหญใหผูใชสามารถเลือก
การแสดงภาพบนจอไดตาม Band ที่ตองการใช แตอาจไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเดินเรือ
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ขณะน้ัน ซ่ึงตองเปนไปตามความสัมพันธระหวางมาตราสวนและวัตถุประสงคแผนที่ที่กําหนดไวสําหรับ
สถานการณเดินเรือ ในกระบวนการออกแบบและสราง ENC แตละเซลลจะไดรับการกําหนดยานของ
มาตราสวนเอาไวให ตัวอยางเชน ENC สําหรับการเดินเรือ ใกลฝง (Approach) กําหนดใหเปน Band 4 
และสามารถแสดงผลบนจอ ECDIS ไดในยานมาตราสวนระหวาง 1:22,000 ถึง 1:45,000 ซ่ึงสมนัยกับ
พิสัยของเรดารระหวาง 1.5 ถึง 3 ไมลทะเล พิกัดของตําบลที่ในเซลลคํานวณจากจุดศูนยกลาง (ตาม
มาตรฐานการพล็อตที่กําหนดใหตําบลที่ของเรืออยูตรงกลางจอเรดาร) 

รูปที่ 11 - 6 แสดงใหเห็นแนวความคิดของการใช ENC ในการเดินเรือโดยการเลือกออกมาจาก
รายการบัญชีแผนที่ โดยจําลองสถานการณวาเรือเดินทางจากทะเลเปดเขาสูทาเรือ ในการนี้ตองเลือกใช 
ENC หลาย Band ซ่ึงมีมาตราสวนลดหลั่นกันไปตามลําดับมาตราสวน ไลจากมาตราสวนเล็กไปยัง
มาตราสวนใหญ คือ A, B, C, D และ F ถึง G ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงมาตราสวนไลไปตามลําดับ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 - 6  แนวความคิดในการเลือกใช ENC จากบญัชีรายการแผนที่ 
 
สะพานเดินเรือแบบรวมการ 
 ดวยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสที่กาวหนาในปจจุบัน ทําใหสะพานเดินเรือในปจจุบันมีรูปแบบ
แตกตางไปอยางมากจากในอดีต ส่ิงประดิษฐใหมเชน ECDIS สามารถเช่ือมตอเขากับเซ็นเซอรตาง ๆ 
ไดแทบทุกชนิด เชน เรดาร ล็อกวัดความเร็วเรือ เข็มทิศไจโร เปนตน สิ่งเหลาน้ีทําใหผูนําเรือสามารถ
รับรูขอมูล สารสนเทศ ขาวสาร และสถานการณแวดลอมที่ชวยประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและ
ทันกาล การนําเอาระบบอัตโนมัติมาใชอยางกวางขวาง สงผลใหสะพานเดินเรือมีผูประจําสถานีนอยลง
กวาที่เปนมาในอดีตเปนอยางมาก ในขณะท่ีความปลอดภัยในการเดินเรือเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งหมดที่กลาว
มาแลวขางตนน้ีคือ สะพานเดินเรือแบบรวมการ (Integrated Bridge Systems : IBS) 
 IBS เปนการสนธิอุปกรณและซอฟตแวรตาง ๆ เขาดวยกัน เพ่ือทําการควบคุมและแสดงผล
ขอมูลและสารสนเทศที่จําเปนอยางครบถวนสําหรับการเดินเรือ สมาคมจัดประเภทเรือ Det Norske 
Veritas (DNV) ไดใหเกณฑการออกแบบสําหรับ สถานีงาน (Workstations) ตาง ๆ ในสะพานเดินเรือ  
โดยกําหนดหนาที่ที่ทํา ตําบลท่ีที่ควรติดตั้ง และการใชงาน  ซ่ึงอุปกรณเหลาน้ีควรมีอยางไรและเทาใด 

(ทาเรือ) 
(ใกลฝง) 

(ชายฝง) 
(ทะเลลึก) 
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ขึ้นอยูกับชั้นของเรือตามที่กําหนดไวโดยบรรณสาร IEC 61029 ซ่ึงไดใหนิยามและขอกําหนดเก่ียวกับ 
IBS คือ คุณลักษณะที่ตองการ วิธีการทดสอบ และผลการทดสอบที่พึงประสงค  
 สมาคมจัดประเภทเรือกําหนดระบบสะพานเดินเรือแบบรวมการไวเปน  4 สวน คือ  (1) ระบบ
ดานเทคนิค (Technical System) ผูใชงาน (Operator) การสื่อสารระหวางคนกับอุปกรณ 
(Man/Machine Interface) และ  (4) กระบวนการปฏิบัติ (Operation Procedure) ทั้งน้ี DNV ไดแบง
ประเภท IBS และออกใบรับรอง (Certified) ให เปน  3 แบบซ่ึงครอบคลุมทั้งอุปกรณ และกระบวนการ
ปฏิบัติบนสะพานเดินเรือ คือ (1) NAUT - C และ (3) W1 ซ่ึงเปนการดัดแปลงแบบ
บางสวนของ W1 - OC  
 โดยทั่วไปแลว IBS อยางนอยควรประกอบดวยสิ่งเหลาน้ี 

- ติดตั้ง ECDIS สองเคร่ือง เคร่ืองแรกใชเปนตัวหลัก (Master) เคร่ืองที่สองใชเปน ตัวสํารอง
(Backup) และเปนสถานีขีดเข็มวางแผนการเดินเรือ 

- ติดตั้ง เรดาร/เรดารพล็อตติดตามเปาอัตโนมัติ (Automatic Radar Plotting Aid : ARPA) 
สองเคร่ือง 

- จอหลักใชแสดงแผนที่ และสารสนเทศเพื่อการเดินเรือในภาพรวม (ECDIS เคร่ืองหลัก) 
- เคร่ืองหาตําบลที่ดวยดาวเทียมความละเอียดสูง (Differential Global Positioning System : 

DGPS) 
-  ล็อกวัดความเร็วเรือ 
- เข็มทิศไจโร และเครื่องถือทายอัตโนมัติ 
- ติดตั้งระบบความปลอดภัยและแจงเหตุภัยพิบัติทางทะเลทั่วโลก (Global Maritime 

Distress and Safety System : GMDSS) ที่ทํางานสมบูรณทุกฟงกชั่น 
 

บางครั้งยังมีการรวมเอาระบบอ่ืน ๆ เขาเปนสวนหนึ่งของ IBS ดวย เชน เครือขายการสื่อสาร
ทั้งหมดภายในเรือ ระบบปองกันความเสียหายและดับเพลิง สัญญาณเตือนทั้งหมดในเรือ และระบบ
ควบคุมเครื่องจักรทั้งหมด ไมวาจะเปนเครื่องจักรใหญหรือเครื่องจักรชวย นอกจากนั้นยังอาจมีการ
ผนวกระบบควบคุมการขนถายสินคาเขาไวดวยเชนกัน 

IBS ไดรับการออกแบบใหรวมศูนยฟงกชั่นการทํางานตาง ๆ ไวดวยกัน เพ่ือใหมีการเฝาระวัง
ความเส่ียงจากการโดนกันหรือติดตื้น และใหการเดินเรือและควบคุมเรือเปนไปโดยอัตโนมัติ ทั้งน้ีระบบ
ควบคุมและแสดงผลมิไดเปนเพียงการเชื่อมตอกันแบบธรรมดา แตทวามีการส่ือสารระหวางกันดวย
ภาษาหรือรหัสคอมพิวเตอร  อุปกรณทั้งปวงรวมทั้งมาตรวัดและจอแสดงผลทั้งหลาย ถือวาเปนหัวใจ
สําคัญที่ทําใหเกิดความปลอดภัย และทําใหการทํางานตาง ๆ มีประสิทธิผล หนาจอตาง ๆ ตองแสดง
ขอมูลและสารสนเทศการเดินเรือที่ดูและอานเขาใจไดงาย ตัวอยาง เชน ทิศหัวเรือ มุมหางเสือ ความลึก
นํ้า รอบหมุนเพลา มุมใบจักร ทิศทางและแรงของ ใบจักรผลักตัวเรือ (Thruster) ความเร็วและระยะทาง
จากล็อกวัดความเร็ว ฯลฯ  

แบบที่ไดรับความเห็นชอบจาก Det Norske Veritas (DNV) แบบหน่ึง คือ DNV - W1 - ANTS 
(ระบบเดินเรือและเฝาตรวจโดยอัตโนมัติ) ไดรับการออกแบบเพื่อใหสะพานเดินเรือสามารถควบคุมได 

(3) (2) 

 (2) W1 - OC  
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รูปที่ 11 - 7  สะพานเดินเรอืแบบรวมการ (Integrated Bridge System : IBS) 
 

โดยยามเรือเดินเพียงคนเดียว (W1) เม่ือเดินเรือในทะเลเปด นอกจากนั้น DNV ยังไดกําหนดสะพาน
เดินเรืออีกสองแบบดวยรหัส คือ NAUT - C และ W1 - OC ซ่ึงคุณลักษณะเฉพาะของ W1 กําหนดใหมี
การสนธิสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีเขาดวยกัน คือ  

- ECDIS (ใชตรวจสอบเสนชั้นความลึกที่ปลอดภัย และสงสัญญาณเตือนในขั้นตอนขีดเข็ม
วางแผนการเดินเรือ และขั้นตอนการเดินเรือ) 

- ระบบถือทายทั้งแบบอัตโนมัติและใชคนถือทาย รวมทั้งซอฟตแวรสําหรับการคํานวณ การ
แกเข็มใหเรือเดินไปตามเสนทางที่ขีดเข็มไว และมาตรแสดงอัตราการหันเลี้ยวของเรือ 

- ระบบเดินเรือและการเฝาตรวจอัตโนมัติ  (Automatic Navigation and Track - Keeping 
System : ANTS) 

- จอแสดงสารสนเทศในการนําเรือ 
- DGPS (มากกวา 1 เคร่ือง) 
- เข็มทิศไจโร (มากกวา 1 เคร่ือง)  
- เรดาร (มากกวา 1 เคร่ือง) และเรดาร ARPA 
- แผงรวมสัญญาณเตือน 
- ระบบวัดทิศทางและความเร็วเรือ 
- ระบบสื่อสารภายในเรือ 
- GMDSS 
- ความเร็วเรือบนผิวโลก (Speed Over Ground : SOG) และความเร็วในน้ํา 
- เคร่ืองหยั่งนํ้าดวยเสียง (ใช Transducer คูถาความลึกมากกวา 250 เมตร) 
- การแจงเตือนใหทราบถามีการออกนอกเข็ม 
- แผนที่ราสเตอรสําหรับใชในบริเวณที่ยังไมครอบคลุมดวย ENC  
การแบงชั้นแบบ W1 กําหนดใหบนสะพานเดินเรือตองมีสารสนเทศเพ่ือการเดินเรือและนําเรือ 

(เชน วงหันเลี้ยว โมเมนตัมเรือ ตารางดิวิเอชั่น ตารางอุตุนิยมวิทยา เปนตน) จัดไวให โดยอาจทําไวใน
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รูปแบบตาง ๆ เชน บัตรขอมูล โปสเตอรติดผนัง และแฟมขอมูล (ในปจจุบันขอมูลตาง ๆ เหลาน้ีอาจ
บันทึกไวใหเลือกใชอยางสะดวกในคอมพิวเตอรแบบกระดานชนวนหรือ Tablet)  สารสนเทศเหลาน้ีควร
ประกอบไปดวยคุณลักษณะตาง ๆ เก่ียวกับเรือ เชน ความเร็วเรือ โมเมนตัมเรือ วงหันเลี้ยว  การบังคับ
เรือขณะความเร็วต่ํา การถือทายอะไหล และการหันเลี้ยวในการเก็บคนตกน้ํา 

การแบงชั้นแบบ W1 – OC และ W1 ระบุส่ิงตาง ๆ เหลาน้ี คือ ความรับผิดชอบของเจาของเรือ 
และผูควบคุมเรือ คุณสมบัติเฉพาะ (Qualification) ของผูปฏิบัติงาน กระบวนงานตาง ๆ บนสะพาน
เดินเรือ (Bridge Procedure) โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ W1 คูมือปฏิบัติการวาดวยความปลอดภัยของ W1 
กําหนดใหมีแนวปฏิบัติตาง ๆ คือ การจัดเจาหนาที่ประจําสถานีบนสะพานเดินเรือ หนาที่ของผูเขายาม
เรือเดินตําแหนงตาง ๆ การใชงานและการปรนนิบัติบํารุงอุปกรณการเดินเรือ กระบวนการปฏิบัติในการ
เดินเรือเม่ืออยูในนานนํ้าจํากัดหรือทัศนวิสัยไมดี และขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือระบบใด ๆ ไมทํางาน
ตามปกติ การแบงแบบ IBS ทั้งสองประเภทกําหนดใหเปนไปตามคูมือการปฏิบัติในเหตุการณเฉพาะ
หนา หรือเหตุฉุกเฉิน ซ่ึงประกอบดวย การจัดสถานี ชนิดของอุบัติเหตุ การรักษาความปลอดภัย การ
สละเรือใหญ และเรื่องอ่ืน ๆ ที่มีความเก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 - 8  ผังสถานีงาน (Workstation) ในสะพานเดินเรือแบบรวมการ 
 
 

เรดาร S – Band สวนบังคับการ เรดาร X – Band (มีแผนท่ี) 

ECDIS ตัวหลัก 

ควบคุมเคร่ืองจักร 

โตะแผนที่ 

ECDIS ตัวสํารอง 

สัญญาณเพลงิไหม ไฟเรือเดิน ฯลฯ 

เข็มทิศไจโร เคร่ืองถือทายอัตโนมัติ  
พังงา วทิยุ VHF 

สถานีงาน GMDSS 

กราบซาย กราบขวา 
แผงควบคุมตําบลที่เรืออัตโนมัต ิ
(Dynamic Positioning : DP)  

 

เข็มทิศไจโร เคร่ืองถือทายอัตโนมัติ  
พังงา วทิยุ VHF 

เรดารมีแผนท่ี สวนบังคับการ 
ล็อกวัดความเร็ว และเคร่ืองหยั่งน้ํา 
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ECDIS ทางทหาร 
 นอกจากการนํา ECDIS มาใชกับเรือพาณิชยแลว ในทางทหารก็ไดรับเอาเทคโนโลยีใหมน้ีมาใช
ประโยชนดวยเชนกัน อยางไรก็ตามบางประเทศเชนสหรัฐฯ ไดมีการดัดแปลงการใช ECDIS ใหมีความ
สอดคลองกับกับวัตถุประสงคเฉพาะทางทหาร โดยการกําหนดรูปแบบที่แตกตางไปจาก S - 57 ที่ IHO 
กําหนดขึ้น และยังมีการ เพ่ิมชั้นขอมูลทางทหาร (Additional Military Layers : ADL) เขาไปดวย
นอกเหนือจากที่ใชในการเดินเรือตามปกติ อุปกรณดังกลาวน้ีคือ ECDIS ทางทหาร (Military ECDIS) 
 ECDIS N 
 ในป พ.ศ.2541 กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา กําหนดนโยบายใหมีการจัดทํา ECDIS เพ่ือใชเฉพาะ
ในกองทัพเรือที่เรียกวา ECDIS N ซ่ึงนอกจากมีคุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานที่ IMO กําหนดอยาง
ครบถวนแลว ยังเพ่ิมเติมคุณลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ เขาไปตามความตองการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ  
 ความแตกตางหลักระหวาง ECDIS มาตรฐาน IMO และ ECDIS N คือ แบบหลังน้ีกําหนดให 
SENC ใชขอมูล DNC ที่จัดสรางโดย สํานักงานขาวกรองภูมิศาสตรแหงชาติ (National Geospatial 
Intelligence Agency : NGA) ประเทศสหรัฐฯ เทาน้ัน DNC สรางขึ้นดวยมาตรฐานที่กําหนดขึ้นโดย
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เรียกวา Vector Product Format (VPF) และ องคการสนธิสัญญาแอตแลนติก
เหนือ (North Atlantic Treaty Organization : NATO) เรียกวา NATO DIGEST C Vector Relation 
Format  แผนที่เวกเตอรซ่ึงจัดทําขึ้นโดย NGA ไมวาแผนที่เดินเรือ แผนที่เดินอากาศ หรือแผนที่บก 
ตางใชรูปแบบ VPF ทั้งสิ้น ทั้งน้ีเพ่ือใหการปฏิบัติการรวมของทุกเหลาทัพเปนไปโดยราบร่ืน 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา NGA เปนผูผลิต DNC ออกแจกจาย แผนที่น้ีเปนแบบเวกเตอร สราง
ขึ้นเพ่ือใชสําหรับการเดินเรือ โดยสามารถนํามาใชรวมกับระบบการเดินเรือตาง ๆ เชน ECDIS N, 
ECDIS หรือระบบ GIS  ทั้งน้ี NGA ไดรวมมืออยางใกลชิดกับกองทัพเรือสหรัฐฯ เพ่ือใหการเปลี่ยนผาน
จากใชแผนที่กระดาษไปเปน  DNC ดําเนินไปอยางราบรื่น  ตามแผนที่กองทัพเรือสหรัฐฯ  กําหนด
เปาหมายใหทั้งเรือผิวนํ้าและเรือดํานํ้าทั้งหมดใช DNC โดยสมบูรณในป พ.ศ.2547 ในการนี้ NGA ได
จัดสราง  DNC ครอบคลุมนานนํ้าทั่วโลก  และใหการสนับสนุนกับทั้งกองทัพเรือและหนวยยามฝง
สหรัฐอเมริกา (United States Coast Guard : USCG) 
 เพ่ือปองกันมิใหขอมูล  DNC ถูกเปลี่ยนแปลงไมวาโดยตั้งใจหรือความบังเอิญภายหลัง  เม่ือ
นําไปใชในเหลาทัพตาง ๆ จึงมีการเขียนซอฟตแวรเฉพาะใหเคร่ือง ECDIS มีขีดความสามารถในการ
อานขอมูลจาก DNC โดยตรง ดังน้ันโดยสภาพความเปนจริงแลว DNC จึงเปน SENC ซ่ึงบรรจุขอมูล
จําเพาะและคุณลักษณะเฉพาะของการแสดงภาพเอาไว การควบคุม  SENC ตามที่กลาวน้ีชวยใหการ
ปฏิบัติการรวมระหวางเหลาทัพ โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมี ชั้นขอมูลทางทหาร (Military Data Layer) 
รวมอยูดวย เปนไปอยางไมผิดพลาด 
 
การสนธิกับเซ็นเซอรการเดินเรือ 
 การสนธิระบบเซ็นเซอรการเดินเรือ (Navigation Sensor System Interface : NAVSSI) เปน
รูปแบบการใช  ECDIS ของกองทัพเรือสหรัฐฯ  ซ่ึงมีการเพ่ิมขีดความสามารถอยางมีนัยสําคัญใหกับ
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อุปกรณ เพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร  ไดมีการนํา DNC มาใชรวมกับ NAVSSI เพ่ือใหสามารถ
ทํางานที่สําคัญสามอยาง คือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 - 9  ผังการสนธิเซ็นเซอรตาง ๆ เขากับ ECDIS 
 

- ความปลอดภัยในการเดินเรือ : NAVSSI กระจายขอมูลเดินเรือตามเวลาจริงไปยังชุดนําเรือ 
เพ่ือใหเปนที่ม่ันใจไดวาการเดินเรือมีความปลอดภัย 

- สนับสนุนระบบอาวุธตาง ๆ : NAVSSI ปอนขอมูลตั้งตนใหกับระบบอาวุธตาง ๆ  
- วางแผนการรบ : NAVSSI ใชเปน สถานีงาน (Workstation) เพ่ือวางแผนการรบ 
เห็นไดวาฟงกชั่นการเดินเรือเปนเพียงหนึ่งในหลายหนาที่ของ NAVSSI ซ่ึงฟงกชั่นการทํางาน

ในสวนของการเดินเรือน้ันเปนไปตามขอกําหนดของ IMO/IHO วาดวยมาตรฐาน ECDIS  ที่เปนหัวใจ
ของ NAVSSI คือสวน ระบบรองตามเวลาจริง (Real Time Subsystem : RTS) ซ่ึงทําหนาที่รับและ
ประมวลผลขอมูลเก่ียวกับการเดินเรือทั้งหมด และแจกจายไปยังที่ตาง ๆ คือ จอแสดงผลดานการ
เดินเรือ ระบบอาวุธ และเครือขายอ่ืน ๆ ภายในเรือ ส่ิงเหลาน้ีทําใหเกิดความม่ันใจวาทุกหนวยในสถานี
รบไดเห็นภาพเดียวกันของการเดินเรือ ขอมูลซ่ึงปอนเขามาในระบบมาจากแหลงตาง ๆ คือ GPS      
ลอแรน ระบบเดินเรือความเฉื่อย (Inertial Navigation System : INS) เข็มทิศ และ ล็อกวัดความเร็ว 
สถานการณบนสะพานเดินเรือดูไดจากจอภาพ แผงควบคุม และมาตรวัดตาง ๆ  ตามปกติ RTS ติดตั้ง
ไวที่ดาดฟาชั้นลาง สวน DNC น้ันลงไวใน ระบบรองของการควบคุมและแสดงภาพ (Display and 
Control Subsystem : DCS) ซ่ึงตามปกติแลวติดตั้งไวในหองแผนที่และแสดงผลไปยังจอภาพที่สะพาน
เดินเรือ แนวปฏิบัติน้ีแตกตางจากเรือสินคาที่อุปกรณทุกอยางมักติดตั้งรวมอยูที่เดียวในสะพานเดินเรือ 
NAVSSI มีซอฟตแวรตางหากโดยเฉพาะสําหรับชวยจัดการในเรื่องตาง ๆ เชน การเชื่อมตอสัญญาณ 
การกําหนด จุดเปลี่ยนเข็ม (Waypoint) การปองกันเรือโดนกัน หรือติดตื้น และงานอ่ืน ๆ ของ ECDIS 

รูปที่ 11 - 9 แสดงใหเห็นผังของระบบ NAVSSI ซ่ึงสวน RTS ไดรับขอมูลจาก INS, GPS     
ล็อกวัดความเร็วเรือ และ  SRN - 25 สวน  RTS แพรขอมูลดานการเดินเรือไปยังหนวยดานยุทธการ  
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และสื่อสารผานเครือขายใยแกวนําแสงกับ DCS และ DCS มีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับ สถานีการ
เดินเรือ (Navigation Workstation) ตาง ๆ   

NAVSSI ใช DNC เปนฐานขอมูลแผนที่ การแบงประเภทตามมาตราสวนใชเกณฑตามแผนที่
กระดาษ คือ ทาเรือ (Harbor) ชายฝง (Coastal)  ใกลฝง (Approach) และ ทะเลลึก (General) พ้ืนมูล
ฐานทางราบ (Horizontal Datum) ใช WGS 84 พื้นมูลฐานแนวด่ิง (Vertical Datum) ใชสามชนิด คือ 
ความสูงบนบกอางอิงกับ ระดับทะเลปานกลาง (Mean Sea Level : MSL) เสนแนวขอบฝงอางอิงกับ
ระดับนํ้าขึ้นเต็มที่ปานกลาง (Mean High Water : MHW) และความลึกนํ้าอางอิงกับระดับนํ้าลงเต็มที่ 
(Low Water Level) ที่เหมาะสมกับภูมิภาคน้ัน ๆ ความลึก และความสูงมีหนวยเปนเมตร 

ชุดระวางแผนที่ (Portfolio) ของ DNC บรรจุขอมูลลงใน CD - ROM จํานวน 29 แผน มีพ้ืนที่
ครอบคลุมหมดทั้งโลก โดยมีขอบเขตอยูระหวางละติจูด 84°N ถึง 81°S  ประกอบไปดวยแผนที่จํานวน 
4,820 ระวาง ซ่ึงแบงออกตามมาตราสวนเปนหา คลัง (Libraries) ยอยดังน้ี คือ  

- ทะเลลึก (General) มาตราสวน 1:500,000 หรือเล็กกวา 
- ชายฝง (Coastal) มาตราสวน 1:75,000 - 1:500,000 
- ใกลฝง (Approach) มาตราสวน 1:25,000 - 1:75,000 
- ทาเรือ (Harbor) มาตราสวน 1:50,000 หรือใหญกวา 
- ดัชนีคนหาแผนที่ (Browse Index) มาตราสวน 1:3,100,000 
 
DNC มีขอมูลรวมทั้งสิ้น 12 ชั้น คือ 
- สิ่งปลูกสรางที่เดนชัดบนแผนดิน 
- การคลุมดินตามธรรมชาติ (เชน ทุงหญา ปาจาก โกงกาง ฯลฯ) 
- เสนทางเดินเรือในแผนดิน 
- ความสูงต่ําภูมิประเทศ  
- การคลุมดินที่สรางขึ้น (ลาดยาง คอนกรีต ฯลฯ) 
- สิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณทาเรือ 
- เคร่ืองหมายทางเรือ (Aids to Navigation) 
- ส่ิงกีดขวางการเดินเรือ 
- สภาพอุทกศาสตร  
- สภาพแวดลอม  
- ขอบเขตตาง ๆ (Limits) 
- คุณสมบัติของขอมูล (Data Quality) 

 
ขอมูลใน DNC โดยทั่วไปแลวเหมือนกับของแผนที่กระดาษ โดยเก็บอยูใน คลัง (Libraries) แต

ละคลังเก็บชนิดของขอมูลที่แตกตางกัน คลังทั้งหมดนี้บันทึกลงใน ซ่ึงจัดทําสารบัญใน
รูปแบบ ระวาง (Tiles) ตาม ระบบอางอิงภูมิศาสตร (Geodetic Reference System : GEOREF)   

CD - ROM
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สวนยอย (Subset) ลงไปของ DNC เรียกวา ขอมูลยุทธการของมหาสมุทร (Tactical Ocean 
Data : TOD)  ซ่ึง TOD เปนขอมูลภูมิประเทศตามธรรมชาติของพื้นทองทะเล (Bathymetric Data) ที่ใช
สําหรับปฏิบัติการทางเรือ 

 
TOD มีอยู 6 ระดับ (Level) ขอมูล คือ 
- Level 0 แผนที่พ้ืนที่ปฏิบัติการ  
- Level 1 เสนชั้นความลึกกนทะเล (Bottom Contour) 
- Level 2 แผนที่วางแผนการเดินเรือตามภูมิประเทศกนทะเล 
- Level 3 เขตนํ้าตื้น  
- Level 4 แผนที่ทดสอบความแข็งแรงตัวเรือ (Hull Integrity Test Chart) 
- Level 5 แผนที่ชองแคบยุทธศาสตร (Strategic Straits Charts) 

 
ECDIS สําหรับเรือรบ 
ECDIS สําหรับเรือรบ (Warship ECDIS : WECDIS) คือเคร่ือง ECDIS ที่ไดรับการรับรองจาก

นานาชาติใหใชกับเรือรบ ซ่ึงนอกจากมีคุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานที่ IMO ใหการรับรองแลว ยังมี
คุณสมบัติอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมขึ้นมาเพ่ือใหตอบสนองตอภารกิจของเรือรบ  

มาตรฐานคุณสมบัติของ  WECDIS ไดรับความเห็นชอบจาก NATO ในป พ.ศ.2542 โดยกําหนด
เปนมาตรฐาน STANAG 4564 ฟงกชั่นการทํางานหลักของ WECDIS เปนไปตามมาตรฐาน ECDIS 
ของ IMO นอกจากน้ันยังมีขีดความสามารถในการใชแสดง ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Geospatial Data) ที่
หลากหลายจากแหลงอ่ืน ๆ ทั้งทางทหารและพลเรือนอีกดวย ในการเดินเรือน้ัน WECDIS ใชทั้งแผนที่ 
ENC ตามมาตรฐาน S - 57 ของ IMO และแผนที่ตามมาตรฐาน การแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตรดิจิทัล (Digital Geographic Information Exchange : DIGEST) ของ NATO ซ่ึงรายการหลัง
น้ีหมายรวมถึงทั้ง VPF และ DNC 

นอกเหนือไปจากสารสนเทศหลักเพ่ือการเดินเรือ (IHO S - 57 ENC และ VPF – DNC) แลว 
WECDIS ยังใชสารสนเทศเพ่ือการเดินเรืออ่ืน ๆ เพ่ิมเติม (Additional Navigation Information : ANI) 
ซ่ึงจัดทําโดยหนวยงานอุทกศาสตรและแหลงขอมูลทางทหาร ขอมูล ANI จัดทําขึ้นในหลายรูปแบบ เชน 
RNC จาก ARCS ของสหราชอาณาจักร หรือแผนที่ราสเตอรของ NOAA ซ่ึงจําหนายและปรับปรุงแกไข
ใหทันสมัยโดยบริษัท Maptech Inc. ขีดความสามารถในการใชขอมูลการเดินเรือจากแหลงขอมูลที่
หลายหลากนี้มักเรียกกันอยางไมเปนทางการวา มีคุณสมบัติ ใชขอมูลไดหลากชนิด (Multi - Fuel)  
 
การแกไขปรับปรุงแผนที่ดินเรืออิเล็กทรอนิกส 
 ซอฟตแวรใน  ECDIS สรางฐานขอมูลจากขอมูลใน  ENC ที่เรียกวา ระบบแผนที่เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส (System Electronic Navigation Chart : SENC) และจากฐานขอมูลน้ี ECDIS จะทําการ
เลือกใหสารสนเทศไปปรากฏบนจอตามความตองการของผูใช ซ่ึงในชวงเวลานี้ซอฟตแวรจะรับและ
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ประมวลผลขอมูลที่สงมาจากเซ็นเซอรการเดินเรือตาง ๆ และแสดงผลบนจอทั้งในรูปขอความและ
สารสนเทศภูมิศาสตรไปพรอมๆ กับสารสนเทศใน SENC  
 SENC น้ันมีความสมมูลกับแผนที่กระดาษที่มีขอมูลทันสมัย  โดยเปนไปตาม มาตรฐาน
คุณสมบัติ (Performance Standard) จากการคิดประดิษฐตั้งแตแรก ECDIS ไดรับการออกแบบมาให
เปนมาตรฐานสากลและใชกับขอมูลแผนที่ของทางการแบบเวกเตอร ซ่ึงการใช  ENC รวมกับ ECDIS 
เทาน้ันจึงสามารถสราง SENC ขึ้นมาได และถือวาเปนการใชในโหมด ECDIS  
 การปรับปรุงแกไข  ENC ใหทันสมัยน้ัน ECDIS ใชไฟลแยกตางหากจากขอมูล ENC โดยผูใช
ตองใชโปรแกรมพิเศษเฉพาะใน ECDIS เพ่ือดําเนินการ ซ่ึงสามารถเห็นไฟลขอมูลดังกลาวไดจากบนจอ 
หลังจากนั้นเม่ือใดก็ตามที่เปดใช ECDIS ซอรฟแวรจะเร่ิมทํางานและนําขอมูลในไฟลปรับปรุงแผนที่มา
ใชรวมกับ ENC เพ่ือสรางฐานขอมูล SENC 
 เม่ือ ENC และ ไฟลปรับปรุง (Updated File) แปลงเปน SENC ขอมูลจากแหลงอ่ืน ๆ จะถูกดึง
เขามาสนธิดวยเชนกัน ในการนี้ผูใชสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือเลือกในการดําเนินการตาง ๆ 
เชน เพ่ิมเสน วัตถุ ขอความ และดึงขอมูลจากแฟมสนับสนุนอ่ืน ๆ มาประกอบ ซ่ึงตามมาตรฐาน
คุณสมบัติกําหนดเก่ียวกับขอมูลที่เพ่ิมเขาไปโดยผูใชระบุวาเปนอีก ชั้น (Layer) ขอมูลหน่ึงที่ทับซอนลง
บนแผนที่ซ่ึงแสดงบนจอ ผูใชสามารถเลือกชั้นขอมูลทั้งหมดหรือเพียงบางสวนใหปรากฏบนจอไดตาม
ตองการ ทั้งน้ีเพ่ือลดความแออัดของภาพท่ีปรากฏใหเหมาะสม อยางไรก็ตาม ในการเรียกใชชั้นขอมูลที่
สรางขึ้นเอง ผูใชตองเรียกขอมูลที่เก็บไวหนวยความจําของ SENC  ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวการเรียกขอมูล
ดังกลาวน้ี ผูใชตองมีความระมัดระวังในการระบุชื่อไฟลที่ตั้งขึ้นในขณะที่แกไขขอมูลใหสอดคลองกับ
ขอมูลที่เรียกใชเสมอ และพึงตระหนักไวเสมอวาไฟลดังกลาวน้ีไมมีระบบปองกันการแกไขมูลภายหลัง
เชนเดียวกับ ENC  

ภายใน  SENC เปนสถานที่เก็บสารสนเทศทั้งปวงที่จะนํามาแสดงขึ้นบนจอ ซ่ึงกฎการใช คลัง
การแสดงภาพ (Presentation Library) เชน มาตรฐานการแสดงภาพ (Standard Display) และ ขอมูล
พ้ืนฐานที่แสดง (Display Base) เปนตัวกําหนดระดับของสารสนเทศใน SENC วาจะนําออกมาแสดงบน
จอเปนจํานวนเทาใด รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการแกไขปรับปรุง ENC อยูในเอกสาร IHO S - 57 Edition 
3.0 Specification ซึ่งกระบวนการนี้มีประสิทธิภาพมากในการชวยแกไขปรับปรุง ENC ใหทันสมัย โดย
ใชในการ เพ่ิม ลบออก หรือใสทดแทนซึ่งสิ่งตาง ๆ เชน เสน รูปลักษณ วัตถุ และพ้ืนที่ ลงในชุดขอมูล
ของ ENC  เง่ือนไขที่ IMO กําหนดไวใน มาตรฐานคุณสมบัติ (Performance Standard) ชุดขอมูล ENC 
ที่ใชอยูใน ECDIS ตองไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ วิธีการที่กลาวน้ีทําให ENC และ SENC ใน
เสนทางเดินเรือที่ตั้งใจไดรับการแกไข ซ่ึงเปนการบรรลุตามขอกําหนดที่สําคัญของอนุสัญญา SOLAS 

ดังน้ัน ECDIS จะตองมีความสามารถใน การปรับปรุงขอมูลที่เปนทางการ (Official Updates) 
ลงใน ENC โดยสอดคลองกับมาตรฐาน IHO  ขอมูลปรับปรุง (Updated Cells) เก็บไวเปนไฟลและสงไป
ยังผูใชโดยส่ือตาง ๆ คือ หรือการส่ือสารผานดาวเทียม  
ตัวอยางเชน แผนที่ ENC และไฟลปรับปรุงขอมูลของ PRIMAR มีการสงมอบไปยังผูใชดวย CD สอง
แผน แผนแรกเปนขอมูลหลัก (Base CD) ของ ENC ซ่ึงระบุวันเดือนปที่จัดสรางแผนที่แสดงไวบนฉลาก 
แผนที่สองเปนไฟลขอมูลสําหรับปรับปรุง ENC ใหทันสมัย แตทวา CD แผนหลังน้ีนอกจากไฟลปรับปรุง

e - mail,   CD - ROM,   Flash Drive
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ขอมูลแลวยังบรรจุ  ENC ที่ออกใหมตามวันเดือนปนับแตที่แผนขอมูลหลักไดจัดทําขึ้นดวย  ทั้งน้ี
เน่ืองจากผูใชตองดึงไฟลขอมูลปรับปรุง  ENC เสียกอนจากน้ันจึงใชซอฟตแวรใน  ECDIS มาแกไข
ปรับปรุง ENC  วิธีการแกไขปรับปรุงในลักษณะนี้มักนิยมเรียกวาวิธี ก่ึงอัตโนมัต ิ

โดยทั่วไปแลว ECDIS จะไมยอมรับการแกไขปรับปรุง ในกรณีที่ไฟลปรับปรุงที่นํามาใชน้ันมิได
ทําขึ้นโดยทางการของประเทศผูจัดสราง ENC นอกจากนั้นยังไมยอมรับไฟลที่ไมสมบูรณหรือไฟลที่มี
นามสกุล (Extension) ไมถูกตอง ในการนี้  ECDIS จะทําการตรวจสอบไฟลแกไขปรับปรุงขอมูลและ
ดําเนินการปรับปรุงไปตามลําดับ ถาการปรับปรุงรายการใดรายการหนึ่งไมสําเร็จ  ECDIS จะไมยอม
ดําเนินการในรายการถัดไป CD - ROM แผนหนึ่ง ๆ ที่ใชในการแกไขปรับปรุง ENC ควรมีไฟลสําหรับ
การแกไขปรับปรุงครบทุกเซลล (ระวาง) ENC ที่ลงไวใน ECDIS น้ัน  โดยทั่วไปแลว ECDIS จะทําการ
แกไขปรับปรุงขอมูลโดยอัตโนมัติ เรียงตามลําดับเซลลที่ตองไดรับการแกไขทั้งหมด 

สําหรับขอมูล  S - 57 เน้ือหาของการปรับปรุงที่อยูในรูปขอความสามารถเรียกดูไดโดยใช
โปรแกรมซึ่งทําหนาที่จัดการขอมูลแผนที่ นอกจากนั้น ECDIS ยังมีขีดความสามารถในการแสดงหรือ
ซอนขอมูลที่ใชในการแกไขปรับปรุงแผนที่สําหรับแผนที่เซลลใด ๆ ก็ไดตามตองการ ในขั้นแรกไฟล
สําหรับการปรับปรุงตองคัดลอกเขามากอน แลวทําการ  Restart เคร่ือง ECDIS จากนั้นใหเรียกเซลล
แผนที่ที่จะแกไขขึ้นหนาจอ แลวใหผูใชแจงให  ECDIS ทราบวายอมรับการแกไข  ตอจากน้ันเคร่ือง 
ECDIS ก็จะทําการผนวกไฟลแกไขลงในแผนที ่

 
การแกไขปรับปรุงแผนที่ DNC ของ NGA 
NGA ไดจัดทําฐานขอมูลแกไขปรับปรุงแผนที่ DNC ที่ใชรูปแบบ VPF (Vector Product Format 

Database Update : VDU) สนับสนุนใหแกกองทัพเรือ หนวยยามฝงสหรัฐอเมริกา และพันธมิตรบาง
ประเทศ สําหรับใชในการแกไขปรับปรุง  DNC ซ่ึงมีพ้ืนที่ระวางครอบคลุมทั่วโลก  ในการนี้ NGA 
สนับสนุน DNC ใหเฉพาะกับหนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ไมแจกจาย DNC ใหกับหนวยงานชาติ
อ่ืน ๆ ยกเวนกับประเทศที่มีการทําความตกลงแลกเปลี่ยนขอมูลกับ  NGA เทาน้ัน  การรักษาแผนท่ี 
DNC ใหทันสมัยอยูเสมอไดจากการเพิ่มเติมขอมูลใหมเขามาจากแหลงตาง  ๆ  เชน  การหยั่งนํ้า 
ภาพถายทางอากาศ ประกาศชาวเรือ (Notice to Mariners : NtoM) ประกาศในทองถิ่นตาง ๆ แผนที่
เดินเรือออกใหมจากตางประเทศ ฯลฯ โดยสิ่งเหลาน้ีจะเพ่ิมเติมเขามาในฐานขอมูล DNC  

ระบบ VDU ทํางานโดยใชการเปรียบเทียบกันดวยระบบ เลขฐานสอง (Binary) ระหวางแผนที่
เดิมกับแผนที่ซ่ึงไดรับการแกไขปรับปรุงใหมใหทันสมัย ความแตกตางที่ตรวจพบจะถูกเขียนขึ้นในระบบ
เลขฐานสองในรูปไฟลของ แผนแปะ (Patch) พรอมระบุตําแหนงที่แนนอนบนแผนที่ จากนั้นผูใชจึงนํา
ไฟลแผนแปะที่สรางขึ้นน้ีไปทับลงในตําแหนงที่ เหมาะสมในแผนที่เดิมซ่ึงอยูในฐานขอมูล การ
เปลี่ยนแปลงใหมน้ีจะสนธิเขากับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ดําเนินการไปแลวกอนหนาน้ี ซ่ึงทําใหผูใช
ม่ันใจไดวาแผนที่  DNC มีความทันสมัยลาสุด  ซ่ึงในการนี้การเปลี่ยนแปลงแกไขทุกคร้ังจะไดรับการ
บันทึกวันเวลาไวทุกคร้ัง 

ขนาดของไฟลสําหรับการแกไขปรับปรุงแผนที่น้ันมีขนาดเล็กพอที่จะสงผานระบบการสื่อสาร
ทางเดียวที่มียานความถี่จํากัดที่สงไปยังเรือ ไฟลแผนแปะ (Patch Files) จะถูกสงไปยังเรือตาง ๆ ทุก ๆ 
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4 สัปดาห  หนวยบัญชาการตาง ๆ ที่ไดรับอนุญาตสามารถเขาถึงไฟลขอมูล  DNC และ  VDU ผาน
ชองทางสื่อสารของ NGA  

ชั้นขอมูลที่แยกจากกันใน DNC ทําใหผูใชที่ไดรับอนุญาตใหเขาถึงขอมูลไดทราบวามีการแกไข
ปรับปรุงขึ้นที่ชั้นขอมูลใดในชวงเวลาที่ดําเนินกรรมวิธีแกไขปรับปรุงขอมูลในแผนที่เซลลน้ัน ๆ 

  
การแกไขปรับปรุงแผนที่ RCS ของสหราชอาณาจักร 
ระบบ RCS ของสหราชอาณาจักรมีการดําเนินการแกไขปรับปรุงแผนที่จํานวน 2,700 ระวางให

ทันสมัยโดยการใชประกาศชาวเรือ (Admiralty Notices to Mariners) ซ่ึงมีการรวบรวมขอมูลสําหรับการ
ใชแกไขแผนที่ลงไวใน CD - ROM ออกเปนรายสัปดาห (ARCS Updated CD - ROM) การแกไขแผนที่
ทําไดดวยวิธีการก่ึงอัตโนมัติที่มีความแมนยํา CD แตละแผนมีการรวบรวมขอมูลการปรับปรุงแกไขแผน
ที่ระวางหนึ่ง ๆ ไวทั้งหมด 

 
การแกไขปรับปรุงแผนที่ของ NOAA  
NOAA ของสหรัฐอเมริกา ทําสัญญากับบริษัท Maptech, Inc. ใหเปนผูดําเนินการจัดทําการ

แกไขปรับปรุงใหกับแผนที่ราสเตอรของ NOS ทั้งหมดทุกระวาง โดยใชสารสนเทศจาก USCG, NGA 
และหนวยงานอุทกศาสตรแคนาดา (Canadian Hydrographic Service : CHS)  ซ่ึง Maptech ใช 
เทคนิคแผนแปะ (Patch Technique) เพ่ือนํามาใชปรับปรุงบริเวณจําเพาะในแผนที่ซ่ึงจําเปนตองแกไข
ใหทันสมัย โดย  ECDIS จะทําการเปรียบเทียบแตละ  Pixel ของไฟลแผนที่เดิมกับไฟลแกไขแผนที่ 
จากน้ันซอฟตแวรก็ทําการสรางไฟลขึ้นมาใหม ซ่ึงไดรวมเอาไฟลราสเตอรเดิมกับไฟลแกไขเขาดวยกัน 
ไฟลที่วาน้ีจะถูกบีบอัดจนกระทั่ง แผนแปะ (Patch) กินเนื้อที่หนวยความจําเพียง 2 - 3 กิโลไบทเทาน้ัน  
ซ่ึงสวนใหญแลวมักกินเนื้อที่ไมเกิน 10 กิโลไบท ตามปกติแลวการ ถายโอน (Downloads) ขอมูลแผนที่
ระวางหนึ่ง ๆ ใชเวลาระหวาง 15 วินาที ถึง 5 นาที ขึ้นอยูกับความเร็วการถายโอนขอมูล 

แผนที่ราสเตอรเม่ือไดรับการแกไข ไฟล แผนแปะ (Patch File) จะทําการเปลี่ยน Pixel บนแผน
ที่เดิมใหเปนขอมูลใหม ไฟลแผนแปะไดมาจากการถายโอนขอมูลและทําการรวบรวมขอมูลแกไขสําหรับ
ทุกระวางแผนที่ซ่ึงเก็บอยูใน CD ในขั้นตอนการแกไข แผนที่แตละระวางและแผนแปะสําหรับแผนที่
ระวางนั้นจะถูกแยกออกมาดําเนินการ โดยผูใชสามารถห็นภาพการแกไขปรับปรุงที่เกิดขึ้นนี้ ซ่ึงการ
แกไข RNC ตามที่กลาวน้ีมีความคลายคลึงกับวิธีการแกไขปรับปรุง ENC ตามที่กลาวมาแลว กลาวคือ 
ขอมูลตนฉบับไมถูกเปลี่ยนแปลงแตอยางใด แตมีแผนแปะทับซอนลงไปบนระวางแผนที่เดิม ในปจจุบัน
น้ีผูตองการรับบริการการปรับปรุงแกไข RNC จะตองลงทะเบียนขอรับบริการโดยเสียคาธรรมเนียม และ
จะไดรับขอมูลการแกไขเปนรายสัปดาห 

 
การแกปรับปรุง ENC ของ กรมอุทกศาสตร 
การปรับปรุง ENC เพ่ือใหมีความทันสมัยกับสภาพปจจุบันอยางตอเน่ืองน้ัน นับเปนหัวใจหลัก

และมีผลตอความปลอดภัยตอการเดินเรือเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะขอมูลความลึกนํ้า เคร่ืองหมายทางเรือ 
และสิ่งที่เปนอันตรายตอการเดินเรือ หากนักเดินเรือไมทําการปรับปรุง ENC แลว จะทําใหแผนที่ลาสมัย
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และอาจเกิดอันตรายตอการเดินเรือได จึงควรปรับปรุงแผนที่ใหมีความทันสมัยตามวงรอบที่หนวยงาน
ผลิตแผนที่เดินเรือกําหนดอยูเสมอ สําหรับ ENC ของกรมอุทกศาสตร มีขอกําหนดในการปรับปรุงดังน้ี 

- เฉพาะสมาชกิเทาน้ันที่สามารถทําการดาวนโหลด ENC Update File ประจําเดือนได 
- การ Log in เพ่ือทําการดาวนโหลดขอมูลน้ันใหใช User Name และ Password ที่ไดรับจาก 

กรมอุทกศาสตร เพ่ือทําการดาวนโหลดขอมูลที่เว็บไซต http://www.hydro.navy.mi.th/thaienc/service/ 
index_update.php 

- มีบริการ ENC Update File ประจําเดือนในเว็บไซตขางตนตั้งแตวันที่ 5 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ รายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสของกรมอุทกศาสตร และการ
ใหบริการ อานไดจาก คูมือแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงจัดพิมพขึ้นโดยกรมอุทกศาสตร 

 
ระบบทางพาณิชย 

สําหรับเรือขนาดเล็กน้ันมีการนํา ECS มาใชกันอยางแพรหลาย เชน เรือประมง เรือลากจูง เรือ
วิจัย และเรือใบ เปนตน ทั้งน้ีเน่ืองจากเรือเหลาน้ีมีขนาดเล็กกวาเกณฑที่ถูกบังคับใหตองติดตั้งอุปกรณ
การเดินเรือตามขอกําหนด SOLAS แตทวาตองการใชอุปกรณที่มีเทคโนโลยีลาสุดเชนกัน อยางไรก็ตาม
เคร่ืองชวยการเดินเรือดังกลาวน้ีแมไมเขาเกณฑเปนแผนที่ที่ถูกตองตามกฎหมายก็ตาม ก็อาจถือไดวา
ไมมีความจําเปนที่จะตองมีระบบสําหรับการแกไขปรับปรุงแผนที่ใน ECS และในขณะนี้ยังคงเปนระบบที่
ไมไดรับการพัฒนาไปถึงระดับดังกลาว  

ในทางปฏิบัติแลวแผนที่ใน ECS สามารถทําการแกไขปรับปรุงใหทันสมัยไดโดยการซื้อแผนที่
ระวางที่มีการบรรณาธิกรลาสุดมาลงใหม ซ่ึงบาง ECS ที่มีเทคโนโลยีซับซอนขึ้น อาจมีขีดความสามารถ
ในการเขียนบันทึกอิเล็กทรอนิกสลงบนแผนที่ได โดยปกติแลวขอมูลแผนที่จะถูกบันทึกลงบน
หนวยความจํา RAM ซ่ึงมีหลากชนิดใหเลือกใช  โดยขอมูลที่ลงไวไมอาจแกไขเปลี่ยนแปลงได เวนแตจะ
มีการลงขอมูลใหมจาก  CD - ROM ดวยการใชซอฟตแวรดําเนินการ  ทั้งนี้อาจสรุปไดวาการแกไข
ปรับปรุงแผนที่ของ ECS ทําไดโดยการลงแผนที่ใหมจาก CD - ROM  ซ่ึงโดยปกติแลวมักมีการปรับปรุง
ขอมูลใหมไมบอยคร้ังนัก ดังน้ันผูใช ECS จึงตองทําการแกไขปรับปรุงแผนที่กระดาษใหทันสมัยอยูเสมอ 
 
การใชแผนที่อิเล็กทรอนิกส 
 แผนที่อิเล็กทรอนิกสก็เชนเดียวกับอุปกรณอ่ืน ๆ บนเรือ ซ่ึงผูใชตองทราบถึงขีดจํากัด และขีด
ความสามารถ โดยผูใชควรทําความเขาใจวาขอมูลแผนที่เดินเรือซ่ึงปรากฏบนจอ โดยสภาพแลวมี
ขอจํากัดในดานความละเอียดถูกตอง ทั้งน้ีเน่ืองจากวาขอมูลดิจิทัลน้ัน แหลงขอมูลหลักมาจากแผนท่ี
เดินเรือกระดาษ ดังน้ันขอจํากัดจากแผนที่กระดาษจึงถายทอดมายังแผนที่อิเล็กทรอนิกส ดังน้ันโดย
ภาพรวมแลว ความละเอียดถูกตองของแผนที่กระดาษจึงขึ้นอยูกับความละเอียดถูกตองของรูปลักษณ
ตาง ๆ ที่ปรากฏอยูบนจอภาพ   ECDIS และ  ECS น้ันมีขีดความสามารถในการใชแผนที่มาตราสวน
ใหญที่สรางขึ้นจากขอมูลสํารวจอุทกศาสตรลาสุด (ตัวอยาง เชน ขอบเขตรองนํ้าที่ขุดลอก หรือทาเรือ
และสิ่งอํานวยความสะดวก เปนตน) และเกือบทั้งหมดของแผนที่อิเล็กทรอนิกสทั้งแบบราสเตอร และ
เวกเตอรสรางขึ้นจากแผนที่เดินเรือกระดาษท่ีมีอยูแลว 
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 กวายี่สิบปมาแลว มีการใชวิธีหาที่เรือแบบตาง ๆ คือ วัดระยะดวยเรดาร การแบริงทางทัศนะ 
หรือ ลอแรน ซ่ึงโดยทั่วไปแลววิธีการเพ่ือหาตําบลที่ตามที่กลาวทั้งหมดนี้ ใหความละเอียดถูกตองในทาง
ราบนอยกวาของแผนที่ซ่ึงไดมาจากขอมูลการสํารวจ ตัวอยางเชน ตําบลที่แนนอนที่ไดจากแบริงเข็มไขว
สามเสนซึ่งตัดกันเปนสามเหลี่ยมดานเทา ยาวดานละสามมิลลิเมตรบนแผนที่มาตราสวน 1:20,000 เปน
ความยาวของสามเหลี่ยมแตละดานเทากับ 60 เมตรของระบบพิกัดในภูมิประเทศจริง 
 แหลงที่เปนตนเหตุของความคลาดเคลื่อนในแผนที่อิเล็กทรอนิกสมีความสัมพันธรูปแบบของ
ระบบมากกวาที่จะเกิดจากความละเอียดถูกตองของขอมูลที่ใชสรางแผนที่อิเล็กทรอนิกส  ECDIS 
ทั้งหมด และ ECS เกือบทั้งหมด มีฟงกชั่นใหผูใชสามารถปอนมิติขนาดเรือและตําบลที่ของเสาอากาศ 
GPS ลงไปได ในเรือที่มีขนาดใหญมาก ตําบลที่สัมพัทธของเสาอากาศ GPS อาจเปนสาเหตุของความ
คลาดเคลื่อนตําบลที่ เม่ือมอง สัญลักษณ (Icon) ของเรือที่จอดเทียบทาอยู 
 ในเขตที่มีการใหบริการ DGPS ตําบลที่ทางราบอาจมีความละเอียดถูกตองถึง  2 ถึง  5 
เมตร อยางไรก็ตามในปจจุบัน หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ยกเลิกการลดความแมนยําของสัญญาณ 
GPS ไปแลว เคร่ืองรับ GPS ทั่ว ๆ ไปก็ใหตําบลที่ซ่ึงมีความละเอียดถูกตอง  10 เมตรหรือดีกวา ผลที่
เกิดขึ้นคือ มีรายงานวา เม่ือใชแผนที่อิเล็กทรอนิกสในขณะที่เรือจอดเทียบทาสัญลักษณของเรือไป
ปรากฏอยูบนทา หรือขอบรองนํ้า 
 โดยลักษณะทํานองเดียวกัน เม่ือเรือแลนเขารองนํ้าโดยใชแนวนําในขณะที่เรืออยูตรงกึ่งกลาง
แนวพอดี มีรายงานวาสัญลักษณของเรือบนจอกลับปรากฏอยูที่ขอบรองนํ้า ดังนั้นนักเดินเรือยังคงมี
ความตองการเหมือนกับ  20 ปที่แลวมา  คือ ใหความละเอียดถูกตองทางราบของแผนที่มีความแมนยํา
เทากับระบบหาตําบลที่ที่ใชอยู แตเปนที่นาผิดหวังวา แผนที่อิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นจากขอมูลแผนที่
กระดาษไมวาจะเปนแผนที่ราสเตอรหรือเวกเตอร ไมอาจเปนไปไดตามความประสงคที่กลาวน้ี 
 กลาวโดยรวมแลว ความละเอียดถูกตองของขอมูลทางราบที่แสดงอยูในแผนที่กระดาษ เปน
ผลรวมของความละเอียดถูกตองของแหลงขอมูล และความละเอียดถูกตองของกระบวนการประกอบ
ระวางแผนที่ แผนที่กระดาษสวนใหญสรางขึ้นจากการรวบรวมขอมูลสํารวจจากหลายแหลงที่สะสมจาก
การดําเนินการมาเปนเวลานานและหลายครั้งเขาดวยกัน แผนที่ระวางหนึ่ง ๆ ในพ้ืนที่บริเวณหนึ่งอาจใช
ขอมูลจากการหยั่งนํ้าดวยสายดิ่งและหาตําบลที่แนนอนดวยเคร่ืองวัดแดดกับเคร่ืองตั้งมุมสามขาตามที่
สํารวจมาสมัยป พ.ศ.2520 พ้ืนที่อีกบริเวณหนึ่งอาจใชขอมูลสํารวจจากการหยั่งนํ้าดวยเสียงชนิดหลาย
ลําคลื่น และหาตําบลท่ีหยั่งน้ําดวย  DGPS ในป  พ.ศ.2550 เปนตน  อยางไรก็ตามนักอุทกศาสตรมี
หลักการวาตองใชขอมูลที่ดีที่สุดที่หามาไดในการทําแผนที่ในขณะนั้น 
 วิธีการหาตําบลที่หยั่งนํ้าไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาอยางตอเน่ือง สวนมาตรฐานการสํารวจ
โดยท่ัวไปยังคงตองการใหความถูกตองของตําบลที่หยั่งน้ําดีกวา  0.75 มิลลิเมตร  ตามมาตราสวนของ
แผนที่ ดังน้ันแผนที่มาตราสวน 1:20,000 ขอมูลสํารวจตองมีความละเอียดถูกตองของตําบลที่ 15 เมตร 
สําหรับรูปลักษณตาง ๆ ซ่ึงไดตําบลที่มาจากแหลงตาง ๆ เชน ประกาศชาวเรือ รายงานที่ไมทราบ
แหลงที่มาแนนอน เหลาน้ีใหลงไวในแผนที่พรอมคํากํากับที่เหมาะสม เชน ตําบลที่ประมาณ (Position 
Approximate : PA)  ไมแนใจตําบลที่ (Position Doubtful : PD) ตําบลที่ในแผนที่ของรูปลักษณเหลาน้ี 
บางครั้งอาจคลาดเคลื่อนไดหลายไมลทะเล 
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 แผนที่เดินเรือระวางที่สรางขึ้นจากขอมูลการสํารวจอุทกศาสตรเกา อาจใชขอมูลหยั่งนํ้าทั้งจาก
สายด่ิงและเครื่องหยั่งนํ้าดวยเสียงลําคลื่นเด่ียว การเก็บตัวอยางพ้ืนทองทะเลเปนไปอยางกระจัดกระจาย
ไมครอบคลุมทั้งระวางแผนที่ ขอมูลระหวางแนวหยั่งนํ้าไมไดรับการสํารวจ แนวหยั่งนํ้าเหลาน้ีหางกัน
เทาใดขึ้นอยูกับความลึกนํ้า และมาตราสวนแผนระวางสํารวจ ชวงหางอาจเปนไดทั้ง 50, 100, 200 หรือ 
400 เมตร พ้ืนที่ซ่ึงกลาวมาแลวน้ี เม่ือมีการสํารวจซํ้าและหยั่งนํ้าครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ บอยคร้ังที่ตรวจพบ
รูปลักษณใตนํ้า หรือที่อันตรายใหม ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีอาจเปนไปไดทั้ง  (1) ไมพบจากการสํารวจกอนหนาน้ี 
(2) เรือจมซ่ึงอาจมีอยูเดิมตัง้แตการสํารวจครัง้กอนหรือจมภายหลัง  (3) การเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้น
ทองทะเลกอนการสํารวจ เชน สันทราย หรือการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก 
 ในทํานองเดียวกัน เสนแนวชายฝงที่อยูในแผนที่เกาสวนใหญ ไดมาจากขอมูลการสํารวจดวย
วิธีการตาง ๆ เชน การเดินวงรอบ แผนที่โตะ และการถายภาพทางอากาศ ซ่ึงในบริเวณชายฝงหรือ
ทาเรือพาณิชยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเน่ือง เชน มีทาเรือ อู และอาคารตาง ๆ สราง
ขึ้นมาใหม ในขณะที่ส่ิงกอสรางเดิมถูกทุบทําลายลง สิ่งตาง ๆ ที่กลาวน้ีตองใสลงไว หรือลบออกจาก
แผนที่แลวแตกรณี เพ่ือใหแผนที่มีความทันสมัยอยูเสมอ อยางไรก็ตามบางคร้ังการเปลี่ยนแปลงนี้อาจไม
มีการรายงานมายังสํานักงานอุทกศาสตร จึงไมมีปรากฏอยูในแผนที่ การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ 
เชน การถูกกัดเซาะของชายฝง การเคลื่อนยายตําบลที่ของสัน หรือแหลมทราย การเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยา สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีเปนเหตุใหแผนที่ไมมีความทันสมัยตามเวลาที่ลวงเลยไป 
 องคประกอบอ่ืน ๆ ที่ทําใหแผนท่ีมีความคลาดเคลื่อนในแนวราบคือกระบวนการที่สรางแผนท่ี 
ตัวอยางเชน ในป พ.ศ.2537 แผนที่เดินเรือทั้งหมดของ NOAA ไดถูกกราดภาพเปนแผนที่ราสเตอร ซ่ึง
แผนท่ีกระดาษทั้งหมดที่นํามาดําเนินการนี้ การประกอบระวางทําขึ้นดวยมือทั้งหมด กลาวคือ เสนโครง
แผนท่ีตีขึ้นดวยมือ รวมทั้งการพล็อตสิ่งตาง ๆ ลงในแผนที่โดยอางอิงตําบลที่กับเสนดังกลาวน้ี ในการน้ี
ชางเขียนแผนที่จะทอนมาตราสวนของแผนที่ลงใหเล็กลงกวาของแผนระวางสํารวจ บอยคร้ังที่รูปลักษณ
ที่เขียนลงในแผนที่ ใชขอมูลจากผังเมืองซึ่งใชระบบพิกัดแตกตางออกไป ดังนั้นจึงตองมีการแปลงพิกัด
ใหเปน พ้ืนหลักฐาน (Datum) เดียวกันกับแผนที่ เชน North American Datum 1927 (NAD 27) หรือ 

ตอมาชวงปลายป  พ.ศ.2523 ถึง  2533  NOAA ไดแปลงแผนที่ทั้งหมดใหอยูบนพ้ืนเกณฑ 
NAD 83 โดยใชเทคนิคการเฉลี่ยคา และเขียนเสนโครงแผนที่ขึ้นมาใหม 
 เม่ือ NOAA กราดภาพแผนที่ทั้งหมดเหลาน้ีและแปลงเปนขอมูลเชิงเลข มีการเปลี่ยนแปรไปของ
เสนโครงแผนที่ เม่ือเปรียบเทียบระหวางการสรางขึ้นดวยมือ กับเสนโครงที่คอมพิวเตอรสรางขึ้นมาใหม 
แผนท่ีราสเตอรทั้งหมดจึงไดรับการปรับแกหรือดัด เพ่ือใหเสนโครงแผนที่ซ่ึงสรางขึ้นดวยมือสอดคลอง
กลมกลืนกับเสนโครงแผนที่ซ่ึงสรางขึ้นโดยคอมพิวเตอร ดวยนัยดังกลาวน้ี สารสนเทศทั้งหมดที่แสดงอยู
ในแผนที่จึงถูกเคลื่อนหรือปรับแตงดวยเชนกัน 
 กระบวนการทํานองเดียวกันที่กลาวมาแลวขางตนไดนํามาใชที่  NGA ดวยเชนกันเม่ือมีการ
จัดทําแผนที่ดิจิทัล แตทวามีความซับซอนมากกวา ทั้งน้ีเน่ืองจาก NGA ตองทํางานกับพ้ืนหลักฐานแผน
ที่ที่หลากหลายทั่วทั้งโลก โดยใชขอมูลอุทกศาสตรจากแหลงตาง ๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
นับรอย ๆ แหง ในจํานวนนี้ขอมูลจากหลายแหลงยังเปนที่นาสงสัยในความถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง

NAD 83 
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ขอมูลที่เกามาก ๆ  ทั้งน้ีการสํารวจอุทกศาสตรของ  NGA ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชมาตรฐานการ
ทํางานที่กําหนดโดย IHO  
 ปจจุบันน้ี ในการสํารวจอุทกศาสตร รูปลักษณตางๆ ที่เดนชัดบริเวณชายฝงจะไดรับการหา
ตําบลที่ดวย DGPS จากน้ันนําไปสอบเทียบตําบลที่กับรูปลักษณเดียวกันในแผนที่ ซ่ึงความผิดเพ้ียนกัน
อาจเปนไปไดถึง  2 มิลลิเมตรตามมาตราสวนแผนที่ (เชน  20 เมตร  กับแผนที่มาตราสวน 1:10,000)  
ถึงแมภาพถายทางอากาศที่มีความละเอียดถูกตองสูง ยังเกิดความผิดเพ้ียนในทํานองเดียวกัน เม่ือนํา
เสนขอบฝงจริงไปเปรียบเทียบกับเสนขอบฝงในแผนที่  และลักษณะเดียวกันน้ีก็เกิดขึ้นเชนกันกับ
รูปลักษณอ่ืน ๆ ที่มีความสําคัญ เชน ขอบเขตรองนํ้าที่มีการขุดลอก และเครื่องหมายทางเรือ เปนเรื่อง
ไมนาพึงพอใจที่วา ในแผนที่ระวางใดก็ตาม ขนาดและทิศทางของความผิดเพ้ียนเหลาน้ี ในพ้ืนที่ตาง
บริเวณกันในแผนที่ มีความผันแปรไปดวยคาที่ไมทราบแนนอน ดังน้ันไมมีวิธีการแกไขที่เปนระบบอยาง
งาย ๆ สําหรับนํามาใชในการปรับปรุงความละเอียดถูกตอง ตามสภาพธรรมชาติตามที่กลาวของทั้งแผน
ที่กระดาษและแผนที่อิเล็กทรอนิกส 
 นักเดินเรือบางคนอาจมีความเขาใจผิดวา เม่ือแผนที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอรแลว สารสนเทศ
ทั้งหมดบนจอคงจะมีความละเอียดถูกตองมากกวาที่ปรากฏในแผนที่กระดาษไมมากก็นอย และยังมีนัก
เดินเรือบางคนเชื่ออีกวาขอมูลในแผนที่เวกเตอรมีความละเอียดถูกตองมากกวาแผนที่กระดาษหรือแผน
ที่ราสเตอร  เปนที่ชัดเจนวาถาแผนที่อิเล็กทรอนิกสสรางขึ้นดวยวิธีการแปลงขอมูลในแผนที่กระดาษให
เปนขอมูลเชิงเลขแลว เปนไปมิไดเลยที่จะมีความละเอียดถูกตองสูงไปกวาแผนที่กระดาษ     
 วิธีการดีที่สุดที่ทําใหการสรางแผนท่ี ENC มีความละเอียดถูกตองสูงสุดคือ การประกอบระวาง
แผนที่ขึ้นโดยใชขอมูลตนกําเนิดทั้งหมด น่ันคือการสํารวจแผนที่ใหมหมดทั้งระวาง อยางไรก็ตามวิธีการ
น้ีตองใชเวลา แรงงาน และคาใชจายมาก ดังน้ันขอมูลตนกําเนิดจะนํามาใชก็ตอเม่ือเปนสารสนเทศท่ีมี
ความสําคัญมากตอการเดินเรือใหปลอดภัย เชน เคร่ืองหมายทางเรือ หรือขอบเขตรองนํ้า สําหรับขอมูล
อ่ืน ๆ ที่เหลือใหแปลงเปนคาเชิงเลขโดยใชแผนที่มาตราสวนใหญที่สุดเทาที่หามาได 
 เม่ือทําการรวบรวมขอมูลมาประกอบระวางเปน ENC ขอมูลอาจมีความละเอียดถูกตองสูงขึ้น
เรื่อย ๆ ตามเวลาท่ีลวงไป ขอมูลชายฝงที่มีความละเอียดสูงอาจนําเขามาประกอบเปน ENC เม่ือพ้ืนที่
บริเวณดังกลาวมีการสํารวจโดยการถายภาพทางอากาศ ในทํานองเดียวกัน ความลึกนํ้าจากการสํารวจ 
อุทกศาสตรใหมจะคอย ๆ เขามาทดแทนความลึกนํ้าเดิมจากการสํารวจเกา 
 ในกรมอุทกศาสตรน้ันมูลฐานแผนที่เดิมสําหรับการสรางคือ Indian Datum 1975 และตอมาในป 
พ.ศ.2540 ไดเร่ิมทําการสํารวจโดยใชมูลฐานแผนที่แบบ WGS 84 ซ่ึงผูใชแผนที่ตองตรวจสอบดูกอนให
แนใจกอนใชวา แผนที่ซ่ึงใชอยู น้ันเปนมูลฐานแผนที่แบบใด ทั้งน้ีเพ่ือใหตําบลที่แนนอนที่ไดจาก 
GPS/DGPS มีความสอดคลองตรงกันกับที่ใชในแผนที่ อยางไรก็ตามในกรณีการหาตําบลที่ดวยวิธีการ
ทางทัศนะจากที่หมายชายฝงประเด็นดังกลาวน้ีก็ไมมีนัยสําคัญ 
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การขีดเข็มและการเฝาตรวจขณะเดินทาง 
 สมมุติวาการขีดเข็ม วางแผนการเดินทาง (Route Planning) ไดทําไวกอนเร่ิมตนการเดินทาง 
หรือวามีสถานการณสําคัญที่ทําใหตองขีดเข็มใหมระหวางการเดินทาง ในสองกรณีน้ีทั้ง ECDIS และ 
ECS จะแสดงผลบนจอดวยแผนที่มาตราสวนเล็กที่สุดสําหรับพ้ืนที่การเดินทางเท่ียวนั้นทุกระวาง โดย
ครอบคลุม จุดเปลี่ยนเข็ม (Waypoint) ทั้งหมด ทั้งน้ี ECDIS จะมีการเตือนกรณีที่มีการขีดเข็มตัดผาน
เสนชั้นความลึกปลอดภัย  (Safety Contour) หรือพ้ืนที่หามเขา  ซ่ึงในกรณีที่วาน้ี  ECS อาจไมมี
คุณสมบัติดังกลาว ในกรณีที่เปนแผนที่แบบราสเตอรฟงกชั่นดังกลาวน้ีไมอาจทํางานได  เม่ือทําการขีด
เข็มและกําหนดจุดเปลี่ยนเข็มเรียบรอยแลวใหทําการบันทึก (Saved) เสนทางไว ซ่ึงจะแยกเปนไฟลเก็บ
ไวตางหากสําหรับการอางอิงในภายหลัง และสงขอมูลน้ีใหเคร่ืองถือทายอัตโนมัติทราบ 
 การเฝาตรวจในระหวางการเดินทาง (Route Monitoring) น้ัน ECDIS ตองแสดงตําบลที่ของเรือ
อยูตลอดเวลาไมวาจอปรากฏภาพพ้ืนที่บริเวณใด ในขณะเฝาตรวจตามเสนทางนักเดินเรืออาจเลือกให
แผนที่ปรากฏไปลวงหนาตําบลที่เรือได แตตองกลับมายังตําบลที่เรือไดเสมอดวยการกดปุมเพียงคร้ัง
เดียว สารสนเทศที่ปรากฏบนจอชวงการเฝาตรวจขณะเดินทางประกอบไปดวย ตําบลที่ของเรืออยาง
ตอเน่ือง เข็ม และความเร็ว สารสนเทศอ่ืน ๆ ที่ ECDIS และ ECS แสดงยังประกอบไปดวย ระยะทางที่
เรือตกซายหรือขวาจากเสนทางตั้งใจ เวลาและระยะทางกอนถึงจุดเปลี่ยนเข็ม เวลาและตําบลที่สั่ง
เปลี่ยนเข็ม และการบันทึกประวัติเสนทางเดินเรือที่ลวงมาแลว  
 ตามที่ปรากฏในผนวก 5 (Appendix 5) ของมาตรฐานคุณสมบัติของ IMO กําหนดวา ECDIS 
ตองสามารถบงชี้สถานะของระบบและองคประกอบตาง ๆ ของเครื่อง โดยตองมีสัญญาณเตือนถามี
สถานการณที่จําเปนตองใหรับทราบโดยทันที การบงชี้น้ีอาจใชแบบทัศนะ แตสัญญาณเตือนตองใชเสียง 
หรือทั้งเสียงและทัศนะควบคูกันไป 
 ผูใชสามารถตั้งคาและฟงกชั่นการทํางานบางอยางของ  ECDIS ไดดวยตนเอง  ทั้งน้ีมี
พารามิเตอรบางตัวที่มีความสําคัญมากที่จําเปนตองมีสัญญาณเตือน และตัวบงชี้สถานะ คือ 

- การเบี่ยงเบนออกนอกเสนทาง (Cross - track Error) : เปนการตกซายหรือขวาออกนอก
เสนทางตั้งใจ โดยเรืออาจออกนอกเสนทางไปชั่วขณะหนึ่งกอนสัญญาณเตือนจะดังขึ้น ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับชวงของการเดินทาง สภาพอากาศ และการจราจร 

- เสนชั้นความลึกปลอดภัย (Safety Contour) : ตั้งคาความลึกเสนชั้นความลึกเทา ซ่ึงจะชวย
เตือนนักเดินเรือใหทราบเม่ือเรือเดินเขาสูที่ตื้น 

- การออกนอกเข็ม (Course Deviation) : ตั้งคาองศาของทิศที่ยอมใหผิดจากเข็มที่กําหนดให
เรือเดินไป โดยควรยอมใหมีการแกวงไปมาไดตามสมควรกอนที่สัญญาณเตือนจะดังขึ้น 

- การเขาสูจุดที่สําคัญ (Critical Point Approach) : ตั้งระยะกอนเขาสูแตละจุดเปลี่ยนเข็ม 
(Waypoint) หรือตั้งระยะวิกฤตที่สัญญาณเตือนจะดังขึ้น 

- มูลฐานแผนที่ (Datum) : ตั้งมูลฐานแผนที่ของระบบหาตําบลที่ใหสอดคลองกับของแผนที่ที่
ใช ในกรณีที่มีการใชมูลฐานแผนที่ตางกัน 
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จุดเปลี่ยนเข็มและเสนทาง  
ในโหมดขีดเข็มวางแผนการเดินทาง  ECS หรือ  ECDIS ยอมใหมีการปอนจุดเปลี่ยนเข็ม    

(Way Point) ทั้งแบบคาพิกัดดวยละติจูดและลองจิจูด หรือโดยวิธีลากลูกศร (Cursor) ดวยเมาสไปมาใน
แผนที่บนจอ แลวคลิกเมาสกําหนดจุดเปลี่ยนเข็ม วิธีการดังกลาวน้ีทําใหสามารถสรางและบันทึกไฟล
การขีดเข็มเสนทางเดินเรือไดจํานวนมาก จากน้ันนํามาสนธิกันเพ่ือวางแผนการเดินทางที่สมบูรณ 

ตัวอยางเชน นักเดินเรืออาจตองการขีดเข็มเสนทางเดินเรือจากทาเรือหน่ึงออกไปยังทาเรืออีก
แหงหน่ึง โดยตามเสนทางผานรองนํ้าสองแหงกอนออกทะล ผานเสนทางทะเลเปดไปยังที่หมายหลาย
แหง ในการวางแผนนักเดินเรือสามารถขีดเข็มเสนทางในแตละตอนกอน แลวจึงนําสนธิเขาดวยกันเปน
แผนการเดินทางตลอดเสนทาง และอาจใชเสนทางที่ขีดเข็มน้ีในการเดินทางกลับไดดวยเชนกัน 

ในการเลือก จุดเปลี่ยนเข็ม (Waypoint) ตองระมัดระวังอยาใหเสนทางขีดเข็มทับลงไปบน 
เคร่ืองหมายทางเรือ ซอฟตแวรที่ใชในการเดินเรือหลายโปรแกรมมีฐานขอมูลซ่ึงเก็บรายการพิกัดและ
รายละเอียดของเคร่ืองหมายทางเรือเอาไวดวย รายการพิกัดของเครื่องหมายทางเรือเหลาน้ีไมควร
นํามาใชในการขีดเข็มเสนทางเดินเรือ ทั้งน้ีเน่ืองจากวาระบบในการเดินเรือในปจจุบันมีความละเอียด
ถูกตองสูงมากเสียจนกระทั่งการกระทําที่กลาวน้ีอาจสงผลใหเรือไปโดนเขากับเครื่องหมายทางเรือซ่ึงได
ถูกปอนคาพิกัดใหเปนจุดเปลี่ยนเข็ม ดังน้ันพึงใหจุดเปลี่ยนเข็มอยูในระยะหางพอสมควรจาก
เคร่ืองหมายทางเรือตาง ๆ  

ในซอฟตแวรบางโปรแกรมยังมีการกําหนดเสนทางสําเร็จรูปไวให ซ่ึงนักเดินเรือที่ไมประมาทไม
ควรใชคุณสมบัติน้ี จนกวาจะไดมีการตรวจสอบตําบลท่ีแนนอนของจุดเปลี่ยนเข็มแตละจุดเสียกอน โดย
ใชแผนที่มาตราสวนใหญสุด ทั้งน้ีการใชโปรแกรมขีดเข็มสําเร็จรูปโดยไมทราบที่มาที่ไปอยางชัดเจน
เสียกอน เปรียบเสมือนยอมใหบุคคลภายนอกมานําเรือแทนนั่นเอง  ซ่ึงเสนทางที่ขีดเข็มดวยโปรแกรม
น้ันอาจลากผานที่ตาง ๆ เชน ที่ตื้น ลอดใตสะพาน หรือผานที่ใดก็ตามท่ีเปนอันตรายตอเรือ ดังนั้นนัก
เดินเรือจึงตองตรวจสอบจุดเปลี่ยนเข็มและเสนทางทั้งหมดดวยตัวเองเสมอ 

เคร่ือง ECS สวนมากมีการเชื่อมตอระบบเดินเรือเขากับเครื่องถือทายอัตโนมัติ โดยทางเทคนิค
แลวเปนไปไดที่จะสงหนาที่ใหเคร่ืองถือทายอัตโนมัติทําหนาที่ควบคุมการเดินเรือ หลังจากที่เรือตั้งเข็ม
สําหรับการเดินทางในขาหนึ่ง ๆ แลว ซ่ึงเคร่ืองถือทายอัตโนมัติจะทําหนาที่เปลี่ยนเข็มทุกคร้ังที่เรือไปถึง
แตละจุดเปลี่ยนเข็ม สําหรับเรือขนาดเล็กซ่ึงเดินเรืออยูนานนํ้าในแผนดิน แมนํ้า หรือเขาสูทาเรือ การ
ควบคุมดวยเคร่ืองถือทายอัตโนมัติอาจกระทําได แตสําหรับเรือใหญแลวเปนสิ่งไมพึงกระทํา ทั้งน้ี
เน่ืองจากวาเคร่ืองถือทายอัตโนมัติไมมีการคํานวณเผื่อ ระยะทางหนา (Advance) และ ระยะทางเปลี่ยน 
(Transfer) เอาไวดวย  เรือขนาดใหญซ่ึงควบคุมดวยเครื่องถือทายอัตโนมัติจะไมมีการประเมินวงหัน
เลี้ยวในรองน้ํา และไมเริ่มการหันเลี้ยวจนกวาเสาอากาศของเคร่ืองหาตําบลที่ เชน  GPS ที่มักอยูตรง
ภาคทาย มาทับอยูบนจุดเปลี่ยนเข็มพอดี ซ่ึงเม่ือถึงตอนนี้ก็เปนการสายเกินไปสําหรับการหันเลี้ยวที่ควร
จะเริ่มตนอยางนอยตั้งแตระยะสองชวงลําเรือกอนถึงจุดเปลี่ยนเข็ม  ดังนั้นจึงเปนการเหมาะสมดีกวาใน
การใหเคร่ืองถือทายอัตโนมัติทําหนาที่เปลี่ยนเข็มในทะเลเปด ดวยการตั้งคาพารามิเตอรที่เหมาะสมให
มุมหางเสือมากที่สุด 
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เครื่องฝกจําลองการเดินเรือและการฝกใช ECDIS 
 ในป พ.ศ.2544 IMO ไดออกเอกสารคําแนะนําสําหรับการฝกใช ECDIS ดวยเครื่องฝกจําลอง
การเดินเรือ คูมือดังกลาวกําหนดวาในการฝก ECDIS ควรปอนขอมูลจําลองสถานการณใหดําเนินไป
อยางตอเน่ือง รวมทั้งการใชทั้ง ARPA และ AIS ในการแสดงเปาหมาย และเชื่อมตอระบบเขากับ VDR 
แตทวา IMO มิไดมีขอกําหนดจําเพาะใหการฝก ECDIS เปนการฝกแทนที่ตามมาตรฐานในประมวล 
การฝก การออกใบรับรอง และการเขายามเรือเดิน (Standards of Training, Certification and 
Watchkeeping 1995 : STCW 95) สําหรับการเดินเรือดวยแผนที่กระดาษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 - 10  เคร่ืองฝกจําลองการเดินเรือ (รูปจากบริษัท Transas) 
  

ในป พ.ศ.2544 USCG ไดใหความเห็นชอบเปนครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาใหการฝกหัดศึกษาตาม
หลักสูตรระยะยาว STCW 95 ตองมีการฝก ECDIS รวมอยูดวย 5 วัน มีการกําหนดขีดความสามารถไว
สองระดับ คือ ระดับผูปฏิบัติการสําหรับ นายเรือชั้น 2 และ 3 และระดับผูจัดการ สําหรับนายเรือชั้น 1 
และผูบังคับการเรือ อยางไรก็ตาม นับแตป พ.ศ.2541 เปนตนมา สถาบันเดินเรือหลายแหงไดรวมเอา
การฝก ECDIS ซ่ึงมีระยะเวลา 5 วัน สําหรับทั้งสองระดับตามที่กลาวเขาไวดวยแลว 
 ดังน้ันการฝกที่ไดรับการรับรองสําหรับ ECDIS ควรมีระยะเวลา 5 วัน โดยใชอุปกรณจําลอง
สถานการณเดินเรือ การเขายามเรือเดิน และการนําเรือ โดยการฝกน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใหผูรับการ
ฝกมีขีดความสามารถในการใช ECDIS ไดอยางคลองแคลว เชน การใชฟงกชั่นการเดินเรือชนิดตาง ๆ 
การเลือกใชสารสนเทศและการประเมินสถานการณ การตอบสนองที่ถูกตองตอกรณีมีขอขัดของเกิดขึ้น 
และการรับรูถึงความคลาดเคลื่อนและสิ่งผิดปกติตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ผูเขารับการฝกควรไดรับการฝกใน
สิ่งตาง ๆ ตอไปน้ี คือ การเปดเคร่ืองและปรับแตงจอภาพ การใชงาน ENC รวมทั้งการแกไขปรับปรุงให
ทันสมัย การเฝาติดตามสถานการณ การขีดเข็มวางแผนการเดินทาง การจัดการกับสัญญาณเตือน การ
ใชพารามิเตอรตาง ๆ เก่ียวกับการเคลื่อนไหวของเรือ และการแกไขตําบลที่ การใชงานเครื่องบันทึก 
และการจัดการกับแฟมบันทึกการเดินทาง และการเชื่อมตอเขากับอุปกรณและเซ็นเซอรตาง ๆ เชน 
เรดาร ARPA, AIS และ VDR เปนตน  
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 สรุป 
จากเนื้อหาที่กลาวมาทั้งหมดเก่ียวกับ ENC และ ECDIS นํามาสรุปเปนสาระสําคัญไดดังน้ี 
1. ENC เปนขอมูลแผนที่แบบเวกเตอรสรางขึ้นตามมาตรฐาน S - 57 ของ IHO สรางขึ้นโดยหนวยงาน
อุทกศาสตรชาติใด ๆ หรือหนวยงานที่เทียบเทา และถือวาเปน ENC ของทางการ (Official ENC) 
2. ECDIS คือเคร่ืองแสดง ENC และสารสนเทศเพื่อการเดินเรือใด ๆ สรางขึ้นตามมาตรฐาน S - 52 
ของ IHO เม่ือนํามาใชกับ ENC ที่เชื่อมโยงเปนเครือขายกับ ECDIS เคร่ืองที่สอง หรือใชรวมกับแผนที่
เดินเรือกระดาษท่ีทันสมัย ถือวามีคุณสมบัติเทียบเทากับแผนที่เดินเรือกระดาษตามที่กําหนดไวใน
อนุสัญญา SOLAS 
3. RNC เปนขอมูลแผนที่แบบราสเตอร เกิดจากการกราดภาพมาจากแผนที่เดินเรือกระดาษ โดยมี
ลักษณะและคุณสมบัติเหมือนตนฉบับทุกประการ แผนที่ชนิดน้ีเม่ือนํามาใชกับ ECDIS ถือวาเครื่อง
ทํางานในโหมด RCS และตองรวมใชแผนที่กระดาษซึ่งถือเปนเคร่ืองมือหลักในการเดินเรือ 
4. ECS คือเครื่องแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส แตเคร่ืองดังกลาวน้ีสรางขึ้นโดยไมเปนไปตามมาตรฐาน   
S - 52 ของ IHO และไมถือวามีคุณสมบัติเทียบเทากับแผนที่เดินเรือกระดาษ 
5. การจัดหาแผนที่อิเล็กทรอนิกสมาใชงานควรตรวจสอบความเชื่อถือได และแหลงที่มาของขอมูล เสมอ
และควรใช ENC ของทางการเทาน้ัน ในกรณีที่ไมแนใจเรื่องมาตรฐานของขอมูลใหทําการพล็อต 
ตรวจสอบกับแผนที่กระดาษ และตองใชดวยความระมัดระวังยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งถาแผนที่
อิเล็กทรอนิกสน้ันสรางขึ้นโดยทางพาณิชย 
6. ขอมูลแผนที่บนจอ ECDIS ไมไดมีความถูกตองสูงไปกวาขอมูลในแผนที่เดินเรือกระดาษ ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับการรวบรวมขอมูลมาประกอบระวางแผนที่น้ันวาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดเพียงใด 
7. ในกรณีที่ใชแผนที่อิเล็กทรอนิกสซ่ึงใชมูลฐานแผนที่ (Geodetic Datum) ชนิดอ่ืนใดใหแปลงเปนคา
พิกัดบนพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กอน มิฉะนั้นอาจเกิดความคลาดเคลื่อนตําบลที่เรือจนเกิดอันตรายได 
8. เปนหลักปฏิบัติที่ดีในการนําเอา ชุดระวางแผนที่ (Portfolio) ตามเสนทางตั้งใจสํารองไปกับเรือเสมอ
แมเรือจะติดตั้ง ECDIS แลวก็ตาม เน่ืองจากอุปกรณการเดินเรืออิเล็กทรอนิกสที่ใชพลังงานไฟฟาอาจ
เกิดความขัดของไดเสมอ และถามีเหตุการณน้ีเกิดขึ้น นักเดินเรือยังคงเดินทางไปสูจุดหมายปลายทาง
ไดอยางปลอดภัยดวยการใชแผนที่เดินเรือกระดาษ 
9. นักเดินเรือควรมีการฝกใหใชไดอยางคลองแคลวทั้ง ENC และแผนที่เดินเรือกระดาษ 
10. การคัดลอก ENC จากเคร่ืองที่ไดรับอนุญาตใหใช ไปลงยังเคร่ืองอ่ืนที่ไมไดรับอนุญาตใหใชจะสงผล
ใหเกิดความคลาดเคลื่อนของขอมูล เน่ืองจาก ENC มีการเขารหัสปองกันการคัดลอกหรือดัดแปลงขอมูล 
11. หนาตางสะพานเดินเรือเปนอุปกรณที่ดีที่สุดสําหรับการเฝาระวังสถานการณในขณะเดินเรือ และ
อุปกรณการเดินเรือตาง ๆ  ไมอาจนํามาใชทดแทนความตื่นตัว  การประเมินสถานการณ  และการ
ตัดสินใจของนักเดินเรือได 
12. นักเดินเรือมืออาชีพยอมไมพ่ึงพาอุปกรณการเดินชนิดใดชนิดหน่ึงแตเพียงอยางเดียว และตองใช
วิธีการที่หลากหลายเพื่อหาตําบลที่แนนอนของเรือในทะเล    
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บทที่ 12  ชุดนําเรอื 

 
คํานํา 
 ในบริเวณนานนํ้าจํากัด การนําเรือขนาดเล็กมากน้ันอาจกระทําไดโดยคนเดียว แตสําหรับเรือ
ขนาดใหญแลว เปนการยากที่จะทําไดโดยปราศจากความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืน ๆ การเดินเรือโดยใชที่
หมายตาง ๆ ทั้งที่อยูบนบกและในทะเลในการนําเรือเรียกวาการ เดินเรือนํารอง (Piloting) ซ่ึงอาจใชทั้ง
กระบวนการทางทัศนะหรืออิเล็กทรอนิกส หรือใชทั้งสองวิธีผสมผสานกันเพ่ือใหไดที่เรือแนนอน 
 ในกรณีของเรือสินคาตามปกติ มักใชพนักงานนํารองชวยนําเรือ เม่ือตองเดินเรือในนานน้ําจํากัด
กอนเขาจอดในทาเรือ ในสถานการณที่วาน้ีตนหนหรือผูชวยตนหนจะทําหนาที่ชวยพนักงานนํารองหาที่
เรือแนนอนเปนระยะ ๆ และชวยสงผานคําส่ังจากพนักงานนํารองใหพนักงานถือทายและพนักงาน
ควบคุมเคร่ืองจักรใหญใหปฏิบัติตามคําสั่งอยางถูกตอง แตสําหรับเรือรบแลว โอกาสท่ีจะใชพนักงานนํา
รองในบริเวณนานน้ําจํากัดนอยกวากรณีของเรือสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเดินเรือในประเทศตนเอง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากธรรมชาติของเรือรบมีไวเพ่ือทํางานที่เสี่ยงอันตราย และตองพ่ึงพาตนเองเปนหลัก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะสงคราม ดวยเหตุน้ีฝายเดินเรือของเรือรบจึงมีกําลังพลมากกวาเม่ือ
เปรียบเทียบกับเรือสินคา 
 กลุมบุคคลที่ทําหนาที่ชวยตนหนในการเดินเรือในนานนํ้าจํากัดเรียกวา ชุดนําเรือ (Piloting 
Team) ซ่ึงจะเขาประจําสถานีในตําแหนงตาง ๆ ที่กําหนดเม่ือเรือเขาสูนํารองนํ้า นานนํ้าจํากัด และ
บริเวณใกลฝงที่อันตราย หรือในสถานการณที่ตองมีการนําเรืออยางประณีต โดยทั่วไปแลวสําหรับเรือ
ใหญ ชุดนําเรือใชพนักงานจํานวน 5 ตําแหนง คือ พนักงานพล็อต พนักงานบันทึกแบริง พนักงานแบริง 
พนักงานเรดาร และพนักงานประจําเคร่ืองหยั่งนํ้าดวยเสียง สําหรับเรือขนาดเล็กจํานวนคนประจําสถานี
อาจลดไปตามสัดสวน โดยคนเดียวอาจไดรับมอบหมายใหทําหลายหนาที่ 
 

แหลงขาวสาร 
 ตนหนเปนผูรับผิดชอบในการหาที่เรือแนนอน จากขาวสารใด ๆ ที่หาไดในชั่วขณะนั้น ขาวสาร
ตาง ๆ เหลาน้ี เชน 
 แบริงวัตถุ ไดจากเคร่ืองมือดังน้ี 
 - ทางทัศนะ  :  เข็มทิศแมเหล็ก เข็มทิศไจโร หรือ เข็มใบ 
 - เรดาร  :  ใชเรดารพ้ืนนํ้าสงคลื่นวิทยุความถี่สูง 
 - โซนาร :  ใชหลักการของเสียงใตนํ้า 
 ระยะวัตถุ ไดจากกรรมวิธีดังน้ี 
 - ทางทัศนะ  :  ใชกลองวัดระยะ (Range finder) หรือ Stadimeter 
 - เรดาร  :  ใชเรดารพ้ืนน้ําสงคลื่นวทิยุความถีสู่ง 
 - โซนาร :  ใชหลักการของเสียงใตนํ้า 
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ความลึกนํ้า 
 - เคร่ืองหยั่งนํ้าดวยเสียง (Echo Sounder) 
 - สายด่ิง 
 
ขอมูลที่บันทึก 
 การแบริงหรือการคํานวณใด ๆ เพ่ือการนําเรือตองลงบันทึกไวเปนหลักฐาน ซ่ึงทําใหตนหนมี
ขอมูลที่จําเปนอยางตอเน่ืองในการหาที่เรือ หรืออาจยอนกลับไปตรวจสอบที่เรือไดตลอดเวลา ในบันทึก
ลงไวทั้ง ชื่อที่หมาย แบริงที่วัดได ชื่อสถานที่ และเวลาลงไวพรอม ๆ กันใน สมุดแบริง ดังแสดงใหเห็น
ในตัวอยางตอไปน้ี 
 

บันทึกแบริงจากเข็มทิศไจโร 
วันที่ 23 มิถนุายน 2557               ความคลาดเคลื่อนเขม็ทิศไจโร  1°E 
สถานที่ แลนเขาทาเรือสงขลา (สถานการณสมมุติ) 
เวลา ไฟเขาตังกวน แหลมสมิลา ทุนไฟ หอสูง ถังนํ้า เคร่ืองหยั่งนํ้า (เมตร) 
0946 
0949 
0952 

- 
- 

1016 
1019 

205° 
201° 
197° 

- 
- 

ปลองไฟ 
236°.7 

010° 
012° 
016° 

- 
- 

287° 
287° 
287° 

- 
- 

287° 
287° 

 
 
 
 
 
 

195° 

 
 
 
 
 

263° 

4 
 
3 
- 
- 
3 

 
 ในบันทึกประกอบไปดวยชื่อสถานที่หรือทาเรือ เวลาที่เรือแลนเขาหรือออกจากทา และความคลาด
เคลื่อนเข็มทิศไจโร ถามีการแบริงผาน ใหลงไวในชองแบริงและหมายเหตุกํากับไว ถาแบริงที่หมายใดเกิด
การขาดตอนลง แตไปใชที่หมายอ่ืนแทน ใหลงที่หมายใหมไวในชองเดิมน้ัน เชน ตัวอยางจากตารางขางบน 
ในเวลา 1016 ไฟเขาตังกวนหายไปจากสายตา แตเห็นปลองไฟจึงลงคําวาปลองไฟไว และเวลาถัดจากน้ีไป
เปนการแบริงปลองไฟ มิใชเขาตังกวนอีกตอไป โดยวิธีที่กลาวน้ีทําใหสามารถเปลี่ยนที่หมายแบริงไดอยาง
ตอเน่ืองโดยไมจําเปนตองขึ้นตนชองใหม การลงเลขความลึกนํ้าตองระวังใหตรงกับเวลาที่เปนจริงดวย 
 
สมุดแบริง 
 การบันทึกแบริงอาจใชสมุดใดที่มีขนาดเหมาะสม นํามาตีเสนเปนชอง ๆ ตามตองการ แลวกรอก
รายการตาง ๆ ตามหัวขอที่กลาวมาแลวโดยใชปากกา แตโดยปกติแลวควรมีชอง เวลา ความลึก และ
ชองแบริง อยางนอย 4 ชอง เม่ือสิ้นสุดการแบริงทุกคร้ังตองลงนามผูแบริงและผูบันทึกไวทุกคร้ังเพ่ือเปน
การยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ลงไว และไมมีการลบขอมูลออกอยางเด็ดขาด การแกไขรายการใด
ใหขีดฆาดวยหมึก แลวลงนามผูทําการแกไขกํากับไวทุกคร้ัง  
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สมุดหยั่งนํ้า 
 ความลึกที่ไดจากเคร่ืองหยั่งน้ํา ตองบันทึกลงสมุดแบริงทุกคร้ังที่มีการขานเลขน้ํา จากตัวอยาง
สมุดแบริงที่ผานมา ความลึกนํ้าบันทึกลงในชองขวาสุด ความลึกน้ีอาจไมใชความลึกที่แทจริงของน้ําใน
ขณะน้ัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวา ทรานสดิวเซอร (Transducer) อยูบริเวณตําแหนงใดใตทองเรือ และอยูใน
ระดับจากผิวหนานํ้าเพียงใด เน่ืองจากความลึกของน้ําที่อานได เปนความลึกจากทรานสดิวเซอรถึงพ้ืน
ทองทะเล ตนหนจึงตองบวกความลึกของทรานสดิวเซอรจากผิวหนานํ้ากอนเสมอ จึงไดความลึกของน้ํา
ที่แทจริง อีกวิธีหน่ึงที่สะดวก คือ แตงจุดสงที่คลื่นบนเครื่องลงไปใหมีขนาดเทากับความลึกของ
ทรานสดิวเซอรจากผิวหนานํ้า วิธีน้ีความลึกที่อานไดคือคาที่แทจริง 
 
การเลือกสรรขาวสาร 
 ในหัวขอแหลงขาวสารไดบอกถึงแหลงขาวที่ตนหนจะไดขอมูลมาใชในการเดินเรือนํารองในการ
น้ีจําเปนตองจัดชุดนําเรือขึ้นมาเพื่อจัดระบบใหมีการรับขาวสารที่จําเปนไดรวดเร็วทันการเดินเรือนํารอง
ตามปกติเม่ือทัศนวิสัยดี ตนหนสามารถหาที่เรือแนนอนไดอยางแมนยําจากการแบริงเข็มไขว การแบริง
ดวยสายตานี้เปนวิธีที่งายและใหความถูกตองสูง เปนวิธีแรกที่ควรใชถาสามารถเลือกได แตถาทัศนวิสัย
เลวจนไมสามารถแบริงวัตถุดวยสายตาไดแลว ใหใชการวัดระยะดวยเรดารเขาชวยในการหาที่เรือ ซ่ึงถือ
วาเปนวิธีที่ใหความถูกตองของที่เรือสูงเปนอันดับสองรองจากแบริงเข็มไขว 
 เม่ือเรืออยูในบริเวณนานน้ําจํากัด ควรจัดใหมีการวัดความลึกนํ้าดวยเครื่องหยั่งนํ้าอยางตอเน่ือง 
และถามีความสงสัยไมแนใจเกิดขึ้น ตองมีการตรวจสอบความลึกดวยสายด่ิง การทิ้งด่ิงน้ันกระทําได
เฉพาะขณะที่เรือแลนดวยความเร็วต่ําพอที่จะเหวี่ยงสายด่ิง และอานความลึกไดทันเม่ือสายด่ิงตั้งตรง 
หรือมิฉะน้ันก็กระทําในขณะที่เรือหยุดน่ิง การหยั่งนํ้าทั้งสองวิธีชวยใหสามารถนําความลึกที่วัดไดมา
เปรียบเทียบกับความลึกในแผนที่และทําใหเกิความม่ันใจสูงขึ้น 
 จากที่กลาวมาแลว ถึงลําดับความละเอียดถูกตองของการหาที่เรือแนนอนแตละวิธีขางตน ชุดนํา
เรือจึงควรนํามาใชเปนหลักปฏิบัติ ในการหาที่เรือแนนอนดวยวิธีการเรียงตามลําดับดังน้ี 

1. แบริงเข็มไขว 
2. แบริง / ระยะดวยเรดาร 
3. หยั่งนํ้าดวยสายด่ิง หรือเคร่ืองหยั่งนํ้าดวยเสียง 

 

ตําแหนงตาง ๆ 
 ชุดนําเรือมูลฐานควรประกอบไปดวยเจาหนาที่ ซ่ึงทําหนาที่ประจําสถานีในตําแหนงตาง ๆ คือ 
คนทิ้งด่ิง 1 นาย ประจําอยูในสะพานด่ิงเพ่ือควรตรวจสอบความลึกของนํ้า ในกรณีมีความสงสัยไมแนใจ
เกิดขึ้น พนักงานหยั่งนํ้าใหทําหนาที่บันทึกสมุดหยั่งนํ้าไปพรอมกับการคุมเคร่ืองหยั่งนํ้า และจัดใหมีคน
บันทึกสมุดแบริง จากที่กลาวมาทั้งหมด ชุดนํารองมูลฐานจึงประกอบไปดวย 
 - คนด่ิง 1 นายในสะพานด่ิง พรอมคนสาวสายด่ิง 1 นาย 
 - พนักงานประจําเคร่ืองหยั่งนํ้าดวยเสียง 1 นาย 
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 - คนแบริง 2 - 3 นาย 
 - คนบันทึกแบริง 1 นาย 
 - คนสงตอขาวสารเรดาร 1 - 2 นาย 
 
การสื่อสาร 
 ตนหนตองมีการส่ือสารที่ดีกับชุดนําเรือในทุก ๆ ตําแหนง และวิธีติดตอกันระหวางจุดตาง ๆ ได
ดีคือการใชโทรศัพทกําลังเสียง คนบันทึกแบริงทําหนาที่พนักงานสื่อสารใหตนหน โดยวิธีน้ีคนบันทึก   
แบริงจะทําหนาที่รับขาวสารทั้งปวงที่สงมายังตนหนและบันทึกไวในสมุดแบริง และยังทําหนาที่ส่ือสาร
ระหวางตนหนกับจุดตาง ๆ อีกดวย ในทางปฏิบัติแลวคนทิ้งด่ิงไมเขาอยูในขายสื่อสารดังกลาวน้ี แตสง
ความลึกของน้ําผานไปทางวงจรสื่อสารที่ใชในการทอดสมอและนําเรือ การขานเลขน้ําโดยคนทิ้งด่ิงตองมี
การทวนใหไดยินกันทั่วบนสะพานเดินเรือ โดยพนักงานโทรศัพทบนสะพาน 
  

คนบันทึกแบริง  
ทําหนาที่หลัก คือ 

 - ควบคุมวงจรสื่อสาร และเปนพนักงานสื่อสารใหตนหน 
 - สงขาวสารที่ไดรับใหตนหนทราบ 
 - บันทึกขอมูล แบริง ระยะ และความลึกนํ้าที่ไดรับ 
 ตนหนเปนผูควบคุมการแบริง โดยเปนผูใหสัญญาณ “เอ๊ิบ” แกผูแบริงทุกคร้ังที่ตองการคาแบริง 
สัญญาณ “เอ๊ิบ” อาจแทนดวยกริ่งสัญญาณ นกหวีดสนาม หรือแตรซึ่งมีปุมกดอยูบนสะพานเดินเรือก็ได 
 
 คนแบริง  

หนาที่หลักของคนแบริง คือ วัดแบริงวัตถุเม่ือตนหนตองการแลวรายงานผานทางโทรศัพท ใน
การน้ีผูแบริงควรจดจําลักษณะภูมิประเทศและเครื่องหมายทางเรือตาง ๆ ไดอยางแมนยําและตอง
รายงานใหตนหนทราบเม่ือปรากฏแกสายตา อีกทั้งตองชวยพิสูจนทราบสิ่งดังกลาวน้ีอีกดวย 
 เรือสวนใหญมักมี เข็มทิศไจโรยอย (Gyro Repeater) เพียงสองเรือนในขณะที่ตนหนตองการ
เสนตําบลที่ 3 เสน เพ่ือนํามาพล็อตหาที่เรือแนนอน ดังน้ัน ผูแบริงคนใดคนหนึ่งตองแบริงวัตถุ 2 แหง 
ถามีการวางแผนที่ดี มักทราบวากราบใดสามารถแบริงวัตถุไดมากกวาหน่ึงแหง ดังน้ันควรจัดคนแบริงที่
ชํานาญกวาไวกราบเรือดานน้ัน การแบริงวัตถุ 2 แหงโดยคนแบริงคนเดียวกัน ตองกระทําใหเร็วที่สุด
เทาที่จะทําไดจนเกือบเสมือนเปนเวลาเดียวกัน คนแบริงตองฝกฝนการแบริงวัตถุที่เปลี่ยนมุมไวสุดกอน 
ซ่ึงหมายความวาตองแบริงวัตถุที่อยูใกลบีม เพราะวาเปลี่ยนแบริงไวท่ีสุด จากน้ันจึงแบริงวัตถุที่อยูคอน
ไปทางหัวเรือหรือทายเรือ โดยการแบริงตามวิธีที่กลาว ผลกระทบซึ่งเกิดจากการที่เรือเคลื่อนที่ไปใน
ขณะที่แบริงวัตถุที่สอง จะมีผลนอยที่สุดตอความถูกตองของที่เรือแนนอน 
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พนักงานเครื่องหยั่งนํ้า  
ในเรือบางลําตนหนไมสามารถควบคุมพนักงานเคร่ืองหยั่งนํ้าไดโดยตรง เน่ืองจากเคร่ืองหยั่งนํ้า

มิไดติดตั้งไวบนสะพานเดินเรือ ดวยเหตุผลดังกลาวพนักงานเครื่องหยั่งนํ้าตองไดรับการฝกฝนเปนอยาง
ดี และตระหนักถึงความสําคัญของหนาที่ซ่ึงรับผิดชอบอยู ความลึกนํ้าตามปกติใชเปนเกณฑปลอดภัยใน
การนําเรือเทาน้ัน การขานเลขนํ้าขึ้นไปบนสะพานเดินเรือไมจําเปนตองกระทําถี่เกินไปนัก เรือบางลํา
กําหนดหลักนิยมใหมีการหยั่งนํ้าอยางตอเน่ืองและบันทึกไวทุกนาที การขานเลขน้ําขึ้นไปบนสะพาน
เดินเรือ ใหทําทุกชวงเวลาที่ กําหนดไว หรือรายงานทุกคราวที่ได รับการรองขอ หรือเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงความลึกของน้ําจนถึงขีดจํากัดหน่ึงที่กําหนดไว ความลึกที่วาน้ีเปนตัวเกณฑปลอดภัยซ่ึงตน
หนเรือแตละลําหาไว ซ่ึงมีคาเทาใดขึ้นอยูกับอัตรากินน้ําลึกของเรือแตละลํา และความลึกจุดสงเสียงใต
ผิวนํ้า ยกตัวอยางเชนเรือพิฆาตมีอัตรากินน้ําลึก 6 เมตร ทรานสดิวเซอรเคร่ืองหยั่งนํ้าอยูในระดับนํ้าลึก 
4 เมตรจากเสนแนวน้ํา กรณีน้ีตนหนอาจสั่งการใหพนักงานเคร่ืองหยั่งน้ําใหรายงานทันทีไปยังสะพาน
เดินเรือ เม่ืออานความลึกของนํ้าไดนอยกวา 8 เมตร หรืออาจใหรายงานทันที ในกรณีที่นํ้าตื้นลงอยาง
ฉับพลัน ตัวเกณฑดังกลาวน้ีสําหรับเรือแตละลํา อาจมีการเปลี่ยนแปลงเปนครั้งคราว ขึ้นอยูกับความลึก
ของน้ําในเขตที่เรือจะแลนผานไป ทั้งน้ีหลักนิยมตาง ๆ ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบังคับการเรือกอนเสมอ 

 
ความถี่ในการหาที่เรือแนนอน 
 ไมมีขอกําหนดไวตายตัววาตองหาที่เรือแนนอนบอยคร้ังเพียงใด ในทางปฏิบัติแลวความถี่ใน
การหาท่ีเรือแนนอนแปรผันไปตามสถานการณ ความตองการของตนหน และความตองการของผูบังคับ
การเรือ ถาเรือเดินใกลฝงดวยความเร็วคอนขางชาและไมมีอันตรายอยูใกลเคียง การหาที่เรือแนนอนทุก 
15 นาทีก็นับวาเปนการเพียงพอ แตถาเรือกําลังจะเขาทอดสมอและตองการความละเอียดถูกตองสูงสุด
แลว อาจจะตองหาที่เรือแนนอนทุก ๆ 30 วินาที อยางไรก็ตาม การเดินเรือในนานน้ําจํากัดดวยความเร็ว
ปกติแลว ควรหาที่เรือทุก ๆ 3 นาทีในสภาวะปกติ ดวยการกระทําดังกลาว ทําใหตนหนมีเวลาเพียง
พอที่จะเขียนที่เรือรายงานยืดออกไปไดลวงหนาอยางนอย 6 นาที และสามารถคํานวณผลจากกระแสน้ํา
เพ่ือแจงใหผูบังคับการเรือทราบไดอยางตอเน่ือง 
 
ผูชวยตนหน 
 ถาตนหนมีงานเต็มมือตลอดเวลาแลว ควรมีการจัดผูชวยตนหนขึ้นในการเดินเรือนํารองภายใต
การอํานวยการของตนหน วิธีน้ีชวยใหตนหนมีเวลาเหลือพอ ในการใชตรวจสอบคนแบริงในการเปลี่ยนที่
หมายจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง แตถึงแมวามีผูชวยแลวก็ตาม ตนหนยังคงตองรับผิดชอบเต็มที่ในการนํา
เรือในบริเวณที่ตองเดินเรือนํารอง ความถี่ในการหาท่ีเรือแนนอนนั้น ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของตนหน
เอง อยางไรก็ตาม เม่ือหลายปมาแลวไดมีการประชุมนานาชาติในเรื่องดังกลาว ไดผลสรุปซ่ึงนํามาใช
เปนแนวทางปฏิบัติของความถี่สําหรับการหาที่เรือตามสถานการณตาง ๆ ตามตาราง 
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บริเวณ 
จากพ้ืนที่อันตราย 

ระยะใกลสุด 
โดยเฉลี่ย 

ความลึกนํ้า ความละเอียด 
ถูกตองของตําบลท่ี 

ความถี่ในการหาที่เรือ 

เขตเดินเรือนํารอง < 3 ไมลทะเล ไมเกิน 40 เมตร 
หรือ 20 ฟาทอม 

+ 50 หลา ทุกนาท ี

ใกลชายฝง 3 - 50 ไมลทะเล 40 - 200 เมตร หรือ 
20 - 100 ฟาทอม 

+1/4 ไมลทะเล ทุก 3 - 10 นาท ี

เสนทางเดินเรอื > 50 ไมลทะเล มากกวา 200 เมตร 
หรือ 100 ฟาทอม 

+ 2-3 ไมลทะเล ตามโอกาสอํานวย 
แตอยางนอย 3 ครั้งตอวัน 

 
ชุดปฏิบัติการ 

รูปที่ 12 - 1 แสดงใหเห็นสะพานเดินเรือและการวางตัวของเจาหนาที่ในตําแหนงตาง ๆ ขณะที่
ทําการเดินเรือนํารองบนเรือขนาดใหญ สําหรับเรืออ่ืน ๆ สามารถปรับปรุงหรือรับใชไดโดยอนุโลม    
การส่ือสารใชโทรศัพทกําลังเสียง ทอพูด หรือวิทยุมือถือ ในผังน้ีคนบันทึกแบริงอยูขางตนหนและโตะ
แผนที่ในกรณีของเรือที่ไมมีสะพานเดินเรือแบบเปด ตนหนตองปฏิบัติงานในสะพานเดินเรือ อยางไรก็
ตามตนหนตองเห็นเหตุการณไดรอบดานเสมอ โตะแผนที่ควรมีนาฬิกาติดตั้งอยูใกล ๆ เพราะวาการ
เดินเรือนํารองนั้นเวลาเปนปจจัยสําคัญมาก 
 แผนที่ที่นํามาใชเดินเรือนํารองตองเปนแผนที่มาตราสวนใหญ และควรเปนแผนท่ีแผนเดียวกัน
ตลอดการนํารองน้ัน เน่ืองจากการเปลี่ยนแผนที่ขณะเดินเรือนํารองเปนการกินเวลา และอาจมีอันตราย
เกิดขึ้นได เปนการดีที่จะแรเงาพื้นที่ที่นํ้าตื้นเกินกวาที่เรือผานไดลงในแผนที่ เพราะชวยใหตนหน
สังเกตเห็นการเขาใกลที่อันตรายไดเร็วขึ้น 
 
งานของชุดนําเรือ 
 สมมุติวา ร.ล.สุริยะ แลนไปยังทาเรือนํ้าลึกสงขลา (สถานการณสมมุติ) และเริ่มเขาสูนานนํ้า
จํากัด ตนหนสั่งการใหชุดนําเรือเขาประจําที่มีคนแบริงอยูประจําเข็มทิศไจโรยอยทั้งกราบซายและขวา
พนักงานเครื่องหยั่งน้ําประจําที่ พนักงานเรดารประจําที่และคนบันทึกแบริงประจําที่ การสื่อสารเปนไป
ตามแผนผังขางตน วันน้ีอากาศแจมใสเห็นเกาะแมว แหลมสมิหลา กระโจมไฟเขาตังกวนไดชัดเจน สมุด
แบริงลงรายการพรอมที่จะบันทึกตามตัวอยางที่แสดงในหัวขอกอน ซ่ึงที่หัวตารางจะลงชื่อของ
เคร่ืองหมายทางเรือที่คาดวาจะใช ตนหนเปนผูส่ังการใหคนบันทึกแบริงสงสัญญาณโดยใชกร่ิงหรือสง
เสียง “เอ๊ิบ” ผานทางวงจรสื่อสารทุก ๆ 3 นาที โดยพยายามใหสัญญาณเม่ือเข็มวินาทีชี้เลข 12 พอดีทุก
คร้ัง และตนหนยังตองคอยสั่งการใหคนบันทึกแบริงบอกใหคนแบริงกราบซายคอยรายงานเมื่อเห็นไฟ
แหลมสมิหลา และกระโจมไฟเขาตังกวน และคนแบริง กราบขวาคอยรายงานเมื่อเห็นเกาะแมวอีกดวย 
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กรรมวิธีในการพล็อต 
 เม่ือพรอมจะพล็อต ตนหนใหคนบันทึกพรอมสั่งการไปยังคนแบริง โดยเม่ือ 10 วินาทีกอนเต็ม
นาที คนบันทึกแบริงสงขาวตามวงจรสื่อสารวา “ระวัง” เม่ือเข็มวินาทีชี้เลข 12 ก็กดกร่ิงหรือสงเสียง 
“เอ๊ิบ” คนแบริงทั้งกราบซายและขวาก็แบริงที่หมาย โดยคนแบริงที่กราบซายรายงานกอน วัตถุแรกท่ี   
แบริงตอน “เอ๊ิบ” เปนวัตถุที่อยูใกลที่สุดคือไฟแหลมสมิหลา การรายงานเปนดังน้ี “แหลมสมิหลา แบริง 
205.5” ขณะเดียวกันเม่ือไดยิน “เอ๊ิบ” คนแบริงกราบขวาก็แบริงยอดเกาะแมว แตยังไมรายงานจนกวาจะ
ไดยินคนแบริงซายรายงานแบริงแรกไปแลว คนแบริงขวาจึงรายงานวา “ยอดเกาะแมว แบริง 010 ” เม่ือ
สิ้นเสียงคนแบริงซายก็แบริงกระโจมไฟเขาตังกวน คาแบริงของที่หมายจึงเกือบจะไมเปลี่ยนไปเลยใน
ชวงเวลาระหวาง “เอ๊ิบ” และการอานแบริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 - 1 การวางตวัของเจาหนาที่ตําแหนงตาง ๆ ขณะประจําสถานีชุดนําเรือ 
  

วงจรส่ือสารกับสะพาน 

คนสาวสายด่ิง/พนักงานติดตอ 
สะพานด่ิง 

พนักงานติดตอ 
บนสะพาน 

คนบนัทึกแบริง 

ตนหน 

โตะแผนที่ 

นาฬิกา 

พนักงานเคร่ืองหยั่งน้าํ 

คนทิ้งด่ิง 

สะพานเดินเรอื 
วงจรส่ือสาร 

พนักงานเรดาร 

เครื่องหย่ังน้ํา 
ดวยเสียง เรดาร 
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 คนบันทึกแบริง “เอ๊ิบ” พรอมบันทึกเวลาขณะนั้นลงไวในสมุดแบริง และแตละคร้ังที่คนแบริง
รายงาน คนบันทึกแบริงก็ลงคาไวในชองที่เหมาะสมในสมุดแบริง แลวจึงทวนคําพูดลงไปในวงจรสื่อสาร
เพ่ือยืนยันความถูกตองของการบันทึกและตนหนไดยินในเวลาเดียวกัน ตนหนเริ่มพล็อตทันทีเม่ือไดยิน
แบริงแรก การพล็อตทั้งสามแบริงควรใหเสร็จภายในเวลา 30 วินาที เม่ือไดที่เรือแนนอน ตนหนตอง
ตรวจสอบวาเรือยังอยูในเสนทางที่วางแผนไวหรือไม ถายังอยูก็ใหพล็อตที่เรือรายงานลวงหนาไปอีก 6 
นาที ทั้งนี้เพ่ือใหแนใจวากรณีที่อีก 3 นาทีขางหนา ถายังหาที่เรือแนนอนไมไดเรือก็ยังคงอยูในแนวทาง
ดังกลาว แตถาผลออกมาปรากฏวาเรือไมอยูในเสนทาง ตนหนตองหาเข็มใหมและแจงใหผูบังคับการเรือ
ทราบ โดยขีดเข็มจากที่เรือแนนอนครั้งสุดทายไปเข็มใหมเปนระยะเวลาลวงหนา 6 นาที และยังตอง
คํานวณเวลาถึงจุดเลี้ยวโดยประมาณพรอมแบริงเลี้ยว ทั้งแบริงจริงและแบริงสัมพัทธและระยะหางจาก
วัตถุที่ใชหาแบริงเลี้ยว เม่ือคนบันทึกแบริงดูนาฬิกาและเห็นวา 3 นาทีถัดไปกําลังจะมาถึงก็ใหสัญญาณ 
“ระวัง” และ “เอ๊ิบ” อยางน้ีตอเน่ืองกันไปทุก ๆ 3 นาที 
 จากบทเรียนที่ผานมา ไดทราบถึงการลงเครื่องหมายตาง ๆ กํากับเสนตําบลที่ในกรณีตาง ๆ กัน 
ซ่ึงการกระทําดังกลาวน้ันเพ่ือขจัดความสับสนในการพล็อตวาเสนไหนมีที่มาอยางไรทั้งเวลาและแบริง
ของแตละเสนตําบลที่ตองบันทึกลงในสมุดแบริงเสมอ เพ่ือใหสามารถนําขอมูลเวลาใด ๆ มาพล็อต
ตรวจสอบหาที่เรือไดเสมอ การลงเคร่ืองหมายตาง ๆ ประกอบการพล็อต ใหใชสัญลักษณดังน้ี คือ คร่ึง
วงกลม ใชแทนที่เรือรายงาน วงกลมใชแทนที่เรือแนนอน วงกลมประกอบอักษร R FIX ใชแทนที่เรือแลน
ตรวจ ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสใชแทนที่เรือประมาณและสามเหลี่ยมใชแทนที่เรือที่ไดมาจากเคร่ืองมือหาที่เรือ 
อิเล็กทรอนิกส หรือที่เรือซ่ึงไดมาจากวิธีการตาง ๆ ผสมผสานกัน 
 สมมุติวาเกือบถึงเวลาซึ่งพนักงานเครื่องหยั่งนํ้าจะรายงาน “นํ้าลึก 8 เมตร” ซ่ึงจะรายงานเมื่อ
ความลึกเทาใด ขึ้นอยูกับขอกําหนดของเรือแตละลํา แตเรือลําน้ีกําหนดใหรายงานทันทีเม่ือนํ้าลึก 8 
เมตร และขณะนั้นเพ่ิงจะผานจุดที่นํ้าลึก 12 เมตร เน่ืองจากวาใตทรานสดิวเซอรนํ้าลึก 8 เมตร ตนหนจึง
ตองบวกความลึกของทรานสดิวเซอรจากผิวหนานํ้าเสียกอนที่จะนําไปเปรียบเทียบกับเลขน้ําในแผนที่ 
ถาความลึกของทรานสดิวเซอรเปน  4 เมตร ความลึกของน้ําที่แทจริงคือ 12 เมตร แตที่เรือรายงานใน
ขณะน้ันแสดงคานํ้าลึก 11.5 เมตร ดังน้ัน ถือไดวาเลขน้ําทั้งสองมีคาตรงกันเนื่องจากวาแผนที่ฉบับน้ัน
อาจสรางขึ้นโดยใช ระดับนํ้าลงต่ําสุด (Lowest Low Water) เปนเสนเกณฑแผนที่ ความแตกตางกัน 50 
เซนติเมตรนี้เปนกรณีที่อาจเกิดขึ้นได เพ่ือความม่ันใจตองตรวจสอบดูมาตราน้ําตามเวลาขณะนั้นดวย 
 ถาเรือเดินดวยความเร็วต่ํา ใหหยั่งน้ําดวยด่ิงน้ําตื้นดวย ในน้ําลึก 10 เมตร การหยั่งด่ิงใหไดผล
ความเร็วเรือไมควรเกิน 3 หรือ 4 นอต เพ่ือใหการหยั่งนํ้าดวยด่ิงนํ้าตื้นมีความถูกตองสูง กรณีที่มีความ
สงสัยเกิดขึ้นแลว ตองพรอมลดความเร็วหรือหยุดเรือไดตลอดเวลา และใชด่ิงตรวจสอบความลึกของน้ํา 
 
หนาที่ของตนหนในขณะนํารอง 
 ในหัวขอตอไปนี้จะบอกใหทราบวาตนหนและผูชวยจะตองเตรียมการอยางไรบางเพ่ือใหการนํา
รองเปนไปโดยเรียบรอยจากตัวอยางที่ผานมา 
 กอนเขาทาเรือสงขลา ตนหนไดนําแผนที่เดินเรือที่ครอบคลุมพ้ืนที่เดินทางเขามาศึกษา อาน
หนังสือนํารอง ทําเนียบไฟ มาตราน้ําและกระแสน้ํา ลงหมายบนแผนที่ ณ ตําแหนงของที่หมายและ
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เคร่ืองหมายทางเรือซ่ึงอาจใชประโยชนในการนํารองได เขียนบันทึกยอเก่ียวกับลักษณะกายภาพของ
เคร่ืองชวยการเดินเรือเหลาน้ีลงในแผนที่ เพ่ือสะดวกในการพิสูจนทราบวัตถุเหลาน้ี จากนั้นตนหนเรียก
คนแบริงและบันทึกแบริงมาฟงบรรยายสรุปเก่ียวกับที่หมายเหลาน้ีเปนจุด ๆ ไปโดยบอกถึง ชื่อ รูปราง 
ที่คาดวาจะปรากฏขึ้นแกสายตา ดวยวิธีน้ีลูกชุดจะมีความคุนเคยในเบื้องแรกกับวัตถุที่จะใชแบริง ทําให
คนแบริงทราบลวงหนาวาจะมองหาวัตถุใด ผูบันทึกจะรูชื่อวัตถุที่จะแบริงเพ่ือการบันทึกที่ถูกตอง ใน
กรณีที่แลนเรือเขาไปในบริเวณที่ไมคุนเคยมากอนแลว เปนการดีที่ตนหนจะเขียนบันทึกยอแจกจาย
ใหแกลูกชุดเพ่ือไมตองจําไวในใจแตอยางเดียวซึ่งอาจหลงลืมได แตถาผานเขาออกทาเรือที่คุนเคยแลว 
การบรรยายสรุปเหลาน้ีก็ไมจําเปน 
 ขณะอยูบนสะพานเดินเรือ ตนหนตองใชการเตรียมการทั้งหมดใหเปนประโยชน ที่หมายและ
เคร่ืองหมายเดินเรือที่ปรากฏข้ึนตองไดรับการตรวจสอบและเปรียบเทียบกับที่บอกไวในแผนที่หรือ
ทําเนียบไฟดวยตัวเองเสมอ ในการนี้ ผูแบริงซึ่งไดรับการบรรยายสรุปมาแลว มีสวนชวยอยางมากใน
การพิสูจนทราบที่หมาย แตทั้งหมดน้ียังคงอยูภายใตการรับผิดชอบของตนหน หลังจากพล็อตที่เรือ
แนนอนแลว ตนหนตองตรวจสอบภูมิประเทศดูดวยวาเรืออยู ณ ที่น้ันจริงหรือไม การประเมินและ
ตัดสินใจที่ดีของตนหนที่มีประสบการณสูง สามารถชวยใหเรือพนจากอันตรายได แมวาในบางกรณีอาจ
พบทุนเคร่ืองหมายบางลูกผิดตําแหนงไปจากที่ปรากฏในแผนที่ก็ตาม 
 
สรุป 
 ชุดนําเรือ  (Piloting Team) จัดใหมีขึ้นกรณีที่เรือเดินทางในรองน้ําหรือนานนํ้าจํากัด  ซ่ึง
สถานการณดังกลาวน้ีจําเปนตองทราบตําบลที่ของเรือที่แนนอนอยางตอเน่ือง ทั้งนี้เน่ืองจากมีที่ตื้น
อันตรายอยูบริเวณใกลเคียง หรือมีพ้ืนที่สําหรับการนําเรือจํากัด โดยมีการจัดกําลังพลประจําสถานี
เพ่ิมขึ้นมากกวาการเดินเรือในทะเลเปดหางจากฝงตามปกติ และใชวิธีการหาที่เรือแนนอนใชวิธีการทาง
ทัศนะ ดวยการแบริงเข็มไขว หรือดวยการวัดมุมแนวนอนและนําคามุมที่ไดมาตั้งกับ  Station Pointer 
และพล็อตหาตําบลที่แนนอนของเรืออยางตอเน่ือง  
 ในยุคปจจุบันนวัตกรรมดานการเดินเรืออิเล็กทรอนิกสไดใหความสะดวกและรวดเร็วในการนํา
เรือเขตนานน้ําจํากัดหรือรองน้ํา มีการใช ECDIS รวมกับ ENC, DGPS และ ระบบแสดงตนเครื่องหมาย
ทางเรืออัตโนมัติ (AIS Aids to Navigation : AtoN) มาประกอบกันในการชวยนําเรือไดอยางแมนยําทั้ง
ในเวลากลางวันและกลางคืน อยางไรก็ตาม ควรถือเปนหลักปฏิบัติในการจัดชุดนําเรือรวมดวยเสมอใน
สถานการณที่กลาวน้ี ทั้งน้ีเน่ืองจาก สภาวะแวดลอมของการทํางานในทะเลที่มีทั้งความผันแปรทั้งดาน
อุณหภูมิ ความชื้น ไอเค็ม อาจทําใหอุปกรณการเดินเรืออิเล็กทรอนิกสเหลาน้ีมีขอขัดของไดเสมอ 
นอกจากน้ันระบบไฟฟาในเรือก็อาจไมสามารถจายไฟฟาในเรือก็อาจมีขอขัดของไดเชน เหตุผลที่สําคัญ
อีกประการหนึ่งคือ ENC ที่ใชอยูในปจจุบันจํานวนมากสรางขึ้นดวยการคัดลอกเชิงเลข (Digitized) จาก
แผนที่เดินเรือกระดาษ ซ่ึงอาจไมไดใช มูลฐานแผนที่ (Chart Datum) แบบ WGS 84 ดังน้ันจึงอาจเกิด
ความคลาดเคลื่อนของตําบลที่ที่หาโดย GPS ตามที่ปรากฏบนจอ ECDIS ซ่ึงในกรณีของการเดินเรือใน
บริเวณนานนํ้าจํากัดแลวนับวาเปนเปนอันตรายมาก ดังน้ันจึงพึงระลึกไวเสมอวา นักเดินเรือผูรอบคอบ
ยอมใชทุกวิธีการที่สามารถปฏิบัติไดมาใชเพ่ือหาตําบลที่เรือแนนอน   
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บทที่ 13 คุณลักษณะเฉพาะของเรือขณะนําเรือ 

 
กลาวนํา 
 คําวา คุณลักษณะเฉพาะของเรือขณะนําเรือ หมายถึง การท่ีเรือใดมีอาการสนองตอบตอการส่ัง
จักรหรือมุมหางเสือ การศึกษาในบทนี้ตั้งขอสมมุติฐานวาเม่ือไดรับคําส่ังดังกลาวเรือจะหันเขาสูเข็มหรือ
ความเร็วใหมในทันที แตในสภาพความเปนจริงแลวมีเวลาตายชวงหนึ่งกอนที่เรือจะรับอาการ ในการ
เพ่ิมหรือลดความเร็ว 10 นอต อาจตองใชเวลาตั้งแต 1 ถึง 20 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเร็วตั้งตน กําลัง
และการตอบสนองของเครื่องยนต การเปลี่ยนเข็มไป 90° อาจตองใชวงหันถึงคร่ึงไมลทะเลโดยขึ้นอยูกับ
ชนิดของเรือ มุมหางเสือที่ใช คลื่น ลม และปจจัยอ่ืน ๆ ซ่ึงเรือแตละลํามีอาการเฉพาะตัวตอมุมหางเสือ 
รอบเคร่ืองจักรใหญ และสภาวะทะเลตาง ๆ กัน 
 เม่ือเรือเดินแตลําพังในทะเล ผูนําเรืออาจไมตองใสใจมากนักกับเวลาที่ตองใชในการเปลี่ยนเข็ม
หรือความเร็ว เน่ืองจากวาในการพล็อตลงแผนที่ ซ่ึงมาตราสวนเล็กน้ันแทบไมมีผลใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนในทางปฏิบัติแตอยางใด 
 
การเปลี่ยนเข็มและความเร็วในนานนํ้าจํากัด 
 เม่ือเรือเดินอยูในนานน้ําจํากัดแลว สถานการณแตกตางออกไปมากเม่ือเทียบกับการเดินเรือแต
เพียงลําพังในทะเลเปด ในสภาวการณน้ีบอยคร้ังที่ผูนําเรือจําเปนตองทราบที่เรือดวยความถูกตองถึง 10 
หลา ซ่ึงมีผลอยางมากกับเวลาและระยะทางที่เรือจําเปนตองใชในการเปลี่ยนเข็มหรือความเร็ว กรณี
ดังกลาวน้ีจําเปนตองทราบคุณลักษณะเฉพาะของเรือขณะนําเรือ กลาวคือเรือสนองตอบตอคําส่ังการนํา
เรืออยางไรภายใตสภาวการณน้ัน ๆ 
 
คุณลักษณะของการหันเลี้ยว 
 เม่ือเรือเดินเขาใกลที่จอดทอดสมอ เขาไปอยูในแนวนํา อยูในนานนํ้าจํากัด หรือตองการนําเรือ
อยางประณีตในเวลาใด ๆ ตนหนตองนําคุณลักษณะการหันเลี้ยวของเรือเขามาพิจารณาดวย            
วิธีมาตรฐานในการหาคุณลักษณะการหันเลี้ยวก็คือ ทําการหมุนเรือใหครบวงกลมในลักษณะตาง ๆ แลว
บันทึกผลที่เกิดขึ้นไว โดยกระทําดังน้ีคือ สั่งใหหางเสือขวาและซายตามมุมเฉพาะหนึ่ง ๆ ที่อัตรากินนํ้า
ลึกและการเอียงตาง ๆ กัน ขณะหาขอมูลการหันเลี้ยวตองบันทึกผลของคลื่นลมเอาไวดวย             
การเปลี่ยนแปลงเข็มสวนใหญมักไมมากถึงขนาด 360° แตเพ่ือหาขอมูลการหันเลี้ยวแลวตองหมุนเรือให
ครบรอบวงกลมเสมอ 
 การพิจารณาเสนทางเรือเดินที่เกิดขึ้นระหวางการหันเลี้ยว จําเปนตองทําความเขาใจกับคําจํากัด
ความเหลาน้ีเสียกอนโดยดูรูปที่ 13 - 1 ประกอบเพ่ือใหเขาใจไดงายขึ้น 
 วงหัน (Turning Circle) คือเสนทางที่เรือหมุนไปจนครบวงกลม 360° เม่ือหันมุมหางเสือหน่ึง ๆ 
โดยปกติหัวเรืออยูภายในและทายเรืออยูนอกวงกลม 
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รูปที่ 13 - 1 ระยะทางหนา ระยะทางเปลีย่น เสนผาศูนยกลางสุด และเสนผาศูนยกลางยุทธวิธ ี

 
  ระยะทางหนา (Advance) คือระยะทางที่เรือเคลื่อนไปขางหนาในทิศทางเข็มเดิม นับจากจุดที่
เรือเริ่มหันหางเสือไปยังจุดที่เรือไดหันไป เม่ือเรือหันไปได 90° จากเข็มเดิม ไดระยะทางหนาสูงสุด 
 ระยะทางเปลี่ยน (Transfer) ระยะฉากจากเข็มเดิมโดยวัดจากเสนสมมุติที่แทนเสนทางตามเข็ม
เดิมไปยังจุดที่เรือไดหันไป  
 เสนผาศูนยกลางยุทธวิธี (Tactical Diameter) ระยะทางท่ีเกิดจากการเลี้ยวซาย หรือขวาออก
จากเข็มเดิม เม่ือหัวเรือเปลี่ยนเข็มไปครบ 180° 
 เสนผาศูนยกลางสุด (Final Diameter) คือระยะฉากจากเสนทางเรือเดินนับจากเสนสัมผัส
ระหวางจุดที่เรือหันไป 180° และ 360° ถาเรือคงหันตอไปดวยความเร็วและมุมหางเสือเดิม เรือจะหมุน
ไปภายในวงกลมนี้ เสนผาศูนยกลางน้ีสั้นกวาเสนผาศูนยกลางยุทธวิธี 
 เสนผาศูนยกลางยุทธวิธีมาตรฐาน (Standard Tactical Diameter) ระยะทางจําเพาะซึ่ง
แตกตางกันไปในเรือแตละลํา เม่ือใชมุมหางเสือมาตรฐาน 
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 มุมหางเสือมาตรฐาน (Standard Rudder) คือมุมหางเสือที่หันขณะใชความเร็วมาตรฐาน และ
ทําใหเกิดเสนผาศูนยกลางยุทธวิธีมาตรฐาน มุมหางเสือน้ีแตกตางไปในเรือแตละลํา 
 มุมหัน (Angle of Turn) สวนโคงเปนองศาเม่ือเรือหันจากเข็มเดิมจนเขาเข็มใหม (รูปที่ 13 - 2)  
 

อัตราเร็วเรือขณะหันเลี้ยวอาจมีผลตอเสนผาศูนยกลางวงหันอยางชัดเจนถา “อัตราสวนของ
อัตราเร็ว - ความยาว” (อัตราสวนระหวางอัตราเร็วตอรากที่สองของความยาว) มีคาสูงพอ ดังนั้นเรือ
ขนาด 100 เมตร ที่ความเร็ว 30 นอต จึงมีวงหันใหญกวาที่ความเร็ว 15 นอต และขนาดของ
เสนผาศูนยกลางยุทธวิธีก็ไมเปนปฏิภาคกลับกับมุมหางเสือ ในขณะที่เสนผานศูนยกลางของวงหันลดลง
เม่ือมุมหางเสือเพ่ิมขึ้น (จนกระท่ังถึงจุดหน่ึง) ความสัมพันธที่วาน้ีไมเปนปฏิภาคกลับซ่ึงกันและกัน     
ยิ่งไปกวาน้ันเสนผาศูนยกลางวงหันที่แคบที่สุดของเรือแตละลําก็ยังใชมุมหางเสือไมเทากัน มุมหางเสือที่
ทําใหเสนผาศูนยกลางวงหันเล็กที่สุดขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ มิไดขึ้นอยูกับอัตราเร็วแตอยางเดียว 
เรือสวนใหญมีมุมหางเสือมากที่สุดไมเกิน 35° ยกเวนเรือบางลําอาจมากกวาน้ี เรือที่ส้ันมีวงหันเล็กกวา
เรือที่ยาวกวา ถึงแมวาคุณลักษณะทั่ว ๆ ไปจะเหมือนกัน 
 
ตัวอยางขอมูลทางเทคนิคของวงหัน 
 ตอไปน้ีเปนตัวอยางตารางคุณลักษณะวงหันของเรือลําหน่ึง รายการขอมูลในตารางจะนําไปใช
แกปญหาในตัวอยางตอไป ทั้งน้ีควรเขาใจวาขอมูลทางเทคนิคที่เหมาะสมสําหรับเรือลําใดควรเปนขอมูล
ที่หาไวในขณะที่เรือลําน้ันอยูในสภาพปฏิบัติงานตามปกติ 
 

วงหันยุทธวธีิมาตรฐาน 1500 หลา - มุมหางเสือมาตรฐาน 15° 
มุมหัน 

(Angle of Turn) 
ระยะทางหนา 

(Advance) 

ระยะทางเปลี่ยน 

(Transfer) 
มุมหัน 

(Angle of Turn) 
ระยะทางหนา 

(Advance) 

ระยะทางเปลี่ยน 

(Transfer) 

15° 500 38 105° 993 853 
30° 680 100 120° 933 1013 
45° 827 207 135° 827 1140 
60° 940 347 150° 687 1247 
75° 1007 513 165° 533 1413 
90° 1020 687 180° 367 1500 
ตารางขางบนนี้ทําไวสําหรับวงหันทุก 15° คาระหวางน้ีหาไดจากการเทียบบัญญัติไตรยางศ 

การคํานวณหาแบริงหัน 
 ในการนําเรืออยางประณีต ตนหนตองทราบวาจุดใดจึงควรสั่งใหทําการเลี้ยวเรือ ในกรณีน้ี
จําเปนตองหาระยะทางหนาและระยะทางเปลี่ยนที่เหมาะสมของเรือ สําหรับนําเรือเขาสูเข็มใหมที่
ตองการ โดยการตรวจดูตารางเพื่อหามุมหางเสือและจุดเหมาะสมสําหรับหันเลี้ยวเรือ ในการน้ีตองหา 
แบริงหัน  (Turning Bearing) ณ จุดน้ันกับที่หมายแบริงที่เหมาะสม เม่ือไดแบริงหันตนหนก็สั่งหันเรือ
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ตามมุมหางเสือที่คํานวณไว และเพื่อใหไดระยะทางหนาและระยะทางเปลี่ยนตามกําหนดตนหนควรใช
เสนผาศูนยกลางยุทธวิธีมาตรฐานและมุมหางเสือมาตรฐาน การปฏิบัติที่วาน้ีถามีขอบกพรองเกิดขึ้น 
เชนหางเสือรับอาการชาไปก็อาจเพ่ิมมุมหางเสือได  
 
ตัวอยางที่ 13 - 1 เรือเดินในรองนํ้าเข็ม 000° และตองออมแหลมไปเขาเข็มใหม 075° (รูปที่ 13 - 2) 
ตองการ หาแบริงหันของกระโจมไฟ M เพ่ือการสั่งหันเลี้ยวใหเรือไปอยูเข็ม 075° เม่ือถึงจุด B         
(ใชตารางหนา 249)  
วิธีทํา ลากเสนตรงเสนหน่ึงใหขนานกับเสนทางเรือเดิน (เข็ม 000°) ที่ระยะฉากเทากับระยะทางเปลี่ยน
สําหรับมุมหัน 75° (513 หลา) จุดตัดของเสนนี้กับเสนทางของเข็ม 075° คือจุด B ซ่ึงจบการหันพอดีจาก
จุด B วัดกลับมาใหไดระยะเทากับระยะทางหนา 1007 หลา ที่จุด X จาก X ลากเสนตั้งฉากมาหา
เสนทางเรือเดินไดจุดซ่ึงตองหักหางเสือเลี้ยว ขีดเสนจากจุดเลี้ยวไปยังกระโจมไฟ M วัดมุมแบริงหัน 
 สรุปเปนการปฏิบัติไดดังน้ีคือ เรือแลนเข็ม 000° ไปจนกระทั่งแบริงกระโจมไฟ M ได 038° ก็ส่ัง
หักหางเสือ “ขวามาตรฐาน” (15°) เรือก็เลี้ยวเรื่อยไปจนถึงจุด B และเขาเสนทางเข็มใหมตามตองการ
เสนทึบ DB เปนเสนทางจริงที่เรือแลนเลี้ยวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13 - 2 แบริงหัน 
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การเพิ่มและลดความเร็ว 
 การเปลี่ยนความเร็วเก่ียวของกับตนหนไมมากเทาการเปลี่ยนเข็ม แตก็มีบางครั้งที่ตนหนอาจ
ตองการคิดเวลาเผื่อสําหรับการเพ่ิมหรือลดความเร็วดังตัวอยาง 
 
ตัวอยางที่  เรือกําลังแลนอยูในชองแคบดวยความเร็ว 15 นอต  ผูบังคับการเรือตองการให
ความเร็วเหลือ 10 นอต เม่ือผานเรือที่สรางอยู (ดูตาราง เพ่ิม - ลด ความเร็วเรือ) ตองการทราบวาตอง
สั่งลดความเร็วเหลือ 10 นอตเม่ือใดเรือจึงแลนดวยความเร็วเหลือ 10 นอตจริงเม่ือไดบีมกับเรือที่กําลัง
สรางพอดี (รูปที่ 13 - 3) 
วิธีทํา จากตาราง เพ่ิม - ลด ความเร็วเรือ การลดความเร็วจาก 15 นอต มาเปน 10 นอต ใชเวลา 1 นาที 
เน่ืองจากสมมุติใหอัตราการลดความเร็วมีคาคงที่ ดังน้ัน จึงถือวาไดคาความเร็วเฉลี่ยระหวางความเร็ว
เดิมและความเร็วหลัง เปนความเร็วในชวง 1 นาที หรือเทากับ 12.5 นอตซึ่งเรือแลนไปใน 1 นาทีน้ีได
ระยะทาง 417 หลา ก็คือจุดซ่ึงเริ่มสั่งความเร็วเรือเปน 10 นอต 
 

ตารางเพิ่ม - ลด ความเร็วเรือ 
เปลี่ยนความเร็ว (นอต) เวลาที่ใชเปลี่ยน เวลารวม อัตราเปน 
จาก เปน ความเร็ว (นาที) (นาที) นอต/นาที 

 
1 
10 
15 
20 
24 
28 
 

31 
28 
24 
20 
15 
10 

 
10 
15 
20 
24 
28 
31 
 

28 
24 
20 
15 
10 
0 

เพ่ิมความเรว็ 
3 
1 
2 
4 
6 
9 

ลดความเร็ว 
3 
4 
2 
1 
1 
2 

 
3 
4 
6 
10 
16 
25 
 
3 
7 
9 
10 
11 
13 

 
3 1/3 

5 
2 1/2 

1 
2/3 
1/3 

 
1 
1 
2 
5 
5 
5 

 
หมายเหตุ ตารางน้ีแตกตางกันไปในเรือแตละลํา 
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รูปที่ 13 - 3 การส่ังลดความเร็ว 
 
ตัวอยางที่  เรือแลนในรองนํ้าดวยความเร็ว 10 นอต  ตองการใหเรือมีความเร็ว 24 นอต  ทันทีที่
เรือออกพนรองน้ําตรงทุนปากรอง เพ่ือไปถึงจุดหมายตามเวลา (ดูจากตารางหนา 251) 
ส่ิงที่ตองการ ระยะทางตามเสนทางเรือรายงานตั้งแตตนหนเริ่มสั่งจักร 24 นอต จนถึงเวลาที่เรือแลนได
ความเร็ว 24 นอตจริงน้ัน เปนระยะทางเทาไร และใชเวลาเทาใด (รูปที่ 13 - 4) 
วิธีทํา จากตารางเห็นไดวาการเพ่ิมความเร็วจาก 10 นอต เปน 24 นอต ตองผาน 3 ขั้นตอนจึง
จําเปนตองคํานวณระยะทางแตละชวงที่เพ่ิมความเร็วแยกทีละคร้ัง ดังน้ี จาก 10 นอตเปน 15 นอต ใช
เวลา 1 นาที ความเร็วเฉลี่ย 12.5 นอต เรือแลนไดระยะทาง 417 หลา จาก 15 เปน 20 นอต ใชเวลา 2 
นาที ความเร็วเฉลี่ย 17.5 นอต เรือแลนไดระยะทาง 1167 หลา ความเร็ว 20 นอต เปน 24 นอต ใช
ความเร็วเวลา 4 นาที ความเร็วเฉลี่ย 22 นอต เรือแลนไดระยะทาง 2933 หลา เม่ือรวมกันเขาเปน
ระยะทางทั้งสิ้น 4517 หลา หรือประมาณ 2 1/4 ไมล และใชเวลา 7 นาที 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

รูปที่ 13 - 4 การส่ังเพ่ิมความเร็ว 
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จากตัวอยางเหลาน้ีเปนไดวา การคํานวณหาระยะทางและเวลาที่ใชนับจากจุดตั้งตนที่สั่ง
ความเร็วถึงจุดที่ทําความเร็วไดจริงน้ัน สามารถคํานวณหาไดไมยากนักและมีความถูกตองพอใชทีดียว
ในบางครั้งตองการประหยัดเวลา ก็อาจอานและประมาณคาเหลาน้ีไดโดยตรงจากตารางเลยทีเดียวเพ่ือ
ความงายและเร็วในการคํานวณ ตนหนอาจใชความเร็วตนและความเร็วปลายมาคํานวณหาความเร็ว
เฉลี่ยเลย โดยไมตองซอยคํานวณเปนชวง ซ่ึงใหความละเอียดถูกตองพอควรแกการใชงานทางปฏิบัติ 
 
การนําเรือเขาทอดสมอใหถูกตามที่ที่กําหนด 
 บอยครั้งที่เรือไดรับการกําหนดใหจอดทอดสมอในตําบลที่ซ่ึงกําหนดไวลวงหนา โดยการกําหนด
แบริงและระยะทางจากที่หมายเดนชัดมายังเรือที่จอดไวใหพรอมกับเสนผาศูนยกลางของที่เรือจอด ในการ
น้ีตนหนตองนําเรือเขาจอดใหตรงตําแหนงที่กําหนด โดยใหมีความคลาดเคลื่อนไมเกินกวา 10 หลา 
 เพ่ือความสะดวกในการศึกษาจําเปนตองรูความหมายของคําเหลาน้ี 
 วงปลอยสมอ (Letting Go Circle) เปนวงกลมรอบจุดที่เรือจอด มีรัศมีเทากับระยะหางระหวาง
วงแอซิมัทและรูสมอ 
 เสนทางเขา (Approach Track) เปนเสนทางที่เรือตองแลนเขามาใหตรงศูนยกลางที่จอดเรือ 
 แบริงปลอยสมอ (Letting Go Bearing) เปนเสนแบริงที่ลากจากจุดตัดของวงปลอยสมอ และ
เสนทางเขาจุดสุดทายไปยังที่หมายบนฝง ตามปกติควรเลือกที่หมายที่อยูขางเรือ 
 วงระยะ (Range Circle) เปนวงกลมรัศมีตางกันออกไปจากจุดศูนยกลางที่จอดเรือ เร่ิมนับระยะ
ตั้งแตวงปลอยสมอออกไป 
 เม่ือไดรับคําสั่งใหจอดเรือตามตําบลที่กําหนด (รูปที่ 13 - 5) ตนหนตรวจสอบแผนที่และเสนทาง
เขายังจุดที่กําหนด และจากจุดดังกลาว : 

เสนทางที่ตั้งใจ (Intended Track) เลือกเสนทางที่เหมาะสมเพื่อเขาจอดเรือ โดยเลือกเข็มเขา
และเครื่องหมายทางเรือเพ่ือหาท่ีเรือแนนอนที่เหมาะสมไว เขียนวงปลอยสมอใหรัศมีเทากับระยะหาง
ระหวางวงแอซิมัทและรูโซสมอมายังศูนยกลางที่จอดเรือ ลงตําแหนงจุดหันเลี้ยวและหาแบริงหันไว
สําหรับทุกจุดที่มีการหันเลี้ยว เสนทางเขาคร้ังสุดทาย หากเปนไปไดควรใหหัวเรือแลนทวนน้ํา แตถาลม
มีกําลังมากกวาใหหันเขาทวนลม ไมวากรณีใดถาเปนไปไดควรใหเสนทางเขาคร้ังสุดทาย เปนเสนทาง
ตรงยาวอยางนอยประมาณ 500 หลากอนถึงจุดปลอยสมอ เปนการสะดวกถาเลือกเสนทางเขาที่ตรงมา
ผานศูนยกลางที่จอดเรือแลว ผานเครื่องหมายทางเรือ หรือ แนวนํา เม่ือขีดเสนทางเขาแลวก็หามุมแบริง
ประจําของเครื่องหมายทางเรือ หรือแนวนําจากศูนยกลางที่จะจอดเรือได ถาไมมีเคร่ืองหมายทางเรือเลย 
หรือเคร่ืองหมายทางเรือที่เลือกไวถูกบังหรือมองเห็นไมชัด ใหใชตําบลที่เรือแนนอนที่หาไวตอเน่ืองกัน
มาเปรียบเทียบกับเสนทางเขา ทั้งนี้ที่เรือแนนอนท่ีตอเน่ืองอาจทับกับเสนทางเขาหรืออาจอยูทางขวา 
หรือทางซายของเสนทางเขาก็ได ซ่ึงชวยใหตนหนเปลี่ยนเข็มกลับเขาหาเสนทางเขาได 

จากจุดศูนยกลางที่จอดเรือขีดวงระยะออกไปดวยรัศมีตาง ๆ  รวมทั้งวงปลอยสมอดวย การขีด
วงระยะใหขีดเฉพาะสวนโคงสั้น ๆ ที่ตัดกับเสนทางเขาเทาน้ัน โดยใหเขียนทุก ๆ 100 หลาออกไปจนถึง 
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1000 หลา และตอไปที่ 1200, 1500 และ 2000 หลา เปนวงสุดทาย ที่วงปลอยสมอใหลงเลข 0 หลาไว
และลงอักษร 100, 200 ไปตามลําดับ 
 เม่ือจะนําเรือเขาทอดสมอ ตนหนตองแจงผูบังคับการเรือ นายยามเรือเดินและผูชวยตนหนใน
เรื่องความลึกของน้ําและลักษณะพ้ืนทองทะเลบริเวณที่จะทอดสมอ และควรบอกระยะและตําบลที่ของท่ี
ตื้นที่ใกลที่สุดกับที่ทอดสมอไวดวย 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 13 - 5 การจอดทอดสมอในตําบลทีท่ี่กําหนด 

ตัวอยางที่  เรือไดรับคําสั่งใหจอดเรือ ณ จุดดังในรูปที่ 13 - 5 เข็มแรกที่เขาสูที่จอดเรือคือ 350° 
เสนทางเขาสูที่จอดเรือตรงไปยังกระโจมไฟ M ซ่ึงอยูตรงหัวเรือพอดี   ระยะทางระหวางรูโซสมอกับวง
แอซิมัทเทากับ 75 หลา 
ตองการหา (1) เสนทางเขาที่จอดเรือ 
       (2) แบริงปลอยสมอของกระโจมไฟ H 
       (3) จุดเลี้ยว 
       (4) แบริงหันของกระโจมไฟ H 
วิธีทํา พล็อตเสนทางเขาจากกระโจมไฟ M ผานจุดศูนยกลางที่จอดเรือ วัดทิศทางได 295° พล็อต
เสนทางเขามายังที่จอด เขียนวงปลอยสมอ (75 หลา) โดยใชจุดศูนยกลางของที่จอดเรือเปนหลักในการ
เขียนและลงอักษร 0 หลา จุดตัดระหวางวงปลอยสมอและเสนทางเขาคือจุดที่ใชส่ัง “ปลอยสมอ” จากจุด
น้ีลากเสนไปยังกระโจมไฟ H ไดแบริงปลอยสมอ 170° 
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 การพล็อตวงระยะใหเขียนออกจากจุดศูนยกลางที่จอดเรือ สวนการวัดระยะใหตั้งตนจากจุด
ปลอยสมอ ดังนั้น ระยะจากวงปลอยสมอไปยังวงระยะแรกคือ 100 หลา แตรัศมีจากจุดศูนยกลางไปถึง
วงระยะแรกนี้คือ 175 หลา เพราะวาเปนรัศมีของวงปลอยสมอบวกกับอีก 100 หลาของวงระยะแรก ดวย
การใชตารางคุณลักษณะเฉพาะของเรือตามที่ไดศึกษามาแลว ตนหนสามารถหาระยะทางหนาและ
ระยะทางเปลี่ยนซึ่งสมนัยกับมุมหางเสือที่จะสั่งใหเลี้ยวเรือ และสามารถกําหนดจุดที่เหมาะสมในการสั่ง
หันเรือจากเสนทางเขาแรกเขาสูเสนทางใหมได จากจุดน้ีลากเสนไปยังกระโจมไฟ H ไดแบริงหัน 291° 
 เม่ือเรือแลนตามเสนทางเขาสูที่จอดเรือ ตนหนตองหาที่เรือแนนอนอยางตอเน่ือง เพ่ือใหแนใจวา
เรืออยูบนเสนทางที่วางแผนไวตลอดเวลา เม่ือเรือผานวงระยะแตละวง ตองแจงใหผูบังคับการเรือทราบ
วาเหลือระยะหางอีกเทาใดจากจุดปลอยสมอ เพ่ือปรับความเร็วเรือใหเกือบหยุดน่ิงพอดี เม่ือเรือไปถึงจุด
ปลอยสมอ 
 เม่ือกระโจมไฟ H อยูในแบริง 291° ตนหนสั่งหันเรือตามมุมหางเสือที่คํานวณไวจากน้ันแบริง 
กระโจมไฟ H และ M อยางตอเน่ือง เพ่ือหาที่เรือแนนอน เม่ือแบริงกระโจมไฟ H ได 170° และกระโจม
ไฟ M ได 295° เรือจะอยูในตําแหนงจอดเรือพอดี จดแบริงพรอมเวลาไว จากที่เรือแนนอนที่ไดเขียนวง
ระยะ 75 หลา ออกไป ก็จะทราบตําแหนงของสมอ ซ่ึงตําบลที่ของสมอควรอยูภายใน 10 หลา จากจุด
ศูนยกลางที่จอดเรือ 
 ตอบ (1) เสนทางเขา 295° 
  (2) แบริงปลอยสมอ 170° 
  (3) ดูจากรูปที่ 13 - 5 
  (4) แบริงหัน 291° 
 
ผลเน่ืองจากลมและกระแสน้ํา 
 ในการคํานวณที่ผานมา ตั้งอยูบนสมมุติฐานที่วาอยูใตสภาวการณที่ไมมีทั้งลมและกระแสน้ํา แต
ในสถานการณจริงแลวตองมีลมหรือกระแสน้ําอยูบางไมมากก็นอย ดังน้ันกอนการเขาจอดเรือตนหนตอง
หาขอมูลกระแสน้ําไว สําหรับลมแลวปกติไมมีผลกับเรือมากเทากับกระแสน้ํายกเวนมีความแรงมาก 
ดังนั้นตนหนจึงตองพรอมรับสถานการณที่ไมแนนอนเหลาน้ีเสมอ โดยพรอมเสนอแนะผูบังคับการเรือ
เพ่ือแกปญหาตลอดเวลา และถาเลือกไดควรวางแผนใหเรือเขารองนํ้าเพ่ือจอดในชวงเวลาน้ําน่ิง หรือหัน
หัวเรือทวนกระแสน้ํา 
 
สรุป 
 ในบทนี้ ไดกลาวถึงกรรมวิธีของการใชขอมูลคุณลักษณะเฉพาะของเรือขณะนําเรือเพ่ือการนํา
เรืออยางประณีต ทั้งน้ีเพ่ือใหเรืออยูบนเสนทางที่ตั้งใจ และจอดทอดสมอไดอยางปลอดภัย ถูกตองตาม
จุดที่กําหนดใหจอด เรือทุกลํามีคุณลักษณะเฉพาะดังกลาวเปนของตนเอง ซ่ึงตองทําการหาเอาไว และ
ขอมูลเหลาน้ีตองพรอมใชอยูบนสะพานเดินเรือตลอดเวลา 
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บทที่ 14 การเคลื่อนที่สัมพัทธ 
คํานํา 
 เน้ือหาการเดินเรือที่ไดศึกษาไปแลว เกือบทั้งหมดกลาวถึงศิลปของการนําเรือใหถึงที่หมาย
อยางปลอดภัย โดยหลีกเลี่ยงอันตรายซึ่งอยูประจําที่ เชน ที่ตื้น กองหิน เปนตน ที่อันตรายเหลาน้ี
สามารถหลีกเลี่ยงไดโดยการตรวจสอบตําบลที่ของเรืออยางตอเน่ือง แตสําหรับสิ่งอันตรายซึ่งเคลื่อนที่ได 
เชน เรือกําลังเดินน้ันอาจพบไดตลอดเวลาขณะเดินทาง และไมสามารถคาดหมายไดแนนอนวาจะ
ปรากฏขึ้นเม่ือใด นักเดินเรือจึงตองทําความเขาใจกับการเคลื่อนที่อีกแบบหน่ึงที่เรียกวา การเคลื่อนที่
สัมพัทธ (Relative Movement) การเคล่ือนที่ชนิดน้ี เปนการเคลื่อนที่ปรากฏของเรือหรือวัตถุอ่ืนใดซึ่ง
กําลังเคลื่อนที่เม่ือคิดเทียบกับเรือเรา ความรูเร่ืองการเคลื่อนที่สัมพัทธจะชวยในการหลีกเลี่ยงอันตราย 
เน่ืองจากเรือโดนกันได 
 ในบทนี้เปนการศึกษาหลักการ และกําหนดนิยามที่จําเปนเก่ียวกับการเคลื่อนที่สัมพัทธเม่ือ
กลาวถึงการเคลื่อนที่สัมพัทธ จะพิจารณาถึงการเคลื่อนที่ของเรือเราเม่ือคิดเปรียบเทียบกับวัตถุอ่ืนเชน 
เรือลําอ่ืน และโลก เปนการตรวจวาการเคลื่อนที่ของแตละสิ่งมีความสัมพันธกันอยางไรเพ่ือนํามาใชแก 
ปญหาไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว โดยหลัก ๆ แลวนําหลักของการเคลื่อนที่สัมพัทธมาประยุกตใชเพ่ือ 
หลีกเลี่ยงการโดนกันของเรือ ในการศึกษาสมมุติวาขอมูลแบริง/ระยะของเปาไดมาจากเรดาร 
 กระดานหน (Maneuvering Board) เปนอุปกรณสําคัญสําหรับใชแกปญหาการเคลื่อนที่สัมพัทธ 
นอกจากใชเพ่ือหลีกเลี่ยงการโดนกันของเรือแลว ในทางทหารยังนํามาใชในการแปรขบวนของเรือที่
เดินทางเปนหมูอีกดวย 
 
การเคลื่อนที่ 
 การเคลื่อนที่ คือ การเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุจากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึง ซ่ึงสามารถวัดไดในรูปของ
ทิศและระยะทางจากจุดแรกไปยังจุดที่สอง หรืออาจวัดในรูปของทิศทางและความเร็วก็ได การเคลื่อนที่
ใด ๆ อาจถือไดวาเปนการเคลื่อนที่สัมพัทธ เม่ือกลาวอางอิงกับบางส่ิง จึงตองมีการพิจารณาและกําหนด
สิ่งที่ใชอางอิงใหชัดเจน ทั้งน้ีถือวาวัตถุที่อยูประจําที่บนผิวโลกไมมีการเคลื่อนที่เสมอ สําหรับนักเดินเรือ
แลว การเคล่ือนที่ของเรือเหนือผิวโลกถือวาเปนสิ่งแรกที่ตองนํามาพิจารณา ถาสมมุติวาไมมีกระแสน้ํา
แลว เข็มและความเร็วของเรือที่แลนในน้ําก็คือความเร็วบนพื้นดินซึ่งเรียกวาการเคลื่อนที่จริง หรือ
กําหนดเปนนิยามวา คือ การวัดการเคลื่อนที่ของเรือเม่ือคิดเทียบกับโลก การเคลื่อนที่สัมพัทธเปนการ
เคลื่อนที่ซ่ึงไดจากการวัด โดยเปรียบเทียบกับวัตถุเฉพาะหนึ่ง ๆ ที่อาจมี หรือไมมีการเคลื่อนที่จริงก็ได 
 เพ่ือแสดงใหเห็นความแตกตางกันระหวางการเคลื่อนที่จริง และการเคลื่อนที่สัมพัทธจะสมมุติวา
เรือสองลํากําลังเดินดวยเข็มและความเร็วเดียวกัน ซ่ึงเม่ือคิดเปรียบเทียบซึ่งกันและกันแลวเรือทั้งสองลํา 
ตางไมมีการเคลื่อนที่ แตเม่ือเปรียบเทียบกับผิวโลกแลว เรือทั้งสองลํามีการเคล่ือนที่จริงเทากัน ใน
ชีวิตประจําวัน เรามักพบและตองแกไขปญหาการเคลื่อนที่สัมพัทธอยูตลอดเวลา เชนเม่ือตองการขาม
ถนนท่ีมีรถแลนผานตลอดเวลา ตองประเมินความเร็วของเราเทียบกับรถ เพ่ือตัดสินใจวาควรขามถนน
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ดานหนาหรือทายรถดีจึงไมถูกชน ดวยการตัดสินใจลักษณะเดียวกันนี้จะนํามาใชปองกันมิใหเกิดเรือโดน
กันในทะเล 
 โดยทั่วไปแลวปญหาการเคลื่อนที่สัมพัทธบนเรือ คือ การหาเข็มและความเร็วของเรือที่ควรใช
เพ่ือหลบหลีกการโดนกับเรือลําอ่ืน ซ่ึงในการนี้ตองพล็อตตําบลที่ของเรือลําอ่ืนที่สัมพัทธกับเรือเราลงบน 
กระดานหนอยางตอเน่ือง 
 
ขอพิจารณาทั่วไปในการพล็อตสัมพัทธโดยขอมูลจากเรดาร 
 ความละเอียดถูกตองของการพล็อตดวยขอมูล แบริง/ระยะ ของเปาในทะเลที่ไดจากเรดารขึ้นอยู
กับปจจัย 3 อยาง คือ 

(1) คุณลักษณะของเรดาร 
(2) ความสามารถของพนักงานเรดาร ในการอานแบริงและระยะทางไดละเอียดเพียงใด 
(3) ความประณีตในการพล็อต ซ่ึงควรใชเวลาเต็มนาที ไมมีเศษ 
สมมุติวาใชเรดารตั้งสเกลระยะที่ 20 ไมลทะเล ความแมนยําทางแบริง 0.5 องศา ทางระยะ 0.2 

ไมลทะเล เม่ือทําการพล็อตอยางประณีต ควรหาคาตาง ๆ ไดอยางแมนยําดังน้ี คือ จุดเฉียด (Closest 
Point  Approach : CPA) 0.5 ไมลทะเล เข็มของเรือเปา 2 องศา และความเร็วเรือเปา 0.2 นอต 
 สิ่งสําคัญก็คือ ขอมูล แบรงิ/ระยะ ตองตอเน่ืองและไดรับการพล็อตอยางประณีตที่สุด จุดเฉยีด 
ตองหางพอที่เรือจะผานกันไดอยางปลอดภัย 
 การตัดสินใจเปลี่ยนเข็มหรือความเร็ว เพ่ือหลีกเลี่ยงการโดนกัน โดยใชขอมูลจากเรดาร ตองยึด
หลักของ กฎการเดินเรือ (Rule of the Road) ไวเสมอ สถานการณในทองทะเลปจจุบันเม่ือเรือสองลํา
แลนเข็มชน เรือลําหนึ่งเปลี่ยนเข็มหลบอยางถูกตองไปทางขวา แตอีกลําหน่ึงอาจเปลี่ยนเข็มหลบไป
ทางซายซ่ึงขัดกับกฎการเดินเรือ หรือแมกระท่ังสามัญสํานึกของคนทั่วไป เรือจึงโดนกัน เหตุการณที่
กลาวน้ีเกิดขึ้นเสมอ ๆ ในทะเลทุกวันน้ี แมแตกับเรือซ่ึงมีเรดารทั้งคูไดโดนกันภายใตสถานการณ
ดังกลาว คําขวัญของนักขับรถยนตที่วา ใชรถใชถนนทุกคนจงอยาประมาท ก็คงอนุโลมใชไดอยางดีกับ
เรือเดินทะเล 
 อุปกรณสําคัญที่ใชในการพล็อตการเคลื่อนที่สัมพัทธมีดังน้ีคือนาฬิกาจับเวลา กระดานหน 
ดินสอ ปากคีบ และบรรทัดขนาน นักเดินเรือตองมีอุปกรณดังกลาวไวใกลมือพรอมใชตลอดเวลา เม่ือ
ตองการแกปญหาการเคลื่อนที่สัมพัทธ 
 โดยปกติเปาที่เรดารจับไดสวนใหญมักมีความเร็วไมเกิน 20 นอต ดังนั้นสเกล 2 ตอ 1 บน
กระดานหน จึงใหความสะดวกในการพล็อตทั้งระยะทาง และความเร็ว ในกรณีทั่ว ๆ ไป การอานและ
บันทึกขอมูลจากเรดาร จะเปนทุกชวงเวลาเทาใดจึงเหมาะสมนั้น แลวแตความสะดวก แตทวาตอง
สมํ่าเสมอทุกชวงเวลาที่แนนอน และตองทําตอเน่ืองตราบเทาที่การเปลี่ยนเข็มและความเร็วของเรือเปามี
แนวโนมอาจทําใหเกิดเรือโดนกัน 
 ถามีแนวโนมวาเรืออาจโดนกัน ใหแกปญหาดวยการเปลี่ยนเข็มหรือความเร็วทีละมาก ๆ อยา
เปลี่ยนทีละนอย 
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เคล็ดในการพล็อต 
 ถาเรดารมีเฉพาะวงระยะแบบซอนกัน แตไมมีจุดวิ่งใชวัดระยะแบบละเอียดแลวใหวัดแบริงใน
ขณะที่วาบขึ้นในระหวางวงระยะเหลาน้ี แลวจดเวลาไว 
 
การแกปญหาการเคลื่อนที่สัมพัทธดวยกระดานหน 
 การพล็อตเพ่ือแกปญหาการเคลื่อนที่สัมพัทธอาจทําไดบนกระดาษธรรมดา อยางไรก็ตามไดมี
การจัดสรางแบบพิมพโดยเฉพาะไวเพ่ือใชตางกระดานในการใชทดเพ่ือแกปญหาดังกลาว 

กระดานหน 
 กระดานหน เปนอุปกรณที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อใหใชในการ
แกปญหาการเคลื่อนที่สัมพัทธไดอยางรวดเร็ว มีทั้งแบบที่พิมพลงบนแผนพลาสติก หรือแบบ
แผนกระดาษ (รูปที่ มีรูปแบบเปนจัตุรัสขนาดกวาง ยาวดานละประมาณ 30 เซนติเมตร พิมพ
เหมือนกันทั้ง 2 หนา คือ มีวงกลมที่มีจุดศูนยกลางรวมจํานวน 10 วง รัศมีแผออกไปจากจุดศูนยกลาง
ตัดกับทุกวงกลมไปจนสุดที่วงนอกสุดที่ปลายรัศมีลงเลขกํากับเรียงตามเข็มนาฬิกา ตังแต 0° ที่ดาน
เหนือกระดาษไปจนครบ 360° ที่จุดตั้งตน วงกลมเหลาน้ีใชแทนระยะทางหรือความเร็ว รัศมีใชแทน
ทิศทาง สองขางของกระดานหนเปนสเกลระยะอัตราสวนตาง ๆ คือ 2 : 1 และ 3 : 1 ทางดานซาย 4 : 1 
และ 5 : 1 ทางดานขวา การเลือกใชสเกลเทาใดขึ้นอยูกับความเร็วของเปาที่เหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14 - 1 กระดานหน 

 14 - 1) 

(Maneuvering  Board) 
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ดานลางของกระดานหนมีเสนตรงในแนวระดับ 3 เสน เรียกวา โนโมแกรม (Nomogram) เปน
สเกลลอการิทึม เสนบนสุดใชแทน เวลา (Time) ในหนวย นาที (Minutes) เสนกลางใชแทนระยะทาง 
(Distance) ในหนวย หลา (Yards) และ ไมลทะเล (Miles) และเสนลางสุดใชแทน ความเร็ว (Speed) ใน
หนวย นอต (Knots) ถาทราบ 2 คาใด ๆ ก็สามารถทราบคาที่ 3 ไดโดยการลากเสนตรงตอ 2 คาที่ทราบ
น้ัน แลวลากเสนเลยไปตัดเสนที่ 3 จะไดคาที่ตองการทราบออกมา รายละเอียดการใช โนโมแกรมให
ยอนกลับไปอานหัวขอ การแกปญหา เวลา ความเร็ว และระยะทาง ในบทที่วาดวยเดินเรือรายงาน 

 
พล็อตภูมิศาสตร 
 การพล็อตภูมิศาสตร (Geographical Plot) เปนแสดงตําแหนงของเรือ 1 ลํา หรือมากกวาอยาง
ตอเน่ืองโดยแสดงการเคลื่อนที่ของเรือเม่ือสัมพัทธกับโลก นอกจากเรียกการพล็อตภูมิศาสตรแลวอาจ
เรียกวา การพล็อตเดินเรือ (Navigational Plot) 
 
ตัวอยางที่ 14 - 1 เรือเราแลนเข็ม 000° ความเร็ว 10 นอต เวลา 2200 เรือเราอยูที่ A เรดารจับเปาไดใน   
แบริง 067° ระยะ 10.8 ไมลทะเล  
ใหหา  เข็ม/ความเร็ว เรือเปา และจุดเฉียด (CPA)  
วิธีทํา (รูปที่ 14 - 2) ขีดเข็มเรือเราออกจาก A ที่จุดศูนยกลางกระดานหน โดยพล็อตที่เรือตอเน่ืองทุก 8 
นาที เร่ิมพล็อตเรือเปาเวลา 2200 ในแบริง 067° ระยะ 10.8 ไมลทะเล จาก A และพล็อตตอไปทุก 8 
นาที จากตําแหนงของเรือเราที่สมนัยกัน โดยใชขอมูล แบริง/ระยะ จากตาราง 
 

เวลา แบริง ระยะ (ไมลทะเล) 
2200 
2208 
2216 
2224 
2232 
2240 
2248 
2256 
2300 

067° 
063° 

058° 
052° 
043° 
032° 
017° 
001° 
352° 

10.8 
9.4 
8.2 
7.2 
6.2 
5.4 
4.9 
4.8 
4.9 

 
 จากการพล็อตเห็นไดวาแบริงเปาคอย ๆ เปลี่ยนไปทางซายจนกระทั่งเฉียดหัวเรือเราที่เวลา 
2256 โดยมี CPA ประมาณ 4.8 ไมลทะเลในแบริง 004° เรือเปาถือเข็ม 315° ความเร็ว 15.2 นอต ทั้งนี้
ในสภาพจริงแลวสามารถทํานายสถานการณขางตนไดหลังจากการพล็อตเพียง 2 - 3 จุดเทาน้ัน 
 อยางไรก็ตามแมวาการพล็อตภูมิศาสตรสามารถใหคําตอบแกเราไดก็ตาม แตก็กินเวลาในการ
พล็อตมาก ในทางปฏิบัตินิยมใชการพล็อตสัมพัทธ ซ่ึงใหผลเชนเดียวกัน แตประหยัดเวลากวามาก 
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รูปที่ 14 - 2 การพล็อตภูมิศาสตร 

 
การพล็อตสัมพัทธ 
 การพล็อตภูมิศาสตร ตําบลที่เรือเราและเรือเปาที่สมนัยกันถูกพล็อตคูกันไป โดยใชโลกเปน
ตัวอางอิง แตการพล็อตสัมพัทธ กําหนดใหเรือเราอยูคงที่ ณ ก่ึงกลางกระดานหนตลอดเวลา และเรือเปา
เปนตัวที่เคลื่อนที่ไปโดยรอบจุดก่ึงกลางนี้ ซ่ึงเปนลักษณะเดียวกันกับภาพที่เห็นบนจอเรดาร ตัวอยาง
การพล็อตสัมพัทธในรูปที่ 14 - 3 ใชขอมูลจากตารางเดียวกับที่นํามาใชพล็อตภูมิศาสตรในรูปที่ 14 - 2  
 รูปที่ 14 - 3 จุด M1 , M2 , M3...M9 แสดงการเคลื่อนที่ของเรือเปาหมายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง 
เม่ือคิดเทียบกับเรือเราเสนน้ีก็คือเสนแสดงการเคลื่อนที่สัมพัทธ ในรูปน้ีทิศของการเคลื่อนที่สัมพัทธ คือ 
274° (Direction of Relative Movement : DRM) มีความยาว 10.6 ไมลทะเล ซ่ึงเปนระยะที่เปาเคลื่อนที่

Scale 2 : 1 

° 2200 
A 
° 
° 
° 
° 
° 
° 
° ° 

2208 
2216 
2224 
2232 
2240 
2248 
2256 
2300 

เรือเปา 

° 
° 

° 
° 

° 
° 

° 
° ° 

2200 

2208 
2216 
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2232 

2240 
2248 

2256 
2300 
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ไดใน 60 นาที ความเรว็เรือบนเสนน้ีจึงเปน 10.6 นอต น่ีคือความเร็วสัมพัทธของเรือเปา (Speed of 
Relative Movement : SRM) เม่ือคิดเทียบกับเรือเรา 
 ผลจากการพล็อตเราไดสิ่งที่ตองการทราบคือ จุดเฉียด (CPA) ซ่ึงมีระยะประมาณ 4.8 ไมลทะเล 
แบริง 004° ที่เวลา 2256, SRM และ DRM โดยไมตองพล็อตมากเทากับการพล็อตภูมิศาสตร เม่ือเรา
ตองการทราบวา เรือเปาจะผานหัวหรือทายเรือเราในระยะใกลที่สุดเทาใด สามารถทําไดโดยลากเสนจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก่ึงกลางกระดานหนไปตั้งฉากกับเสนการเคลื่อนที่สัมพัทธกับเรือเปา ระยะจากศูนยกลางไปยัง จุดตัด
ที่ตั้งฉากคือระยะที่ใกลที่สุดน่ันเอง สวนเรือเปาจะผานหัวหรือทายเรือเราน้ัน ใหลากเสนแสดง         
เข็ม/ความเร็วเรือ เราออกจากก่ึงกลางกระดานหนก็ทราบไดทันที 
 การแกปญหาการเคลื่อนที่สัมพัทธจําเปนตองใชไดอะแกรม 2 ชนิด ชนิดแรกคือการพล็อต
สัมพัทธที่อธิบายไปแลว อีกชนิดหน่ึง คือ การพล็อตสามเหลี่ยมความเร็ว ซ่ึงจะอธิบายในหัวขอตอไป 
แมวาทั้งสองไดอะแกรมไดนํามาใชรวมกันเพ่ือแกปญหาการเคลื่อนที่สัมพัทธก็ตาม แตตางก็เปนอิสระ

SCALE  1 : 1 

R 

         

M8 M7 M6 M2 

การเคลื่อนที่สัมพัทธ 

M4 M1 

CPA 

M5 M3 

M9 

รูปที่ 14 - 3 การพล็อตสัมพัทธ 
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ตอกัน การใชรวมกันเปนในลักษณะของการถายทิศทางเชนเดียวกับบนแผนที่เดินเรือ เคร่ืองมือ
ถายทอดทิศทาง คือ ไมบรรทัดขนาน หรือโปรแทกเตอร และเพ่ือปองกันความเขาใจผิดและสับสนใน
การพล็อต จึงไดกําหนดใหมีการลงอักษรกํากับที่ตางกันอยางเดนชัดในแตละไดอะแกรม คือ ใชอักษร
โรมันตัวพิมพเล็กสําหรับไดอะแกรมความเร็ว และตัวพิมพใหญสําหรับการพล็อตสัมพัทธ ในที่น้ีใช e 
แทนโลก r แทนเรือเรา และ m แทนเรือเปา 
 ไดอะแกรมการพล็อตสัมพัทธประกอบดวยจุดกําเนิดคงที่และเสนตรงอีก 1 เสน หรือมากกวาที่
เรียกวาเสนการเคลื่อนที่สัมพัทธ ในปญหาที่เก่ียวของกับการหลีกเลี่ยงเรือโดนกัน ใหเรือเราอยูที่จุด
กําเนิด และใหเรือลําอ่ืนเคลื่อนที่โดยคิดสัมพันธกับจุดน้ี จุดกําเนิดอยูที่จุดก่ึงกลางกระดานหนเสมอ 
 
สามเหลี่ยมความเร็ว 
 ถึงตอนนี้นักเรียนไดศึกษาวิธีการพล็อตสัมพัทธเพ่ือหาความเร็วสัมพัทธ ทิศทางการเคลื่อนที่
สัมพัทธของเปาและจุดเฉียดมาแลว แตเรายังคงตองการทราบคําตอบอ่ืนอีกคือเข็ม และความเร็วจริง
ของเปา คาเหลาน้ีหาไดจาก สามเหลี่ยมความเร็ว หรือ สามเหลี่ยมเวกเตอร  
 สามเหลี่ยมความเร็ว หรือเวกเตอร ประกอบดวยชุดของเสนตรง หรือเวกเตอร ที่มาประกอบกัน
เปนรูปสามเหลี่ยมภายใตเง่ือนไขที่เหมาะสมสอดคลองกัน เวกเตอรแตละเสนประกอบดวย หัว และ ทาย 
และมีอักษรกํากับแสดงใหทราบวาเปนเวกเตอรของอะไร เวกเตอรแตละเสนจะแทนทั้งทิศทางและ
ความเร็ว และทั้งสามเสนตองใหสเกลวัดระยะเดียวกัน หัวลูกศรจะตองลงกํากับไว เม่ือใดที่ทราบ
เวกเตอร 2 ดาน ก็จะหาเวกเตอรดานที่ 3 ไดเสมอ (รูปที่ 14 - 4) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

รูปที่ 14 - 4  สามเหลี่ยมเวกเตอรความเร็ว  
 
 ที่จุดศูนยกลางกระดานหนใชอักษร e แทนโลก เพ่ือเปนหลักอางอิงแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
อ่ืน เข็ม/ความเร็วจริงของเรือเราแทนดวยเวกเตอร er  เข็ม/ความเร็วเรือเปาแทนดวยเวกเตอร em 
ทิศทาง/ความเร็วการเคลื่อนที่สัมพัทธ (DRM/SRM) แทนดวยเวกเตอร rm อาจใชอักษรยอชวยจําไดวา 
rm = relative movement ทั้งน้ีเวกเตอรเข็มและความเร็วจริงทั้งหมดลากออกจาก e เสมอ  
 ขอสําคัญไมควรสับสนระหวางสามเหล่ียมความเร็วกับการพล็อตสัมพัทธ เพราะวาการพล็อต
สัมพัทธใชแทนทิศและระยะทาง แตสามเหลี่ยมความเร็วใชแทนทิศทางและความเร็ว เม่ือพล็อต 2 ดาน

m 

r 

e 
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ของเวกเตอรใด ๆ ลงในสามเหลี่ยมความเร็วแลว ยอมหาดานที่ 3 ของสามเหลี่ยมไดเสมอ ซ่ึงทําให
ทราบคําตอบของ ทิศทาง/ความเร็ว ที่ตองการทราบ 
 
การใชสามเหลี่ยมความเร็ว และการพล็อตสัมพัทธ 
 กรรมวิธีแกปญหาการเคลื่อนที่สัมพัทธ โดยใชการพล็อตสัมพัทธประกอบกับสามเหลี่ยม
ความเร็ว ไดแสดงใหเห็นในตัวอยางตาง ๆ ตอไปน้ี 
 
ตัวอยางที่ 14 - 2  รูปที่ 14 - 5 เรือเราแลนเข็ม 020° ความเร็ว 10 นอต เวลา 2312 เรดารจับเปาไดใน
แบริง 337° ระยะทาง 16.0 ไมลทะเล 
หา ระยะทางและเวลาของ CPA เข็ม/ความเร็วเรือเปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  รูปที่ 14 - 5  สามเหลี่ยมความเร็ว และการพล็อตสัมพัทธ 

SCALE  2 : 1 
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วิธีทํา  เลือกใชสเกล 2 ตอ 1 ในการพล็อตจุดแรกอยูในแบริง 337° ระยะ 16.0 ไมล กําหนดเปน M1 ซ่ึง
อยูที่วง 8 เน่ืองจากเรือเรามีความเร็ว 10.0 นอต จึงใชสเกล 2 ตอ 1 เชนกัน โดยขีดเสน er แทน
เวกเตอรของเข็ม/ความเร็วเรือเรา การพล็อตตอเน่ืองใชขอมูลจากตาราง 
 
 

เวลา แบริง ระยะทาง (ไมลทะเล) 
2312 337° 16.0 
2324 342° 15.0 
2336 348° 14.0 
2348 354° 13.3 
0000   002°.5 12.6 
0012 011° 12.3 
0024 019° 12.2 

 
 
 จากแบริงที่ 3 สังเกตุเห็นวา แบริงเปลี่ยนคอนขางเร็ว และไมมีอันตรายจากการโดนกันขึ้น 
ตราบเทาที่เรือทั้งสองยังคงรักษาเข็มและความเร็วคงที่ การพล็อตแบริง 019° เวลา 0024 แลวลากเสน
ตอแตละจุดก็พอเพียงพอใหไดคําตอบที่ตองการแลว ใหเสนตรงนี้คือเสน  วัดเสนตรงนี้จะได
ระยะสัมพัทธเทากับ 10.8 ไมล ซ่ึงเปนระยะทางที่เกิดขึ้นใน 72 นาที เม่ือคํานวณ จะไดความเร็วสัมพัทธ 
9 นอต (10.8/72 x 60) ตรวจสอบคําตอบโดยใชโนโมแกรม (รูปที่ 14 - 5) 
   ลากเสนเวกเตอร rm ความยาว 9 นอต ออกจากปลายหัวลูกศรเวกเตอรความเร็วเรือเราโดยให
ขนานกับเสน  และทิศทางไปดานขวา หัวลูกศรลงอักษร m ลากเสนเวกเตอร em ก็จะได
สามเหลี่ยมความเร็วที่สมบูรณ จากการวัดไดวาเรือเปาถือเข็ม 060°.5 ความเร็ว 13.8 นอต 
 หาจุดเฉียดโดยการทิ้งเสนตั้งฉากจาก e ไปตัดกับเสนการเคลื่อนที่สัมพัทธ ไดวาจุด
เฉียดอยูในแบริง 017°.5 ระยะทาง 12.2 ไมลทะเล การหาเลาที่เกิด CPA ทําไดดังน้ี คือ วัดระยะจาก M1 
มายังจุดเฉียดได 10.4 ไมลทะเล เน่ืองจากความเร็วสัมพัทธเปน 9 นอต ดังน้ันตองใชเวลา 69 นาทีใน
การเคลื่อนที่ระยะทางดังกลาว ฉะนั้นเวลาที่เกิด CPA คือ 0021 (2312 + 069) 
 
ปญหาความเร็วสัมพัทธเม่ือมีการปลี่ยนเข็ม 
 ปญหาที่กลาวมาแลวเปนตัวอยางเม่ือเรือเปาแลนผานหัวเรือเราดวย CPA ระยะ 12.2 ไมลทะเล 
ซ่ึงเรือทั้งสองผานกันไดอยางปลอดภัย ทั้งสองฝายไมจําเปนตองเปลี่ยนเข็มหรือความเร็วเพ่ือหลีกเลี่ยง
การโดนกัน แตปญหาที่จะกลาวถึงตอไปน้ีเปนกรณีที่ CPA อยูใกลกับเรือเรามากจนมีแนวโนมที่เรืออาจ
โดนกัน กรณีดังกลาวน้ีจําเปนตองมีการสั่งเปลี่ยนเข็มหรือความเร็วที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะ
ดังกลาว 

 M1 - M2 

 M1 - M2 

 M1 - M2 
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ตัวอยางที่ 14 - 3  ในรูปที่ 14 - 6 เรือเราแลนเข็ม 200°ความเร็ว 14 นอต เรดารจับเปาไดในแบริง 212° 
ระยะ 20.0 ไมลทะเล พล็อตกระดานหนดวยสเกล 2 : 1 ลงจุดแรกน้ีดวยอักษร M1 ขอมูลจากเรดารแสดง
วาเปาเคลื่อนตัวไปทางซายอยางชาๆ ระยะคอย ๆ บีบเขาหาเรือเรา 10 นาทีตอมาเปาอยูในแบริง 
211°.5 ระยะ 18.2 ไมลทะเล และนาทีที่ 20 แบริง 211°ระยะ 16.3 ไมลทะเล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14 – 6  เรือเราเปลี่ยนเข็ม 

 

 ขอมูลขางตนเพียงพอในการนํามาใชหา CPA ถาเรือทั้งสองยังคงรักษาเข็มและความเร็วเดิม 
ลากเสนการเคลื่อนที่สัมพัทธผานทั้งสามจุด และลากเสนใหเฉียดจุด e เห็นไดวา CPA นอยกวา 2 ไมล
ทะเลเล็กนอย  
 ผูบังคับการเรือตกลงใจวาตองการใหเรือเราเฉียดเปาในระยะ 4 ไมลทะเล จึงสั่งเปลี่ยนเข็มไป
ทางขวาโดยทันที เข็มที่สั่งหาไดมาดังน้ี คือ ขั้นแรกหาเข็มและความเร็วของเปากอนโดยลากเสน er 
แทนเวกเตอร เข็ม/ความเร็วเรือเราขณะปจจุบัน วัดระยะทางสัมพัทธที่เรือเปาเดินใน 20 นาทีได 3.6 

e R 

 M1 
 
 

M2 

10 

20 r 

m 

M3 

r1 

SCALE  2 : 1 
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ไมลทะเล คํานวณความเร็วสัมพัทธได 10.8 นอต ลากเสนความเร็วสัมพัทธ rm ใหขนานกับเสนทางการ
เคลื่อนที่สัมพัทธ M1 - M2  ลากเสน em ไดคําตอบวาเรือเปาถือเข็ม 160°ความเร็ว 5 นอต 
 ในการหาเข็มใหมใหลากเสนจาก M2 ไปสัมผัสกับวงระยะ 4 ไมลทะเล (วงที่ 2) กําหนดใหเปน
เสน ซ่ึงเปนทิศทางสัมพัทธใหม  จาก m ที่ปลายเวกเตอร  เข็ม/ความเร็วเปา  ลากเวกเตอร
ความเร็วสัมพัทธใหมใหขนานกับเสนทางการเคลื่อนที่สัมพัทธใหมน้ี จุดที่เวกเตอรความเร็วสัมพัทธตัด
กับวงความเร็ว (14 นอต) เปนตัวกําหนดเข็มใหม คือ 206° 
 จากการพล็อตหลงัเปลี่ยนเข็มใหมแลว เห็นไดวาเรือเปาจะผานเรือเราในระยะ 12.3 ไมลทะเล 
 
สถานการณเรืออาจโดนกัน เปาเปลี่ยนเข็ม 
 ปญหาน้ีตองการเพียงการพล็อตสัมพัทธเทาน้ัน ซ่ึงจากน้ีไปควรมีความรูและเขาใจหลักการ
แกปญหาการเคลื่อนที่สัมพัทธเปนอยางดีแลว ปญหาตอไปนี้ไดแสดงการพล็อตภูมิศาสตรเอาไวดวย 
โดยพล็อตไวดานลางการพล็อตสัมพัทธ เพ่ือชวยขจัดความสับสนที่บางคนอาจมีอยู 
 
ตัวอยางที่ 14 - 4  ในรูปที่ 14 - 7 เรือเราแลนเข็ม 350°ความเร็ว 12 นอต ที่เวลา 00 นาทีมีเปาปรากฏ
ในเรดารแบริง 308° ระยะ 20 ไมลทะเล ผานไป 10 นาที ระยะปดเขามาเปน 16.5 ไมลทะเล แบริงคง
เดิม การพล็อตตอมาแสดงใหเห็นวาแบริงเปาเปลี่ยนไปทางซาย ที่ 20 นาทีแบริงเปาได 303° ระยะ 14 
ไมลทะเล เขียนเสนทางการเคลื่อนที่สัมพัทธใหม ใหพล็อตโดยใชขอมูลจากตาราง (ในทางปฏิบัติตองใช
ขอมูลตอเน่ืองมากกวาน้ี 
 
 

เวลา แบริง ระยะ 
00 (M1) 
10 (M2) 
20 (M3) 
35 (M4) 
50 (M5) 

63.5 (M6) 

308° 
308° 
303° 
300° 
290° 
170° 

20.0 
16.5 
14.0 
8.8 
3.7 
1.7 

 
หา  1. เข็ม/ความเร็วเปาระหวาง 00 - 10 นาที 
      2. เปามีการเคลื่อนที่อยางไรที่เวลา 10 นาที 
      3. CPA 
      4. เวลาเกิด CPA 
 

 
 

 M2 - M3
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รูปที่ 14 - 7 เรือเปาเปลี่ยนเข็ม 
 
วิธีทํา  1. สรางสามเหลี่ยมความเร็ว erm ที่ปลายเวกเตอร er ลากเสนเวกเตอร rm ขนาน M1 - M2 ได
ความเร็วสัมพัทธ 21 นอต (M1 - M2 = 3.5 ไมลทะเล ภายใน 10 นาที) เขียนเวกเตอร em ไดวาเรือเปา
เข็ม 094° ความเร็ว 14.5 นอต 
 2. เขียนความเร็วสัมพัทธใหมออกจาก r คือ rm2 ใหขนานกับ M1 - M2 ไดความเร็วสัมพัทธ 
16.8 นอต ลากเวกเตอร em2 ไดวาเปาเปลี่ยนเข็มไปทางขวาเปน 120° และลดความเร็วเปน 6.4 นอต 
 3. ใชเสนการเคลื่อนที่สัมพัทธ M2 - M5 เปนหลักในการเขียนเวกเตอร rm ดวยความยาวเดิมใน
ขอ 2 ซ่ึงทับกับเวกเตอร rm เดิมพอดี แสดงวาเรือเปากลับเขาถือเข็มเดิม 094° ความเร็ว 14.5 นอต ที่
เวลา 20 นาที 
 4. ลากเสนตรงจาก e ไปตั้งฉากเสน M3 - M5 ได CPA ที่ 1.2 ไมลทะเล ในบริง 217°.5 

SCALE  2 : 1 
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 5. วัดระยะสัมพัทธจาก M3 ไปยัง CPA ไดระยะ 14 ไมลทะเล ความเร็วสัมพัทธ 21 นอต ระยะนี้
ใชเวลา 40 นาที ดังน้ัน CPA จะเกิดขึ้น ณ นาทีที่ 60 (40 + 20) 
 ในทางปฏิบัติควรพล็อตโดยใชขอมูลมากจุดกวาน้ี โดยเฉพาะระหวาง M2  - M3 

 

การเคลื่อนที่สัมพัทธเม่ือทั้งเรือเราและเรือเปาเปลี่ยนเข็ม 
 ปญหาแบบน้ีคอนขางซับซอน ตองใชขอมูลจากเรดารนํามาพล็อตการเคลื่อนที่ของเปาอยาง
ตอเน่ือง เม่ือคาดวาจะมีการโดนกันของเรืออยางแนนอน ถาไมมีการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด 
 
ตัวอยางที่ 14 - 5  ในรูปที่ 14 - 8 เรือเราแลนเข็ม 000° ความเร็ว 10 นอต เรดารจับเปาไดในแบริง 
029° ระยะ 20 ไมลทะเล จึงเริ่มจับเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  14 - 8 เรือเราและเรือเปาเปลี่ยนเขม็  

SCALE 2 : 1 
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  พล็อตตําบลที่สัมพัทธ M1 เปนจุดแรก 10 นาทีตอมาแบริงยังคงที่ แตระยะปดเขามาเปน 16.7 
ไมลทะเล หาเข็มและความเร็วเรือเปาไดความเร็วสัมพัทธ 19.8 นอต  (3.3 ไมลทะเล ใน 10 นาที) 
ทิศทางสัมพัทธ 209° จากสามเหลี่ยมความเร็ว หาความเร็วเปาได 12 นอต  เข็มเปา 233° ที่เวลา 20 
นาทีแบริงยังคงเปน 029° ระยะปดเขามาเปน 13.4 ไมลทะเล (M3) ผูบังคับการเรือสั่งเปลี่ยนเข็มทันทีไป
ทางขวาเปน 020° สงผลทําใหเสนทางการเคลื่อนที่สัมพัทธเปลี่ยนไปทันที เขียนเสนแสดงการเคลื่อนที่
สัมพัทธใหมออกจาก M3 โดยใหขนานกับดาน r1m ของสามเหลี่ยมความเร็วใหม er1m 
 เห็นไดชัดเจนวา การที่เรือเราเปลี่ยนเข็มไปทางขวาทําใหแบริงเปลี่ยนไปทางซาย ซ่ึงตรวจสอบ
ไดโดยการพล็อต r1m ในทิศทางการเคลื่อนที่สัมพัทธใหม ในทิศทางน้ีลากเสนผาน e ไดวา CPA มี
ระยะหางจากเรือเรานอยกวา 2 ไมลทะเลเล็กนอย 
 เม่ือเรือเราเขาสูเข็มใหม 020° ปรากฏวาเรือเปายังคงปดระยะเขาหาเราดวยแบริงเดิม แสดงวา
เรือเปามีการเปลี่ยนเข็มเชนกัน และคาดวาใชความเร็ว 12 นอตเทาเดิม  เข็มที่เปลี่ยนใหมยังคงมุงตรง
มายังเรือเรา จึงตองหาเข็มใหมของเปา 
 เขียนสามเหลี่ยมความเร็วใหมให er1 เปนเวกเตอรความเร็ว 10 นอต ซ่ึงแทนเข็มและความเร็ว
เรือเรา ลากเสนความเร็วสัมพัทธ r1m1 ขนานกับทิศทางของการเคลื่อนที่สัมพัทธที่ยังเหมือนเดิมน้ี จุด
ปลายของเสนที่ m1 หาไดจากการตัดวงระยะ 12 นอตดวยแบริง 217° ซ่ึงเปนเข็มใหมของเปา และเรือ
ทั้งสองยังคงอยูในเข็มชน 
 การพล็อตภูมิศาสตรในรูปที่ 14 - 8 ชวยใหเห็นภาพสถานการณไดชัดเจนขึ้น ในตอนนี้ผูบังคับ
การเรือตัดสินใจหันเรือหลบอีกคร้ัง โดยเม่ือเรือเปาปดระยะเขามาเปน 9.8 ไมลทะเล แบริง 029° 
ความเร็ว 21.7 นอต  ในนาทีที่ 30  สั่งเปลี่ยนเข็มเปน 080° ความเร็ว 10 นอต  เม่ือเรือเปาใชเข็มและ
ความเร็วเดิม ไดวา CPA มีระยะ 4.4 ไมลทะเลในแบริง 327° 
 
ปญหาการเคลื่อนที่สัมพัทธเม่ือเรือเราถูกแซง 
 ปญหาลักษณะดังกลาวน้ีเกิดขึ้นอยูเสมอในทะเล 
 
ตัวอยางที่ 14 - 6  ในรูปที่ 14 - 9  เรือเราแลนเข็ม 320° ความเร็ว 10 นอต ที่ 00 นาทีเรดารจับเปาได
ในแบริง 201° ระยะ 16 ไมลทะเล และจับเปาไดตอเน่ืองตามขอมูลในตาราง 
 

เวลา (นาที) แบริง ระยะ (ไมลทะเล) 
00 (M1) 201° 16 
10 (M2) 202° 14 
20 (M3) 204° 12 
25 (M4) 203° 10.9 
30 (M5) 202° 9.7 
35 (M6) 200° 8.5 

 



เดินเรือ พลเรือโท จรินทร บุญเหมาะ                                                                                     การเคลื่อนที่สัมพัทธ  หนา 270 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14 - 9 เรือเราถูกแซง 
 
 นาทีที่ 20 ตนหนหาเข็มและความเร็วเปาดวยขอมูลขางตน ไดระยะทางสัมพัทธ M1 - M3 เทากับ 
4.1 ไมลทะเล เปนระยะทางที่เรือเดินไดใน 20 นาที ความเร็วสัมพัทธ 12.3 นอต ทิศทางสัมพัทธเทากับ 
012° ดวยขอมูลที่วาน้ีขีดเวกเตอร rm ขีดเวกเตอรเรือเปา em ไดเข็ม 349° ความเร็ว 20 นอต 
 อยางไรก็ตาม แบริงเปาหลังจากนั้นเปลี่ยนไปในทิศตรงกันขาม ซ่ึงถาเรือเรายังคงรักษาเข็มและ
ความเร็วเดิมแลว แสดงวาเรือเปาตองมีการเปลี่ยนเข็มหรือความเร็วหรือมิฉะน้ันก็เปลี่ยนทั้งสองอยาง 
หลังขอมูลในนาทีที่ 20 ไดทําการพล็อตหาเข็มและความเร็วใหมของเรือเปา ไดความเร็วสัมพัทธ 14.8 
นอต ใชบรรทัดขนานหาทิศสัมพัทธได 033° ดวยขอมูลดังกลาวน้ีพล็อตเสนเวกเตอรความเร็วสัมพัทธ
ใหม rm1 ไดวาเปาในขณะนี้เข็ม 005° ความเร็ว 20 นอตเทาเดิม  
 สวนที่เหลือคือการหา ระยะทาง แบริง และเวลาที่เกิด CPA โดยยืดเสน M3 - M6 ออกไป ซ่ึงไป
สัมผัสกับวงระยะ 2 ไมลทะเล ณ แบริง 123° เรือเปาจะถึง CPA ในนาทีที่ 68 (M3 - CPA = 11.8 ไมล
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ทะเล) ความเร็วสัมพัทธเทากับ 14.6 นอต ซ่ึงระยะทาง 11.8 ไมลทะเล ที่ความเร็ว 14.6 นอต ใชเวลา 
48 นาที ดังน้ัน 48 + 20 (M3) = 68 นาที   
 
สถานการณเรืออาจโดนกันเรือเราหยุดลอยลํา 
 ปญหาดังกลาวน้ีเกิดขึ้นเม่ือผูนําเรือตัดสินใจหยุดลอยลํา และสังเกตการณเคลื่อนที่ของเรือเปา 
 
ตัวอยางที่ 14 - 6  รูปที่ 14 - 10 เรือเราแลนเข็ม 145° ความเร็ว 10 นอต เรดารจับเปาไดในแบริง 220° 
ระยะ 18 ไมลทะเล และเริ่มทําการพล็อตสัมพัทธที่ M1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14 - 10 สถานการณเม่ือเรืออาจโดนกันเรือเราหยุดลอยลํา 
 

 สถานการณตอมาปรากฏวาระยะปดเขามาเร่ือย ๆ โดยแบริงคงที่ หลังนาทีที่ 17 ระยะใกลเขา
มาเปน 14 ไมลทะเล แบริงคงเดิม นาทีที่ 34 หลังการจับเปาไดคร้ังแรก ระยะเปาลดเหลือ 10 ไมลทะเล
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ที่จุด M3  จึงจําเปนที่จะตองตัดสินใจกระทําการอยางใดอยางหนึ่งโดยฉับพลัน ทั้งน้ีการเปลี่ยนเข็มไป
ทางขวาน้ันอาจไมทําใหพนจากปญหาที่กําลังเกิดขึ้น ดังนั้นจึงควรเลือกหนทางปฏิบัติดวยการหยุด
เคร่ืองจักรใหญทั้งหมด แลวถอยหลังเต็มตัวจนกระทั่งเรือพนจากสถานการณที่จะโดนกัน  การปฏิบัติ
ตามที่กลาวมานี้ ในขั้นแรก ใหหาเข็มและความเร็วเรือเปา หาทิศทางการเคลื่อนที่สัมพัทธดวยการพล็อต
ตําบลที่ของเรือเปาอยางตอเน่ือง ตามเสน M1 - M3 ไดทิศสัมพัทธ 040° ระยะทางสัมพัทธที่เปาเดินได 
คือ เสน M1 - M3 ซ่ึงยาว 8 ไมลทะเล คํานวณความเร็วสัมพัทธได 14 นอต ดวยขอมูลน้ีขีดเสนเวกเตอร 
er เขียนสามเหลี่ยมความเร็ว erm  จากเวกเตอร em ไดวาเปาเข็ม 080° ความเร็ว 15 นอต  
 ขั้นตอไปหาแบริงและระยะของเปาในนาทีที่ 39 ซ่ึงเปนเวลา 5 นาทีหลังจากเรือเราหยุดน่ิง (ใน
ตัวอยางน้ีสมมุติใหเรือหยุดน่ิงไดในระยะเวลาที่สั้น โดยไมมีการเคลื่อนตัวไปขางหนา) ในขณะนี้เรือจอด
น่ิงอยูในน้ํา การพล็อตจึงเปนแบบภูมิศาสตร มากกวาเปนการพล็อตแบบสัมพัทธ จาก M3 ซ่ึงเปนตําบล
ที่เปาในนาทีที่ 34 ขีดเสนตรงในทิศ 080° ซ่ึงเปนเข็มเรือเปา มีความเร็ว 15 นอต ดังนั้นใน 5 นาทีจึง
เดินทางไปได 1.25 ไมลทะเลตามเสนดังกลาว และเรือเปาไปอยู ณ ตําบลที่ M4 โดยอยูในแบริง 215° 
ระยะ 9.2 ไมลทะเลจากเรือเรา 
 ในนาทีที่ 39 ผูบังคับการเรือตัดสินใจเดินทางตอไปดวยเข็มเดิม แตทวาลดความเร็วเหลือ 6 
นอต และตองการประเมินวาเรือเปาจะอยูหางหัวเรือเราไปเทาใดขณะแลนตัดกัน จึงกลับไปดูที่
สามเหลี่ยมความเร็ว เวกเตอรเปา em ยังคงเหมือนเดิมเน่ืองจากไมมีการเปลี่ยนเข็มหรือความเร็ว 
เวกเตอรเรือเรา er ยังคงอยูในทิศทางแตส้ันลงอยูที่ความเร็ว 6 นอต ใหเสนเวกเตอรใหมน้ีเปน er2 ขีด
เสน r2m ก็จะไดทิศทางและความเร็วใหมของการเคลื่อนที่สัมพัทธ  ลากเสนจาก M4 ของนาทีที่ 39 
ออกไปใหขนานเสน r2m  เสนน้ีจะไปตัดเข็มของเรือเราที่ระยะหาง 3.2 ไมลทะเล ซ่ึงจะเปนระยะหางเม่ือ
เรือเปาวิ่งตัดหนาเรือเรา  
 
การพล็อตหลายเปาพรอมกัน 
 ในการเดินเรือใกลชายฝง เรือเราอาจจับไดหลายเปาบนจอเรดารในขณะเดียวกัน ตัวอยาง
ตอไปน้ีแสดงใหเห็นการพล็อต 2 เปาซ่ึงปรากฏบนจอเรดารในเวลาเดียวกัน 
ตัวอยางที่ 14 - 7  ในรูปที่ 14 - 11 เรือเราแลนเข็ม 000° ความเร็ว 8 นอต ที่เวลา 00 นาทีเรดารจับเปา
ไดในแบริง 280°.5 ระยะ 10 ไมลทะเล และนาทีที่ 43 จับไดอีกหน่ึงเปา ในแบริง 070° ระยะทาง 11 ไมล
ทะเล และไดขอมูลเปาตอเน่ืองตามตาราง 
                         เปา M                                                         เปา M' 
   เวลา (นาที)    แบริง      ระยะ (ไมลทะเล)              เวลา (นาที)    แบริง    ระยะ (ไมลทะเล) 
        00           280°.5         10                               43            070°           11 
        30           286°            7.7                              62            072°           8.1 
        45           291°            6.5                              76            074°           6.3 
        61           300°            5                                94             080°          3.8   
        87           313°            4                                103           090°           2.5  
        105         336°            3.2 
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รูปที่ 14 - 11 การพล็อตหลายเปาพรอมกัน 
 
 จากตารางขอมูลเปา M และ M' ทําการพล็อตอยางตอเน่ืองเปนแนวเสน M1 - M6 และ M'1 - M'5 
เห็นไดอยางชัดเจนวาเรือทั้งสองลําจะแลนผานกับเรือเราโดยไมมีการโดนกัน สามเหลี่ยมเวกเตอร
ความเร็วสําหรับทั้งสองเปาสรางขึ้นโดยใชเวกเตอรความเร็วเรือเราเปนหลัก 
 เขียนเวกเตอรไดวาเรือเปา M ถือเข็ม 030° ความเร็ว 10 นอต (ระยะทางสัมพัทธ M1 - M6 ยาว 
8.6 ไมลทะเล ใชเวลา 105 นาที ไดความเร็วสัมพัทธ 5 นอต) 
  เขียนเวกเตอรไดวาเรือเปา M' ถือเข็ม 298° ความเร็ว 9 นอต (ระยะทางสัมพัทธ M'1 - M'5 ยาว 
8.5 ไมลทะเล ใชเวลา 60 นาที ไดความเร็วสัมพัทธ 8.5 นอต) 
 ขั้นตอไปใหหาระยะทางและเวลาที่เกิด CPA กับเรือเปาทั้งสอง โดยการลากเสนไปตั้งฉากกับ
เสน M1 - M6 และ M'1 - M'5 ที่ลากตอยาวออกไป ไดคําตอบ 
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เปา M เกิด CPA ที่เวลา 114 นาที ระยะหาง 3.1 ไมลทะเลจากเรือเรา 
 เปา M' เกิด CPA ที่เวลา 117 นาที ระยะหาง 1.2 ไมลทะเลจากเรือเรา 
 ทั้งน้ีในทางปฏิบัติควรมีการพล็อตเปา โดยใชขอมูลแบริงและระยะทางใหมากกวาที่แสดงไวใน
ตารางตามตัวอยางขางตน  
 
ปญหาการเดินทางไปจุดนัดพบ 
 ปญหาน้ีเปนเรื่องปกติกรณีที่เรือเราตองมุงตรงไปยังเรือที่ตองการความชวยเหลือ หรือกรณีของ
เรือตรวจการณในกองทัพเรือตองการตรวจคนเรือตองสงสัย ซ่ึงในกรณีที่วาน้ีไมไดใชขอมูลจากเรดาร 
 
ตัวอยางที่ 14 - 8 ในรูปที่ 14 - 12 เรือเราไดรับการขอความชวยเรือทางวิทยุจากเรือ A โดยการแจง
ตําบลที่และระบุวาเรือดังกลาวจะรักษาเข็ม 090° ความเร็ว 6 นอต  
 จากการพล็อตลงในแผนที่พบวาเรือ A อยูในแบริง 030° ระยะ 200 ไมลทะเล จากตําบลที่ของ
เรือเรา และเรือของเราใชความเร็วเดินทางสูงสุดได 20 นอต 
ตองการหา  1. เข็มเดินทางไปยังเรือ A โดยใชเวลานอยที่สุด 
                2. ใชเวลาเดินทางเทาไรในการเดินทางถึงเรือ A 
 ตัวอยางตอไปน้ีเปนการประยุกตใชปญหาการเคลื่อนที่สัมพัทธ กับสถานการณที่เรือตองประสบ 
ทั้งนี้การพล็อตมีลักษณะแตกตางจากกรณีตัวอยางที่ผานมา กลาวคือใหเรือเปา A อยูที่จุดศูนยกลาง
กระดานหนแทนที่จะเปนเรือเรา และจุดที่วาน้ีคือจุดหมายปลายทางของเรือเราที่ M2 ในสามเหลี่ยม
ความเร็ว ใหใชเวกเตอรเข็มและความเร็วของเรือ A เปนหลักในการหาเข็มของเรือเราเม่ือใชความเร็ว 20 
นอตเพ่ือเดินทางไปหาเรือ A  
 
วิธีทํา  พล็อตจุดตั้งตนเดินทาง M1 ในแบริง 210° ระยะ 200 ไมลทะเลจาก e โดยใชสเกล 20 : 1 พล็อต
เวกเตอรเรือ A เข็ม 090° ความเร็ว 6 นอต โดยใชสเกล 2 : 1 ทิศทางการเคลื่อนที่สัมพัทธจาก M1 ไปยัง 
M2(e)  คือ 030° พล็อตเวกเตอรการเคลื่อนที่สัมพัทธที่ขนานเสน M1 - M2  โดยลากออกจาก r ไปตัดกับ
วงความเร็วสัมพัทธ 20 นอต จุดตัดที่เกิดขึ้นคือจุด m 
 
ตอบ 1. เวกเตอร em แสดงเข็ม 045° สําหรับการเดินทางที่ความเร็ว 20 นอต เพ่ือไปยังเรือ A ที่ตองหา 
          ตอมา คือ ตองใชเวลาเทาใดในการเดินทางไปหาเรือ A เม่ือระยะทางสัมพัทธเทากับ 200 ไมล 
          ทะเล ดังน้ันความเร็วสัมพัทธ rm เทากับ 16.3 นอต ดังน้ัน 
       2. เวลาที่ตองใชในการเดิน ทางไปยังเรือ A เทากับ 12.3 ชั่วโมง 
 จากการพล็อตทั้งหมดที่ผานมานี้สามารถใชหาขอมูลอ่ืน ๆ ไดอีก ตัวอยาง เชน เรือเราเดินไปถึง
เรือ A คิดเปนระยะทางเทาใด คําตอบคือ ระยะทาง 246 ไมลทะเล ใชเวลา 12.3 ชั่วโมง ดวยความเร็ว 
20 นอต อีกคําถามหนึ่ง คือ เรดารเราจะจับเรือ A ในระยะ 20 ไมลทะเล  เม่ือเวลาเทาใด  คําตอบคือ
เรดารจะจับเปาไดราวชั่วโมงที่ 11 (180 ไมลทะเลดวยความเร็ว 16.3 นอต)   
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รูปที่ 14 - 12  การเดินทางไปยังจุดนัดพบ 
 

โจทยการเปลี่ยนสถานีเม่ืออยูในรูปขบวน 
 เปนปญหาที่พบอยูเสมอสําหรับเรือรบท่ีเดินทางเปนรูปขบวน และตองการเปลี่ยนสถานีใน
ระหวางการเดินทาง 
 
ตัวอยางที่ 14 - 9 รูปที่ 14 - 13 เรือเราอยูในขบวนเดินทาง ดวยเข็ม 020° ความเร็ว 12 นอต หางล้ํา
หนาเรือนํา 9 ไมลทะเล ผูคุมกระบวนเรือส่ังการใหเรือเราเปลี่ยนไปเขาสถานีซ่ึงอยูบีมซายของเรือนํา
ระยะหาง 7 ไมลทะเล  ขอมูลที่ใหไวตอไปน้ีใชประกอบการตัดสินใจในการเปลี่ยนสถานีใหเหมาะสมที่สุด 
 1. ทิศหรือการเคลื่อนที่สัมพัทธของเรือนําที่สมนัยกับเรือเรา 
 2. เข็มของเรือเราที่ความเร็ว 18 นอต 

M1 

 

M2 
 e R r 

m 

SCALE 
ความเร็ว  2 : 1 
ระยะทาง  20 : 1 
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 3. เข็มของเรือเราที่ความเร็ว 12 นอต 
 4. ความเร็วเรือเราเม่ือถือเข็ม 295° 
 5. ความเร็วเรือเราเม่ือถือเข็ม 350° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14 - 13  การเปลี่ยนสถานีเม่ืออยูในรูปขบวน 
 

วิธีทํา  (ก) เขียนเวกเตอรเรือนํา em ดวยเข็มจริง 020° ความเร็ว 12 นอต ลงตําบลที่ M1 และ M2 ดัง
วิธีการตอไปนี้ คือ แปลงแบริงสัมพัทธจากเรือนําใหเปนแบริงจริงดังที่ไดระบุไวขางตน คือ 020° 
เน่ืองจากใชเรือเราคือ M1 เปนจุดอางอิง ดังน้ัน แบริงกลับ 020° คือ 200° จากจุดศูนยกลางกระดานหน 
ดังน้ัน M1 จึงอยู ณ วงระยะที่ 9 ในทิศ 200° ในทํานองเดียวกัน M2 อยู ณ วงระยะที่ 7 ในทิศ 110° จาก
จุดศูนยกลางกระดานหน ดังน้ีแลวจึงได DRM ออกมา  

R 
e 

 

 

M1 

M2 

r1 

r2 

r3 

r4 

m 
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 (ข) เขียนเวกเตอร r1m ขนานกับ M1 - M2 เน่ืองจากวาทิศทางการเคลื่อนที่สัมพัทธลากจาก r ไป
ยัง m1 จึงตองหาวา r อยูที่ใด ลากกลับทาง rm โดยลากเสนออกจาก m ไปจนกระทั่งตัดกับวงความเร็ว 
18 นอต ดังน้ัน rm จึงอยูในทิศของ M1M2 ตามตองการ 
 (ค) เขียนสามเหลี่ยมความเร็วใหสมบูรณ โดยลากเสนเวกเตอร er1 จากจุดศูนยกลางไปยัง r1 

 (ง) เขียนเสนเวกเตอร er2 จากจุดศูนยกลางไปตัดกับเวกเตอร r1m ที่วงความเร็ว 12 นอต 
 (จ) เขียนเวกเตอร er3 ในทิศ 295° 
 (ฉ) เขียนเวกเตอร er4 ในทิศ 350° 
 
คําตอบ  ในรูปที่ 14 - 12 เห็นไดวา DRM คือ 058° เข็มที่ความเร็ว 18 นอต คือ 262° เข็มที่ความเร็ว 
12 นอต คือ 276° ความเร็วขณะถือเข็ม 295° คือ 8.8 นอต และความเร็วที่เข็ม 350° คือ 7.9 นอต จาก
ขอมูลที่ไดมาทั้งหมดนี้ สามารถนํามาเลือกใชเข็มและความเร็วที่ตองการ เพ่ือนําเรือเขาสถานีใหมได
ตามความประสงค  
 
การหาทิศทางและความเร็วลมจริง 
 กระดานหนสามารถนํามาใชหาทั้งความเร็ว (แรง) และทิศทางจริงของลมที่พัดมายังเรือ โดยใช
สามเหลี่ยมความเร็ว ในสามเหลี่ยมที่วาน้ีเวกเตอร er ใชแทนเข็มและความเร็วเรือเรา เวกเตอร rw ใช
แทนทิศทางและความเร็วสัมพัทธของลม หรือ ลมปรากฏ (Apparent Wind) และเวกเตอร ew ใชแทน
ทิศทางและความเร็วลมจริง 
 ในขั้นแรกใหพล็อตเวกเตอร er จากน้ันพล็อตเวกเตอร rw โดยลากเสนจาก r ไปตามทิศทางที่
ลมปรากฏพัดไป ความยาวของ rw แทนความเร็วของลมปรากฏ เวกเตอรที่สาม ew แทนทิศทางและ
ความเร็วของลมจริง ทั้งน้ี ลมจริง คือแรงและทิศทางจริงจากที่ลมพัดมา เชนลมทิศ 090° คือลมพัดมา
จากทิศตะวันออกและพัดไปทางทิศ 270°(090°+ 180°= 270°) โดยพิจารณาจากจุดคงที่ใดๆ บนผิวโลก 
 ลมปรากฏ (Apparent Wind) คือ แรงและทิศทางสัมพัทธจากที่ซ่ึงลมพัดมา โดยอานจากเรือที่
กําลังเคลื่อนที่ ลมนี้สามารถแสดงเปนทิศจริงไดเชนกัน 
 
 ตัวอยางที่ 14 - 10 รูปที่ 14 - 14 เรือกําลังเดินดวยเข็ม 030° ความเร็ว15 นอต ในขณะนั้นอานทิศจริง
ของลมปรากฏไดวาพัดมาจากทิศ 062° ความเร็ว 20 นอต 
ตองการหา ทิศทางและความเร็วจริงที่ลมพัดมา 
 
วิธีทํา เขียนสามเหลี่ยมความเร็วโดยใชสเกล 2 : 1 เขียนเวกเตอร er แทนเข็มและความเร็วเรือเรา จาก 
r เขียนเสนเวกเตอรความเร็วสัมพัทธ rw ในทิศทาง 242° (ทิศลมปรากฏ 062° + 180°) ดวยความยาว 
20 นอต ที่ปลายเวกเตอรลงอักษร w ลากเสน ew เม่ือกลับเวกเตอรแลว (290°.5 - 180° = 109°.5) ได 
 
ตอบ ทิศทางและความเร็วลมจริง คือ ทิศ 109°.5 ความเร็ว 10.8 นอต   
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รูปที่ 14 - 14  การหาทิศทางและความเรว็ลมจริง 
 
การใชกระดานหนแกปญหาเก่ียวกับกระแสนํ้า 
 เม่ือเรารูทิศทางและความเร็วกระแสน้ําแลว เปนการงายที่จะใชกระดานหนชวยในการหาเข็มที่
จะใชถือทายที่ความเร็วใด ๆ และยังบอกความเร็วเรือเหนือพ้ืนทองทะเลอีกดวย 
 ในตัวอยางตอไปน้ี er แทนเวกเตอรทิศทางและความเร็วกระแสน้ํา เวกเตอร em แทนเสนทาง
ตั้งใจ (ITR) ของเรือเราและความเร็วเหนือพ้ืนดิน (SOG) และ เวกเตอร rm แทนเข็มที่ใชถือทายและ
ความเร็วเรือที่แลนในน้ํา เพ่ือใหถึงจุดหมายตามเวลา 
 
ตัวอยางที่ 14 - 11 รูปที่ 14 - 15 กําหนด ITR เข็ม 285° ความเร็ว 10 นอต  กระแสน้ําทิศ 240° 
ความเร็ว 2 นอต 
ตองการหา  เข็มที่ใชถือทาย และความเร็วที่สั่งจักร เพ่ือใหเรือไปตาม ITR  

e R 

r 

w 

SCALE  2 : 1 
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รูปที่ 14 - 15  การแกปญหาเก่ียวกับกระแสน้ํา 
 
วิธีทํา  ขั้นแรกเขียนเวกเตอรกระแสน้ํา er ตามรูปที่ 14 - 15 (เสนทึบ) ตอไปเขียนเวกเตอร em แทน 
ITR ในทิศ 285° 
ตอบ  เวกเตอร rm แทนเข็มที่ใชส่ังถือทายคือ 294°.5 และสั่งจักรความเร็ว 8.6 นอต ซ่ึงทําใหเรือเดินไป
ตาม ITR ทิศ 285° ดวยความเร็วเหนือพ้ืนดิน 10 นอต 
 มีปญหาในลักษณะเดียวกัน คือ  เม่ือตองการใหเรือเดินไปตามเสนทางและความเร็วที่กําหนด 
อีกทั้งรูทิศทางและความเร็วกระแสน้ํา และตองการทราบความเร็วเรือเหนือพ้ืนดิน (SOG) เปนเทาใด 
 
 

SCALE 1 : 1 
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ตัวอยางที่ 14 - 12 รูปที่ 14 - 15 กระแสนํ้าทิศ 070° ความเร็ว 4 นอต ITR เข็ม 180° ดวยความเร็ว 12 
นอต 
ตองการหา  เข็มที่สั่งถือทายเพ่ือใหเรืออยูบน ITR และความเร็วเรือเหนือพ้ืนดิน (SMG) 
วิธีทํา พล็อตเวกเตอรกระแสน้ํา er ในทิศ 070° ความเร็ว 4 นอต จาก e เขียนเวกเตอร ex ในทิศ 180° 
โดยไมตองกําหนดความยาว ใช r เปนจุดศูนยกลางเขียนสวนโคงรัศมี 12 นอตไปตัดกับเสน ex ที่จุดตัด
ลงอักษร m ลากเสน rm เปนเวกเตอรแสดงเข็มที่ใชในการถือทาย โดยอยูในทิศ 198° วัดความยาวจาก 
e ไปยังจุดตัดได 10 นอต ซ่ึงเปนความเร็วที่เรือเดินไปเหนือพ้ืนดิน (SOG) 
 
หมายเหต ุ  

ในการแกปญหาเก่ียวกับลมและกระแสน้ําน้ัน พึงระลึกไวเสมอวาคําวาทิศทางลมและทิศทาง
กระแสนํ้ามีนัยตรงกันขามกันกลาวคือ ทิศทางลมหมายถึงทิศที่ลมพัดมา เชน ทิศลม 180° หมายถึงลมที่
พัดมาจากทิศใต แตถาเปนทิศทางกระแสนํ้าหมายถึงทิศที่นํ้าไหลไป กลาวคือ ทิศนํ้า 180° หมายถึงน้ํา
ไหลไปยังทิศใต ดังน้ันในการใชกระดานหนแกปญหาเก่ียวกับลม เม่ือทราบทิศของลมใหกลับทิศ
เสียกอนเขียนเสนเวกเตอรลงไปโดยการบวกดวย 180° เชน ลมทิศ 020° ใหพล็อตเวกเตอรลงในทิศ 
200°(020° + 180° = 200°) ในทางกลับกันเม่ือไดคําตอบจากการเขียนเวกเตอร ใหกลับทิศกอนจึงจะได
ทิศลมที่ถูกตองโดยการลบออก 180° เชน ไดผลเปน 200° คําตอบสุดทายคือ 020°(200° - 180°= 020°) 
สําหรับกรณีของกระแสน้ําการพล็อตใหเปนไปตามเลขทิศที่ระบุตามปกติ 
 ทั้งนี้เพ่ือชวยใหมองเห็นภาพทั้งสองกรณีขางตนอยางชัดเจน สามารถใชเคร่ืองชวยดังน้ี คือ 
กรณีของลมใหดูจากศรลมของเครื่องวัดลมจะเห็นไดวาหัวลูกศรชี้ไปทางที่ลมพัดมาเสมอ สวนกรณีของ
กระแสนํ้าใหดูจากวัตถุลอยน้ําขางเรือ จะเห็นไดวาวัตถุลอยไปทางที่นํ้าไหลไปเสมอ หรืออาจใชวลีชวย
การจําดังน้ี คือ ลมพัดมา นํ้าไหลไป   
 
สรุป 
  กระดานหนคืออุปกรณสําหรับนํามาใชแกปญหาการเคลื่อนที่สัมพัทธระหวางเรือเรา และเรืออ่ืน
ที่อยูบริเวณใกลเคียง ดวยการพล็อตตําบลที่ของเปาที่สัมพัทธกับเรือเรา การพล็อตประกอบดวย 2 สวน
ที่นํามาใชประกอบกัน คือ การพล็อตการเคลื่อนที่สัมพัทธ และการพล็อตสามเหลี่ยมเวกเตอร หรือ
สามเหลี่ยมความเร็ว ในการพล็อตสัมพัทธใหหมายเปาดวยอักษร M1, M2, M3 … โดยแตละจุดพล็อตลง
ดวยแบริงและระยะทางจากจุดศูนยกลางกระดานหนซึ่งแทนเรือเรา สวนการพล็อตสามเหลี่ยมความเร็ว
ใหเขียนออกจากจุดศูนยกลางกระดานหนเชนกัน โดยให er แทนเข็มและความเร็วเรือเรา rm แทน
ทิศทางและความเร็วสัมพัทธ และ em แทนเข็มและความเร็วเรือเปา 
 การใชกระดานหนสามารถนํามาใชแกปญหาเก่ียวกับการเคลื่อนที่สัมพัทธไดหลากหลาย เชน 
การหา CPA การเดินทางไปยังจุดนัดพบ การหาเข็มและความเร็วเรือเพ่ือเขาสถานีใหมในการเดินทาง
เปนขบวน และการหาทิศทางและความเร็วจริงของลมหรือกระแสนํ้า เปนตน  
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บทที่ 15 อุปกรณการเดินเรือ 

คํานํา 
 ดังที่กลาวมาแลววาการเดินเรือเปนทั้งศาสตรและศิลปเพ่ือที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางสมบูรณนัก
เดินเรือจึงตองเปนทั้งนักวิทยาศาสตร และนักปฏิบัติในขณะเดียวกัน ในบทนี้จะอธิบายใหทราบถึงอุปกรณ
การเดินเรือหลัก ๆ ที่นักเดินเรือจําเปนตองใชขณะปฏิบัติการเดินเรือ เชน อุปกรณที่ใชในการพล็อต แสดง
ทิศ วัดระยะทาง วัดความเร็ว หยั่งนํ้า ตรวจอากาศ และอุปกรณปลีกยอยอ่ืน ๆ 

เครื่องมือพล็อต 
 เคร่ืองมือพล็อตที่สําคัญ และใชบอยที่สุดในปฏิบัติการเดินเรือ คือ ปากคีบ วงเวียน บรรทัด
ขนาน และ ไมสามเหลี่ยม เปนตน เหลาน้ีเปนอุปกรณพ้ืนฐานที่ใชในการเดินเรือ 
 ปากคีบ (Dividers) เครื่องมือน้ีใชสําหรับการวัดระยะทาง และแบงเสนตรงออกเปนสวนเทา ๆ กัน
มีสวนประกอบ คือ ขาสองขางปลายขางหน่ึงแหลม ปลายตรงขามยึดติดกันดวยสลักเปนขอพับกางเขา 
ออกได ดวยชวงหางตั้งแตระยะศูนย เม่ือปลายแหลมชิดกัน และหางสูงสุดเทาใดขึ้นอยูกับความยาวขาของ 
ปากคีบน้ัน ระยะที่กางออกจะอยูคงที่ไมเคลื่อนดวยความฝดที่ขอพับเม่ือติดปลายขาขางหน่ึงดวยดินสอ 
หรือปากกา ปากคีบน้ีก็จะกลายเปน วงเวียน นําไปใชเขียนวงกลม หรือสวนโคงของวงกลมได 
 ปากคีบใชสําหรับการวัดระยะบนแผนที่ วัดพิกัดจุด ถายพิกัดจุด สําหรับวงเวียนใชสําหรับเขียน
ระยะที่เรือหางจากวัตถุลงบนแผนที่ โดยใชระยะหางน้ันเปนรัศมีวงกลม สวนโคงน้ี คือ วงระยะตําบลที่ 
(Distance Circle of Position) ระยะนี้ไดมาจากเรดาร สเตดิมิเตอร หรือการคํานวณ ทั้งน้ีนักเดินเรือตอง
ฝกใชปากคีบใหคลองแคลวดวยมือขางเดียวเพ่ือวามืออีกขางจะไดใชจับดินสอเพื่อเขียน หรือทําหนาที่อ่ืน 
ผูที่คุนเคยกับการใชตะเกียบจะฝกไดไมยากนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 รูปที่ 15 - 1 ปากคีบ (Dividers) และ วงเวียน (Compasses) ขวา 
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การใชปากคีบใหจับดวยมือขวาหรือซายตามถนัด น้ิวชี้และหัวแมมือจับประคองตอนบนสวนใกล
บานพับ น้ิวชี้และน้ิวกลางหนีบขาปากคีบดานนอกตัว น้ิวนางและนิ้วกอยหนีบขาปากคีบดานใกลตัว 
เม่ือตองการวัดระยะทางในชวงไมเกินความกวางปากคีบ ใชน้ิวนางและนิ้วกอยประคองขาปากคีบดาน
ใกลตัวปกลงไปเบา ๆ ตรงจุดตั้งตน จากน้ันใชน้ิวชี้กับน้ิวนางถางขาปากคีบดานนอกตัวออกจนปลายไป
จรดจุดอีกขางหนึ่ง นําไปทาบกับสเกลละติจูด/ลองจิจูดเพ่ือวัดระยะทางหรือหาคาพิกัดของจุดตาม
ตองการ (รูปที่ 15 - 2 ดานซาย)  ในกรณีเสนที่ตองวัดระยะทางมีความยาวเกินกวาความกวางปากคีบ 
ใหแบงระยะทางออกเปนหนวย (เชนหนวยละ 10 ไมลทะเล) โดยวัดระยะทางเปนหนวยจากขอบละติจูด
กอน จากน้ันใชน้ิวหัวแมมือน้ิวชี้และน้ิวกลางจับสวนหัวของปากคีบวัดระยะทางเปนตอน ๆ โดยการ
พลิกปากคีบสลับขางตอเน่ืองจนสุดความยาว (รูปที่ ดานขวา) นําจํานวนครั้งแตละหนวยที่วัด
ไดมารวมกัน ไดระยะทางยาวโดยรวมทั้งเสน (ดูรูปที่ 3 - 11 ประกอบ) สําหรับการเขียนสวนโคงของวง
ระยะบนแผนที่ดวยวงเวียนก็ใชวิธีการทํานองเดียวกันกับที่อธิบายมานี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15 - 2 วิธีจับปากคบี (ซาย) และวธิกีารวัดระยะทางดวยปากคบี (ขวา) 
 

บรรทัดขนาน (Parallel Ruler) เปนเคร่ืองมือใชสําหรับ  ถายเสนขนาน  ใชหาทิศทางของ
เสนตรงบนแผนที่ ใชขีดทางเดินเรือ และใชในการหาหรือถาย พิกัดของจุดบนแผนที่ มีสวนประกอบคือ 
บรรทัดคูหน่ึงวางขนานกัน เชื่อมตอกันดวยคานเล็ก ๆ คูหน่ึงขนานซึ่งกันและกัน และยึดติดกับแตละ
บรรทัดดัวยหมุดตรึงที่ปลายคานทั้งสองขาง ดวยลักษณะการประกอบดังกลาว เม่ือแยกบรรทัดใหหาง
จากกันเทาใดก็ตาม บรรทัดคูน้ีจะขนานกันเสมอ จึงสามารถใชบรรทัดขนานทาบเสนตรงใด ๆ บนแผนที่ 
เม่ือคืบบรรทัดน้ีหางออกไปจากเสนเดิม ขีดเสนลงที่ขอบบรรทัด จะไดเสนตรงที่ขนานกับเสนเดิมเสมอ 
 ในการหาทิศของเสน หรือเข็ม ทําไดโดยการนําบรรทัดขนานไปทาบลงบนเสนตรงนั้นแลวคืบ
บรรทัดออกไปหา วงเข็ม (Compass Rose) ที่พิมพบนแผนท่ี โดยใชขอบบรรทัดผานจุดศูนยกลางวง
เข็มดูที่ขอบวงเข็มก็จะทราบทิศหรือเข็มของเสนตรงนั้น ไมบรรทัดขนานน้ี ถาเปนแบบที่ขอบบรรทัด

 15 - 2 
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พิมพองศาของทิศไวแลวสามารถใชหาทิศโดยเทียบกับเสนเมริเดียนใกลเคียงไดโดยตรงเลยไม
จําเปนตองคืบไปหาวงเข็มกอน ขณะคืบบรรทัดขนานตองกดใหม่ันคง มิฉะน้ันอาจขยับตัวทําใหเสนที่
ถายไมขนาน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15 - 3 บรรทัดขนาน 
 

ไมบรรทัดขนานอีกชนิดหน่ึงซ่ึงเปนที่นิยมใชเชนกัน คือ บรรทัดขนานลอเลื่อน เปนบรรทัดชิ้น
เดียว สรางดวยโลหะหรือพลาสติก แนวกึ่งกลางบรรทัดมีลอ 2 ลอขนาดรัศมีเทากัน วางตัวหางกัน
พอสมควรตามความยาวบรรทัดทําใหกลิ้ง และเลื่อนบรรทัดไดในทางดานยาวของบรรทัด เม่ือใชงานเอา
บรรทัดไปทาบกับเสนตรง แลวเลื่อนบรรทัดไปดวยลูกลอ บรรทัดที่เลื่อนไปจะวางตัวขนานกับเสนเดิม
เสมอ ทําใหสามารถถายเสนขนานได บรรทัดน้ีใชสะดวก ความถูกตองสูง มีโอกาสขยับขณะเคลื่อนตัว
นอยกวาบรรทัดขนานชนิดแรก ขอควรระวังขณะใช คือ ถาเรือโคลงมากบรรทัดอาจเลื่อนจากโตะแผนที่ 

 
 

  
 
 
 
 

รูปที่ 15 - 4 บรรทัดขนานลอเลื่อน 
 
 นอกจากบรรทัดขนานแลว ไมสามเหลี่ยม (Triangle) ลักษณะทํานองเดียวกันที่ใชในงานเขียน
แบบยังเปนที่นิยมนํามาใชงานในการถายเสนขนาน และทําหนาที่อ่ืน ๆ แทนบรรทัดขนานได เม่ือใชงาน
ตองมีไมสามเหลี่ยมหน่ึงคู อันแรกใชทาบลงบนเสนที่จะถายเสนขนาน แลวนําไมสามเหลี่ยมอีกอันหน่ึง
มาแนบขอบของไมสามเหลี่ยมอันแรก เพ่ือเปนแนวนําในการเล่ือนไมสามเหลี่ยมอันแรก โดยนัยน้ีการใช
งานก็จะเปนทํานองเดียวกับบรรทัดขนานทุกประการ 
  

ตัวบรรทัด ลอเล่ือน 

ปุมจับ ปุมจับ 

ปุมจับ 

บรรทัด 
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รูปที่ 15 - 5 ไมสามเหลี่ยม 
 

บรรทัดขนานกล (Drafting Machine) เปนอุปกรณอีกชนิดหน่ึงที่นํามาใชในการถายเสนขนาน 
ถาโตะแผนที่มีขนาดใหญพอแลว เคร่ืองมือชนิดน้ีเหมาะสมที่สุดสําหรับการนํามาใชงานแทนบรรทัด
ขนาน หรือไมสามเหล่ียม เพราะใหความสะดวกและถูกตองสูงกวา บรรทัดขนานกลมีสวนประกอบ คือ 
ปลายขางหน่ึงยึดอยูกับขอบโตะแผนที่ดวยเกลียวยึด จากจุดยึดน้ีมีแขนยื่นออกไปเปนขอพับสองทอน  
มีจุดหมุนอยูที่จุดยึดแหงหน่ึง และที่ขอพับอีกแหงหน่ึงตอจากขอพับไปยังปลายแขน มีจานองศา
ประกอบอยู และมีบรรทัดซ่ึงรวมศูนยกลางกับจานองศาติดไวดวยตัวบรรทัดน้ีสามารถปรับใหขยับตาม
ทิศที่ตองการได เม่ือล็อกบรรทัดแลวไมวาจะขยับไปมาอยางไร ทิศใด บรรทัดน้ีก็จะรักษาแนวทิศทาง
เดิมเสมอ จึงสามารถใชบรรทัดขนานกลน้ีในการถายเสนขนาน หรือพล็อตไดอยางสะดวก 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15 – 6 บรรทัดขนานกล 

แผนที่ 

โตะแผนท่ี 

บรรทัดขนานกล 

ลูกบิดล็อก 
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 โปรแทกเตอร (Protactor) เปนเคร่ืองมือใชสําหรับวัดมุมบนแผนที่เพ่ือหาทิศหรือมุมของเสนตรง
ที่กระทํากับเมริเดียน รูปทรงมีทั้งแบบวงกลม หรือแบบครึ่งวงกลม ทําดวยโลหะ หรือพลาสติก ที่ขอบ 
โปรแทกเตอรแบงเปนขีดยอยขององศาตั้งแต 0° ถึง 360° 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

รูปที่ 15 - 7 โปรแทกเตอร 
  
 โปรแทกเตอรสามขา (Three - Arm Protactor) และ เคร่ืองพล็อตตําบลที่ (Station Pointer) ใช
สําหรับพล็อตตําบลที่ เรือแนนอนโดยมุมสองมุมที่วัดไดจาก เคร่ืองวัดแดด (Sextant) รูปทรง
ประกอบดวยจานองศาประกอบกับ 3 ขายึดรวมกันที่จุดศูนยกลางจานองศา โดยขากลางตรึงอยูกับที่ อีก
สองขาที่เหลือสามารถขยับไปทางขวาและซายตามสเกลวัดมุมที่แบงออกเทา ๆ กัน เพ่ือใชตั้งคาสองงาม
มุมที่วัดไดจากที่หมาย 3 แหงเวลาเดียวกัน เม่ือนําเคร่ืองที่ตั้งมุมมาวางบนแผนที่จนขาทั้งสามพาดผาน
ที่หมายวัดมุมทั้งสามแหง จุดศูนยกลางของจานองศาคือตําบลที่เรือแนนอน 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 15 - 8 โปรแทกเตอรสามขา (ซาย) และ เคร่ืองพล็อตตําบลที่ (ขวา) 
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เครื่องมือวัด/คํานวณ ระยะทาง และความเร็ว 
 โดยปกติแลวหนวยวัดระยะมูลฐานในการเดินเรือ คือ ไมลทะเล แตบางครั้งก็มีการใชหนวยหลา 
ฟุต ฟาทอม และเมตร เชนกัน แตหนวยหลังน้ีใชวัดความลึก สวนหนวยไมลทะเลใชสําหรับวัดระยะทาง 
จากขอตกลงนานาชาติ กําหนดให 1 ไมลทะเล มีคา 1,852 เมตรพอดี และเม่ือเทียบเปนฟุตมี
คาประมาณ 6,076.11549 ฟุต สําหรับ 1 ไมลบกมีคา 5,280 ฟุต หรือ 1,609.344 เมตร 
 ความเร็ววัดในหนวย นอต (Knot) หรือ ไมลทะเลตอชั่วโมง สําหรับระยะส้ัน ๆ แลวในทาง
ปฏิบัติสามารถให 1 ไมลทะเลมีคา 2,000 หลา หรือ 6,000 ฟุต ซ่ึงใหความถูกตองเพียงพอในทางปฏิบัติ 
ระยะทาง ความเร็ว และเวลา สามารถนํามาสัมพันธกันไดโดยสูตร 
  ระยะทาง = ความเร็ว x เวลา 
 จากสูตรขางตน เม่ือทราบ 2 คาใด ๆ ยอมหาคาที่ 3 ไดเสมอ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 15 - 9 แผนคํานวณเดินเรือ 

 
ในปฏิบัติการเดินเรือมักตอมีการคํานวณหาคาใดคาหน่ึงจากสองคาที่ทราบอยูเสมอ และเพ่ือให

ความสะดวกในการคํานวณไดมีการจัดสราง แผนคํานวณเดินเรือ (Nautical Slide Rule) ขึ้นมาใชงาน 
แผนคํานวณนี้มีสวนประกอบ คือ แผนฐานสี่เหลี่ยมมีหลักหมุดตรงกลาง แผนวงกลมสวมอยูบนหลัก
หมุดตรงจุดศูนยกลางวงกลม ที่ขอบแผนวงกลมแบงเปนสเกลระยะซึ่งมีหนวยเปนหลาและไมลทะเล  
บนแผนวงกลมเจาะเปน 2 ชอง มีศรชี้กํากับชองหนึ่งแสดงเวลาเปนชั่วโมงและนาที ชองที่สองอยูใน
แนวตั้งฉากกับชองแรก แสดงความเร็วเปนนอต ตัวเลขแสดงเวลาและความเร็วน้ีพิมพอยูบนแผนฐานซึ่ง
อยูใตแผนวงกลม ระยะทาง ความเร็ว และเวลา ปรากฏที่ปลายศรของแตละคาจะสอดคลองกับสูตรที่
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กลาวมาแลวขางตนเสมอ ดังน้ัน เม่ือเราทราบ 2 คาใด ๆ เราก็สามารถจะใชแผนคํานวณนี้หาคา 3 ได
เสมอโดยหมุนแผนวงกลมใหลูกศรชี้ตรง 2 คาที่ทราบ แลวอานคาที่ตองการทราบจากลูกศรอันที่ 3 
 ในการวัดระยะหางจากที่หมายมายังเรือสามารถกระทําไดโดยใช เคร่ืองวัดแดด (Sextant) วัด
มุมด่ิงของวัตถุที่ทราบความสูง แลวนํามาคํานวณหาระยะหางของวัตถุไดโดยใชสูตร b = a Cot A 
 
 
 
 
  
 
 
 

รูปที่ 15 - 10 การใชเครื่องวดัแดดชวยหาระยะทาง 
 
 จากรูปที่ 15 - 10 ถึงแมวาผูวัดจะไมอยูที่ระดับซ่ึงทําใหมุม C เปนมุมฉากจริง ๆ ก็ตามแตในทาง
ปฏิบัติแลวเราคํานวณโดยใชสูตรสามเหลี่ยมมุมฉากไดโดยถูกตองพอเพียงในทางปฏิบัติและถือวาระยะ b
คือระยะหางจากเรือเราถึงวัตถุน้ัน 
 ล็อก (Log) เปนชื่อทั่วไปสําหรับใชเรียกอุปกรณวัดความเร็วเรือ โดยใชวัดความเร็วที่เรือแลน
ผานนํ้า หลักการที่ใชวัดความเร็วเรือมีหลายอยางดวยกัน คือ (1) การเหนี่ยวนําทางแมเหล็กไฟฟา    
(2) การเปลี่ยนแปลงความกดของน้ํา (3) การวัดความตานทานตอการเคลื่อนตัวของเรือ (4) ดวยใบพัด
วัดรอบหรือ (5) ความสัมพันธระหวางความเร็วเรือและรอบใบจักร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15 - 11 แผนล็อก (ซาย) และ ปาเตนทล็อก (ขวา) 
 

กอนที่จะพัฒนามาเปนล็อกยุคปจจุบันมีการใช แผนล็อก (Chip Log) และ ปาเตนทล็อก (Patent 
Log) ซ่ึงเปนอุปกรณซ่ึงใชมาตั้งแตยุคเรือใบโดยการลากทางทายเรือ ในปจจุบันน้ีความเร็วเรือเหนือพ้ืน
ทองทะเลนิยมหาดวยวิธี (1) วัดโดยตรงดวย Doppler Sonar Speed Log  (2) การวัดระยะทางระหวาง

b = a Cot A 
a  

b  

A  

c  

C  

B  
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ที่เรือแนนอน 2 คร้ัง แลวหารดวยเวลาที่ลวงไป  (3) หาผลลัพธของเวกเตอรระหวางความเร็วเรือที่แลน
ผานน้ําและความเร็วกระแสน้ํา 

 
อุปกรณหย่ังนํ้า 
  อุปกรณใชหยั่งนํ้ามี 2 แบบ คือ ด่ิง (Lead Line) และ เคร่ืองหยั่งนํ้าดวยเสียง (Echo Sounder) 
ด่ิง ประกอบดวยแทงตะก่ัวยาวหนักประมาณ 5 กิโลกรัมเรียก ลูกด่ิง ซ่ึงเจาะรูที่กนสําหรับใชอัดจาระบี
เม่ือจะใชตรวจลักษณะพื้นทองทะเลรวมกับการหยั่งนํ้าดวย แทงตะกั่วตอกับเชือกหรือเรียกวา สายด่ิง ที่
ทําปมเชือกหมาย ไวทุก ๆ 1 เมตร หางจากปลายลูกด่ิง 2 เมตรมี ไมลูกคลัก ผูกขวางสายด่ิงใชสําหรับ
ใหมือจับใหม่ันขณะจะทิ้งด่ิง นอกจากปมทุก ๆ หน่ึงเมตรแลว ยังมีหมายระยะใหอานคาสะดวกดังน้ี 
 ผาขาวที่ระยะ 5 เมตร 
 ผาดําที่ระยะ 15 เมตร 
 ผาแดงที่ระยะ 25 เมตร 
 ผาเขียวที่ระยะ 35 เมตร 
 และหนังเจาะรู 1, 2, และ 3 แฉก ที่ระยะ 10, 20, และ 30 เมตร ตามลําดับ สายด่ิงมาตรฐานมี
ความยาวทั้งสิน้ 1 เสน หรือ 40 เมตร ด่ิงน้ีใชวัดความลึกไดถูกตองแมนยําและไดผลดีเม่ือใชในเขตนํ้า
ตื้น และเรือใชความเร็วต่ํา หรือหยุดน่ิง 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 15 - 12 ด่ิงหยั่งนํ้า 
 

ไมลูกคลัก (2 เมตร) 

ลูกด่ิง 

รูใสจาระบี 

ผาขาว (5 เมตร) 

หนังเจาะรู 1 แฉก (10 เมตร) 

ผาดํา (15 เมตร) หนังเจาะรู 2 แฉก (20 เมตร) 

ผาแดง (25 เมตร) 

หนังเจาะรู 3 แฉก (30 เมตร) 
ผาเขียว (35 เมตร) 

หนังเจาะรู 4 แฉก (40 เมตร) 

หมายเหต ุรูปไมตรงตามสัดสวนจริง 



เดินเรือ พลเรือโท จรินทร บุญเหมาะ                                                                                       อุปกรณการเดินเรือ หนา 289 
 

เคร่ืองหยั่งนํ้าดวยเสียง  (Echo Sounder) วัดความลึกของน้ําดวยหลักการแพรของเสียงในน้ํา 
โดยเฉลี่ยเสียงมีความเร็วในน้ําทะเลประมาณ 1,500 เมตร/วินาที ดังน้ัน ถาเราสงเสียงลงในน้ํา แลวจับ
เวลานับตั้งแตเสียงแพรลงไปในน้ํา กระทบพ้ืนทองทะเล และสะทอนกลับมาถึงจุดกําเนิดเสียงอีกคร้ัง ก็
จะทราบความลึกของน้ํา ณ จุดน้ันไดจากความสัมพันธในสมการ 

ความลึก (d) = ความเร็วเสียงในน้ํา (v) x คร่ึงหน่ึงของเวลาที่เสียงใชเดินทางไปกลับ (t / 2) 
 
 

  
 
 
  
 
 
 

รูปที่ 15 - 13  การหยั่งนํ้าดวยเสียง 
 
สวนประกอบหลัก ๆ ของเครื่องหยั่งนํ้าดวยเสียง คือ 

(1) ทรานสดิวเซอร (Transducer) ทําหนาที่ สง/รับ เสียง 
(2) สวนแสดงผลความลึก เปนกราฟ หรือตัวเลข 

              เคร่ืองหยั่งนํ้าดวยเสียงจะแสดงผลความลึกอยางตอเน่ืองตราบเทาที่ยังเดินเคร่ืองอยูโดย
ปรากฏเปนเสนลากบนกระดาษกราฟที่แบงเปนสเกลความลึกไวใหอานไดอยางสะดวก 
 
อุปกรณเก่ียวกับทิศทาง 
 อุปกรณที่ใชในการชี้ทิศหรือแสดงเข็มของเรือ คือ เข็มทิศ (Compass) ซ่ึงมีอยู 2 ชนิด คือ (1) เข็ม
ทิศแมเหล็ก  (Magnetic Compass) ใชหลักการของสนามแมเหล็กโลกในการชี้ทิศ และ (2) เข็มทิศไจโร 
(Gyro Compass) ชี้ทิศโดยใชหลักการหมุนตัวของลูกขาง หรือไจโรสโคป ทั้งน้ีเข็มทิศแมเหล็กชี้ทิศเหนือ
แมเหล็ก ซ่ึงตางจากทิศเหนือจริงดวยคาที่เรียกวา วาริเอชั่น (Variation) สวนเข็มทิศไจโรชี้ทิศเหนือจริง  
   อุปกรณที่ใชประกอบกับเข็มทิศ คือ วงแอซิมัท (Azimuth Circle) เปนเคร่ืองมือสําคัญใชในการ
แบริงวัตถุ หรือวัตถุทองฟา มีสวนประกอบ คือ วงแหวนโลหะที่ไมมีคุณสมบัติทางแมเหล็กมีขอบซ่ึง
ออกแบบใหสวมไดพอดีบนหนาปดเรือนเข็มทิศ และขยับใหหมุนไปมาโดยรอบได ขอบในมีขีดแบงเปน
องศาจาก 0° ถึง 360° ทิศทางตามเข็มนาฬิกาใชสําหรับวัดแบริงสัมพัทธของวัตถุ ตามแนว
เสนผาศูนยกลางที่ขอบ 2 ดาน ประกอบดวย หลักเล็งคูหน่ึง ขางหนึ่งเปนแผนโลหะเจาะรูเปนชองยาว
แนวด่ิง ยึดติดกับขอบวงแหวนดวยบานพับดานตรงขามเปนกรอบโลหะมีเสนหางมาขึงติดในแนวด่ิงให
จับหลักส้ัน 2 หลัก บนวงแหวนขยับไปมาจนไดที่ อานคามุมที่แบริงไดจากกระจกเงาใตแนวเสนหางมา
ซ่ึงสะทอนคามุมจากขอบแผนวงเข็มขึ้นมาใหอานไดเลย โดยมิตองละสายตาจากวัตถุ 

d = vt/2 
Transducer 

เสียงสะทอน 
เสียงสงลงน้ํา 
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ฟองระดับ 

ศูนยเล็งหลัง 

ศูนยเล็งหนา 

ปริซึม 

ชองส่ีเหล่ียม 

กระจกเงาติดบานพับ 

กระจกเงาดํา 

ปุมจับ 

ปุมจับ 

 ที่เสนเล็งดานวัตถุ (เสนหางมา) มีแผนกระจกทึบติดประกอบรวมบานพับอยู 1 แผน กระดกขึ้น
ลงในแนวดิ่งได แผนกระจกทึบน้ีใชสําหรับการแบริงดาว โดยขณะที่จัดแนวเสนเล็งตรงไปยังดาวใหปรับ
กระจกน้ีขึ้น-ลง จนกระทั้งเห็นเงาของดาวในกระจกทึบกอน แลวจึงอานคามุมแบริงของดาวนั้นจาก
กระจกใตเสนหางมา 
 ในแนวเสนผาศูนยกลางที่ตั้งไดฉากกับแนวเสนผาศูนยกลางของหลักเล็งแรกที่กลาวมาแลวจะมี
ชุดของอุปกรณแบริงอีกคูหน่ึง ใชสําหรับหาแอซิมัทของดวงอาทิตยโดยเฉพาะ โดยที่ขอบวงแหวนดาน
หน่ึงมีปริซึมแบบ 45° ติดอยูกับโครงโลหะ ที่โครงโลหะซึ่งหุมปริซึมอยู มีชองเล็ก ๆ ไวสําหรับรับ
แสงอาทิตยที่สะทอนมาจากกระจกเงาที่ติดตั้งอยูที่ขอบวงแหวนดานตรงขามแสงอาทิตยที่ตกลงบนชอง
เล็กน้ี จะหักเหในปริซึม และปรากฏเปนขีดแสงสั้น ๆ บนขอบแผนเข็มที่อยูดานใต 
 ในการหาแอซิมัทของดวงอาทิตย ตองขยับใหกระจกเงาซึ่งติดอยูกับบานพับรับแสงอาทิตยใน
มุมพอดีที่แสงสะทอนจะพุงตรงไปยังชองเล็ก ๆ ที่ปริซึมอยูพอดี ตัวเลขที่ขีดแสงสั้น ๆ ตกลงทาบบน
ขอบแผนเข็มก็คือแอซิมัทของดวงอาทิตย 
 บนวงแอซิมัทมีระดับฟองอากาศ 2 อัน อยูที่ฐานเสนหางมา 1 อัน และที่ฐานปริซึม 1 อัน ระดับ
น้ีจึงอยูในแนวตั้งฉากซึ่งกันและกัน ขณะทําการแบริง ตองแตงใหฟองอากาศทั้งสองอยูในแนวก่ึงกลาง
หลอดเสียกอนจึงคอยอานคาแบริง เพ่ือวาวงแอซิมัทจะไดอยูในแนวระดับ ทําใหคาแบริงถูกตองสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15 - 14  วงแอซิมัท 
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เข็มใบ (Pelorus) เปนอุปกรณอีกชนิดหน่ึงที่ใชสําหรับแบริงวัตถุ ทิศหลักที่ใชอางอิงการวัดมุม
ของเข็มใบ คือ เสนหัวเรือ แบริงที่วัดไดโดยเข็มใบ เปนแบริงสัมพัทธซ่ึงตองนําไปรวมกับทิศหัวเรือ
เสียกอน จึงจะไดแบริงจริง หรือแบริงแมเหล็ก 
 เข็มใบมีสวนประกอบ คือ แผนเข็ม แบงมุมที่ขอบระหวาง 000° ถึง 360° สามารถปรับหมุน
และล็อกใหตรงเสนหัวเรือดวยทิศใด ๆ ก็ไดตามตองการ แผนเข็มติดตั้งอยูบนเรือนเข็มดวยสลักที่จุด
ศูนยกลางแผนเข็ม ที่ จุดศูนยกลางนี้ยังประกอบไปดวยกานเล็งแบบศูนยปนวางตัวในแนว
เสนผาศูนยกลาง ดานหนึ่งเปนแผนโลหะเจาะเปนชองยาวในแนวดิ่ง ดานตรงขามเปนเสนหางมาการ 
แบริงก็ทําในแบบเดียวกันกับการแอซิมัทที่ไดอธิบายมาแลว ตัวเรือนเข็มติดตั้งอยูกับวงกระดก 2 วง ที่
เสนผาศูนยกลางตั้งฉากกันเพ่ือใหตัวเรือนเข็มวางตัวในแนวระดับตลอดเวลา 
 การติดตั้งเข็มใบสามารถทําไดทุกแหงแลวแตความสะดวก แตทั้งนี้ตองใหเสนผาศูนยกลางเข็ม
แนว 000° - 180° วางตัวขนานกับแนวกระดูกงูเรือเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          รูปที่ 15 - 15  เข็มใบ 
 
 
 
 

 

 

อุปกรณตรวจอากาศ 
 บารอมิเตอร (Barometer) เปนอุปกรณสําหรับวัดความกดบรรยากาศ ซ่ึงเปนสารประกอบทาง
อุตุนิยมวิทยาที่อยูในความสนใจของนักเดินเรือ เน่ืองจากเม่ือความกดอากาศสูงอากาศจะดี แตถาความ
กดอากาศลดลงอยางกะทันหัน แสดงถึงการเขามาของพายุในไมชา 
 บารอมิเตอรมี 2 แบบ คือ แบบ ปรอท  (Mercurical Barometer) ซ่ึงประกอบดวยหลอดแกว
บรรจุปรอท ปลายบนปด ปลายลางเปด และคว่ําลงในอางปรอทเพ่ือใหปรอทสัมผัสกับบรรยากาศ     
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บนหลอดแกวเปนขีดสเกลแสดงความกดอากาศตลอดความยาว ความสูงลําปรอทท่ีตรงกับขีดใดแสดง
ความกดบรรยากาศขณะนั้น ปกติแลวความกดอากาศ 1 บรรยากาศ เทากับลําปรอทสูง 760 มิลิเมตร 
หรือ 29.92 น้ิว หรือ 1013.2 เฮกโตปาสกาล (มิลลิบาร) 

 แอนีรอยดบารอมิเตอร (Aneroid Barometer) เปนบารอมิเตอรอีกชนิดหน่ึง แตใชหลักการวัด
ความกดอากาศตางจากบารอมิเตอรชนิดแรก กลาวคือแทนที่จะใชลําปรอทเปนตัวกลางในการวัดความ
กดบรรยากาศ กลับใชตลับลูกฟูกโลหะที่สูบอากาศออกบางสวน ตลับน้ีไวตอการเปลี่ยนแปลงของความ
กดอากาศมาก คือ ยุบตัวเม่ือความกดสูง และโปงออกเม่ือความกดลดลง การยุบโปงน้ีสงตออาการไปยัง
คานที่สงอาการตอไปยังเข็มชี้ ซ่ึงกระดิกไปมาบนหนาปดที่แบงสเกลบอกความกดไวดวยหนวยนิ้วหรือ
มิลลิเมตรของลําปรอท และเฮกโตปาสกาล 
 แอนีรอยดบารอมิเตอรเปนที่นิยมใชในเรือ เน่ืองจากมีขนาดกะทัดรัด สะดวกในการเลือกตําบลที่
ติดตั้งในเรือ ราคาประหยัด และไมมีผลกระทบเนื่องจากการโคลงเคลงของเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15 - 16  บารอมิเตอรแบบปรอท (ซาย) และแบบแอนีรอยด (ขวา) 

สเกลความกด 
หนวยเฮกโตปาสกาล สเกลเวอรเนียร 

ระดับปรอท 

ลูกบิดปรับเวอรเนียร 

วงรักษาระดับ 

ลูกบิดปรับคาแกบารอมิเตอร 

อางปรอท 
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อุณหภูมิของอากาศวัดโดยใช เทอรโมมิเตอร (Thermometer) ซ่ึงเปนหลอดแกบรรจุดวยปรอท 
หรือแอลกอฮอล ปลายบนปดปลายลางเปนกระเปาะบรรจุของเหลวที่ใชเปนตัวกลางในการวัดอุณหภูมิ 
และปดผนึกไมใหของเหลวสัมผัสกับอากาศ ตามความยาวของหลอดแกวแบงเปนสเกลวัดอุณหภูมิ      
มีหนวยวัดเปน ฟาเรนไฮท (Fahrenheit) หรือ เซลเซียส (Celsius) แบบฟาเรนไฮท จุดนํ้าแข็งของน้ําอยู
ที่ 32° จุดเดือด 212° แบบเซลเซียส จุดนํ้าแข็งของน้ําอยูที่ 0° จุดเดือด 100° เม่ืออุณหภูมิต่ํา           
ลําของเหลวจะลดต่ําลง และสูงขึ้นเม่ืออุณหภูมิเพ่ิมขึ้น  

แปลงคาอุณหภูมิระวาง 2 หนวยวัดกลับไปมาไดจากความสัมพันธ 
   C/5 = (F – 32)/9 

เม่ือ C = อุณหภูมิเปนองศาเซลเซียส, F = อุณหภูมิเปนองศาฟาเรนไฮท 
  

การวัดความชื้นสัมพัทธของบรรยากาศ จะใชเทอรโมมิเตอรชนิดธรรมดาคูหน่ึงอันหน่ึงเรียก
แบบ ตุมแหง ใชวัดอุณหภูมิปกติของอากาศ อีกอันเรียกแบบ ตุมเปยก เน่ืองจากที่กระเปาะหุมดวยผา
มัสลินที่ชุมนํ้าตลอดเวลา การหาความชื้นสัมพัทธทําไดโดยนําคาความตางระหวางอุณหภูมิจากกระเปาะ
ทั้งสองไปเทียบกับ ตารางความชื้นสัมพัทธ แลวอานคาความชื้นสัมพัทธที่สมนัยกับความตางของ
อุณหภูมิน้ันออกมาไดเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

รูปที่ 15 - 17  เทอรโมมิเตอร (ซาย) และ เทอรโมมิเตอรตุมเปยกตุมแหง (ขวา) 
 

 

ตุมเปยก 

ตุมแหง 

ภาชนะใสน้ํา 
ผามัสลิน 

ดานเหนือลม 
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การวัดความเร็วลมใช แอนีโมมิเตอร  (Anemometer) ซ่ึงเปนลูกถวย 3 ลูก หรือมากกวา
ประกอบกับแกนหมุนในแนวตั้งฉากดวยแขนที่ตอจากลูกถวย แตละแขนทํามุมกับแกนหมุนที่เปนจุด
ศูนยกลางรวมเทากัน ความเร็วที่ลมหมุนลูกถวยถูกแปลงเปนความเร็วลมที่แสดงผลบนหนาปดดวย
อาการทางกลไกหรือไฟฟา ความเร็วลมมีหนวยเปน นอต หรือ เมตร/วินาที การแสดงผลเปนไดทั้งแบบ
ตัวเลข หรือ แอนะล็อก พึงระลึกไวเสมอวาความเร็วลมที่วัดไดเปนขณะเรือวิ่ง จึงเปนความเร็วสัมพัทธที่
ตองนําเอาความเร็วเรือมารวมคํานวณเวกเตอรเสียกอน จึงจะไดความเร็วลมจริงออกมา ทิศทางลมวัด
ดวย ศรลม (Wind Vane) ทิศที่ไดเปนทิศสัมพัทธ และตองนํามาคํานวณเวกเตอรเสียกอน จึงไดทิศจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 15 - 18  เคร่ืองวัดทิศทางและความเร็วลม 

ปกิณกะอุปกรณ 
 นอกจากอุปกรณการเดินเรือที่กลาวมาแลว ยังมีอุปกรณปลีกยอยอ่ืน ๆ ที่นักเดินเรือตองใชเปน
ประจํา เชน ดินสอ ยางลบ แวนขยาย กลองสองตา ไฟฉาย นาฬิกาจับเวลา และนาฬิกาโครโนเมตรใช
บอกเวลากรีนิช เพ่ือการเดินเรือดาราศาสตร 
 กลองสองตา 
 ในการเดินเรือน้ันนายยามเรือเดินตองคอยเฝาระวังเหตุการณตาง ๆ ในบริเวณรอบเรือไปจนถึง
สุดขอบฟา ทั้งน้ีเพ่ือการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแกเรือ หรือการพิสูจนทราบวัตถุหรือที่หมายตาง ๆ
ที่อาจนํามาใชในการหาตําบลที่เรือแนนอนได ในการนี้อุปกรณการเดินเรือที่ชวยใหสามารถเห็นวัตถุใน
ระยะไกลไดดีขึ้นกวาการมองดวยตาเปลา คือ กลองสองตา (Binocular) ซ่ึงโดยพ้ืนฐานแลวคือกลอง
โทรทรรศน (Telescope) จํานวนสองกลองมาประกอบเขาดวยกันดวยบานพับ (รูปที่ 5 - 19) 

M/S 

5 

20 

30 

30 

150 

35 

210 

90 

60 300 

330 

270 

240 120 

10 

0 

0 

180 

15 

25 

ศรลม 

แอนีโมมิเตอร 

(ก) เซ็นเซอร (ข) สวนแสดงผล 

หนาปดแสดงความเร็วลม หนาปดแสดงทิศทางลม 
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รูปที่ 15 - 19 กลองสองตา 
องคประกอบ 

 กลองสองตามีองคประกอบหลักคือตัวกลองรูปทรงกระบอกสองชุดสําหรับประกอบเลนสซ่ึงมีอยู
สองคู คือ เลนสวัตถุ (Objective Lens) และ เลนสตา (Eyepiece Lens) ตัวกลองสรางขึ้นใหมีขนาด
กะทัดรัดพอเหมาะแกการใชงานดวยมือสองขางดวยการใชปริซึมชวยในการหักเหแสง และทําใหเลนส
วัตถุและเลนสตาไมจําเปนตองวางตัวอยูในแนวเสนตรงเดียวกันเชนเดียวกับกลองโทรทรรศนแบบ
ด้ังเดิม กลองทั้งสองประกอบกันดวยบานพับโดยให แนวเล็ง (Collimation) วางตัวขนานกันกลายเปน
กลองสองตา เลนสสวนที่สัมผัสกับอากาศของกลองเกือบทั้งหมดในปจจุบันจะไดรับการเคลือบดวยวัตถุ
ปองกันการสะทอนแสง ซ่ึงทําใหเม่ือมองเขาไปทางดานเลนสวัตถุแลวเห็นแสงสะทอนเปนสีแดง นํ้าเงิน 
หรือ เขียว ภายในตัวกลองที่มีคุณภาพสูงอาจบรรจุดวยกาซไนโตรเจนเพื่อปองกันความชื้นภายใน 
 คุณสมบัติของกลองสองตา 
 โดยปกติแลวกลองสองตาระบุคุณสมบัติดวยเลขคูหน่ึง เชน 7 x 50 หรือ 8 x 25 โดยพิมพเลข
ชุดน้ีลงบนตัวกลอง เลขตัวแรกแสดงกําลังขยายของกลองตัวน้ัน เชน 7 x หมายถึงเม่ือมองสิ่งใดดวย
กลองน้ันจะเห็นวัตถุน้ันใกลเขามาเปน 7 เทาของระยะจริง เลขตัวที่สองหมายถึงเสนผาศูนยกลางเลนส
วัตถุเปนมิลลิเมตรซึ่งสามารถนํามาใชคํานวณขนาดเสนผาศูนยกลางลําแสงที่ปรากฏดาน เลนสตา (Exit 
Pupil) ได เชน กลองชนิด 7 x 50 ใหขนาดเสนผาศูนยกลางลําแสงดานเลนสตาเทากับ 7.1 มิลลิเมตร 
(50/7 = 7.1) ซ่ึงเทากับขนาดมานตาคนที่เปดภายใตสภาวะอากาศที่แจมใส เห็นไดชัดวากําลังขยายที่
มากในขณะที่เลนสวัตถุมีขนาดคงที่ สงผลทําใหเสนผาศูนยกลางลําแสงดานเลนสตามีขนาดเล็กลง เชน 

เลนสวัตถุ 

เลนสตา บานพับ 
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กลองชนิด 8 x 50 ใหขนาด Exit Pupil เทากับ 6.25 มิลลิเมตร (50/8 = 6.25) ซ่ึงมีขนาดเล็กกวามานตา
คนปกติ เห็นไดวากําลังขยายที่เพ่ิมมากขึ้นมิไดชวยใหเห็นภาพไดดีขึ้นเสมอไปดวยเหตุผลดังที่กลาว 
 อน่ึงกําลังขยายที่เพ่ิมมากขึ้นนอกจากทําใหเห็นภาพวัตถุใกลเขามาแลวยังขยายความ
เคลื่อนไหวอ่ืน ๆ อีกดวย เชน การสั่นสะเทือนหรือการโคลงของเรือ หรือการที่ผูใชถือกลองไมน่ิง ส่ิง
เหลาน้ีทําใหเกิดการไหวหรือเขยาของภาพที่ปรากฏแกสายตา ดวยเหตุผลที่ผานมาแลวขางตน และจาก
การทดสอบพบวากลองสองตาที่เหมาะกับการใชงานบนเรือในทะเลคือกลองชนิด 7 x 50 เน่ืองจากมี
กําลังขยายที่พอเหมาะกับการใชบนเรือในทะเลโดยไมทําใหเกิดการไหวของภาพ อีกทั้งใหขนาด
เสนผาศูนยกลางลําแสงดานเลนสตาในขนาดใกลเคียงพอดีกับขนาดมานตาของคนตามปกติ 
 วิธีใชกลองสองตา 
 กลองสองตาเปนทัศนอุปกรณที่ชวยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรือ ดังน้ันจึงควรใชดวยความ
ระมัดระวังและดูแลรักษาใหถูกตอง การใชงานทุกคร้ังควรปฏิบัติใหเปนนิสัยในการใชสายคลองหอยกับ
คอไวทุกคร้ัง อยาเพียงถือไวดวยมือเทาน้ัน เน่ืองจากอาการโคลงของเรืออาจทําใหเกิดพลัดหลุดจากมือ
ทําใหกลองเสียหายจากการกระทบกระแทก ทั้งนี้เลนสที่มีการเคลื่อนแมเพียงเล็กนอยจะสงทําใหเกิด
ภาพซอนขาดความชัดเจน เม่ือไมใชงานใหเช็ดคราบเกลือที่อาจติดกลองออกดวยผาชุบนํ้าบิดหมาด ผ่ึง
ลมใหแหง ปดฝาครอบเลนสตา และเลนสวัตถุ แลวใสกลองเก็บกลอง นําเขาที่เก็บใหเรียบรอย 
 กลองสองตาสามารถปรับภาพที่อยูในระยะไกลใหเห็นใกลและชัดเจน ดวยการหมุนปรับแตงที่
เลนสวัตถุที่เรียกวาการ โฟกัส (Focus) ภาพ โดยทั่วไปแลวระบบโฟกัสของกลองสองตามีอยู 2 แบบ คือ 
แบบ โฟกัสเด่ียว (Individual Focus) และแบบ โฟกัสรวม (Center Focus)  โดยปกติแลวนักเดินเรือ
นิยมใชกลองชนิดโฟกัสเด่ียว เน่ืองจากมีคุณสมบัติในการปองกันความชื้นเขาไปในตัวกลองไดดีกวา
กลองแบบโฟกัสรวม อยางไรก็ตาม การใชกลองโฟกัสเด่ียวคอนขางใชเวลานานในการปรับความคมชัด
ของภาพ โดยผูใชตองกระทําดังน้ี หลับตาขวากอนแลวใชตาซายมองเลนสตาดานซายเล็งไปที่วัตถุซ่ึงอยู
ในระยะไกล หมุนปรับที่เลนสตาซายจนกระทั่งเห็นภาพคมชัดที่สุด จากน้ันหลับตาซายแลวใชตาขวา
มองเลนสตาดานขวา ทําในลักษณะเดียวกันกับตาซาย เม่ือไดภาพคมชัดทั้งสองตาแลวลืมตาทั้งสองขาง
มองผานกลองเล็งไปที่วัตถุจะไดความคมชัด และตองทําลักษณะเดียวกันน้ีทุกคร้ังกับการมองวัตถุที่อยู
ในระยะหางตางกัน สําหรับกลองชนิดโฟกัสรวมมีวิธีการดังน้ี คือ หลับตาขวากอนแลวใชตาซายมอง
เลนสตาดานซายเล็งไปที่วัตถุซ่ึงอยูในระยะไกล หมุนปรับที่ลอปรับโฟกัสตรงกลางกลองจนกระทั่งเห็น
ภาพคมชัดที่สุด จากน้ันหลับตาซายแลวใชตาขวามองเลนสตาดานขวา หมุนปรับเลนสตาขวาจนเห็น
ภาพคมชัด แลวลืมตาทั้งสองขางมองผานกลองเล็งไปที่วัตถุจะไดความคมชัด เม่ือมองไปยังวัตถุที่มี
ระยะหางตางกันใหปรับโฟกัสดวยลอปรับที่กลางกลองเพียงที่เดียวก็จะเห็นภาพไดชัดทั้งสองตาโดยไม
ตองทําการปรับแยกแตละตาใหม ซ่ึงการใชงานลักษณะนี้ใหความสะดวกมากกวากลองชนิดโฟกัสเด่ียว
 กลองสองตาบางชนิดยังออกแบบใหมีเข็มทิศแมเหล็กประกอบมาดวย ผูใชสามารถมองผาน
กลองไปยังวัตถุและเห็นแอซิมัทวัตถุในเวลาเดียวกัน ดังน้ันจึงสามารถใชกลองชนิดน้ีในการใชหาที่เรือ
แนนอนไดดวยวิธีการแบริงเข็มไขวได อยางไรก็ตาม การใชวิธีน้ีตองคํานึงความคลาดเคลื่อนเนื่องจาก
คาวาริเอชั่นและดิวิเอชั่นเชนกัน แตการใชบนเรือที่ไมใชเหล็กแลวคาดิวิเอชั่นก็ไมตองคํานึงถึง  
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แวนขยาย 

แผนที่เดินเรือประกอบไปดวยตัวอักษรและสัญลักษณตาง ๆ จํานวนมาก การอานแผนที่ดวยตา
เปลาบางครั้งอาจเห็นสิ่งตาง ๆ ที่กลาวน้ีไมชัด จึงตองใชแวนขยายชวยในการอาน แวนขยายที่ใชบน
โตะแผนที่ควรมีขนาดที่เหมาะสม คือ เสนผาศูนยกลางราว 10 เซนติเมตร มีดามจับขนาดความยาวหนึ่ง
กํามือ และกําลังขยาย 2 - 3 เทา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15 - 20  แวนขยาย 
 
 นาฬิกาจับเวลา 
 นาฬิกาจับเวลา  (Stop Watch) ใชสําหรับงานหลายอยาง เชน การพิสูจนทราบลักษณะไฟของ
เคร่ืองหมายทางเรือตาง ๆ ใชจับเวลาที่ลวงไปสําหรับการเคลื่อนตัวของเรือจากตําบลที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึง
เพ่ือหาความเร็วเรือ ใชเทียบเวลา ใชสําหรับการหาที่เรือแลนตรวจ เปนตน  
  
 
 
 
 
 
 
       รูปที่ 15 - 21  นาฬิกาจับเวลา 
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 ดินสอ ยางลบ 
 ดินสอเปนอุปกรณสําคัญที่ใชสําหรับการขีดเขียนลงบนแผนที่ หรือใชจดบันทึกตาง ๆ ที่
เก่ียวของกับการเดินเรือซ่ึงมีอยู 2 ชนิด คือ ดินสอไม และ ดินสอกด ในการใชควรเลือกไสดินสอที่มี
ความแข็งปานกลาง หรือชนิด HB ดินสอชนิดน้ีไมออนเกินไปจนทําใหเลอะเทอะเปรอะเปอนกระดาษ
แผนที่เม่ือทําการลบ และไมแข็งเกินไปจนกินลงไปในเนื้อกระดาษแผนที่เม่ือทําการขีดเข็ม 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15 - 22  ดินสอและยางลบ 
 
การใชดินสอไมควรเหลาใหแหลมเตรียมไวพรอมใชงานราวครึ่งโหล เพ่ือใหไมตองเสียเวลาเหลา

ในขณะที่ทํางานติดพันเชนการพล็อตหาที่เรือชายชายฝง ถาเปนไปไดควรหาดินสอกดมาไวใชงานโดย
เลือกขนาดไสดินสอเสนผาศูนยกลาง 0.5 มิลลิเมตร และเตรียมไสสํารองไวใหพอเพียง 

ยางลบควรเลือกใชชนิดแข็งปานกลางคอนขางออน ทําจากยางพาราสีขาว ซ่ึงชวยใหลบรอย
ดินสอออกจากแผนที่ไดสะอาดหมดจด และเห็นสวนที่ถูกลบออกไดชัดเจน 
 
ตุมทับกระดาษ 
 เปนกอนน้ําหนักสําหรับใชทับแผนที่ใหอยูกับที่ โดยเฉพาะแผนที่ซ่ึงเก็บโดยการมวน เพ่ือใหคลี่
แผออกสําหรับการทํางานไดสะดวก ดวยการวางทับไวที่มุมทั้งสี่ของแผนที่ 
 

 
 
      รูปที่ 15 - 23  ตุมทับกระดาษ 
 

 
สรุป 

อุปกรณการเดินเรือที่กลาวมาแลวทั้งหมด ถือเปนอุปกรณหลัก ที่นักเดินเรือตองใชอยูเสมอแต
มิไดหมายความวาจะมีอยูเพียงแคน้ี ยังมีอุปกรณการเดินเรืออ่ืน ๆ อีก เชน ที่ใชในการเดินเรือ       
ดาราศาสตร หรือเดินเรืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีรายละเอียดปลีกยอยมากมายตองแยกศึกษาตางหาก 

(ก) ดินสอไม 

(ข) ดินสอกด 
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บทที่ 16 บรรณสารการเดินเรอื 

คํานํา 
 การเดินเรือนอกจากตองมีส่ิงที่สําคัญอันขาดไมได คือ แผนที่ เข็มทิศ และอุปกรณเดินเรืออ่ืน ๆ 
แลว บรรณสารการเดินเรือ (Nautical Publication) ยังเปนสวนสําคัญที่ชวยใหการวางแผนการเดินเรือมี
ความสมบูรณ และปฏิบัติการเดินเรือมีความปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้น ทั้งยังชวยใหขอมูลสําคัญที่จําเปนตอง
ทราบตามเสนทางที่เรือเดินทางผานไป บรรณสารการเดินเรือมีรายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ ซ่ึงอาจไม
สามารถลงไวไดในแผนที่ หรือเปนเอกสารอางอิงใด ๆ ที่เก่ียวของกับการเดินเรือ 
 บรรณสารการเดินเรือ แบงประเภทออกไดตามชนิดของขอมูลที่บรรจุอยูในบรรณสารน้ัน 
ตัวอยางเชน หนังสือนํารอง ทําเนียบไฟและทุน มาตราน้ํา ทําเนียบวิทยุ ประมวลสากล และประกาศ
ชาวเรือ เปนตน สวนแผนที่เดินเรือน้ัน แมไมอยูในลักษณะรูปเลม แตก็อาจถือไดวาเปนบรรณสารการ
เดินเรือชนิดหน่ึงเชนกัน ในบทนี้กลาวถึงบรรณสารการเดินเรือที่นอกเหนือไปจากแผนที่เดินเรือเทาน้ัน 
 
หนังสือนํารอง 

หนังสือนํารอง  (Sailing Direction) เปนหนังสือที่อธิบายรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะของฝง 
อาว ทาเรือ สิ่งกีดขวางการเดินเรือ ที่อันตราย ลักษณะอุตุนิยมวิทยา ลักษณะกระแสน้ํา อาการขึ้นลง
ของน้ํา การนําเรือเขาออกจากทาเรือ โดยมีการพรรณนาอยางพิสดารถึงขอมูลตาง ๆ ที่นักเดินเรือควร
ทราบแตมิไดแสดงไวในแผนที่ หรือบรรณสารการเดินเรืออ่ืน ๆ อาทิ รายละเอียดเก่ียวกับเมืองทา เชน 
จํานวนประชากร แรงเคลื่อนไฟฟาที่ใช ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการขนสงสินคา เปนตน 
   ขอมูลในหนังสือนํารองถือวามีความถูกตองสมบูรณในวันที่พิมพออกจําหนายเทาน้ัน จึงจําเปนตอง
ไดรับการแกไขใหทันสมัยอยูเสมอดวย ประกาศชาวเรือ (Notice to Mariner) ซ่ึงออกโดยหนวยงานอุทกศาสตรผู
จัดพิมพหนังสือนํารองน้ัน อยางไรก็ตามรายละเอียดปลีกยอยซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เชนจํานวน
ประชากรในแตละป หรือเสนทางคมนาคมบนบกนั้น อาจไมสามารถแกไขใหถูกตองตรงกับความจริงภาย
หลังจากวันที่จัดพิมพได 
 
มาตราน้ํา 
 หนังสือ มาตราน้ํา (Tide Table) แสดงรายการละเอียดของการขึ้นลงของน้ําตามเมืองทาที่สําคัญ 
โดยบอกเปนความสูงของน้ําเหนือ เสนเกณฑแผนที่ (Chart Datum) เปนรายชั่วโมง หรือเฉพาะขณะ
เวลาที่นํ้าขึ้นเต็มที่ และลงเต็มที่ ความลึกของน้ําในมาตราน้ําที่เวลาใด ๆ ตองนํามาบวกกับคาความลึก
ของน้ําในแผนที่ ณ ตําบลที่น้ันเสียกอน จึงจะเปนความลึกแทจริงของตําบลที่น้ันในขณะนั้น 
 มาตราน้ําจัดพิมพเปนรายป โดยหมดอายุใชงานเม่ือสิ้นสุดปน้ัน ๆ และไมมีการแกไขใด ๆ 
นอกจากมีความคลาดเคลื่อนเน่ืองจากการพิมพ มาตรานํ้าสําหรับนานน้ําไทยซ่ึงจัดพิมพขึ้นโดยกรม
อุทกศาสตร กองทัพเรือ ไดทํานายน้ําไวตามตําบลที่ตาง ๆ ตลอดชายฝงประเทศไทย โดยทํานายสูงนํ้า
เปนรายชั่วโมงเหนือ ระดับนํ้าลงต่ําสุด (Lowest Low Water : LLW) ซ่ึงใชเปนเสนเกณฑแผนที่ของ
พ้ืนที่บริเวณนั้น (รูปที่ 16 - 1)   
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รูปที่ 16 - 2  มาตราน้ําทํานายน้ําบริเวณสันดอนเจาพระยา 
 
 
 
 

รูปที่ 16 - 1 มาตราน้ํา นานน้ําไทย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 16 - 2 ความสัมพันธระหวางความลกึนํ้าในแผนที ่และสูงนํ้าทํานาย 
 
ตัวอยางที่ 16 - 1 ในวันที่ 3 มกราคม 2558 เวลา 0900 สมมุติวาเรือสินคาอัตรากินน้ําลึก 6 เมตรเดิน
เขาบริเวณสันดอนเจาพระยาซึ่งมีความลึกนํ้าเฉลี่ย 5.5 เมตรจากระดับนํ้าลงต่ําสุด  (Lowest Low 
Water) ซ่ึงใชเปนเสนเกณฑแผนที่ (Chart Datum) โดยใชมาตราน้ํา (รูปที่ 16 - 1) ชวยในการคํานวณ

ความลึกนํ้าใตกระดูกงู (2.6 เมตร) 

เสนเกณฑแผนที่ (Chart Datum) 

อัตรากินนํ้าลึกของเรือ (6 เมตร) 

ความลึกนํ้าจริง (8.6 เมตร) สูงนํ้าทํานาย (3.1 เมตร) 

ความลึกนํ้าในแผนที่ 
(5.5 เมตร) 
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ตองการทราบวา ในวันและเวลาดังกลาว ความสูงน้ําทํานายเหนือเสนเกณฑแผนที่ และนํ้าลึกจริง
ขณะน้ันเทาใด มีความลึกนํ้าใตกระดูกงูเทาใด และเรือสามารถเดินเขาบริเวณดังกลาวไดหรือไม 
วิธีทํา จากรูปที่ 16 - 1 ในมาตราน้ําวันที่ 3 มกราคม 2558 เวลา 0900 นํ้าทํานายสูงเหนือเสนเกณฑ
เทากับ 3.1 เมตร นําไปรวมกับความลึกนํ้าในแผนที่ได 8.6 เมตร (5.5 + 3.1 = 8.6) ความลึกนํ้าใต
กระดูกงูจึงเทากับ 2.6 เมตร (8.6 - 6 = 2.6) ดังนั้นเรือจึงสามารถเขาสันดอนเจาพระยาไดตามวันและ
เวลาดังกลาว (ดูรูปที่ 16 - 2) จากตัวอยางน้ีเห็นไดวามาตราน้ําชวยประเมินวาเรือสามารถเขาไปใน
บริเวณตาง ๆ ไดหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะที่เรือมีระวางบรรทุกและอัตรากินนํ้าลึกสูงสุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16 - 3  แผนที่สารบัญสถานีนํ้าทํานาย กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ 
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ทําเนียบไฟและทุน 
 รายละเอียดของเคร่ืองหมายทางเรือตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในแผนที่เดินเรือ ไดจัดพิมพลงไวใน
หนังสือ ทําเนียบไฟและทุน (List of Lights and Buoys) หนังสือน้ีบอกลักษณะจําเพาะโดยละเอียดของ 
ประภาคาร กระโจมไฟ หลักนํา ทุน ทุนไฟ ขอมูลที่ระบุคือ ตําบลท่ีภูมิศาสตร รูปทรง สี ลักษณะไฟ 
เคร่ืองหมายยอด เปนตน บรรณสารนี้ไดรับการ แกไขเล็กนอย (Small Correction) อยางสมํ่าเสมอดวย
ประกาศชาวเรือ  
 

GEOGRAPHICAL RANGE TABLE 
     Elevation                                                                                   Height of Eye of Observer in feet/metres 
           in 
     ft                3        7       10       13       16       20       23       26       30       33       39       46      52       59       66       72       79       85       92       98      115      131      148 
              m       1          2          3           4           5          6           7          8           9         10        12         14       16         18         20        22        24         26         28        30          35         40          45 

Range in Sea Miles 
     0        0     2.0      2.9      3.5      4.1      4.5      5.0      5.4      5.7      6.1      6.4      7.0       7.6     8.1      8.6      9.1       9.5    10.0     10.4    10.7    11.1      12.0     12.8      13.6 
     3        1     4.1      4.9      5.5      6.1      6.6      7.0      7.4      7.8      8.1      8.5      9.1       9.6   10.2     10.6    11.1     11.6     12.0     12.4    12.8    13.2     14.0      14.9     15.7 
    
    115    35    14.0    14.9    15.5     16.1    16.6     17.0      17.4    17.8    18.1    18.4     19.1    19.6    20.1    20.6     21.1       21.5    22.0     22.4   22.8     23.1    24.0      24.9     25.6   
    131    40    14.9    15.7    16.4     16.9    17.4     17.8      18.2    18.6    18.9    19.3     19.9    20.4    21.0    21.5     21.9       22.4    22.8     23.2   23.6     24.0    24.9      25.7     26.5 
    148    45    15.7    16.5    17.1     17.7    18.2     18.6      19.0    19.4    19.7    20.0     20.7    21.2    21.7    22.2     22.7       23.2    23.6     24.0   24.4     24.7    25.6      26.5     27.2 
    164    50    16.4    17.2    17.9     18.4    18.9     19.3      19.7     20.1   20.5    20.8     21.4    22.0    22.5    23.0     23.4       23.9    24.3     24.7   25.1     25.5    26.4      27.2     28.0   
  

รูปที่ 16 - 4  ตารางหาระยะภูมิศาสตรของไฟเม่ือทราบความสูงของไฟและผูตรวจ 
 

การใชทําเนียบไฟและทุน 
 นักเดินเรือจําเปนตองทราบทั้งลักษณะไฟและชวงเวลาที่คาดวาจะเห็นไฟน้ัน เพ่ือวางแผนการ
เดินเรือที่จะผานไปในระยะที่เห็นไฟ ในกรณีที่ไมเห็นไฟตามเวลาที่คํานวณไวลวงหนา อาจเปนไปไดวา
เรือมีการเดินออกนอกเสนทางและเขาสูที่อันตราย การประเมินเวลาที่คาดวาจะเห็นไฟ ใหใชระยะเห็น
ของไฟเขียนสวนโคงโดยใชไฟนั้นเปนจุดศูนยกลาง ซ่ึงในสวนโคงน้ีคือพ้ืนที่ซ่ึงสามารถมองเห็นไฟ 
 สภาพบรรยากาศนับเปนเง่ือนไขสําคัญที่เปนผลกระทบหลักตอระยะเห็นของไฟ อาทิเชน หมอก 
ฟาหลัว ฝุน ควัน และหยาดน้ําฟาชนิดตาง ๆ เหลาน้ีทําใหระยะเห็นของไฟลดลง นอกจากน้ันไฟอาจมี
โอกาสดับได ซ่ึงนักเดินเรอืตองรายงานใหหนวยงานที่รับผิดชอบเพ่ือออกคําเตือนไฟดับและติดไฟ  
 ในคืนเดือนมืดและทองฟาแจมใสระยะเห็นของไฟถูกจํากัดโดย (1) กําลังสองสวางของไฟ 
(Luminous Intensity) หรือ (2) สวนโคงของโลก ทั้งน้ีถาไมคํานึงถึงสูงตาของผูตรวจ เม่ือกําลังสองสวาง
ของไฟออน อาจไมสามารถมองเห็นไฟได เม่ือพิจารณาวาแสงเดินทางเปนเสนตรงแลว ผูตรวจซึ่งอยูต่ํา
กวาขอบฟาของไฟจะไมสามารถมองเห็นไฟดวงนั้น ๆ ได ระยะทางไปยังขอบฟาสําหรับสูงตาหนึ่ง ๆ 
หาไดโดยการคํานวณจากสูตร D = 1.144 h เม่ือ D คือระยะทางเปนไมลทะเล และ h คือความสูงเปน
ฟุต (ถาทราบความสูงเปนเมตร ใหแปลงเปนฟุตกอนใสลงในสูตร) อยางไรก็ตามในสภาพความเปนจริง 
สภาวะการหักเหแสงที่ผิดปกติอาจทําใหระยะที่คํานวณไวน้ีคลาดเคลื่อนไปไดบาง  

ระยะเห็นไดไกลของแสงไฟ (Luminous Range) คือระยะไกลสุดที่ผูตรวจสามารถมองเห็นไฟได
ภายใตสภาวะของทัศนวิสัยขณะนั้น ระยะที่กลาวน้ีไมคํานึงถึงสิ่งเหลาน้ี คือ สูงตาของผูตรวจ ความโคง
ของโลก และการรบกวนจากแสงสวางที่เปนฉากหลัง โดยสามารถคํานวณหาไดจากสภาพทัศนวิสัยใน
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ขณะน้ัน และ ระยะกําหนดในการเห็นแสงไฟ  (Nominal Range) ซ่ึงเปนระยะไกลสุดที่ผูตรวจสามารถ
มองเห็นไฟไดภายใตสภาวะทางอุตุนิยมวิทยาที่มีทัศนวิสัย 10 ไมลทะเล ทั้งน้ีในทําเนียบไฟจะใหระยะ
กําหนดในการเห็นแสงไฟ (Nominal Range) น้ีไวในตาราง  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16 - 5  ไดอะแกรม ระยะเห็นไดไกลของแสงไฟ (Luminous Range Diagram) 
 
วิธีการประเมินหาระยะเห็นไดไกลสุดของไฟใหใชไดอะแกรม ระยะเห็นไดไกลของแสงไฟ 

(Luminous Range Diagram) ดังรูปที่ 16 - 5 โดยมีขั้นตอนดังน้ีคือ ขั้นแรก ใหประเมินทัศนวิสัยทาง
อุตุนิยมวิทยาในขณะนั้นจากตารางประเมินทัศนวิสัยทางอุตุนิยมวิทยา (รปูที่ ) ขั้นตอมา ใหใช
ไดอะแกรมระยะเห็นไดไกลของแสงไฟ ในรปูที่ โดยใสคา      
ระยะกําหนดในการเห็นแสงไฟ (Nominal Range) ที่ไดจากตารางทําเนียบไฟที่สเกลดานบนของ
ไดอะแกรม จากจุดน้ันทิ้งเสนด่ิงลงมาจนมาตัดกับเสนโคงทัศนวิสัยทางอุตุนิยมวิทยาที่ไดมาจากการ
ประเมินในขั้นแรก จากจุดตัดน้ี ลากเสนในแนวระดับไปจนตัดกับ สเกลระยะเห็นไดไกลของแสงไฟ 
(Luminous Range Scale) ก็จะไดระยะไกลสุดที่จะเห็นไฟ   

 
ตัวอยางที่ 16 - 2  จากทําเนียบไฟ ระยะกําหนดในการเห็นแสงไฟ (Nominal Range) เทากับ 15 ไมล
ทะเล ตองการหา ระยะเห็นไดไกลของแสงไฟ  (Luminous Range) เม่ือประเมินทัศนวิสัยทาง
อุตุนิยมวิทยาได (1) 10 ไมลทะเล และ (2) 2 ไมลทะเล 
วิธีทํา  การหา ระยะเห็นไดไกลของไฟ (Luminous Range) เม่ือทัศนวิสัยทางอุตุนิยมวิทยาเทากับ 10 
ไมลทะเลใหทําดังน้ี คือ จากไดอะแกรมระยะเห็นไดไกลของไฟ (Luminous Range Diagram) ในรูปที่ 
16 - 5 จากสเกลดานบน ใชระยะกําหนดในการเห็นแสงไฟ (Nominal Range)  เทากับ 15 ไมลทะเล

(Luminous Range Diagram)  16 - 5 
 16 - 6
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หมายบนสเกล  ทิ้งเสนด่ิงมาตัดกับเสนโคงทัศนวิสัย 10 ไมลทะเล จากจุดตัดลากเสนระดับไปทางซาย
จนไปตัดสเกล ระยะเห็นไดไกลของแสงไฟ (Luminous Range Scale) ไดคาเทากับ  15 ไมลทะเล  และ
ในทํานองเดียวกันสําหรับทัศนวิสัยทางอุตุนิยมวิทยา 2 ไมลทะเลไดคําตอบเทากับ 4.6 ไมลทะเล 

 
 
                 Code No.                   Weather             Yards (หลา) 

 
                               0     Dense fog (หมอกจัด) ……….......... นอยกวา 50 
                               1     Thick fog (หมอกหนา) ……………..  50 - 200 
                               2     Moderate fog (หมอกปานกลาง) …. 200 - 500 
                               3     Light fog (หมอกจาง) ……………… 500 - 1000 
                                                                               Nautical Miles 
                               4     Thin fog (หมอกบาง) ………………   0.5 - 1 
                               5      Haze (ฟาหลัว) …………………….     1 - 2 
                               6      Light Haze (ฟาหลัวจาง) …………      2 - 5.5 
                               7      Clear (ฟาโปรง) ……………………   5.5 - 11 
                               8      Very Clear (ฟาใส) ………………..  11.0 - 27.0 
                               9      Exeptionally Clear (ฟาแจมใส) ……  Over 27 
          
 

รูปที่ 16 - 6  ตารางประเมินทัศนวสิัยอุตนิุยมวิทยา (Meteorological Optical Range Table) 
 

 สําหรับ ระยะภูมิศาสตร (Geographical Range) ของไฟ มีคาเทากับผลรวมของระยะขอบฟา 
(Visible Horizon) ของผูตรวจ ซ่ึงขึ้นอยูกับสูงตา กับระยะขอบฟาของไฟ ซ่ึงขึ้นอยูกับสูงของไฟนั้น ใน
รูปที่ 16 - 7 แสดงใหเห็นไฟซึ่งสูงจากระดับนํ้าทะเล 45 เมตร ดวยระยะดังกลาวน้ี สําหรับไฟที่มีกําลัง
สองสวางสูง ภายใตสภาพอากาศดี ผูตรวจสามารถมองเห็นไดโดยไมตองคํานึงถึงสูงตา เน่ืองจาก        
ระยะภูมิศาสตร (Geographical Range) ขึ้นอยูกับสูงตาของผูตรวจ และสูงไฟ ฉะน้ัน ดวยการใชตาราง
หาระยะภูมิศาสตร (รูปที่ 16 - 4) เม่ือไฟสูง 45 เมตร ผูตรวจซึ่งมีสูงตา 1 เมตร ระยะภูมิศาสตรของไฟ
จึงเทากับ 15.7 ไมลทะเล สําหรับผูตรวจที่สูงตา 10 เมตร ระยะภูมิศาสตรของไฟเทากับ 20 ไมลทะเล 
ผูตรวจที่สูงตา 20 เมตร ระยะภูมิศาสตรของไฟเทากับ 22.7 ไมลทะเล ในกรณีทั่ว ๆ ไปแลว การ
คํานวณหาระยะภูมิศาสตรของไฟ มักกําหนดใหสูงตาผูตรวจเทากับ 5 เมตร  
 สําหรับการทํานายแบริงและระยะซึ่งเรือจะเห็นไฟในโอกาสแรกมีวิธีการดังน้ี คือ ขั้นแรกใหหา
ระยะภูมิศาสตร (Geographical Rage) ของไฟแลวนําไปเปรียบเทียบกับ ระยะเห็นไดไกลของแสงไฟ 
(Luminous Range) ระยะที่มีคานอยกวาคือระยะที่เรือจะเห็นไดในโอกาสแรก ใหพล็อตสวนโคงของการ
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มองเห็นลงบนแผนที่โดยใชระยะที่มีคานอยกวาน้ี ขีดเข็มออกไปจนตัด สวนโคงการมองเห็น (Visibility 
Arc) จากจุดตัดลากเสนไปยังกระโจมไฟ เสนดังกลาวน้ีคือแบริงของการเห็นไฟในโอกาสแรก 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 16 - 7  ระยะภูมิศาสตร (Geographical Range) ของไฟ  
  
  ถาเสนทางเข็มที่ลากไปตัดสวนโคงการมองเห็นเปนมุมเล็ก อาจสงผลทําใหการทํานายแบริงและ
ระยะการเห็นไฟในโอกาสแรกมีความคลาดเคลื่อนไป โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเรือมีระยะหางจากไฟ
มากกวาระยะที่ทํานายไว ทําใหเรือแลนผานไฟโดยมองไมเห็น อยางไรก็ตามการไมเห็นไฟตาม
ระยะทางและเวลาที่ทํานายไวก็มิไดหมายความวาเรือจะหางจากไฟเกินระยะเห็นเสมอไป ทั้งนี้อาจ
เปนไปไดวาทัศนวิสัยขณะนั้นไมอํานวยใหเห็นไฟ หรือวาไฟดับไดเชนกัน 
 
ตัวอยางที่ 16 - 3 ไฟซึ่งอยูสูงกวาเสนเกณฑแผนที่ 35 เมตร มีระยะกําหนดในการเห็นแสงไฟ (Nominal 
Range) เทากับ 20 ไมลทะเล ทัศนวิสัยอุตุนิยมวิทยาเทากับ 20 ไมลทะเล ถาผูตรวจมีสูงตา 16 เมตร 
จะเห็นแสงไฟไดเม่ือไร 
วิธีทํา ระยะเห็นไกลสุดของผูตรวจท่ีมองเห็นไฟอาจเปนไดทั้ง ระยะเห็นไดไกลของแสงไฟ (Luminous 
Range) หรือ ระยะภูมิศาสตร (Geographical Range) ซ่ึงเปนคาที่นอยกวา จากตารางในรูปที่ 16 - 4 
หาระยะภูมิศาสตรของไฟได 20.1 ไมลทะเล จากไดอะแกรมในรูปที่ 16 - 5 โดยการใชคา ระยะกําหนด
ในการเห็นแสงไฟ (Nominal Range) เทากับ 20 ไมลทะเลใสเขาที่ดานบนไดอะแกรม ทิ้งเสนด่ิงมาตัด
เสนโคงทัศนวิสัยอุตุนิยมวิทยา 20 ไมลทะเล จากจุดตัดลากเสนระดับไปทางซายจนตัดแกนด่ิงได ระยะ
เห็นไดไกลของแสงไฟ (Luminous Range) เทากับ 33.5 ไมลทะเล เห็นไดวาระยะภูมิศาสตรมีคานอย
กวา ดังน้ันระยะทางที่เห็นไฟไดในโอกาสแรกคือคาที่นอยกวาหรือเทากับ 20.1 ไมลทะเล 
ตอบ ผูตรวจจะเห็นไฟไดในโอกาสแรกที่ระยะ 20.1  20 ไมลทะเล  
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 โอกาสแรกที่มองเห็นไฟ ผูตรวจสามารถประเมินไดวาไฟนั้นอยูที่ขอบฟาหรือไม โดยลดสูงตาลง 
ถาไฟน้ันหายไปและทันทีเม่ือกลับสูความสูงเดิม ไฟน้ันปรากฏแกสายตาอีกแสดงวาไฟนั้นอยูที่ขอบฟา 
การตรวจสอบในลักษณะนี้เรียกวา การผลุบโผลของไฟ (Bobbing a Light) ในทํานองเดียวกันถาเรือมี
การขยับตัวขึ้นลงในแนวดิ่งเนื่องจากคลื่น จะสงผลทําใหไฟซ่ึงอยูที่ขอบฟาปรากฏใหเห็นแบบผลุบโผล
เชนกัน ยอดคลื่นยังอาจบังการเห็นไฟเปนระยะ ๆ และทําใหมองเห็นลักษณะไฟผิดเพ้ียนไปจากปกติ ถา
มีลักษณะที่กลาวน้ีเกิดขึ้น ควรตรวจสอบไฟนั้นใหกระจาง โดยการปดระยะเขาไปยังไฟหรือผูตรวจยาย
ตําแหนงไปยังจุดตรวจที่สูงขึ้นกวาเดิม  
 ในกรณีที่ระยะเห็นของไฟซึ่งใหไวในบรรณสารการเดินเรือตางประเทศ กําหนดเปนคาระยะ
ภูมิศาสตร (Geographical Range) ของไฟนั้นสําหรับสูงตาโดยประมาณของผูตรวจที่ 5 เมตร (หรือ 15 
ฟุต) ใหถือวาตัวเลขที่พิมพลงไวในบรรณสารคือระยะภูมิศาสตรของไฟ และใหถือวาตัวเลขที่ลงไวน้ีเปน
คาที่นอยกวาทั้งของ ระยะภูมิศาสตร  (Geographical Range) และ ระยะกําหนดในการเห็นแสงไฟ 
(Nominal Range) ดังน้ันในกรณีที่ระยะเห็นของไฟซึ่งใหไวในทําเนียบไฟเปนคาระยะภูมิศาสตรของไฟ
น้ันสําหรับสูงตาโดยประมาณของผูตรวจที่ 5 เมตร (หรือ 15 ฟุต) ใหถือวาระยะเห็นของไฟจํากัดอยูที่
ระยะภูมิศาสตร จากน้ันใหคํานวณหาระยะภูมิศาสตรที่แทจริงของไฟดวยการใชสูงตาที่แทจริงของ
ผูตรวจ  คาระยะภูมิศาสตรที่คํานวณไดจริงน้ีคือระยะที่จะเห็นไฟไดในโอกาสแรก 
 
ตัวอยางที่ 16 - 4 ระยะเห็นไฟที่พิมพลงไวในแผนที่  (Charted Range) ตางประเทศเทากับ 17 ไมล
ทะเล ไฟอยูสูงจากเสนเกณฑแผนที่ 35 เมตร ทัศนวิสัยอุตุนิยมวิทยาเทากับ 10 ไมลทะเล ผูตรวจสูงตา
เทากับ 14 เมตร ใหคํานวณหาระยะทางจากไฟที่ผูตรวจจะเห็นไฟนั้นในโอกาสแรก 
วิธีทํา คํานวณระยะภูมิศาสตรของไฟสําหรับผูตรวจที่สูงตา 5 เมตร จากตารางในรูปที่ 16 - 4 หาระยะ
ภูมิศาสตรของไฟได 19.6 ไมลทะเล ซ่ึงมีคาโดยประมาณใกลเคียงกับคาที่ใหไวในแผนที่ ดังน้ันจึงถือวา
ระยะในแผนที่ (Charted Range) เทากับระยะภูมิศาสตรของผูตรวจที่สูงตา 5 เมตร และ คาระยะกําหนด
ในการเห็นแสงไฟ (Nominal Range) มากกวา ระยะในแผนที่ (Charted Range) ดังน้ันจึงคํานวณหา
ระยะทางที่เห็นไฟในโอกาสแรกไดโดยการรวมระยะภูมิศาสตรของไฟเขากับระยะขอบฟาผูตรวจที่สูงตา 
14 เมตร (8.3 ไมลทะเล) ซ่ึงเทากับ 21.1 ไมลทะเล (12.8 + 8.3 = 21.1)  
ตอบ ระยะที่คาดวาจะเห็นแสงไฟในโอกาสแรกคือ 21.1 ไมลทะเล ทั้งน้ีระยะเห็นไฟที่เกินกวาใหไวใน
แผนที่ขึ้นอยูกับ กําลังของแสงไฟ (Luminous Intensity) และ ทัศนวิสัยอุตุนิยมวิทยา 
  
ทําเนียบไฟและทุน กรมอุทกศาสตร  
 ทําเนียบไฟและทุน กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ (รูปที่ 16 - 8)  จัดทําเปนตาราง 8 คอลัมนจาก
ซายไปขวา ดังน้ี คอลัมน 1 หมายเลขไฟแตละดวง คอลัมน 2 ที่ตั้ง, ชื่อ ไฟที่มีระยะเห็นไกลตั้งแต 15 
ไมลทะเลขึ้นไป พิมพชื่อของไฟดวยตัวหนา คอลัมน 3 เม่ือมีขอมูลใหแปลงตําบลที่เปน WGS84 ได  
ดังน้ัน ตําบลที่ทั้งหมดในเอกสารนี้ถาไมเปน “WGS84” ก็จะเปน  “ไมกําหนดไว”  เม่ือมีขอมูลที่ถูกตอง
แมนยํา ละติจูด และลองจิจูด จะกําหนดเปนเลขทศนิยม 2 ตําแหนงของลิปดา อยางไรก็ตามใหถือวา
เปนตําบลที่โดยประมาณเพื่อแสดงความสัมพันธกับตําบลท่ีของไฟเทาน้ัน คอลัมน  4 ลักษณะไฟ
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คอลัมน 5 ความสูงของไฟเปนเมตร คอลัมน 6 ระยะเห็นไกลเปนไมลทะเล พิมพตัวหนาถาเห็นไกล
ตั้งแต 15 ไมลขึ้นไป คอลัมน 7 ลักษณะโครงสราง และความสูงเปนเมตร คอลัมน 8 หมายเหตุ รวมทั้ง 
คาบ phase เสี้ยวไฟ และ เสี้ยวการมองเห็น (Arc of Visibility) 

อาวไทย, ฝงตะวันออก 
GULF OF THAILAND, EAST COAST 

 
 

หมายเลข 
No 

 
 

นามและที่ตั้ง 
Name and Location 

 
ตําบลท่ี 
Position 

แลต.น. / Lat N 
ลอง.อ. / Long E 

 
 

ลักษณะไฟ 
Characteristics 

สูงไฟเหนือระดับ 
ทะเลปานกลาง 

(เมตร) 
Height of Light 

above MSL 
(metres) 

ระยะเห็นไกล 
(ไมลทะเล) 
Nominal 
Range 

(nautical 
miles) 

 
โครงสราง, สูง 

(เมตร) 
Structure, Height 

(metres) 

 
หมายเหตุ, 
เส้ียวไฟ 
Remark;  
Sectors 

105 
F 2962 

 
เกาะนก 
ยอดเกาะ 
ชลบุรี 
สรางเม่ือ 1 ม.ค.2517 
 
Ko Nok 
Summit 
Chon Buri 
EST Jan. 1, 1974 

 
WGS 84 DATUM 

13 01 27.43 
100 49 15.96 

 
INDIAN 1975 DATUM 

13 01 21.20 
100 49 27.89 

 
วับเดี่ยว สีขาว ทุก ๆ 5 วินาที 
สวาง 0.5 ว.ท., มืด 4.5 ว.ท. 
 
 
FL W 5s 
Fl 0.5s, ec 4.5s 

 
15 

 
10 

 
กระโจมไฟเหล็กโปรง 
ทาสีขาว 

11 
White metal 
Framework tower 
 

 

รูปที่ 16 - 8  ทําเนียบไฟและทุน กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ 

 

ทําเนียบวิทย ุ
 ทําเนียบวิทยุ (List of Radio Signals) เปนหนังสือที่กลาวถึงรายละเอียดของสถานีสื่อสารทาง
วิทยุ โทรเลข วิทยุโทรศัพท บริการวิทยุโทรเลขเกี่ยวกับการแพทย และการตรวจคนเขาเมือง สถานีวิทยุ
หาทิศ และ กระโจมเรดาร (Radar Beacon) บรรณสารฉบับน้ีจัดพิมพโดยกรมอุทกศาสตรอังกฤษ โดย
แยกพิมพเปน 6 เลม ตามเขตการเดินเรือตาง ๆ การแกไขเล็กนอยของทําเนียบวิทยุกระทําทุกสัปดาห
ดวยประกาศชาวเรือของกรมอุทกศาสตรอังกฤษ 
 
ประมวลสากล 
 หนังสือ ประมวลสากล (International Code of Signal) เปนบรรณสารที่กลาวถึงประมวลของ
กลุมอักษรที่ใชสําหรับติดตอกันเปนการสากล โดยบอกรายละเอียดของการใชสัญญาณเพ่ือสงประมวล
ทั้งวิธีทางทัศนะ เชน ธงสองมือ ไฟสัญญาณ ธงประมวล และทางสัญญาณวิทยุ ในหนังสือประมวลน้ี 
สัญญาณแตละชุดมีลักษณะเฉพาะ และมีความหมายที่สมบูรณ การสงสัญญาณทําไดหลายวิธี คือ การ
สงรหัสมอรสดวย โคมไฟทัศนะ ธงประมวล วิทยุโทรเลข โทรศัพท หรือ ธงสองมือ ซ่ึงวิธีการสงประมวล
ตามที่กลาวขางตนเปนที่คุนเคยกันในหมูชาวเรือนานา ชาติ ดังน้ันเรือของชาติตาง ๆ จึงไมมีขอจํากัดใน
การใชประมวลสากลนี้ แมวาจะใชภาษาตางกัน เม่ือทําการถอดรหัสประมวลแลวไดใจความตรงกัน 
 
ปฏิทินดาราศาสตร 

ปฏิทินดาราศาสตร (Nautical Almanac) เปนหนังสือที่บอกขอมูลเก่ียวกับวัตถุทองฟาที่คัดเลือก
สําหรับใชในการเดินเรือ ขอมูลเหลาน้ีคือ ตําบลที่ของวัตถุทองฟาตามเวลาตาง ๆ เวลาผานเมริเดียน 
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เวลาขึ้นและตกของดวงอาทิตยและดวงจันทร คาแกสูงจากการวัดมุมสูงของวัตถุทองฟาเหลาน้ีเปนตน 
ปฏิทินดาราศาสตรจัดพิมพขึ้นเปนรายป และหมดอายุเม่ือทุกส้ินป 

 
ประกาศชาวเรือ 

ประกาศชาวเรือ (Notice to Mariner)  คือบรรณสารการเดินเรือที่ใหขอมูลสําคัญเฉพาะที่สงผล
กระทบตอความปลอดภัยในการเดินเรือเทาน้ัน อาทิเชน สารสนเทศเก่ียวกับความเปลี่ยนแปลงทางดาน
อุทกศาสตร การเปลี่ยนแปลงของรองนํ้า และเครื่องหมายทางเรือตาง ๆ เหลาน้ีเปนตน สารสนเทศ
เหลาน้ีจัดทําในรูปแบบงาย ๆ  เพ่ือใหงายตอการนําไปแกไขในแผนที่เดินเรือกระดาษ หนังสือนํารอง 
ทําเนียบไฟ และบรรณสารการเดินเรืออ่ืน ๆ ที่จัดทําโดยกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ ซ่ึงเปนความ
รับผิดชอบของผูใชในการแกไขแผนที่และบรรณสารการเดินเรือตาง ๆ ใหมีความถูกตองทันสมัยอยู
เสมอดวยประกาศชาวเรือกอนการนําไปใชงาน  

ประกาศชาวเรือน้ันเผยแพรในรูปแบบของการกระจายขาวทางวิทยุ วิทยุโทรสาร และออกเปน
รูปเลมในแบบรายสัปดาห รายเดือน และรายป ประกาศชาวเรือที่ออกโดยกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ
แจกจายโดยไมคิดมูลคาใหแกบุคคลทั่วไป โดยขอไดที่กองบริการการเดินเรือ หรืออานไดจากเว็บไซต
ของ ศูนยสนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16 - 9 ประกาศชาวเรือ ออกโดยกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ 
 

ประกาศชาวเรือ 
หมายเลข 35/2558 

ฝงตะวันตกของประเทศไทย 
พังงา, ทางเขาบานทับละมุ, ระนอง, บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะพะยาม --- ไฟ 

_________________________ 

รายละเอียด – แผนที่หมายเลข 331  (แกไขคร้ังสุดทาย 21/2556) 
INDIAN 1975  DATUM  WGS84 DATUM  

ใหแกไข  ไฟ เปน  Fl.G.4s3M No 1                 9°   46'.13 น.,              9°    46'.25 น., 

  Fl.R.4s3M No 2                 9°     46'.37 น.,              9°    46'.48 น., 
                 98°   26'.25 อ.,             98°    26'.07 อ., 

แผนที่หมายเลข 352  (แกไขคร้ังสุดทาย 21/2556) 
INDIAN 1975  DATUM  WGS84 DATUM  

ใหแกไข  ไฟ เปน  Fl.G.4s3M No 1                 9°   46'.18 น.,              9°    46'.25 น., 

                 98°   26'.23 อ.,             98°    26'.05 อ., 

                 98°   26'.23 อ.,             98°    26'.05 อ., 

  Fl.R.4s3M No 2                  9°    46'.37 น.,              9°    46'.48 น., 
                 98°   26'.25 อ.,             98°    26'.07 อ., 

แผนที่หมายเลข 353  (แกไขคร้ังสุดทาย 110/2557) 
INDIAN 1975  DATUM  WGS84 DATUM  

ใหแกไข  ไฟ เปน  Fl.R.4s13m5M No 2          8°   35'.55 น.,              8°    35'.67 น., 
                 98°   13'.61 อ.,             98°    13'.43 อ., 

 Fl.G.4s3M No 3                  8°   35'.20 น.,              8°    35'.32 น., 
                 98°   13'.51 อ.,             98°    13'.33 อ., 

 Fl.G.4s3M No 4                  8°   35'.17 น.,              8°    35'.30 น., 
                 98°   13'.65 อ.,             98°    13'.48 อ., 

 Fl.R.4s3M No 6                  8°   34'.72 น.,              8°    34'.85 น., 
                 98°   13'.46 อ.,             98°    13'.28 อ., 

สมุดบรรณสาร --- ทําเนียบไฟและทุนในนานนํ้าไทย พ.ศ.2556, หนา 41, 47 และ 48 
รายงานจาก --- สถานีอุทกศาสตรพังงา, ลง 26 มีนาคม พ.ศ.2558 

ประกาศโดยกรมอุทกศาสตร  
กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร  

30 มีนาคม 2558  
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สารสนเทศเก่ียวกับความปลอดภัยทางทะเล 
 ในขณะที่ประกาศชาวเรือใหขอมูลเฉพาะที่เก่ียวของกับการแกไขรายการตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ในแผนที่หรือบรรณสารการเดินเรือ ยังมีการออกประกาศอีกชนิดหน่ึงคือ สารสนเทศเพ่ือความปลอดภัย
ทางทะเล (Maritime Safety Information : MSI) ซ่ึงเปนการออกประกาศคําเตือนเก่ียวกับการเดินเรือ 
อุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศ และขาวสารเรงดวนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับความปลอดภัยทางทะเล  
 สารสนเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเลแบงออกไดเปนประเภท ดังน้ี 

- คําเตือนเก่ียวกับการเดินเรือ 
- คําเตือนดานอุตุนิยมวิทยา 
- การพยากรณอากาศ 
- รายงานสภาวะน้ําแข็งในทะเล 
- การคนหาและกูภัย 
- การใหบริการดานการนํารอง (Pilotage) 
- การแจงเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของขอมูลระบบเดินเรืออิเล็กทรอนิกส 

 
สารบัญแผนที ่
 สารบัญแผนที่ (Chart Catalog) เปนบรรณสารอางอิงสําหรับใชวางแผนการเดินเรือ มีลักษณะ
เปนแผนที่มาตราสวนเล็กที่ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกวาง ในระวางแผนที่ใหญแบงเปนระวางแผนที่ยอย
ครอบคลุมพ้ืนที่เฉพาะหนึ่ง ๆ ซ่ึงแตละระวางมีมาตราสวนที่แตกตางกัน จากมาตราสวนเล็กบริเวณพื้นที่
ไกลฝง และมาตราสวนใหญเม่ืออยูบริเวณใกลฝง ชวยใหนักเดินเรือสามารถเลือกแผนที่ที่เหมาะสม
สําหรับใชในการเดินเรือในเสนทางหนึ่ง ๆ  
 กรมอุทกศาสตรไดจัดทําสารบัญแผนที่ในชื่อ บัญชีราคาแผนที่และบรรณสาร ซ่ึงเรียกแบบยอวา    
แผนที่ ก (รูปที่ 16 - 10) แสดงระวางแผนที่เดินเรือทั้งหมดในนานน้ําไทย และรายการบรรณสารการ
เดินเรือทั้งหมดที่จัดทําขึ้นเพ่ือจําหนาย 
 
หนังสือ สัญลักษณ คําศัพท และอักษรยอที่ใชในแผนที่เดินเรือ 
 เปนบรรณสารที่ใชสําหรับชวยในการอานแผนที่เดินเรือ  โดยมีขอมูลประกอบไปดวยสัญลักษณ 
คําศัพท และอักษรยอตาง ๆ ทั้งหมดที่ใชในแผนที่เดินเรือพรอมคําอธิบาย รายละเอียดเก่ียวกับ
สัญลักษณ และอักษรยอที่ใชในแผนท่ีเดินเรือไทยหาดูไดจากบรรณสารของกรมอุทกศาสตรชื่อ 
สัญลักษณ คําศัพท และอักษรยอที่ใชในแผนที่เดินเรือไทย หรือเรียกวาแผนที่ ค ในภาษาอังกฤษ
เรียกวา INT 1 Symbols, Abbreviations, Terms used on Charts ซ่ึงพิมพเปนรูปเลมจําหนายแก
บุคคลทั่วไป การหม่ันฝกฝนอานแผนที่โดยเทียบกับคูมือน้ีบอย ๆ จะชวยเพิ่มทักษะในการอานแผนที่ 
จนในที่สุดผูใชไมจําเปนตองเปดคูมือเทียบดูอีกตอไป 
 แผนที่เดินเรือของกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ สรางขึ้นโดยสอดคลองกับขอกําหนดขององคการ
อุทกศาสตรสากลทุกประการ อยางไรก็ตาม ในกรณีที่นักเดินเรือใชแผนที่เดินเรือของชาติอ่ืน ๆ อาจ
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พบวาสัญลักษณ หรืออักษรยอบางรายการอาจแตกตางไปจากที่กําหนดไวในบรรณสาร INT 1 อยูบาง 
ดังน้ันในกรณีที่เกิดความสงสัย ควรตรวจสอบเทียบดูกับคูมืออานแผนที่ของประเทศดังกลาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 16 - 10 สารบัญแผนทีแ่ละบรรณสารการเดินเรือ หรือ แผนที่ ก (A) 
 
 สําหรับสัญลักษณตาง ๆ ที่ใชในแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสน้ันมีลักษณเหมือนกันเกือบทุก
ประการกับที่ปรากฏในแผนที่เดินเรือกระดาษ แตทวามีรูปแบบที่ดัดแปลงใหเรียบงายขึ้นเพ่ือความ
สะดวกในการแสดงบนจอภาพ ซ่ึงมีขีดจํากัดในการแยกแยะรายละเอียดภาพ 
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 INT 1 จัดรูปเลมขึ้นตามหัวเรื่องที่ตองการแสดง เชน รูปลักษณธรรมชาติ (Natural Features) 
รูปลักษณสิ่งกอสราง (Cultural Features) เปนตน โดยลงรายการไวในรูปแบบตารางตามตัวอยางในรูป
ที่ 16 - 11 
 
 
 
                                                                        สัญลักษณใชเฉพาะในประเทศ  
                                                                       Supplementary national symbols :  
พื้นอางอิงความลึก 
Plane of reference for depths 

 
 

  

พื้นที่มีส่ิงกีดขวาง เชนซากเรืออับปาง 
ไมมีอันตรายตอการเดินเรือ แตควรหลีกเลี่ยงการทอดสมอ 
หรือการลากอวน 
Foul ground, e.g. remains of a wreck, no longer 
dangerous  to surface navigation but to be avoided 
by vessels anchoring, trawling etc.  

 

 422.8 

 
รูปที่ 16 -11 การจัดรูปแบบตารางในบรรณสาร INT 1 

 
สมุดระยะทาง 
 สมุดระยะทางเปนบรรณสารที่ลงรายการระยะทางระหวางเมืองทาหลักทั่วโลก ทั้งน้ีระยะทางที่
สลับเที่ยวการเดินทางระหวางเมืองทาคูหน่ึงอาจมีคาไมเทากัน เน่ืองจากการเลือกเสนทางที่ตางกันเพ่ือ
หลีกเลี่ยงผลกระทบจากกระแสน้ําหรือสภาพทางอุตุนิยมวิทยา สมุดระยะทางสามารถนํามาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดเม่ือนํามาใชควบคูกับหนังสือนํารองเพ่ือวางแผนการเดินทาง 
 
ประกาศชาวเรืออิเล็กทรอนิกส  
  การใช แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Navigation Chart : ENC) มีลักษณะทํานอง
เดียวกันกับแผนที่เดินเรือกระดาษ กลาวคือ หลังจากที่พิมพออกใชงานแลวจําเปนตองไดรับการแกไขให
ทันสมัยอยูเสมอดวย ประกาศชาวเรือ (Notice to Mariner) อยางไรก็ตามสําหรับกรณีของ ENC การ
แกไขไมอาจทําไดดวยการใชมือพล็อตในลักษณะเดียวกันกับแผนที่กระดาษ ซ่ึงกระบวนการแกไขทํา
ดวยวิธีการอัตโนมัติ ดวยการปอนขอมูลที่จะแกไขเขาไปในฐานขอมูลของระบบเพื่อทําใหขอมูลแผนที่
อิเล็กทรอนิกสมีความทันสมัย หรืออาจทําการแกไขไดอยางงาย ๆ ดวยการลงแผนที่อิเล็กทรอนิกส
ระวางใหมทั้งหมดเสียทีเดียว ประกาศชาวเรืออิเล็กทรอนิกสอาจสงไปยังผูใชไดทั้งโดยการบันทึกใสแผน 
CD - ROM หรือสงไฟลผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือสื่อบันทึกทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ  
  กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ ออกประกาศชาวเรืออิเล็กทรอนิกสสงขอมูลสําหรับการปรับปรุง 
ENC ผานทางเว็บไซต http://www.hydro.navy.mi.th/thaienc/service/ index_update.php โดยสมาชิก
ที่ลงทะเบียนไวสามารถใช User Name และ Password ดาวนโหลดขอมูลสําหรับการแกไขปรับปรุง 
ENC ไดตั้งแตวันที่ 5 ของทุกเดือน 

Foul # 
Unrein 

Unrein Unr. 

31 

K 
หิน, เรืออับปาง 
ส่ิงกีดขวาง 

เรืออับปาง Wrecks b - d 

Rocks, Wrecks 
Obstructions 

 H 
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บทที่ 17 เครื่องหมายทางเรือ 

 
 เคร่ืองหมายทางเรือ หมายถึงสิ่งที่จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค คือ เพ่ือ
ชวยใหเรือสามารถหมายรูตําบลท่ีตามเสนทางที่เรือเดินผานไป นําเรือใหพนจากอันตราย เตือนที่
อันตรายซึ่งอยูใกลเคียง บอกขอบเขตรองนํ้า หรือแนะนําทิศทางการเดินเรือที่เหมาะสม ทั้งยังชวย
อํานวยความสะดวกและใหความปลอดภัยในการเดินเรือ ส่ิงเหลาน้ีไดแก ประภาคาร เรือทุนไฟ กระโจม 
กระโจมไฟ ทุน ทุนไฟ หลักนํา ไฟนํา สัญญาณหมอก กระโจมวิทยุ กระโจมเรดาร และลอแรน เปนตน 
 การเดินเรือน้ันแตกตางกับการขับรถบนถนนหลวง เน่ืองจากในทะเลหรือทางนํ้าน้ันปราศจาก
เคร่ืองหมายจราจร หรือปายเตือนตาง ๆ ที่ชวยบอกตําบลที่เรือ หรือบอกวาเหลือระยะทางอีกเทาใดเรือ
จึงจะถึงที่หมาย เพ่ือชวยในการเดินเรือ ไดมีการจัดสรางเคร่ืองหมายทางเรือหลากชนิดเพ่ือใหนัก
เดินเรือใชสําหรับหมายหาตําบลที่เรือ เสนทาง หรือเข็มที่ปลอดภัย ทั้งยังชวยใหนักเดินเรือหมายรูการ
เขาใกลฝงที่อันตราย รองนํ้า และใชสําหรับการพล็อตหาตําบลที่เรืออยางตอเน่ืองลงบนแผนที่ในบริเวณ
ที่ตองมีการเดินเรือนํารองอีกดวย 
 พึงเขาใจวาเครื่องหมายทางเรือน้ัน เปนเครื่องชวยการเดินเรือซ่ึงอยูภายนอกตัวเรือเทาน้ัน ซ่ึง
ความหมายแตกตางกับ อุปกรณการเดินเรือ (Navigational Aids) ที่หมายถึงเคร่ืองชวยการเดินเรือที่อยู
ภายในเรือ โดยคําหลังน้ีหมายถึง เคร่ืองมือเดินเรือ บรรณสารการเดินเรือ รวมทั้งกรรมวิธีตาง ๆ ที่ชวย
ในการเดินเรือ 
 
ประวัติความเปนมา 

ความเปนมาของเครื่องหมายทางเรือ สืบยอนหลังไปไดถึงสมัยที่นักเดินเรือยุคโบราณในทะเล
เมดิเตอรเรเนียนไดใชภูเขาไฟซึ่งคุกรุนอยูในภูมิภาคน้ันเปนที่หมายชวยในการเดินเรือทั้งในเวลา
กลางวันและกลางคืนมาเปนเวลานานแลว หลักฐานตามการบันทึกไวเม่ือราวพุทธศตวรรษที่ 1 ได
กลาวถึงหอคอยสูงซึ่งจุดไฟไวบนยอดในเวลากลางคืน เน่ืองจากชายฝงของทวีปแอฟริกาตอนเหนือ
บริเวณประเทศลิเบีย และอียิปตชวงฤดูหนาว มีคลื่นลมรุนแรงมากจึงทําให ชาวลิเบียและชาว Cushite 
เปนชนกลุมแรกซึ่งสรางเคร่ืองหมายทางเรือขึ้นมา และเรียกส่ิงที่พวกเขาสรางขึ้นเปนภาษาพื้นเมือง ซ่ึง
หมายความวา หอไฟ หรือ ประภาคาร น่ันเอง  

 
 
 

รูปที่ 17 - 1 ประภาคารฟารอสแหงเมืองอเล็กซานเดรีย 
 
 
 

 (Aids to Navigation) 
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สัญญาณไฟแตเดิมน้ันใช ไม ไขสัตว หรือนํ้ามันเปนเชื้อเพลิง และไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง
จนมาเปนการใชพลังงานจากกาซ ไฟฟา และพลังงานแสงอาทิตยเชนปจจุบัน นับไดวาประภาคารเปน
เคร่ืองหมายทางเรือชนิดแรกที่มีการสรางขึ้น ตอมาเม่ือความจําเปนที่ตองใชเคร่ืองชวยการเดินเรือ   
มากขึ้น เคร่ืองหมายทางเรือก็ไดรับการพัฒนาขึ้นมาอีกหลายชนิดตามที่ไดกลาวมาแลวในตอนตน           
ในประเทศไทยเคร่ืองหมายทางเรือที่ไดรับการจัดสรางขึ้นโดยหลายหนวยงาน เชน กรมอุทกศาสตร    
กรมเจาทา การทาเรือแหงประเทศไทย และทาเรือเอกชนตาง ๆ  เปนตน เคร่ืองหมายทางเรือเหลาน้ี
ไดรับความคุมครองทางกฎหมาย ผูใดก็ตามที่ทําใหเปลี่ยนตําแหนง สูญหาย ถูกทําลาย ไมวาเจตนา
หรือไมเจตนาก็ตาม ตองรับโทษทางอาญาตามที่ระบุไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 231 ความวา 
ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ ใหประภาคาร ทุน สัญญาณ หรือสิ่งอ่ืนใด ซ่ึงจัดไวเปนสัญญาณเพื่อความ
ปลอดภัยในการจราจรทางบก การเดินเรือ หรือการเดินอากาศ อยูในลักษณะอันนาจะเปนเหตุใหเกิด
อันตรายแกการจราจรทางบก การเดินเรือ หรือการเดินอากาศตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ด
ปและปรับตั้งแตหน่ึงพันบาทถึงหน่ึงหม่ืนสี่พันบาท ดังน้ัน นักเดินเรือพึงหลีกเลี่ยงการทอดสมอใกล หรือ
ผูกเรือกับทุนตาง ๆ และถาเห็นเคร่ืองหมายทางเรือใด ๆ มีการผิดปกติไป ควรแจงให หนวยงานท่ี
รับผิดชอบดูแลทราบเพื่อแกไขตอไป 

กอนป พ.ศ.2519 ทั่วโลกมีการใชงานทุนเคร่ืองหมายทางเรือที่แตกตางกันมากกวา 30 ระบบ 
ซ่ึงสวนมากมีกฎเกณฑการใชงานที่แตกตางกัน  

มีขอขัดแยงกันเกี่ยวกับการใชทุ นไฟ ซึ่งเปนมายาวนานตั้งแตแรกเริ่มของการนํามาใช 
ตอเน่ืองมาจนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 กลาวคือ บางประเทศใชไฟสีแดงกํากับทางดานซายของรอง
นํ้า ในขณะที่อีกประเทศหนึ่งใชกํากับทางดานขวาของรองน้ํา  

ความเห็นหลักประการหน่ึงที่แตกตางกันในการติดตั้งเคร่ืองหมายทางเรือ คือ ประเทศสวนใหญ
ใหความสนใจไปที่ ระบบเครื่องหมายทางขาง (Lateral System) ที่จะตองติดตั้งเคร่ืองหมายทางซายและ
ขวาของเสนทาง โดยใหสอดคลองกับทิศทางที่กําหนดให ในขณะที่อีกหลายประเทศนิยมใช เคร่ืองหมาย
จตุรทิศ (Cardinal Marks) กําหนดพ้ืนที่อันตราย โดยใชทุนจํานวนหนึ่งลูกหรือมากกวา หรือใชกระโจม
ไฟติดตั้งในเสี้ยวทิศเพ่ือแจงที่หมายสิ่งอันตรายที่สัมพันธกับเครื่องหมายน้ัน ซ่ึงระบบนี้มีประโยชนอยาง
มากในทะเลเปด ในขณะที่ทุนเคร่ืองหมายทางขางอาจไมจําเปนตองใช  
 ขอขัดแยงดังกลาวขางตนเกือบไดขอยุติ เม่ือมีการประชุมระหวางประเทศ ณ กรุงเจนีวาที่มี
สันนิบาตชาติเปนเจาภาพในป พ.ศ.2479 ซ่ึงที่ประชุมไดบรรลุขอตกลงกัน แตยังมิทันไดใหสัตยาบันกัน 
ก็เกิดสงครามโลกคร้ังที่สองขึ้นเสียกอน 

ตอมามีขอเสนอรวมกันใหใชทั้งเคร่ืองหมายจตุรทิศ หรือเคร่ืองหมายทางขาง แตแยกออกเปนสอง
ระบบที่แตกตางกัน โดยใชสีแดงสําหรับเครื่องหมายดานกราบซาย และความเห็นสวนใหญสงวนการใชสี
เขียวสําหรับเครื่องหมายซากเรืออับปาง 
 หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง เครื่องหมายทางเรือ ของหลาย
ประเทศถูกทําลาย และจําเปนตองไดรับการฟนฟูใหกลับมาใชงานไดดังเดิมอยางเรงดวน ในสภาวะที่ยัง
ไมมีทางเลือกที่ดีกวา ไดมีการนําเอากฎเกณฑซ่ึงประมวลขึ้นที่เจนีวา นํามาปรับใชทั้งโดยตรง หรือมี
การปรับแกบางประการ เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นและอุปกรณตาง ๆ ที่ยังคงใชได แตทวาการ

 (Aids to Navigation) 



เดินเรือ พลเรือโท จรินทร บุญเหมาะ                                                                                       เคร่ืองหมายทางเรือ  หนา 314 
 

ดําเนินการที่วาน้ี ไดนําไปสูขอขัดแยง และความแตกตางที่ขยายวงกวางขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน
นานน้ําที่มีการเดินเรือหนาแนนทางตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรป 
 ในป พ.ศ.2500 สมาคมประภาคารระหวางประเทศ (International Association of Lighthouse 
Authority : IALA) ไดรับการสถาปนาขึ้นเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงคของ ที่ประชุมดานเทคนิคประภาคาร 
(Technical Lighthouse Conference) ซึ่งประชุมกันไวตั้งแตป พ.ศ.2472   
 เน่ืองจากความพยายามผลักดันใหมีการใชงานเคร่ืองหมายทางเรือเพียงระบบเดียวประสบ
ความสําเร็จคอนขางนอย สิ่งน้ีเปนแรงผลักดันให IALA ตองเร่ิมการปฏิบัติภารกิจโดยเร็ว 
 หายนะจากเรืออับปางในชองแคบโดเวอรในป พ.ศ.2514 ไดเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองในชองทางหนึ่ง
ของ แผนแบงแนวจราจร (Traffic Separation Scheme) และไดมีความพยายามวางเคร่ืองหมายทางเรือ
ใหกับซากเรือเหลาน้ี ในลักษณะที่ชาวเรือสามารถเขาใจไดงาย 
 คณะกรรมการดานเทคนิค (Technical Committee) จึงวางหลักการพ้ืนฐาน 3 ขอ ดังน้ี 

1.  ตองใชวัสดุและอุปกรณที่มีอยูเดิมใหมากที่สุดเพ่ือลดคาใชจายทีไ่มจําเปน 

2.  ตองกําหนดใหชัดเจนวาใชสีแดงและสเีขียววางกํากับดานใดของรองน้ํา 

3.  ตองสนธิการใชเคร่ืองหมายทางขางและเครื่องหมายจตุรทิศเขาดวยกัน 
เพ่ือเปนการลดปญหาขอขัดแยง จึงมีความเห็นกันในชั้นแรกวาควรแบงเคร่ืองหมายทางเรือ

ออกเปน 2 ระบบ ซ่ึงระบบหนึ่งใชสีแดงกํากับทางดานซายของรองนํ้า ในขณะที่อีกระบบหนึ่งใชสีแดง
กํากับทางดานขวาของรองนํ้า โดยเรียกวาระบบ A และระบบ B ตามลําดับ 
 กฎของระบบ A ซ่ึงไดรวมเอาทั้งเคร่ืองหมายทางขางและเครื่องหมายจตุรทิศไวดวยกัน 
ดําเนินการเสร็จสมบูรณ และไดรับความเห็นชอบจาก องคการทางทะเลระหวางประเทศ (International 
Maritime Organization : IMO) ในป พ.ศ.2519 ประกาศใชในป พ.ศ.2520 โดยมีการรับไปใชจนแพรหลาย
อยางชา ๆ เขาไปในยุโรป  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด แอฟริกา อาวเปอรเซีย และบางประเทศในเอเชีย 

กฎของระบบ B ดําเนินการเสร็จสมบูรณเม่ือตนป พ.ศ.2523 โดยมีการพิจารณากันวาเหมาะสม
สําหรับการนําไปใชในอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง อเมริกาใต ญ่ีปุน สาธารณรัฐเกาหลี และฟลิปปนส 
 ดูเสมือนวากฎสองระบบทําใหคณะกรรมการฝายบริหารของ IALA สามารถรวมกฎทั้งสองชุดให
เปนหนึ่งเดียวกันได ซึ่งรูจักกันในชื่อ ระบบทุนเครื่องหมายทางเรือของสมาคมประภาคารระหวาง
ประเทศ โดยระบบนี้อนุญาตใหหนวยงานประภาคาร 
เลือกใชสีแดงกํากับทางดานซายหรือขวาของรองนํ้าก็ไดแลวแต ภูมิภาค (Region) ซ่ึงรูจักกันในนาม 
ภูมิภาค A (Region A) และ ภูมิภาค B (Region B)  
 การประชุมที่จัดโดย IALA เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2523 ดวยการสนับสนุนของ IMO และ 
องคการอุทกศาสตรสากล (International Hydrographic Organization : IHO) หนวยงานประภาคารจาก 
50 ประเทศ และผูแทนองคการระหวางประเทศที่เก่ียวของกับงานดานเคร่ืองหมายทางเรือ 9 หนวยงาน 
ไดรวมกันหารือ และตกลงที่จะรับใชกฎที่ไดสนธิเขาดวยกันน้ี  โดยมีการกําหนดขอบเขตของการแบง
ภูมิภาคทุน เขียนลงเปนแผนที่ และแนบทายเปนภาคผนวกของกฎที่ไดกําหนดขึ้น  ทั้งน้ีที่ประชุมไดเนน
ใหเห็นถึงความจําเปนของความรวมมือระหวางประเทศ และหนวยงานอุทกศาสตรตาง ๆ ในการรับเอา
ระบบทุนเครื่องหมายทางเรือใหมน้ีไปใช 

 (The  IALA  Maritime  Bouyage  System) 
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 ถึงแมวา ระบบทุนเครื่องหมายทางเรือ (Maritime Buoyage System : MBS) ไดตอบสนองการ
ใชงานของชาวเรือไดเปนอยางดีนับตั้งแตเริ่มนํามาใชในป พ.ศ.2523 เปนตนมา แตทวาหลังจากที่ไดมี
การประชุมของ IALA ณ เมืองเซี่ยงไฮประเทศจีน ในป พ.ศ.2549 ไดมีการพิจารณาทบทวนระบบไฟ 
เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของการเดินเรือที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการพัฒนาขึ้นอยางมากของ 
เคร่ืองหมายทางเรืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Aids to Navigation)  
 จากการหารือกับผูมีสวนไดสวนเสียทั่วโลกไดพบวา โดยหลักการพ้ืนฐานแลวยังคงมีความจําเปนตอง
ใช MBS อยู อยางไรก็ตาม จากรูปแบบของการเดินเรือที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
พัฒนาขึ้น ทําใหมีความจําเปนตองมีการเพ่ิมเติมบางประการใหกับ MBS  
 ทั้งน้ีวาดวยหลักการแลว ทั้งภูมิภาค A และ ภูมิภาค B ควรใชเคร่ืองหมายทางเรือระบบเดียวกัน 
แตทวาสมาชิกสวนใหญของ IALA เห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวน้ีเปนไปไดยาก ในทางปฏิบัติไม
ปลอดภัย และอาจไมบรรลุผล อยางไรก็ตาม ดวยจุดประสงคในการปรับปรุงความปลอดภัยในการ
เดินเรือ การใหทั้งโลกใชระบบเดียวกันสามารถกระทําไดดวยการใชคุณลักษณะเฉพาะรวม ตัวอยางเชน 
การใชจังหวะไฟที่เหมือนกัน สําหรับดานซายและขวาของรองนํ้า โดยไมตองคํานึงถึงภูมิภาค ดังนี้เปน
ตน 
 การเปล่ียนแปลงที่มีนัยสําคัญในป พ.ศ.2553 เกิดจากการทบทวนกฎเดิมที่มีอยู กลาวคือ มีการ
กําหนดชนิดเคร่ืองหมายทางเรือเพ่ิมเติม นอกเหนือจากที่ใชสําหรับติดตั้งตามคําแนะนําของ  IALA  ที่มี
อยูแลว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความชัดเจนสมบูรณถึงหนาที่ของเครื่องหมายทางเรือที่จะนํามาใช ซ่ึง
ประกอบไปดวย ทุนเรืออับปางฉุกเฉิน (Emergency Wreck Marking Buoy) การบรรยายลักษณะของ
เคร่ืองหมายทางเรืออ่ืน ๆ โดยแยกออกใหเห็นชัดเจนจาก MBS เดิม และการสนธิเคร่ืองหมายทางเรือ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชกระบวนการทางคลื่นวิทยุเขาไวดวย ซ่ึงการดําเนินการน้ีสอดคลองกับแนวความคิด
ของ การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส (e - Navigation) ที่ขยายตัวขึ้นอยางมาก โดยทั้งหมดที่กลาวมานี้ สราง
ขึ้นจากพ้ืนฐานเครื่องหมายทางเรือเดิมตามที่กลาวมาแลว 
 ดังน้ัน ระบบทุนเคร่ืองหมายทางเรือของ IALA ยังคงชวยชาวเรือใหสามารถนําเรือไปทุกหนแหง
ในโลก ชวยในการหาที่เรือแนนอน และการหลีกเลี่ยงสิ่งอันตราย โดยมิตองวิตกถึงความกํากวม ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต ทั้งน้ีหนวยงานทางทะเลทั้งปวง ไดสงเสริมใหมีการใชเคร่ืองหมายทางเรือให
สอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
 
หลักการทั่วไปของระบบ 
 ความปลอดภัยในการเดินเรือนับเปนความรับผิดชอบของนักเดินเรือ โดยการใชเคร่ืองหมายทาง
เรือรวมกับบรรณสารการเดินเรือที่เปนทางการ และความเปนชาวเรือที่รอบคอบ รวมทั้งการวางแผนการ
เดินทางที่เหมาะสม ทั้งน้ีเปนไปตามขอมติที่  IMO ไดกําหนดไว  ในที่น้ีจะใหคําแนะนําถึงระบบทุน
เคร่ืองหมายทางเรือ และเครื่องหมายทางเรืออ่ืน ๆ ที่นํามาใชทั้งหมด  
 ระบบเครื่องหมายทางเรือของ IALA มีอยูสองสวน ไดแก ระบบทุนเครื่องหมายทางเรือ (MBS) 
และเคร่ืองหมายทางเรืออ่ืน ๆ ทั้งแบบติดตั้งประจําที่ และแบบลอยนํ้า ซ่ึงเปนการแบงหลัก ๆ ตาม
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ลักษณะทางกายภาพ อยางไรก็ตาม เคร่ืองหมายทางเรือทั้งหมดที่กลาวน้ี อาจรวมไปถึงเครื่องหมาย
ทางเรือที่ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดวยเชนกัน 
 ระบบทุนเคร่ืองหมายทางเรือประกอบไปดวยเครื่องหมาย 6 ชนิด ซ่ึงอาจใชติดตั้งทั้งแบบเด่ียว หรือ
ใชผสมผสานกันก็ได  โดยชาวเรือสามารถแยกแยะความแตกตางของเครื่องหมายทางเรือเหลาน้ีไดดวยคุณ
ลักษณะเฉพาะ โดยเครื่องหมายทางขางระหวางภูมิภาค A และ B มีความแตกตางกันตามที่จะอธิบาย
ตอไป สวนที่เหลืออีก 5 ชนิด ใชเหมือนกันทั้ง 2 ภูมิภาค 
 
เครื่องหมายทางขาง 
 ตามนัยของขอตกลงเกี่ยวกับทิศทางในการติดตั้งทุน ทุนเคร่ืองหมายทางขาง  (Lateral Marks) 
สําหรับภูมิภาค A กําหนดใหใชสีแดง และสีเขียวทั้งกลางวันและกลางคืน เพ่ือกํากับดานซาย และขวาของ
รองน้ําตามลําดับ อยางไรก็ตาม สวนในภูมิภาค B ใหใชสีตรงกันขามกับภูมิภาค A กลาวคือ ใชสีแดง
ทางดานขวา และใชสีเขียวทางดานซายรองน้ํา 
 หนวยงานที่รับผิดชอบอาจทําการดัดแปลงทุนเคร่ืองหมายทางขาง เพ่ือนํามาประยุกตใช ณ จุด
ที่รองน้ําที่แยกเปนสาขาออกจากกันอยางชัดเจน เพ่ือกําหนดเสนทางหลักหรือรองน้ําได 
  
เครื่องหมายจตุรทิศ 
 เคร่ืองหมายจตุรทิศ  (Cardinal Marks) ใชแสดงบริเวณน้ําลึกที่สุดในพ้ืนที่ ในทิศทางตามชื่อ
เคร่ืองหมายนั้น ซ่ึงขอตกลงนี้มีความจําเปน และตองทําความเขาใจใหชัดเจน เพ่ือปองกันความสับสน 
ตัวอยางเชน เคร่ืองหมายจตุรทิศเหนือ (North Mark) มิไดหมายถึงเฉพาะดานทิศเหนือเทาน้ันที่มีนํ้าลึก
พอสําหรับการเดินเรือ แตทวาทิศตะวันออกและทิศตะวันตกก็สามารถเดินเรือไดเชนกัน แตนักเดินเรือ
ทราบอยางแนนอนวาทางเหนือเปนทิศที่ปลอดภัย และควรตองศึกษารายละเอียดจากแผนที่ดวย  
 เคร่ืองหมายจตุรทิศไมไดกําหนดรูปทรงที่แนนอนเอาไว แตโดยปกติมักใชทุนรูปราง เสา (Pillar) 
หรือ ขอน (Spar) มีแถบสีเหลืองและสีดําตามแนวนอน เคร่ืองหมายยอด  (Top - Marks) เปนรูป      
ทรงกรวย (Cone) สองอันทาสีดํา  
 เครื่องชวยจําสีของเครื่องหมายจตุรทิศ ใหดูที่เครื่องหมายยอด ถาเครื่องหมายยอดชี้ไปใน
ตําแหนงใด ตําแหนงน้ันเปนสีดํา 

- จตุรทิศเหนือ (North Mark) 
       เครื่องหมายยอดชี้ขึ้นดานบน : แถบสีดําอยูเหนือแถบสีเหลือง 

- จตุรทิศใต (South Mark) 
       เคร่ืองหมายยอดชี้ลงดานลาง : แถบสีดําอยูใตแถบสีเหลือง 

- จตุรทิศตะวันออก (East Mark) 
       เคร่ืองหมายยอดชี้ออกจากกัน : แถบสีดําอยูเหนือและใตแถบสีเหลือง 

- จตุรทิศตะวันตก (West Mark) 
  เคร่ืองหมายยอดชี้เขาหากัน : แถบสีดําอยูตรงกลางแถบสีเหลืองอยูเหนือและใต 
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 เคร่ืองหมายจตุรทิศใชจังหวะไฟที่มีลักษณะเฉพาะ โดยใช ไฟวับ (Flashing) สีขาวจังหวะ     
เร็วมาก (Very Quick : VQ) หรือจังหวะ เร็ว (Quick : Q) ซ่ึงตางกันที่ชวงเวลาการวับของไฟ กลาวคือ 
ไฟวับจังหวะ เร็วมาก  (Very Quick Flashing) หมายถึง  ไฟวับที่มีอัตราการวับอยูที่  120 หรือ  100   
คร้ัง/นาที ไฟวับจังหวะ เร็ว  (Quick Flashing) หมายถึง  ไฟวับที่มีอัตราการวับอยูที่  60 หรือ  50       
คร้ัง/นาที 
 
ลักษณะไฟที่เห็นของเครื่องหมายจตุรทิศตามทิศตางๆ 

- จตุรทิศเหนือ 
   ไฟวับจังหวะเร็วมาก หรือจังหวะเร็วแบบตอเน่ือง 

- จตุรทิศตะวันออก 
   ไฟวับจังหวะเร็วมาก หรือจังหวะเร็ว 3 วับ แลวตามดวยคาบมืด 

- จตุรทิศใต 
  ไฟวับจังหวะเร็วมาก หรือจังหวะเรว็ 6 วับ + ไฟวับยาว (Long Flash) ตามดวยคาบมืด 
- จตุรทิศตะวนัตก 

   ใชไฟวับจังหวะเรว็มาก หรือจังหวะเร็ว 9 วับ ตามดวยคาบมืด 

 หลักการไฟ 3, 6 และ 9 วับของเครื่องหมายจตุรทิศ สามารถจําไดงายเม่ือนึกถึงความสัมพันธ
ดังกลาวกับหนาปดนาฬิกาโดย ไฟวับยาวหมายถึง ไฟที่มีชวงแสงสวางปรากฏอยูไมนอยกวา 2 วินาที 
เพ่ือใหแนใจวาไฟวับแบบ 3 วับ หรือ 9 วับ ไมไปสับสนกับไฟวับแบบ 6 วับ 

มีขอสังเกตวา มีเคร่ืองหมายทางเรืออีก 2 ชนิดที่ใชไฟสีขาวไดแก เคร่ืองหมายสิ่งอันตราย    
โดดเด่ียว (Isolated Danger Marks) และ เคร่ืองหมายแสดงที่ปลอดภัย (Safe Water Marks) ทั้งสองอัน
น้ีมีจังหวะไฟที่แตกตางกันชัดเจน จึงไมสับสนกับจังหวะไฟของทุนจตุรทิศ 

 
เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว 
 เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว ใชติดตั้งอยูบนหรือบริเวณ
ใกลเคียงสิ่งที่เปนอันตรายนั้น โดยเรือสามารถเดินผานรอบบริเวณนั้นได และเน่ืองจากอาจไมทราบได
วาสิ่งที่เปนอันตรายนั้นยืดขยายออกมาไกลเทาใด และระยะหางที่ปลอดภัยสําหรับการเดินเรือผานก็ไม
อาจกําหนดไดแนนอน ดังนั้นนักเดินเรือควรศึกษารายละเอียดจากแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ 
เคร่ืองหมายสิ่งอันตรายโดดเด่ียวทาดวยสีดํา คาดดวยแถบกวางสีแดง 1 แถบ หรือมากกวาตาม
แนวนอน  เคร่ืองหมายยอดเปนรูปทรงกลมทาสีดํา 2 ลูก ใชไฟวับหมูสีขาว 2 วับ ซ่ึงแตกตางจากจังหวะ
ไฟของเคร่ืองหมายจตุรทิศ 
 
 
 
 

 (Isolated  Danger  Marks) 
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เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัย 
 เคร่ืองหมายแสดงที่ปลอดภัย (Safe Water Marks) บอกใหทราบวา สามารถเดินเรือผานบริเวณ
น้ัน ๆ ได โดยไมไดเปนการหมายสิ่งที่เปนอันตราย เชน ปากรองนํ้า (Fairway) เสนทางเดินเรือ
กลางรองนํ้า (Mid - Channel) หรือ เขาสูฝง (Landfall) เคร่ืองหมายแสดงที่ปลอดภัยมีความแตกตาง
กับเครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเด่ียว โดยตัวทุนมีรูปรางทั้งแบบ ทรงกลม เสา หรือขอน ทาสีแดงสลับ
ขาวในแนวตั้ง เคร่ืองหมายยอดเปนลูกทรงกลมทาสีแดง 1 ลูก ถาติดตั้งไฟใชไฟสีขาว ลักษณะ         
ไฟชวงเทา (Isophase) โดยใชไดทั้ง ไฟวาบ (Occulting) หรือ ไฟวับยาว (Long Flash) หรือ รหัสมอรส 
“A” (• —) 
 
เครื่องหมายพิเศษ 
 ทุนเคร่ืองหมายพิเศษ  (Special Marks) ใชแสดงพ้ืนที่พิเศษ หรือรูปลักษณซ่ึงโดยธรรมชาติ 
สามารถเห็นไดอยางชัดเจนตามที่ลงไวในแผนท่ี หรือบรรณสารการเดินเรือ ในกรณีทั่วไปแลว ไมใช
เคร่ืองหมายนี้ติดตั้งบริเวณรองน้ํา หรือสิ่งกีดขวางการเดินเรือ ณ ที่ซ่ึงใช MBS ไดอยางเหมาะสมอยูแลว 
 เคร่ืองหมายพิเศษทาสีเหลือง เคร่ืองหมายยอดรูปกากบาท “X” และใชไฟสีเหลืองลักษณะใด ๆ
เพ่ือหลีกเลี่ยงความสับสนระหวางไฟสีเหลืองและไฟสีขาวในบริเวณที่ทัศนวิสัยไมดี ไฟสีเหลืองของ
เคร่ืองหมายพิเศษตองใชจังหวะไฟท่ีแตกตางจากไฟสีขาว รูปรางทุนตองไมทําใหเกิดความสับสนกับทุน
ที่ใชเพ่ือการนําเรือ เชน ถาวางทุนเคร่ืองหมายพิเศษไวบริเวณดานซายของรองน้ํา ควรใชรูป
ทรงกระบอก ไมใชทรงกรวย เคร่ืองหมายพิเศษอาจเขียนอักษร หมายเลข รวมทั้งภาพแสดง
วัตถุประสงค บนตัวทุน โดยใชสัญลักษณที่เหมาะสมตามที่ IHO กําหนด 
 
เครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายใหม 
 ส่ิงอันตรายใหม  (New Dangers) คือ ที่ไมปลอดภัยซ่ึงคนพบใหม โดยอาจมีอยูตามธรรมชาติ 
หรือเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น และอาจยังไมปรากฏในบรรณสารการเดินเรือ หรือส่ิงพิมพใด ๆ และถา
ขอมูลน้ียังไมไดรับการเผยแพรตามสมควร ควรที่จะแสดงใหเห็นโดยการ  

- วางเครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายซ่ึงพบใหมที่เหมาะสม เชน เคร่ืองหมายทางขางเครื่องหมาย
จตุรทิศ และเครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว หรือสิ่งอ่ืนใดที่ใชแทนเคร่ืองหมายเหลาน้ี ใชทุนเรืออับปาง
ฉุกเฉิน (Emergency Wreck Marking Buoy : EWMB) 
 - ถาหนวยงานซึ่งรับผิดชอบ พิจารณาวามีความเสี่ยงสูงตอการเดินเรือ ควรวางเครื่องหมาย   
ใด ๆ อยางนอย 1 อยาง ในบริเวณดังกลาว 
 ทุนเรืออับปางฉุกเฉิน (EWMB) ตัวทุนทาสีฟาสลับเหลืองตามแนวตั้งในจํานวนที่เทากัน 
เคร่ืองหมายยอดเปนเคร่ืองหมายบวก “+” ทาสีเหลือง ใชไฟสีฟาสลับกับสีเหลือง  
 เคร่ืองหมายแสดงสิ่งอันตรายใหมอาจรวมถึงการใช กระโจมเรดาร  (Racon) รหัสมอรส  D ( – •• ) 
หรือ ระบบแสดงตนอัตโนมัติ (Automatic Identification System : AIS) เปนเคร่ืองหมายทางเรือ 
 เคร่ืองหมายแสดงสิ่งอันตรายใหมอาจไดรับการยกเลิก เม่ือหนวยงานที่รับผิดชอบพิจารณาแลว
เห็นวา สิ่งอันตรายใหมน้ัน ไดรับการเผยแพรอยางพอเพียง หรืออันตรายไดรับการแกไขแลว 
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เครื่องหมายทางเรืออ่ืนๆ 
 เคร่ืองหมายทางเรืออ่ืน ๆ หมายรวมไปถึง ประภาคาร (Lighthouses) กระโจม (Beacon)      
ไฟเสี้ยว (Sector Lights) แนวนํา (Leading Lines หรือ Range) เคร่ืองหมายทางเรือลอยน้ําขนาดใหญ
และเคร่ืองหมายชวยการเดินเรืออ่ืนๆ เคร่ืองหมายทางทัศนะเหลาน้ีมีจุดประสงคเพ่ือชวยในการเดินเรือ
สําหรับชาวเรือ โดยอาจไมไดแสดงรองน้ํา หรือสิ่งกีดขวางการเดินเรือ  

 - ประภาคาร กระโจม และเครื่องหมายชวยการเดินเรืออ่ืนๆ ที่มีระยะเห็นใกล เปนเคร่ืองหมาย
ทางเรืออยูประจําที่ ซ่ึงอาจแสดงสี และ/หรือจังหวะสัญญาณไฟตางๆ ใน เสี้ยว (Arc) ที่กําหนด ทั้งน้ี
กระโจมอาจไมติดตั้งสัญญาณไฟก็ได 

 - ไฟเส้ียว แสดงสี และ/หรือ จังหวะสัญญาณไฟตาง ๆ ในเสี้ยวที่กําหนดไว โดยสีของไฟบอก
ขอมูลของทิศทางใหกับชาวเรือ 

 - แนวนํา ชวยในการนําเรือไปตามเสนทางตรงอยางถูกตองแมนยําโดยใชการวางตัวของแนวไฟ 
หรือแนวเครื่องหมายซึ่งอยูประจําที่ในการนําทาง และบางกรณีอาจใช ไฟบังคับทิศ (Directional Light) 
เพียงดวงเดียว 

 - เคร่ืองหมายทางเรือลอยน้ําขนาดใหญหมายรวมถึง เรือทุนไฟ (Lightvessels) ทุนไฟ (Light 
Floats) และ ทุนเดินเรือขนาดใหญ (Large Navigational Buoys) ใชเปนที่หมายในการเดินเรือเขาสูฝง 

 - เคร่ืองหมายชวยการเดินเรือ (Auxiliary Mark) คือเคร่ืองหมายทางเรืออ่ืน ๆ ซ่ึงใชชวยในการ
เดินเรือหรือใหขอมูล อันรวมทั้งเคร่ืองชวยเดินเรือที่ไมใชเคร่ืองหมายทางขางของรองนํ้าที่มีความชัดเจน
อยูแลว หรือไมไดระบุดานซายหรือดานขวาของเสนทาง ซึ่งลวนแตใหขอมูลเพ่ือความปลอดภัยในการ
เดินเรือทั้งสิ้น 

 - เคร่ืองหมายทาเรือหรือที่จอดเรือ เชน เขื่อนกันคลื่น (Breakwater) ไฟปลายทา (Quay/Jetty 
Lights) ไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signals) ไฟหมายสะพาน (Bridge Marking) และ เคร่ืองหมายทาง
เรือในลํานํ้า  
 
กฎตาง ๆ 
 ระบบทุนเคร่ืองหมายทางเรือ (MBS) และเครื่องหมายทางเรืออ่ืน ๆ ประกอบไปดวยกฎซ่ึงนํามา
ประยุกตใชกับเครื่องหมายทางเรือ ทั้งแบบติดตั้งประจําที่ แบบลอยน้ํา และเครื่องหมายทางเรือ
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือแสดงถึง 

 - ขอบเขตรองนํ้าที่สามารถเดินเรือได 
 - สิ่งอันตรายตามธรรมชาติ และสิ่งกีดขวางอ่ืน ๆ เชน ซากเรืออับปาง 
 - การเขาสูฝง เข็มถอืทาย พ้ืนที่ใด ๆ หรือรูปลักษณสําคัญสําหรับชาวเรือ 
 - สิ่งอันตรายใหม 
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ประเภทของเครื่องหมายทางเรือ 
 ชาวเรือใชเคร่ืองหมายทางเรือเพ่ือเปนเคร่ืองนําทาง ใหสามารถเดินเรือไดอยางปลอดภัย 
ระบบทุนเคร่ืองหมายทางเรือ และเคร่ืองหมายทางเรืออ่ืนๆ ไดรับการกําหนดไวเปน 6 ประเภท ซ่ึงอาจ
นํามาใชรวมกันได ดังน้ี 
 1. เคร่ืองหมายทางขาง ใชรวมกับ ขอกําหนดทิศทางของทุน โดยท่ัวไปแลวใชกํากับรองนํ้าที่มี
ขอบเขตชัดเจน ตัวทุนแสดงถึงดานซายและดานขวาของชองทางท่ีตองนําเรือไป เม่ือรองนํ้าแยกตัวเปน
หลายชองทาง  อาจใชเคร่ืองหมายทางขางที่ปรับแตงเพ่ือแสดงชองทางที่เรือจะเดินไป ทุนเครื่องหมาย
ทางขางมีความแตกตางกันระหวางภูมิภาค A และ B  
 2. เคร่ืองหมายจตุรทิศ ใชการเชื่อมโยงกับเข็มทิศของชาวเรือ เพ่ือแสดงถึงบริเวณที่สามารถ
เดินเรือผานได 
 3. เคร่ืองหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว ใชแสดงขอบเขตของสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว ซ่ึงสามารถ
เดินเรือผานไดโดยรอบสิ่งอันตรายนั้น 
 4. เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัย ใชแสดงวาเปนบริเวณที่ปลอดภัย สามารถเดินเรือไดโดยรอบ
บริเวณนั้น ตัวอยางเชน ใชเปนเคร่ืองหมายแสดงจุดก่ึงกลางรองน้ํา 
 5. เคร่ืองหมายพิเศษ ใชแสดงพ้ืนที่หรือรูปลักษณอ่ืน ตามที่อางถึงในบรรณสารการเดินเรือ โดย
ไมไดแสดงถึงขอบเขตของรองนํ้า หรือสิ่งกีดขวางการเดินเรือ 
 6. เคร่ืองหมายทางเรืออ่ืนๆใชสําหรับแสดงขอมูลเพ่ือชวยสนับสนุนการเดินเรือ 
 
วิธีการกําหนดคุณลักษณะของเครื่องหมายทางเรือ 
 ลักษณะนัยสําคัญของเครื่องหมายทางเรือ ขึ้นอยูกับองคประกอบหนึ่งหรือหลายขอ ดังน้ี 
 1. เวลากลางคืน แสดงดวย สี และจังหวะของไฟ และ/หรือ การสองแสงของไฟ 
 2. เวลากลางวัน แสดงดวย สี รูปราง เคร่ืองหมายยอด และ/หรือไฟ (รวมถึงสีและจังหวะไฟ) 
 3. โดยสัญญาณอิเล็กทรอนิกส (ดิจิทัล) เชน ติดตั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เคร่ืองหมายทางเรือ 
 4. โดยสัญญาณอิเลก็ทรอนิกส (ดิจิทัล) เทาน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 17 - 2 รูปทรงและเคร่ืองหมายยอดทุนเคร่ืองหมายทางเรือ 
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เครื่องหมายทางขาง 
  ขอตกลงเกี่ยวกับทิศทางของทุน กําหนดใหมีการแสดงทิศทางของทุนลงบนแผนที่เดินเรือ และ
บรรณสารที่เก่ียวของอยางเหมาะสม ดังน้ี   
 1. ทิศทางโดยท่ัวไปที่ชาวเรือใช ในการนําเรือเขาสู ทาเรือ แมนํ้า ปากอาว หรือนานนํ้าอ่ืน ๆ  
โดยพิจารณาจากดานทะเล หรือ 
 2. ทิศทางอาจไดรับการกําหนดโดยหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยการหารือกับประเทศเพ่ือนบาน 
เม่ือเห็นวาเหมาะสม โดยหลักสําคัญ ควรใชทิศทางตามเข็มนาฬิการอบแผนดิน 
  
ทุนตามภูมิภาค 
 ระบบทุนสากลแบงออกเปนสองภูมิภาค คือ ภูมิภาค A และ ภูมิภาค B ตามที่ไดแสดงไวในบน
แผนที่โลกแสดงภูมิภาคทุน (รูปที่ 17 - 7)  
   
กฎทั่วไปสําหรับเครื่องหมายทางขาง 
 1. สีของเครื่องหมายทางขางตองสอดคลองกับระบบทุนเคร่ืองหมายทางเรือของ IALA ตาม 
ภูมิภาค ดังที่ไดกลาวมาแลว 
 2. รูปทรงเครื่องหมายทางขางควรเปนทรงกระบอกหรือกรวย อยางไรก็ตาม ถารูปรางดังกลาว
ทําใหพิสูจนทราบไดยาก ควรติดตั้งเคร่ืองหมายยอดตามความเหมาะสม 
 

การเขียนตัวเลข หรือตัวอักษร  
          ถามีการเขียนหมายเลขหรือตัวอักษรลงบนเคร่ืองหมายทางขาง ใหปฏิบัติตาม‘ขอตกลงเกี่ยวกับ
ทิศทางของทุน’ กลาวคือ ใหนับเลขจากดานทะเลเขาหาฝง ขอกําหนดสําหรับหมายเลขเครื่องหมายทาง
ขาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในนานน้ําจํากัด ควรเปนดังนี้ ใชเลขคูกับเครื่องหมายสีแดง และเลขคี่กับ
เครื่องหมายสีเขียว 
 ไฟจังหวะเดียวกัน  
 ถามีความเหมาะสม ใหนําไฟเหลาน้ีมาใช คือ ไฟจังหวะเดียวกัน(Synchronisation) คือกระพริบ
พรอมกัน หรือ ไฟตอเน่ือง (กระพริบตอเน่ืองกัน) หรือ การรวมทั้ง 2 ระบบเขาดวยกัน 
 
 เครื่องหมายทางขางที่ใชในภูมิภาค A 
  

 
 
 
 

 
 

รูปที่ 17 - 3 เคร่ืองหมายทางขางใน ภูมิภาค A 
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เครื่องหมายทางดานซาย เครื่องหมายทางดานขวา 

สี แดง เขียว 
รูปทรงทุน ทรงกระบอก (กระปอง)  เสา หรือ ขอน ทรงกรวย เสา หรือ ขอน 

เคร่ืองหมายยอด (ถามี) ทรงกระบอก (กระปอง) สีแดง 1 อัน ทรงกรวยสีเขยีว 1 อัน  
ปลายแหลมขึน้บน 

ไฟ (ถาติดตั้ง) 
สี แดง เขียว 

จังหวะ ใด ๆ   ใด ๆ  
 
 ณ จุดที่รองนํ้าแยกเปนสาขา ดําเนินการตาม ‘ขอตกลงเกี่ยวกับทิศทางของทุน’ สําหรับรองนํ้าที่
แยกออกไป อาจกําหนดโดยเครื่องหมายทางขางที่ปรับปรุงใหม เพ่ือใชกํากับทางดานซาย และขวาของ
รองน้ํา ดังน้ี 
 

 ทางเดินเรือดานกราบขวา ทางเดินเรือดานกราบซาย 

สี สีแดงคาดเขียวแถบกวางในแนวนอน 1 
แถบ 

สีเขียวคาดแดงแถบกวางในแนวนอน 
1 แถบ 

รูปทรงทุน ทรงกระบอก (กระปอง)  เสา หรือ ขอน ทรงกรวย  เสา หรือ ขอน 

เคร่ืองหมายยอด (ถามี) ทรงกระบอก (กระปอง) สีแดง 1 อัน ทรงกรวยสีเขยีว 1 อัน  
ปลายแหลมขึน้บน 

ไฟ (ถาติดตั้ง) 

สี แดง เขียว 

จังหวะ ไฟวับเปนหมูผสม (2 + 1) ไฟวับเปนหมูผสม (2 + 1) 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 17 - 4 ทุนกํากับรองน้ําที่แยกเปนสาขา ภูมิภาค A 
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เครื่องหมายทางขางที่ใชในภูมิภาค B 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 17 - 5 เคร่ืองหมายทางขางในภูมิภาค B 
   

 
 ณ จุดที่รองนํ้าแยกเปนสาขา ดําเนินการตาม ‘ขอตกลงเกี่ยวกับทิศทางของทุน’ สําหรับรองนํ้าที่
แยกออกไป อาจกําหนดโดยเครื่องหมายทางขางที่ปรับปรุงใหม เพ่ือใชกํากับทางดานซาย และขวาของ
รองน้ํา ดังน้ี 
 
 

 ชองทางเดินเรือกราบขวา ชองทางเดินเรือกราบซาย 
สี สีเขียวคาดแดงแถบกวางในแนวนอน 1 

แถบ 
สีแดงคาดเขียวแถบกวางใน
แนวนอน 1 แถบ 

รูปรางทุน ทรงกระบอก (กระปอง) เสา หรือ ขอน ทรงกรวย, เสา หรือ ขอน 
เคร่ืองหมายยอด (ถามี) ทรงกระบอก (กระปอง) สีเขียว 1 อัน ทรงกรวยสีแดง 1 อัน  

ปลายแหลมขึน้บน 
ไฟ (ถาติดตั้ง) 
สี เขียว แดง 
จังหวะ ไฟวับเปนหมูผสม (2 + 1) ไฟวับเปนหมูผสม (2 + 1) 
 

  เครื่องหมายดานกราบซาย    เครื่องหมายดานกราบขวา 
สี เขียว แดง 

รูปทรงทุน ทรงกระบอก (กระปอง) เสา หรือ ขอน ทรงกรวย เสา หรือ ขอน 
เคร่ืองหมายยอด (ถามี) ทรงกระบอก (กระปอง) สีเขียว 1 อัน ทรงกรวยสีแดง 1 อัน  

ปลายแหลมขึน้บน 
ไฟ (ถาติดตั้ง) 

สี เขียว แดง 
จังหวะ ใด ๆ  ใด ๆ 
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รูปที่ 17 - 6 ทุนกํากับรองน้ําที่แยกเปนสาขา ภูมิภาค B 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 17 - 7 แผนที่แสดงการใชระบบเครือ่งหมายทางเรือ ภูมิภาค A และ ภูมิภาค B 
 
เครื่องหมายจตุรทิศ  

เคร่ืองหมายจตุรทิศ  (Cardinal Marks) ใชแสดงบริเวณน้ําลึกที่สุดในพ้ืนที่ ในทิศทางตามชื่อ
เคร่ืองหมายนั้น  โดยเสี้ยวทั้งสี่ (ทิศเหนือ ตะวันออก ใต และตะวันตก) กําหนดตามทิศจริง ดังน้ี 
ตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต, ตะวันออกเฉียง
ใต - ตะวันตกเฉียงใต และตะวันตกเฉียงใต - ตะวันตกเฉียงเหนือ ของจุดที่กําหนด 
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 เคร่ืองหมายจตุรทิศตั้งชื่อตามเสี้ยวทิศที่ติดตั้งเคร่ืองหมายนั้น 
 - ชื่อของเครื่องหมายจตุรทิศ ใชแสดงใหเห็นวาควรเดินเรือผานตามทิศทางของชื่อเคร่ืองหมาย
น้ัน เชน จตุรทิศเหนือหมายถึง เดินทางผานทุนทางทิศเหนือไดอยางปลอดภัย เปนตน 
 - เคร่ืองหมายจตุรทิศในภูมิภาค A และ B มีหลักการใชเหมือนกัน 
 
 การใชงานเครื่องหมายจตุรทิศ   
 - ใชแสดงพ้ืนที่นํ้าลึกที่สุดตามตามทิศทางของชื่อเคร่ืองหมายจตุรทิศน้ัน 
 - ใชแสดงดานที่ปลอดภัยในการเดินเรือผานสิ่งอันตรายนั้น 
 - ใชเตือนใหระมัดระวังลักษณะของรองน้ํา เชน สวนโคง ชุมทาง ทางแยก หรือปลายสันดอน
 -  หนวยงานผูรับผิดชอบในการวางทุนควรพิจารณาอยางถี่ถวน กอนติดตั้งทุนจตุรทิศจํานวนมาก
ในเสนทางเดินเรือ  หรือพ้ืนที่ใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดความสับสนได เน่ืองจากทุนเหลาน้ีมีลักษณะไฟสีขาว
ที่คลายกัน  
         
เครื่องหมายจตุรทิศเหนือและตะวันออก 

 
เครื่องหมายจตุรทิศใตและตะวันตก 

 
 เครื่องหมายจตุรทิศใต เครื่องหมายจตุรทิศตะวนัตก 
เคร่ืองหมายยอด ทรงกรวยสีดํา 2 อันซอนกัน   

ปลายแหลมชี้ลง 
ทรงกรวยสีดํา 2 อันซอนกัน 
ปลายแหลมชนกัน 

สี สีเหลืองเหนือสีดํา สีเหลืองคาดดวยสีดํา 1 แถบกวาง 
ในแนวนอน 

 เครื่องหมายจตุรทิศเหนือ เครื่องหมายจตุรทิศตะวนัออก 
เคร่ืองหมายยอด ทรงกรวยสีดํา 2 อันซอนกัน  

ปลายแหลมชีข้ึ้น  
ทรงกรวยสีดํา 2 อันซอนกันฐานชนกัน 

สี สีดําเหนือสีเหลือง สีดําคาดดวยสีเหลือง 1 แถบกวาง  
ในแนวนอน 

รูปรางทุน  เสา หรือ ขอน เสาหรือ ขอน 
ไฟ (ถาติดตั้ง) 

สี ขาว ขาว 
จังหวะ ไฟวับเรว็มากหรือไฟวับเรว็  

 
ไฟวับเรว็มากเปนหมู 3 วับ ทุก 5 วินาที 
หรือไฟวับเรว็เปนหมู 3 วับ ทุก 10 วินาที 
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รูปรางทุน  เสา หรือ ขอน  เสา หรือ ขอน 
ไฟ (ถาติดตั้ง) 

สี ขาว ขาว 
จังหวะ ไฟวับเรว็มากเปนหมู 6 วับ + ไฟวับ

ยาว ทุก ๆ 10 วินาที หรือ  
ไฟวับเรว็มากเปนหมู 6 วับ + ไฟวับ
ยาว ทุก ๆ 15 วินาท ี

ไฟวับเรว็มากเปนหมู 9 วับ ทุก ๆ 10
วินาทีหรือไฟวับเรว็เปนหมู 9 วับ ทุก ๆ 
15 วินาท ี

 
หมายเหตุ เครื่องหมายยอดรูปทรงกรวย 2 อันซอนกันเปนรูปลักษณสําคัญของเครื่องหมายจตุรทิศใน
เวลากลางวัน จึงควรนํามาใชเสมอ และใหขนาดใหญเทาที่จะทําได เพ่ือแยกใหเห็นเดนชัดระหวางทรง
กรวยทั้งสอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 17 - 8 เคร่ืองหมายจตุรทศิ  
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เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว 
เคร่ืองหมายสิ่งอันตรายโดดเด่ียว เปนเคร่ืองหมายที่ติดตั้งอยูบน หรือบริเวณใกลเคียงสิ่งที่เปน

อันตราย ซ่ึงสามารถเดินเรือผานโดยรอบบริเวณนั้นได 
  

 

 

 

 

รูปที่ 17 - 9 เคร่ืองหมายอันตรายโดดเดี่ยว  

 

คําอธิบาย 

สี สีดําคาดดวยสีแดง 1 แถบกวาง หรือมากกวา ตามแนวนอน 

รูปรางทุน 
ไมจํากัด แตตองไมขัดแยงกับเครื่องหมายทางขาง ควรใชเปน
แบบเสาหรือขอน 

เคร่ืองหมายยอด ลูกกลมสีดําซอนกัน 2 ลูก 

ไฟ (ถาติดตั้ง) 

สี ขาว 

จังหวะไฟ ไฟวับเปนหมู 2 วับ 

 
 
หมายเหตุ เคร่ืองหมายยอดลูกกลมดํา 2 อันซอนกันเปนรูปลักษณสําคัญของเครื่องหมายสิ่งอันตราย
โดดเด่ียวในเวลากลางวัน จึงควรนํามาใชเสมอ และใหขนาดใหญเทาที่ทําได เพ่ือแยกใหเห็นเดนชัด
ระหวางลูกกลมทั้งสอง 
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เครื่องหมายพิเศษ 
           เคร่ืองหมายพิเศษใชแสดงพ้ืนที่พิเศษ หรือรูปลักษณ ซ่ึงโดยธรรมชาติ อาจเห็นไดอยางชัดเจน
ตามที่ลงไวในแผนที่ หรือบรรณสารการเดินเรือ  ในกรณีทั่วไปแลว ไมใชเคร่ืองหมายน้ีติดตั้งบริเวณรอง
นํ้าหรือสิ่งกีดขวาง ณ บริเวณที่ใช MBS ไดอยางเหมาะสมอยูแลว 
 

 
  

 

 

          
รูปที่ 17 - 10 เคร่ืองหมายพิเศษ 

  

คําอธิบาย 

สี เหลือง 

รูปรางทุน ไมจํากัดแตตองไมขัดแยงกับเครื่องหมายทางขาง 

เคร่ืองหมายยอด (ถามี) กากบาท “X” สีเหลือง 1 อัน 

ไฟ (ถาติดตั้ง) 

สี เหลือง 

จังหวะ 

ใดๆ ก็ได แตตองไมเหมือนเครื่องหมายจตุรทิศ, 
เคร่ืองหมายอันตรายโดยเด่ียว และเคร่ืองหมาย 
แสดงที่ปลอดภัย 

 

สัญลักษณ 
การใชสัญลักษณ เปนไปตามที่หนวยงานผูรับผิดชอบ
กําหนด 

รูปรางไมจํากดั
 สัญลักษณตามกําหนด

 

 Yellow 

Y 

Y 

Y 

Yellow 



เดินเรือ พลเรือโท จรินทร บุญเหมาะ                                                                                       เคร่ืองหมายทางเรือ หนา 329 
 

  ตัวอยางการใชทุนเคร่ืองหมายพิเศษ 
           - ใชเปนเคร่ืองหมายแสดงวาเปนทุนสํารวจสมุทรศาสตร 
           - ใชเปนเคร่ืองหมายแบงแนวจราจร เพ่ือไมใหเกิดความสับสน 
           - ใชเปนเคร่ืองหมายแสดงที่ทิ้งมูลดิน 
           - ใชเปนเคร่ืองหมายแสดงเขตพ้ืนที่ฝกทางทหาร 
           - ใชเปนเคร่ืองหมายแสดงแนวสายเคเบิลใตนํ้า 
           - ใชเปนเคร่ืองหมายแสดงเขตพ้ืนที่สันทนาการทางน้ํา 
           - ใชเปนเคร่ืองหมายแสดงขอบเขตพื้นที่ทอดสมอ 
           - ใชเปนเคร่ืองหมายแสดงที่ตั้งสิ่งกอสรางในทะเล เชน แทนผลิตพลังงานในทะเล 
           - ใชเปนเคร่ืองหมายแสดงพื้นที่เพาะพันธุสัตวนํ้า 
 
เครื่องหมายสิ่งอันตรายใหม 
 คําวา “สิ่งอันตรายใหม” หมายถึง สิ่งอันตรายที่คนพบใหม ซ่ึงยังไมปรากฏในบรรณสารการ
เดินเรือ “สิ่งอันตรายใหม” ยังหมายรวมถึงสิ่งกีดขวางที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน สันทราย กองหิน  
หรือสิ่งที่มนุษยทําใหเกิดขึ้น เชน ซากเรืออับปาง เปนตน 
      
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

รูปที่ 17 - 11 เคร่ืองหมายสิ่งอันตรายใหม 
 

การติดตั้งเคร่ืองหมายส่ิงอันตรายใหม่        
- สิ่งอันตรายใหม ควรหมายไวดวยเครื่องหมายท่ีเหมาะสม ไมวาจะเปนการใชเคร่ืองหมายทาง

ขาง เคร่ืองหมายจตุรทิศ เคร่ืองหมายสิ่งอันตรายโดดเด่ียว หรือโดยการใชทุนเรืออับปางฉุกเฉิน ทั้งนี้
เม่ือหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบพิจารณาเห็นวา ส่ิงอันตรายใหมทําใหมีความเส่ียงสูงตอการเดินเรือ 
ควรวางเครื่องหมายใด ๆ อยางนอย 1 อยาง ในบริเวณดังกลาว     

Blue Blue Yellow 
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Y 

Y 
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 - ถาใชเคร่ืองหมายทางขางไปติดตั้งเพ่ือแสดงสิ่งอันตรายใหม ควรใชจังหวะไฟแบบเร็วมากหรือ
แบบเร็ว            
 - เคร่ืองหมายใด ๆ ที่ใชติดตั้งแทนเครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายใหม จะตองสอดคลองกับ
เคร่ืองหมายนั้น           
 - อาจติดตั้งเคร่ืองสะทอนสัญญาณเรดารรหัสมอรส “D” ( – •• ) เพ่ิมเติม   
 - อาจติดตั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เชน ระบบ AIS    
 - อาจใชเคร่ืองหมายทางเรือเสมือนจริง (Virtual Aids to Navigation) เพียงอยางเดียว หรือเสริม
ดวยเครื่องหมายทางเรือแบบธรรมดา    
           - เคร่ืองหมายแสดงสิ่งอันตรายใหม อาจยกเลิกเม่ือหนวยงานที่รับผิดชอบ ไดยืนยันแลววา “ส่ิง
อันตรายใหม” น้ันไดรับการเผยแพร หรือแกไขเรียบรอยแลว  
  

คําอธิบาย 

สี 
สีฟาสลับเหลอืงในแนวดิ่งจํานวนเทาๆกัน (อยางนอย 4 แถบ 
และอยางมากไมเกิน 8 แถบ) 

รูปรางทุน เสา หรือ ขอน 

เคร่ืองหมายยอด (ถามี) เคร่ืองหมายบวก (+)  สีเหลอืง 

ไฟ 

สี เหลืองสลับสฟีา 

จังหวะ สีฟา 1 วินาท ี+ คาบมืด 0.5 วินาที + สีเหลือง 1 วินาที 

 
เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัย 

 เคร่ืองหมายแสดงที่ปลอดภัย นํามาใชเพ่ือแสดงใหทราบวาบริเวณนั้นสามารถเดินเรือผานได
โดยรอบ รวมทั้งแสดงแนวกลางรองนํ้าและจุดก่ึงกลางรองนํ้า เชน ใชเพ่ือแสดงปากทางเขาทาเรือหรือ
ปากอาวหรือปากรองน้ํา จังหวะไฟของเครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัยอาจนํามาใชเปนตัวกําหนดวา เปน
จุดที่ดีที่สุดสําหรับการนําเรือลอดใตสะพาน 
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รูปที่ 17 - 12 เคร่ืองหมายแสดงที่ปลอดภัย 
 

คําอธิบาย 
สี สีแดงสลับขาวในแนวตั้ง 

รูปรางทุน ทรงกลม แตถาเปนรูปเสาหรือขอนมีเคร่ืองหมายยอดเปนลูกกลม 

เคร่ืองหมายยอด (ถามี) ลูกกลมสีแดง 1 ลูก 

ไฟ (ถาติดตั้ง) 

สี ขาว 

จังหวะไฟ ใชไฟชวงเทาหรือไฟวับยาว 1 วับทุก 10 วินาที  
หรือรหัสมอรส  “A” ( • — ) 
 

 
 
เครื่องหมายอ่ืนๆ 
 นอกเหนือจากเคร่ืองหมายทางเรือที่สวนใหญมีลักษณะเปนทุนตามที่กลาวมาแลว ยังมีเคร่ืองหมาย
ทางเรือที่ใชโดยการติดตั้งบนบกหรือในน้ําบริเวณชายฝงหรือใกลชายฝง เชน แนวนํา ไฟเส้ียว 
ประภาคาร เคร่ืองหมายแสดงที่ปลอดภัย เปนตน 
 
     แนวนํา/แนวเล็ง 

แนวนํา/แนวเล็ง คือกลุมของเครื่องหมายหรือไฟตั้งแต 2 สิ่งหรือมากกวา ที่อยูในแนวเดียวกัน 
ซ่ึงนักเดินเรือใชเปนแนวนําในการนําเรือไปตามทิศทางน้ัน    โครงสรางของแนวนําอาจใชสีหรือรูปราง
ใด ๆ ที่มองเห็นไดเดนชัด และตองไมทําใหเกิดความสับสนกับโครงสรางที่อยูติดกันหรือใกลเคียงกัน  
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รูปที่ 17 - 13 แนวนําหรือแนวเล็ง 
                        

 
  ไฟเส้ียว 

ไฟเส้ียวเปนเคร่ืองหมายทางเรือแบบติดตั้งประจําที่ ซ่ึงแสดงดวยไฟที่มีความแตกตางของสีและ/
หรือจังหวะกระพริบของไฟตามเสี้ยวที่กําหนดไว โดยสีของไฟใชเปนขอมูลบอกทิศทางใหกับชาวเรือ 
 
 
 
 
     
 
 

รูปที่ 17 - 14 ไฟเส้ียว 
  

คําอธิบาย 

สี 
ไมมีนัยสําคัญ หนวยงานที่รับผิดชอบสามารถกําหนดไดโดยใหมีความ
เดนชัดโดยพิจารณาจากสีของสภาพแวดลอม 

รูปราง ไมมีนัยสําคัญ  ควรเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยม 

ไฟ (ถาติดตั้ง) 

สี 
ไมจํากัด หนวยงานที่รับผิดชอบ ควรกําหนดใหมีความเดนชัดจากสีของ
สภาพแวดลอมฉากหลัง 

จังหวะ 
ไมจํากัด แตควรหลีกเลี่ยงไฟนิ่ง ทั้งน้ีการใหไฟกระพรบิพรอมกันจะชวย
ใหแยกแยะไดอยางเดนชัดจากไฟฉากหลงั 

Red 

White 

Green 
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 ไฟเส้ียวติดตั้งไวโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ         
- เพ่ือแจงทิศทางในเสนทางเดินเรือ 
- เพ่ือแสดงจุดเลี้ยว จุดเชื่อมตอระหวางรองนํ้า  บริเวณที่อันตราย หรือส่ิงอ่ืนที่สําคัญตอการ
เดินเรือ 

- แจงบริเวณพื้นที่อันตรายที่ควรหลีกเลี่ยง 
- ในบางครั้งใชไฟดวงเดียวในการบอกทิศทาง 

คําอธิบาย 

สี ไมกําหนด 

รูปราง ไมกําหนด ระบุแสงไฟเทาน้ัน 

ไฟ 

สี 
ถาใชเปนเคร่ืองหมายในรองนํ้าจํากัดตองปฏิบัตติามขอกําหนดดาน
ภูมิภาคในหัวขอที่ 2 ของ IALA โดยไฟอาจมีการสลับเสี้ยวกันไปมา  

จังหวะ ตามความเหมาะสม 

 

ประภาคาร 
 ประภาคารเปนหอคอยหรือสิ่งกอสรางที่มีความคงทน  สรางไวในพ้ืนที่ที่มีความสําคัญตอการ

เดินเรือ เพ่ือใชติดตั้งสัญญาณไฟ และใชเปนที่หมายสําคัญในเวลากลางวัน สวนในเวลากลางคืนสามารถ
เห็นแสงไฟไดในระยะไกลหรือปานกลาง   

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 17 - 15 ประภาคาร 
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ประภาคารควรมีพ้ืนที่สําหรับติดตั้งอุปกรณเคร่ืองหมายทางเรือ อ่ืน ๆ เชน DGPS, Racon หรือ 
AIS ที่ใชชวยในการนําเรือ และประภาคารยังสามารถใชเปน เคร่ืองหมายกลางวัน (Daymark) เพ่ือการ
พิสูจนทราบในเวลากลางวัน และอาจติดตั้งไฟเสี้ยวบนประภาคารดวยก็ได 

 

 
  
 กระโจม 
 กระโจม (Beacon) เปนเครื่องหมายทางเรือที่มนุษยสรางขึ้น โดยสามารถจําแนกกระโจมไดจาก 
รูปราง สี รูปแบบ เคร่ืองหมายยอด ลักษณะของไฟ หรือลักษณะโดยรวมของสิ่งเหลาน้ี 
 

 
 
 
  
 
 
 

รูปที่ 17 - 16 กระโจม 
 

- อาจติดตั้งสัญญาณไฟ ในกรณีที่เปนกระโจมไฟ 
- หากไมติดตั้งไฟ เปนกระโจมสําหรับใชเปนที่หมายในเวลากลางวันเทาน้ัน 
- สามารถใชเปนหลักนํา/แนวนํา หรือเปนที่หมายเรดาร 
- อาจติดตั้งเคร่ืองหมายยอดกระโจมได 

คําอธิบาย 

 
สี/รูปราง 

 

โครงสรางประภาคารสามารถใชสี รูปราง หรือวัสดุใด ๆ ที่ทําให
เห็นเดนชัดในเวลากลางวัน 

ไฟ 

สี ขาว แดง หรือ เขียว 

จังหวะ 
ไฟวับ ไฟชวงเทา หรือไฟวาบ จังหวะใด ๆ ตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสามารถพิสูจนทราบไดงาย 
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 เครื่องหมายทางเรือลอยนํ้าขนาดใหญ 
 เคร่ืองหมายทางเรือลอยนํ้าขนาดใหญ หมายรวมทั้ง เรือทุนไฟ (Lightvessels) ทุนไฟ (Light 
Floats) และทุนเดินเรือขนาดใหญ (Large Navigational Buoys) ตามปกติเคร่ืองหมายทางเรือชนิดน้ีใช
วางไวบริเวณที่เปนจุดวิกฤต เพ่ือกําหนดเสนทางเขาสูฝงในบริเวณที่มีการจราจรทางนํ้าคับคั่ง และอาจมี
พ้ืนที่สําหรับติดตั้งเคร่ืองหมายทางเรืออ่ืน ๆ เชน Racon หรือ AIS เพ่ือชวยในการนําเรือ 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 17 - 17 เคร่ืองหมายทางเรือลอยน้ําขนาดใหญ 
 

 คําอธิบาย 

สี ตามความเหมาะสม  (นิยมใชสีแดง) 

รูปราง เรือ หรือ ทุนใหญ ที่มีหอไฟ 

ไฟ (เม่ือติดตัง้) รวมทั้งสถานีไฟนอกฝง 

สี ตามความเหมาะสม 

จังหวะ ตามความเหมาะสม 

คําอธิบาย 

สี ไมจํากัด   

รูปราง ตามความเหมาะสม รวมทั้งเคร่ืองหมายจตุรทิศ 

เคร่ืองหมายยอดกระโจม (ถามี) ตามความเหมาะสม 

ไฟ (ถาติดตั้ง) 

สี ขาว  แดง หรือ เขียว 

จังหวะไฟ ตามความเหมาะสม 
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เครื่องหมายชวยการเดินเรือ  
 เปนเครื่องชวยการเดินเรือขนาดเล็ก นอกเหนือจากที่บรรยายไวตั้งแตตน เคร่ืองหมายชวยการ
เดินเรือเหลาน้ี ตามปกติใชในกรณีที่นอกเหนือไปจากการกํากับรองน้ํา และโดยทั่วไปแลว ไมไดใชเพ่ือ
ระบุทางดานซายหรือขวาของเสนทาง หรือบอกสิ่งกีดขวางที่ตองหลีกเลี่ยง แตเปนเครื่องหมายที่ใช
สําหรับบอกขอมูลเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือ เคร่ืองหมายเหลาน้ีตองไมสรางความสับสนกับ
เคร่ืองหมายทางเรืออ่ืน ๆ และควรมีการเผยแพรในแผนที่เดินเรือและบรรณสารการเดินเรือ อน่ึงไมควร
ใชเคร่ืองหมายดังกลาวน้ี ถาหากมีเคร่ืองหมายทางเรือที่เหมาะสมตาม MBS ใชอยูแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 17 - 18 เคร่ืองหมายชวยการเดินเรอื 
 
เครื่องหมายทาเรือหรือที่จอดเรือ  
 ชาวเรือควรระมัดระวังการใชเคร่ืองหมายทางเรือในทองถิ่น ซ่ึงอาจวางโดยใชระเบียบหรือ
กฎหมายของทองถิ่นโดยเฉพาะ  ดังนั้นกอนการเดินทางเขาพ้ืนที่ใด ๆ เปนครั้งแรก ควรศึกษาเก่ียวกับ
กฎเกณฑของเครื่องหมายทางเรือในทองถิ่นน้ันเสียกอน 
 เคร่ืองหมายทางเรือในทองถิ่น อาจรวมถึง และไมหามใหติดตั้งบน 

- เขื่อนกันคลื่น ทาเทียบเรือ และสะพานเทียบเรือ 
- สะพาน และสัญญาณจราจร 
- พ้ืนที่พักผอนหยอนใจ 

 - และแมนํ้าอ่ืน ๆ   รองนํ้า   ลําคลอง  ประตูก้ันน้ํา และทอระบายน้ํา ที่ดําเนินการโดย
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คําแนะนําและแนวทางการปฏิบัติของสมาคมประภาคารระหวางประเทศ 
  คําแนะนําและแนวทางการปฏิบัติของสมาคมประภาคารระหวางประเทศใหขอมูลในการวางแผน 
การปฏิบัติ การบริหารการจัดการ และวิธีการติดตั้งเคร่ืองหมายทางเรือ ตามที่ขอกําหนดของ MBS และ
สามารถคนหาขอมูลผานทางเว็บไซต www.iala-aism.org. 
 

ปายขอความ 
หรือภาพ 
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เร่ืองทั่ว ๆ ไปเก่ียวกับทุน 
 ไฟที่ใชกับทุนทํางานดวยพลังงานจากกระแสไฟฟาจากแบตเตอรี่ ซ่ึงมีแหลงเก็บอยูในตัวทุนโดย
มีเซลลสุริยะเปนแหลงกําเนิดไฟฟา ถาไมมีขอขัดของใด ๆ แลว ทุนไฟควรสงสัญญาณไฟไดอยาง
ตอเน่ืองไมขาดตอน อยางไรก็ตามอุปกรณเหลาน้ีอาจมีขอบกพรองที่ทําใหไฟดับไดจากสาเหตุตาง ๆ 
เชน การเสื่อมของแบตเตอรี่ หรือเซลลสุริยะปกคลุมดวยมูลนก เปนตน นักเดินเรือจึงไมควรคาดหมาย
วาจะไดพบทุนไฟ ณ ตําบลที่และเวลาที่คาดไวเสมอไป มิฉะน้ันอาจนําเรือเขาสูอันตราย จึงตองเพ่ิม
ความระมัดระวังใหมากเม่ือไมพบไฟตามที่คาดหมายไว 
 ธรรมชาติอีกประการหนึ่งของทุน คือ มีการเคล่ือนตัวไปมาอยูตลอดเวลา เน่ืองจากการหยอน
ของโซสมอ คลื่น ลม และการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้า โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังฤดูมรสุมผานไป ทุนอาจ
เคลื่อนผิดตําแหนงไปไดมาก จึงไมควรใชทุนในการหาที่เรือแนนอน ยกเวนไมมีที่หมายใด ๆ แลว
เทาน้ัน แตใหถือเปนที่เรือประมาณเทาน้ัน 
 
เครื่องหมายทางเรือโสต 
 สวนใหญของประภาคาร เรือทุนไฟ และทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตเมืองหนาวที่มักมีหมอกลง
อยูเสมอ มักไดรับการติดตั้งอุปกรณกําเนิดสัญญาณเสียงไวดวยเสมอ เพ่ือชวยในการเดินเรือชวงที่มี
หมอก ซ่ึงโดยปกติแลวเรียกวา สัญญาณหมอก (Fog Signal)  
 การท่ีจะทราบวาที่ใดมีสัญญาณหมอกหรือไม ใหดูจากแผนที่ หรือทําเนียบไฟ อยางไรก็ดีมีขอ
ควรระวังอยูประการหนึ่งคือ ทุนซึ่งตั้งไวดวย ระฆัง (Bell) หรือ ฆอง (Gong) หรือนกหวีดซ่ึงทํางานดวย
พลังงานจากคลื่นนั้น เม่ือเวลาคลื่นลมสงบจะไมใหเสียงออกมาเลย ทําใหนักเดินเรือไมอาจพิสูจนทราบ
ทุนไดเสมอไป 
 อุปกรณสรางสัญญาณชนิดใด ๆ ที่ทํางานในขณะที่หมอกลง จะสงสัญญาณออกจากตําบลที่
แนนอนซึ่งลงไวในแผนที่ เชน ประภาคาร หรือทุนไฟ กําเนิดเสียงดวยอาการทางกลไก หรือไฟฟา และมี
เสียงเฉพาะเวลาที่ทัศนวิสัยลดลงอยางมากเทาน้ัน สัญญาณเสียงที่เปลงออกมาใชสําหรับการพิสูจน
ทราบเครื่องหมายชวยการเดินเรือน้ัน 
 ลักษณะเฉพาะของสัญญาณหมอกกําหนดโดยคาบเวลาระหวางชวงที่เปลงเสียงและเงียบเสียง 
ทํานองเดียวกันกับการติดสลับกับดับของไฟ กําเนิดเสียงแตละแบบยังใหระดับเสียง สูง ต่ํา ที่ตางกัน 
ลักษณะเฉพาะเหลาน้ีใชในการพิสูจนทราบแหลงกําเนิดของเสียง 
 
 ขีดจํากัดของสัญญาณเสียง 
 สัญญาณเสียงมีคุณภาพอยางไรขึ้นอยูกับการแพรของเสียงผานอากาศ การนําใชเปนเครื่องชวย
ในการเดินเรือ อาจมีขอบกพรองที่สรุปไดดังน้ี 
 1. บางทิศทางที่ไดยินเสียง อาจเปนคนละแบริงกับแหลงกําเนิดเสียง 
 2. แมแหลงกําเนิดเสียงอาจอยูใกล ก็อาจไมไดยินเสียงเน่ืองจากส่ิงกีดขวาง 
 3. หมอกอาจลงเฉพาะใกลเรือ แตไมลงใกลแหลงกําเนิดเสียง จึงไมเปลงเสียงออกมา 
 4. แหลงกําเนิดเสียงอาจขัดของในขณะนั้น 
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 5. เสียงจากเคร่ืองจักรใหญอาจกลบสัญญาณหมอก ณ บางตําแหนงบนสะพานเดินเรือ 
 จากเหตุผลขางตน พอสรุปไดวา สัญญาณหมอกอาจไมสามารถเชื่อถือไดแนนอนนัก จึงควรใช
วิจารณญาณใหมากในการใชสัญญาณหมอก และควรใชเคร่ืองชวยการเดินเรือชนิดอ่ืนประกอบดวย
เสมอ เพ่ือเปนการยืนยันความถูกตอง 
 
เครื่องหมายทางเรืออิเล็กทรอนิกส 
 เคร่ืองหมายทางเรืออิเล็กทรอนิกส นําหลักการแพรคลื่น
แมเหล็กไฟฟามาใชประโยชน ซ่ึงนับวันเครื่องหมายทางเรือชนิดน้ีไดเพ่ิมความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคของการ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส (E - Navigation) อุปกรณเหลาน้ี เชน แผน
สะทอนเรดาร (Radar Reflector) ลอแรน (Loran) กระโจมเรดาร (Racon) ระบบแสดงตนอัตโนมัติ 
(Automatic Identification System : AIS) และ ระบบหาตําบลที่ดวยดาวเทียม (Global Positioning 
System : GPS) เปนตน 
 เน่ืองจากเคร่ืองหมายทางเรือชนิดน้ีเก่ียวของกับการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีรายละเอียด
ปลีกยอยเปนอันมาก จึงจะอธิบายเฉพาะชนิดของอุปกรณพ้ืนฐานที่เก่ียวของเทาน้ัน 
 
 แผนสะทอนเรดาร 
 แผนสะทอนเรดาร (Radar Reflector) เปนอุปกรณที่ใชติดตั้งประกอบกับเครื่องหมายทางเรือที่มี
อยูแลว เชน ประภาคาร กระโจม และทุน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหคลื่นเรดารที่สงออกจากเรือมา
กระทบแลวสะทอนกลับดวยกําลังแรง และปรากฏอยางชัดเจนบนจอเรดาร ชวยใหเรือหาตําบลที่ไดอยาง
ถูกตองและแมนยําขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              (ก) แบบแทงเกลียว                                          (ข) แบบวงกลม 
 

 
รูปที่ 17 - 19 แผนสะทอนเรดาร 

 

 (Electronics Aids to Navigation) 
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 อุปกรณน้ีทําขึ้นจากแผนเหล็กเคลือบสังกะสีและทาสีกันสนิมทับ หรืออาจทําจากแผนอลูมิเนียม
ถาตองการใหมีนํ้าหนักเบา นําแผนน้ีมาประกอบเปนสามหนา ทํามุมฉากซ่ึงกันและกัน เม่ือนํามา
ประกอบเปนชุดเพ่ือใชงานได 2 แบบ (รูปที่ 17 - 19) คือ 
 1. แบบแทงเกลียว (Spiral Reflector) นําแผนสามหนามาวางซอนกัน วนแบบกนหอย 
 2. แบบวงแปดเหลี่ยม (Octagon Reflector) นําแผนสามหนามาวางเรียงในระนาบเดียวกันเปน
วงแปดเหลี่ยม มักใชประกอบยอดทุนใตดวงตะเกียง  
 

กระโจมเรดาร 
 เปนอุปกรณที่ใชประกอบกับเครื่องหมายทางเรือ เชนเดียวกับแผนสะทอนเรดาร กระโจมเรดาร 
(Racon) น้ี  เม่ือรับคลื่นจากเรดารแลว  จะตอบกลับดวยพลังงานในตัวเอง  ไมใชการสะทอนกลับ
เชนเดียวกับแผนสะทอนเรดาร ดังน้ัน ภาพบนจอเรดารจึงคมชัดมาก อน่ึงภาพบนจอเรดารยังปรากฏใน
ลักษณะรหัสมอรส ทําใหงายแกการพิสูจนทราบมากขึ้น 
 กระโจมเรดารใชไดดีในทุกสภาพอากาศ แตมีขอดอยกวาแผนสะทอนเรดารอยูประการเดียว คือ 
ตองใชไฟฟามาหลอเลี้ยงระบบการทํางาน ทั้งน้ี กระโจมเรดารเหมาะสําหรับนํามาใชหมายสิ่งเหลาน้ี คือ 
ประภาคาร ระบบควบคุมการจราจร ทุน และแทนกลางทะเล และ สะพาน 
  
 

 
 
 
                   
 
 
 
 

           (ก) กระโจมเรดาร (Racon)                                           (ข) ภาพบนจอเรดาร 
  
 

รูปที่ 17 - 20 กระโจมเรดาร 
 

ระบบแสดงตนอัตโนมัติ 
 ระบบแสดงตนอัตโนมัติ (Automatic Identification System : AIS) เปนระบบแสดงตนที่ใชติดตั้ง
กับเคร่ืองหมายทางเรือ เพ่ือแสดงตําบลที่ของตนเองดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหไปปรากฏบนจอ 
เคร่ืองแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศเพ่ือการเดินเรือ   (Electronic Chart Display 
and Information System : ECDIS) ที่อยูบนเรือ ซ่ึงระบบนี้จะใหขอมูลของเครื่องหมายทางเรือน้ัน ๆ 

Racon (T) 
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เชน ตําบลที่ ชื่อ ขอมูลสถานภาพของอุปกรณ และสภาวะแวดลอมบริเวณที่ติดตั้ง เชน อุณหภูมิ และ
ความกดอากาศ เปนตน อุปกรณชนิดน้ีมีทั้งแบบใชติดตั้งกับเรือและกับเครื่องหมายทางเรือ ซ่ึงแบบหลัง
น้ีมีชื่อเรียกเฉพาะวา ระบบแสดงตนเครื่องหมายทางเรืออัตโนมัติ (AIS Aids to Navigation : AtoN) 
อุปกรณชนิดน้ีนําไปติดตั้งไดกับเคร่ืองหมายทางเรือชนิดตาง ๆ เชน กระโจมไฟที่อยูบนฝง หรือทุนไฟ 
เปนตน ทั้งน้ีในอนาคต AtoN มีแนวโนมนํามาใชติดตั้งแทนกระโจมเรดารทั้งหมด เพ่ือใหการสนับสนุน
การเดินเรืออิเล็กทรอนิกสที่เพ่ิมมากขึ้น  
 การใช AtoN ทําใหหนวยงานที่รับผิดชอบเครื่องหมายทางเรือ หรือเรือในทะเลสามารถเฝาตรวจ
สถานะของเครื่องหมายทางเรือไดอยางตอเน่ือง เชน การติด/ดับของไฟ หรือการสงขอมูลสภาวะ
แวดลอม (เชน อุณหภูมิ ความกดอากาศ สูงคลื่น เปนตน) และแสดงตําบลที่ของเครื่องหมายทางเรือ
พรอมนามเรียกขานไปยังเรือที่ติดตั้งเคร่ืองรบั AIS หรือหนวยงานรับผิดชอบ ทั้งน้ี AtoN มาตรฐานจะสง
ตําบลที่เสมือนจริงของเครื่องหมายทางเรือไปปรากฏบนจอของแผนทเดินเรืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงชวยให
การเดินเรือทําไดอยางสะดวกทั้งเวลากลางวันและกลางคืน 
 

ระบบหาตําบลที่ดวยดาวเทียม 
 ระบบหาตําบลที่ดวยดาวเทียม ใชสําหรับการระบุ
ตําแหนงของพาหนะที่ติดตั้งเคร่ืองรับที่อยูบนผิวโลก ไมวาจะเปน เรือ รถ อากาศยาน หรือ บุคคล  ทั้งน้ี
โดยการรับสัญญาณวิทยุจากกลุมดาวเทียม (Satellite Constellation) ที่โคจรอยูรอบโลกจํานวน 24 ดวง 
ดวยการใชหลักการวัดระยะทางจากดาวเทียมไมนอยกวา  4 ดวงในขณะใด  ๆ  ไปยังเครื่องรับ และใช
ขอมูลดังกลาวน้ีคํานวณหาพิกัดของเครื่องรับออกมา 
 
  
 
 
 
 
 

                                                                รูปที่ 17 - 21 ระบบหาตําบลทีด่วยดาวเทยีม 
 
 
 
 
 
 GPS ใหตําบลที่แนนอนที่มีความแมนยําสูงในทุกสภาพอากาศ และเม่ือนํามาใชประกอบกับ 
แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส และ AIS โดยแสดงผลบนจอ ECDIC แลว ชวยใหการเดินเรือเปนไปอยาง
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซ่ึงในการเดินเรือปจจุบันนี้ถือไดวา GPS คืออุปกรณหลักในการเดินเรือ 

 

 (Global Positioning System : GPS) 
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สรุปเก่ียวกับเคร่ืองหมายทางเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) กลางคืน 
 

ระบบทุนเครือ่งหมายทางเรือ ภูมิภาค A  
 

ภูมิภาค A – เวลากลางวัน 
รองนํ้าหลัก 

 รองนํ้ารอง 

 

Racon D 

 -.. 

วงระยะปลอดภัย 

 

เรือจมใหม 

 

เรือจมใหม 

 ใชทุน EWMB 
ท้ังจริง และ/หรือ 
เสมือนจริง 

ภูมิภาค A – เวลากลางคืน 

วงระยะปลอดภัย 

 

เรือจมใหม 

 

เรือจมใหม 

 ใชทุน EWMB 
ท้ังจริง และ/หรือ 
เสมือนจริง 

Racon D 

 
-.. 

รองนํ้ารอง 

 

รองนํ้าหลัก 
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(ก) กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) กลางคืน 
 

ระบบทุนเครือ่งหมายทางเรือ ภูมิภาค B  
 

ภูมิภาค B – เวลากลางวัน 

รองนํ้ารอง 

 

รองนํ้าหลัก 

 

เรือจมใหม 

 

เรือจมใหม 

 ใชทุน EWMB 
ท้ังจริง และ/หรือ 
เสมือนจริง 

Racon D 

 -.. 

วงระยะปลอดภัย 

 

ภูมิภาค B – เวลากลางคืน 
รองนํ้าหลัก 

 
รองนํ้ารอง 

 วงระยะปลอดภัย 

 

-.. Racon D 

 

เรือจมใหม 

 ใชทุน EWMB 
ท้ังจริง และ/หรือ 
เสมือนจริง 

เรือจมใหม 

 



เดินเรือ พลเรือโท จรินทร บุญเหมาะ                                                                                       เคร่ืองหมายทางเรือ หนา 343 
 

ระบบทุนเครือ่งหมายทางเรือในนานนํ้าไทย 
BUOYAGE SYSTEM IN THAI WATERS 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดานกราบซาย 
Port hand Marks 

ดานกราบขวา 
Starboard hand Marks 

 
เคร่ืองหมายยอด 
Topmarks 
รูปทรง 
Shape 

ไฟ 
Light 

สีแดง, จังหวะใด ๆ 
Red, Any Rhythm 

สีเขียว, จังหวะใด ๆ 
Green, Any Rhythm 

ทุนไฟ 
Light Buoys 

แสดงท่ีปลอดภัย 
SAFE WATER MARKS 

 เคร่ืองหมายยอด 
Topmarks 

รูปทรง 
Shape 

ไฟ 
Light 

สีขาว, ไฟชวงเทา หรือไฟวาบ หรือไฟวับยาว 1 วับ ทุก ๆ วินาที หรือรหัสมอรส “A” (• –) 
White, Isophase, Occulting or One long flash every 10 s or Morse  code “A” 

เคร่ืองหมายทางขาง 
LATERAL MARKS 

ทุนไฟ 
Light Buoys 

เคร่ืองหมายพิเศษ 
SPECIAL MARKS 

 

ทุนไฟ 
Light Buoys 

เคร่ืองหมายยอด 
Topmarks 
รูปทรง 
Shape 

ไฟ 
Light 

สีเหลือง, จังหวะใด ๆ 
Yellow, Any Rhythm 

Red Red Red 

Red 

Green Green Green 

Green 

RWR RWR 

RWR 

R 

Yellow Yellow Yellow 

R R R 

R R 

R 

G G 
G 
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เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว 
ISOLATED DANGER MARKS 

 
 
 

เครื่องหมายจตุรทิศ 
CARDINAL MARKS 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ีอันตราย 
Point of 
Interest 

จตุรทิศเหนือ (North Mark) 

จตุรทิศใต (South Mark) 

จตุรทิศตะวันออก  
   (East Mark) 

  จตุรทิศตะวันตก  
   (West Mark) 

 
VQ or Q 

 
VQ (6) + L.Fl or Q (6) + L.Fl 
                 White 

White 
VQ (3) or Q (3) 

White 
VQ (9) or Q (9) 

สีขาว, วับเปนหมู 2 วับ 
White, Group Flashing (2) 

 
White 

 
N 

 
S 

 
E 

 
W 

เครื่องหมายยอด 
Topmarks 

รูปทรง 
Shape 

ไฟ 
Light 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

R 

R 

R 

R 

B 

B B 

B B 
B 

B 

B 

B 

B B 

B 

B 

B 

B 

B B B 
B B 

B 

B B 

B 

B 

B 
B 

Yellow 

Yellow 

Yellow 

Yellow 

Yellow 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 
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ทุนระบบ A ของสมาคมประภาคารระหวางประเทศ (ใชในประเทศไทย) 
Illustration of IALA Buoyage System A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องหมายไมมีไฟ 
UNLIT MARKS 

เครื่องหมายมีไฟ 
LIGHTED MARKS 

เคร่ืองหมายจตุรทิศ แสดงทิศทางในการเดินเรือ โดยบอกชื่อดานที่ใชเดินเรือผานได 
Cardinal Marks indicating navigable water to the named side of the marks 

เคร่ืองหมายยอด : ทรงกรวยสีดําสองอันซอนกัน 
Topmarks : 2 black cones 

สีดําเหนือสีเหลือง 
Black above Yellow 

จตุรทิศเหนือ 
North Marks 

 
BY 

 
BY 

สีเหลืองเหนือสีดํา 
 Yellow above Black 

จตุรทิศใต 
South Marks 

 
YB 

 
YB 

สีดําคาดสีเหลือง 
Black with Yellow Band 

 
BYB 

 
BYB 

จตุรทิศตะวันออก 
East Marks 

จตุรทิศตะวันตก 
West Marks 

สีเหลืองคาดสีดํา 
Yellow with Black Band 

 
YBY 

 
YBY 

ที่อันตราย 
Point of 
Interest 

ไฟสีขาว 
White Light 

VQ 
or Q 

VQ (3)5s 
or Q(3)10s 

VQ (6) + L.Fl.10s 
or Q(6) + L.Fl.15s 

VQ (9).10s 
or Q(9).15s 

อักษรยอแบบเดียวกันอาจนํามาใชกับไฟของทุนขอนและกระโจม 
คาบ 5, 10 และ 15 วนิาที อาจไมลงไวในแผนที ่
The same abbreviations are used for lights on spar buoys and beacons. 
The periods 5 s, 10 s and 15 s, may not always be charted. 

เคร่ืองหมายส่ิงอันตรายโดดเด่ียว วางไวบนที่อันตราย บริเวณรอบ ๆ เรือเดินผานได 
Isolated Danger Marks stations over dangers with navigable water around them. 
ตัวทุน : สีดํามีแถบสีแดงคาดตามแนวนอน เคร่ืองหมายยอด ลูกกลมสีดําซอนกันสองลูก 
Body : black with red horizontal band (s); Topmark : 2 black spheres  

 
BRB 

 
BRB 

 
BRB 

 
BRB 

ไฟสีขาว 
White Light 

ไฟ 2 วับ 
Fl (2) 

เคร่ืองหมายแสดงที่ปลอดภัย เชน ก่ึงกลางรองน้ําและเขาสูฝง 
Safe Water Marks such as mid – channel and landfall. 
ตัวทุน : สีแดงสลับขาวในแนวตั้ง เคร่ืองหมายยอด (ถามี) ลูกกลมสีแดง 
Body : red and white vertical stripes; Topmark (if any) : red spheres  

N 

E 

S 

W 

เวลา (วินาที) 
Time (Seconds) 

แสดงคาบ 
Period shown 

0 5 10 15 

เคร่ืองหมายพิเศษ ไมชวยในการเดินเรือเปนหลัก แตใชแสดงรูปลักษณพิเศษ 
Special Marks not primarily to assist navigation but to indicate special features. 
ตัวทุน (รูปรางไมจํากัด) สีเหลือง เคร่ืองหมายยอด (ถามี) กากบาทสีเหลือง 
Body (shape optional) : yellow ; Topmark (if any) yellow “X”   

 ในกรณีพิเศษใด ๆ สามารถใชไฟเหลืองประกอบไฟสีอื่นได 
    In special cases yellow may be in conjunction with another colour. 

 
Y 

 
Y 

 
Y

 
YRY 

 
Y 

 
Y 

 
YRY 

 
Y 

 

 
 

 

ไฟสีขาว 
White Light 

ไฟสีเหลือง 
Yellow Light 

ไฟวับ 
Fl.Y 

จังหวะไฟไม
กําหนด 
Rhythm optional 

 
RW 

 
RW 

 
RW 

ไฟชวงเทา หรือ 
ไฟวาบ หรือ 
ไฟวับยาว 1 วบั ทุก 10 
วินาท ี
หรือรหัสมอรส “A” 
Iso or  
Occ or  

RW 
 

RW 
 

RW 

 
BY 

 
BYB 

 
YB 

 
YBY 
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ตารางแสดงลักษณะไฟ 
CHARACTERISTICS OF LIGHTS 

 
ลักษณะไฟ 
Character 

คําจํากัดความ 
Definition 

อักษรยอ 
Abbreviation 

ภาพ 
Illustration 

น่ิง 
Fixed Light 

เปนลักษณะไฟซึ่งน่ิงตอเน่ืองกันอยางคงที ่             
A light showing continuously and steadily 

F  

วาบ 
Occulting light 

ไฟวาบ เปนลักษณะไฟซ่ึงมีระยะเวลาสวางในแต
ละคาบยาวกวาระยะเวลามืด ระยะเวลาชวงมืดใน
แตละคาบจะเทากัน 
A light in which the total duration of light in a 
period is longer than  the total duration of 
darkness and the intervals of darkness 
(eclipses)   are usually of equal duration.  

  

วาบเด่ียว 
Single occulting light 

คือไฟวาบที่มีชวงสวาง และชวงมืดเกิดข้ึนและ
สลับกันอยางปกต ิ
An occulting light in which an eclipse is 
regularly repeated. 

 
Oc 

 

 

วาบเปนหมู 
Group occulting light 

คลายกับไฟวาบเด่ียว แตใน 1 คาบ กลุมของชวง
มืดจะปรากฎซํ้า ๆ กันตั้งแต 2 คร้ัง ข้ึนไป   
An occulting light in which a group of eclipses, 
specified in number, is regularly repeated. 

Oc (#) 
e.g. 

Oc(2) 

 

   

วาบเปนหมูผสม 
Composite group 

occulting light 

คลายกับไฟวาบหมู แตมีที่แตกตางกัน คือ ใน 1 
คาบ แตละหมูไฟจะมีจํานวนคร้ังของชวงมืดท่ี
แตกตางกัน 
A light similar to a group Occulting light except 
that successive eclipse groups in a period 
have different numbers of eclipses. 

 Oc(#+#) 
  e.g. 
Oc(3+4) 

 
 

     

ชวงเทา 
Isophase light 

ไฟที่มีชวงมืดและชวงสวางเทากันอยางเห็นได
ชัดเจน 
A light in which all the durations of light and 
darkness are clearly equal. 

 
Iso 

 

      

วับ 
Flashing light 

เปนลักษณะไฟซึ่งมีความยาวนานของไฟใน 1 
คาบ  ส้ันกวา ความยาวนานของชวงมืด เวลาที่ใช
ของไฟแตละวับจะเทากัน      
A light in which the total duration of light in a 
period is shorter than the total duration of 
darkness and all the flashes are of equal 
duration. 
 

  

วับเด่ียว   
Single flashing light 

เปนไฟวับซ่ึงซํ้ากันอยางปกติในอัตราไมเกิน 50 
วับ/นาที  
A flashing light in which a flash is regularly 
repeated (at a rate of less than 50 flashes/min)   

 
Fl 
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ตารางแสดงลักษณะไฟ (ตอ) 
CHARACTERISTICS OF LIGHTS 

 
ลักษณะไฟ 
Character 

คําจํากัดความ 
Definition 

อักษรยอ 
Abbreviation 

ภาพ 
Illustration 

วับยาว 
Long flashing light 

คือไฟวับเด่ียวซ่ึงมีลักษณะของไฟที่ปรากฎสวาง
นานไมนอยกวา 2 วินาที 
A single flashing light in which an 
appearance of light of not less than 2s 
duration (long flash) is regular repeated. 

 
LFl 

 

 

วับเปนหมู   
Group flashing light 

ไฟวับหมูใน 1 หมู จะบงบอกจํานวนวับไวเปน
ตัวเลขตอทายในวงเล็บ และไฟวับหมูจะเกิดข้ึน
ตอเน่ืองกันอยางปกติ 
 A flashing light in which a group of flashes, 
specified in number, is regularly repeated.       

 
Fl(#)  

e.g. Fl(3)   

 
 

 
วับเปนหมูผสม 

Composite group 
flashing light 

คลายกับไฟวับหมูธรรมดา มีขอแตกตางกัน คือ 
ระหวางหมูไฟในแตละคาบจะมีจํานวนวับไม
เทากัน 
A light similar to a group flashing light except 
that successive groups in a period have 
different numbers of flashes. 

Fl(#+#) 
e.g. Fl(3+2) 

 

 

เร็วอยางตอเน่ือง 
Quick light 

ไฟวับเร็ว เปนไฟซ่ึงมีอัตราการวับไมนอยกวา 
50 วับ/นาที แตไมเกิน 80 วับ/นาที           
 A light in which flashes are repeated at a 
rate of not less than 50 flashes per min, but 
less than 80 flashes/min.    

 
Q 

 

 

เร็วมากอยางตอเน่ือง  
Very quick light  

เปนลักษณะไฟซึ่งเกิดข้ึนซํ้า ๆ กันเร็วมาก 
ต้ังแต 80 - 160 วับ/นาที 
A light in which flashes are repeated at a 
rate of 80 - 160 flashes/min 

 
VQ 

 

 

รหัสมอรส 
Morse Code 

คือไฟซ่ึงประกอบไปดวยไฟวับอยางเดียวหรือไฟ
วับ และไฟวาบรวมกันเพื่อแสดงสัญญาณของ
รหัส มอรส โดย  
             [. (วับ) นาน 0.5 วินาที] 
             [- (วาบ) นาน 1.5 วินาที]   
A light in which appearances of light of two 
clearly different  durations are grouped to 
represent a characters in the Morse Code.      

Mo(#)  
 

e.g.  Mo(K) 
  

 Mo(4) 

 
 

 
 

 
สลับ 

Alternating 
เปนลักษณะของไฟซึ่งแสดงไฟสีที่แตกตางกัน
สลับกันไป 
A light showing different colors alternately. 

 
AI.FWFlR 

 
AI.FWFl(3)G 
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อักษรยอ 

 
Cd   Candela แรงเทียน 
fl   Flash สวาง 
ec   Eclipse มืด 
EST   Established สราง 
F   Fixed light น่ิง 
Fl   Flashing วับเด่ียว 
I   Interrupted                                   หยุดเปนหวง ๆ (ชวงมืดเปนหวง ๆ) 
Iso   Isophase ชวงเทา 
Oc   Occulting วาบเด่ียว 
Oc (#) e.g. Oc (2)   Group occulting light วาบเปนหมู 
Oc (#+#) e.g. Oc (3+4) Composite group occulting light วาบเปนหมูผสม 
LFl   Long flashing light  วับยาว 
Fl ( ) e.g. Fl (3)   Group flashing light วับเปนหมู  
Fl ( ) e.g. Fl (3+2)   Composite Group flashing light วับเปนหมูผสม 
Q   Quick light or Continuous quick light เร็วอยางตอเน่ือง 
Q ( ) e.g. Q (3)   Group quick light เร็วเปนหมู 
IQ   Interrupted quick light เร็วเปนหวง ๆ 
VQ    Very quick light or Continuous  เร็วมากอยางตอเน่ือง 
   ultra quick light      
VQ ( ) e.g. VQ (3)   Group very quick light เร็วมากเปนหมู 
IVQ   Interrupted very quick light เร็วมากเปนหวง ๆ 
UQ   Ultra quick light or Continuous ultra quick light เร็วที่สุดอยางตอเน่ือง 
IUQ   Interrupted ultra quick light เร็วที่สุดเปนหวง 
Mo ( ) e.g. Mo (K)   Morse code light รหัสมอรส 
FFl   Fixed and flashing light น่ิง และวับ 
Al e.g. Al WR   Alternating light สลับ 
 
หมายเหต ุ(Remark) 
 (S-L) Fl เปนลักษณะไฟซึ่งมีชวงเวลาที่ไฟสวาง และมืดในแตละครั้งแตกตางกัน เชน ลักษณะ
ไฟ   (S-L) Fl W 12s (1+2+3+6 = 12) เปนตน 
 (S-L) Fl (Short and long flashing light) A light in which the duration of time in each flash 
and eclipse are difference, e.g. (S-L) Fl W 12s (1+2+3+6 = 12) 
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บทที่ 18 อุตุนิยมวทิยาเก่ียวกับการเดินเรือ  

 
 การนําเรือบริเวณที่เกิดพายุรุนแรงบางแหง นักเดินเรือจําเปนตองมีความรูวิชาอุตุนิยมวิทยา
พอสมควร เพ่ือทราบถึงปรากฏการณที่จะเกิดลวงหนา หรือขณะที่มีพายุซ่ึงอาจเปนอันตรายแกการเดินเรือ 
นอกจากนั้นลักษณะอากาศยอมบงถึงการที่อาจเกิดคลื่นลมแรง หรือทัศนวิสัยไมดี ซ่ึงตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเรือเพ่ิมขึ้น ลักษณะอุตุนิยมวิทยาที่สําคัญซ่ึงนักเดินเรือพึงใหความระมัดระวัง มีดังที่
จะอธิบายตอไป 
 
บริเวณความกดอากาศต่ํากําลังแรงที่เกิดจากแนวปะทะอากาศ 
 บริเวณความกดอากาศต่ํา (Low) ซ่ึงปรากฏในแผนที่อากาศ แสดงดวยเสนความกดอากาศเทา 
(Isobar) หรือเสนไอโซบารเปนรูปวงกลมหรือวงรี ลอมรอบบริเวณศูนยกลางที่มีความกดอากาศตํ่า    
อันเปนลักษณะทั่ว ๆ ไปในบริเวณ ละติจูดกลาง (Mid - Latitude) ซ่ึงสวนมากบริเวณความกดอากาศต่ํา
มักมีลมแรงและลักษณะอากาศเปลี่ยนแปลงรุนแรง แตก็ไมเสมอไปทีเดียวนัก 
 ความกดอากาศต่ํามีบริเวณกวางขวางแตกตางกัน บางคราวมีเสนผาศูนยกลางเพียงรอยไมล 
แตบางคราวอาจมีขนาดเสนผาศูนยกลางถึงสองพันไมล และบางแหงมีความกดของอากาศต่ํามาก บาง
แหงก็ไมต่ํามากนัก บริเวณที่เกิดความกดอากาศต่ํา กําลังแรง (Deep) น้ัน ความกดอากาศท่ีศูนยกลาง
ต่ํากวาบริเวณขอบมากเห็นไดอยางชัดเจน สวนบริเวณที่ความกดอากาศตํ่า กําลังไมแรง (Shallow) 
ความกดอากาศท่ีศูนยกลางต่ํากวาที่บริเวณขอบไมมากนัก ดังแสดงในรูปที่ 18 - 1 
 

 
 

รูปที่ 18 - 1 แสดงความแตกตางของ ความชัน (Gradient) ของเสนความกดอากาศเทา 
ในบริเวณความกดอากาศต่ํา 

 



เดินเรือ พลเรือโท จรินทร บุญเหมาะ                                                                     อุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการเดินเรือ  หนา 350 
 

ในซีกโลกเหนือ ลมซึ่งพัดรอบศูนยกลางความกดอากาศต่ําอยูในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (ตาม
เข็มนาฬิกาในซีกโลกใต) และทิศทางของลมระหวางเสนความกดอากาศเทาจะเปลี่ยนหมุนเวียนเขาหา
ศูนยกลางเพ่ิมขึ้นเม่ือใกลศูนยกลางเขาไป การหาศูนยกลางของความกดอากาศต่ําใหหันหนาไปทางทิศ
ที่ลมพัดมา ศูนยกลางของความกดอากาศต่ําจะอยูทางขวามือประมาณ 90° ถึง 135° สําหรับในซีกโลก
เหนือ (ซายมือในซีกโลกใต) ความแรงของลมวัดดวย ความชัน (Gradient) ของความกดอากาศบริเวณ
ความกดอากาศต่ํา ถาความชันของความกดอากาศมากยอมมีลมแรงกวาความกดอากาศต่ําที่มีความชัน
นอยกวา ทั้งน้ีสังเกตไดจากแผนที่อากาศโดยพิจารณาจากความถี่ของเสนไอโซบาร ตามรูปที่ 18 - 1 (ก) 
ความกดอากาศต่ําน้ีมีการเคลื่อนตัวไปในทิศทางตาง ๆ กันไมแนนอน แตสวนมากจะเคลื่อนตัวไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับซีกโลกเหนือ (ตะวันออกเฉียงใตในซีกโลกใต) หรือทางทิศตะวันออก 
ดวยความเร็วตั้งแต 10 ถึง 40 นอต บางคราวมีความเร็วสูงถึง 60 นอต เม่ือเคลื่อนตัวเขาไปในละติจูด 
สูง ๆ ในระยะที่รุนแรง และคอย ๆ ลดความเร็วลงเม่ือใกลสลายตัว ในบริเวณที่มีความกดอากาศต่ําปก
คลุมจะเกิดแนวปะทะ (Front) แนวหนึ่งหรือมากกวา ซ่ึงตั้งตนจากจุดศูนยกลางความกดอากาศต่ํา แนว
ปะทะซึ่งเขียนในแผนที่อากาศ ตามรูปที่ คือแนวซึ่งอยูระหวางมวลอากาศสองชนิดซ่ึงมี
คุณลักษณะแตกตางกัน เปนแนวแถบซึ่งมีลักษณะอากาศเลวและมีลมซึ่งพัดในทิศทางแตกตางกันอยาง
ชัดเจน ลักษณะอากาศท่ีอยูสองดานของแนวปะทะจะมีลักษณะตรงขามกัน โดยถามวลอากาศอุนเคลื่อน
ตัวเปนแนวปะทะอากาศรอน ดานที่อยูในบริเวณมวลอากาศเย็นมีลักษณะอากาศไมดี (มากนอยเพียงใด
ขึ้นอยูกับความชันหรือ  Slope ของแนวปะทะ  และความแตกตางของมวลอากาศ) สวนดานที่มีมวล
อากาศอุนจะมีอากาศดีกวา ทองฟาโปรงและปราศจากฝน แสดงถึงการเปลี่ยนจากลักษณะของมวล
อากาศอยางหนึ่งไปสูอีกอยางหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 18 - 2 ตัวอยางแผนที่อากาศท่ีแสดงแนวปะทะอากาศ (Front) ในซีกโลกเหนือ 
 

 18 - 2
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ในระยะกอนที่จะเกิดความกดอากาศต่ํากําลังแรงประมาณ 2 - 3 วัน จะปรากฏมีทั้งแนวปะทะ
อากาศเย็นและแนวปะทะอากาศรอน บริเวณที่อยูระหวางแนวปะทะทั้งสองเรียก ซีกอากาศรอน (Warm 
Sector) เพราะมวลอากาศมาจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกวาซ่ึงอยูนอกบริเวณความกดอากาศต่ํา (รูปที่ 
18 - 3) อากาศรอนซ่ึงเบากวาอากาศเย็น จึงยกตัวขึ้นไปอยูชั้นบนของอากาศเย็นที่อยูล้ําหนาแนวปะทะ
อากาศรอน ดังแสดงในรูปที่ 18 - 3, 18 - 4 และ 18 - 5 และทําใหอากาศรอนที่ยกตัวขึ้นเกิดการกลั่นตัว
เพราะอุณหภูมิลดลง เปนเหตุใหเกิดเมฆ ตอมากลายเปนฝนละออง หรือฝนหนัก เมฆท่ีกอตัวจะแผ
กระจายล้ําหนาแนวปะทะอากาศรอนออกไปเปนระยะทางไกลๆ และอาจเกิดเมฆชั้นสูงจําพวก เซอรรัส 
(Cirrus) อยูล้ําแนวปะทะอากาศรอนถึง 500 ไมล สวนทางบริเวณดานหลังของซีกอากาศรอน (Warm 
Sector) ซ่ึงเปนแนวปะทะอากาศเย็น มวลอากาศพยายามแทรกตัวเขาไปเบื้องใตของมวลอากาศรอน 
ซ่ึงคอย ๆ รนหนี และลอยตัวขึ้นอยางรวดเร็ว การที่มวลอากาศรอนลอยตัวขึ้นอยางรวดเร็วน้ี บางคราว
รุนแรงจนอาจเกิดพายุสควอล (แนวของพายุฝนฟาคะนองอยางรุนแรงที่เกิดขึ้นอยางกะทันหัน)ได แต
โดยท่ัวไปจะเกิดเมฆ คิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) ซ่ึงในที่สุดทําใหเกิดฝนหรือพายุฝนฟาคะนอง
กระจายเปนแหง ๆ แนวปะทะอากาศเย็นจะคอย ๆ เคลื่อนเขาแทนที่แนวปะทะอากาศรอน ซีกอากาศ
รอน (Warm Sector) ถูกผลักดันยกขึ้นไปสูที่สูงจากผิวพ้ืนจนหมด ลักษณะเชนน้ีความกดอากาศต่ําถูก
ปดก้ันดวยแนวปะทะอากาศเย็น และมวลอากาศรอนรวมตัวกับมวลอากาศเย็นเปนแนวปะทะอากาศ
ชนิดใหมเรียกวา แนวปะทะอากาศแบบปด (Occluded Front)   (รูปที่  18 - 4 และ 18 - 6) ซ่ึงเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของแนวปะทะอากาศเย็น และแนวปะทะอากาศรอน ในที่สุดความรุนแรงจะ
ลดลง การเคลื่อนตัวของความกดอากาศต่ําก็ชาลงตามไปดวย และคอย ๆ สลายตัวไปในที่สุด ตราบใดที่
ความกดอากาศตํ่าน้ียังคงมี ซีกอากาศรอน (Warm Sector) ปรากฏอยูอยางชัดเจนแลว อาจมีความ
รุนแรงตอไปไดอีก จนกลายเปนความกดอากาศต่ํากําลังแรงในเขตละติจูดกลาง
Cyclone) เชนความเร็วลมอาจเพ่ิมขึ้น  และการเคลื่อนตัวเร็วขึ้นอีก  ตามปกติความกดอากาศต่ําจะ
เคลื่อนตัวขนานไปกับแนวทางของเสนความกดอากาศเทาในซีกอากาศรอน (Warm Sector) 
 ลักษณะอากาศขณะที่ความกดอากาศตํ่ากําลังแรงนี้เคลื่อนตัวเขามาใกล คือ ความกดของ
อากาศลดลง ในซีกโลกเหนือ ถาศูนยกลางความกดอากาศต่ําอยูทางทิศตะวันออกและผานเลยไปทาง
ทิศเหนือของเรือแลว (ตามรูปที่ ปรากฏเมฆทางขอบฟาดานตะวันตก ทิศทางของลมเปลี่ยนไป
เปนลมตะวันตกเฉียงใตหรือลมทิศใตและอุนขึ้น เมฆจะปรากฏต่ําลง และในท่ีสุดเกิดฝนละออง ฝนตก
หนักหรือเกิดหิมะ ถาความกดอากาศต่ําไมถูกปดก้ันเสียกอน (ตามรูปที่ หลังจากมีฝนตกหรือ
หิมะติดตอกันระยะหนึ่ง ทิศทางของลมในแนวปะทะอากาศรอนจะเปลี่ยนไปเปนทางเดียวกับเข็มนาฬิกา 
อุณหภูมิสูงขึ้นและฝนคอย ๆ หายไป ทัศนวิสัยปานกลาง แตทองฟาปกคลุมดวยเมฆชั้นต่ํา ตอจากน้ี
แนวปะทะอากาศเย็นจะเคลื่อนเขามา (ตามรูปที่ 18 - 3) ซ่ึงสังเกตไดจากแนวเมฆที่เคลื่อนตัวเขามาทาง
ทิศตะวันตก อยางไรก็ตาม เน่ืองจากมีเมฆช้ันต่ําปกคลุมเต็มไปหมดจึงไมสามารถเห็นเมฆชั้นบนแสดง
แนวปะทะอากาศเย็นได เวนแตสังเกตจากเคร่ืองบิน ลมจะเปลี่ยนทิศไปตามเข็มนาฬิกา คือจากลม
ตะวันตกเปนลมตะวันตกเฉียงเหนือบางคราวก็อาจเกิดพายุสควอล และมีความกดอากาศสูงขึ้น อุณหภูมิ
ลดลง และมีพายุฝนฟาคะนองหรือลูกเห็บและหิมะ พรอมกับทัศนวิสัยคอย ๆ ดีขึ้น (นอกจากระหวางที่

 (Mid - Latitude

 18 - 3) 

 18 - 4) 
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เกิดฝน) ลักษณะที่เกิดพายุฝนอาจเกิดซํ้าอีกโดยมีการเปลี่ยนทิศของลมเพ่ิมขึ้นและอุณหภูมิลดลงขณะที่
ความกดอากาศตํ่าเคลื่อนตัวเขามาอีกคร้ัง เน่ืองมาจากมีแนวปะทะอากาศเย็นเกิดใหมหรือเกิด 
Occlusion อันอ่ืนผานเขามา ถาแนวปะทะทั้งสองของความกดอากาศต่ําปดทางลอมซ่ึงกันและกัน จะ
เกิดเมฆของแนวปะทะอากาศรอนล้ําหนาออกไป ซ่ึงอาจเกิดระยะเวลาที่มีฝนตกตอเน่ืองกันทางดาน
หนา และที่แนวปดลอมของแนวอากาศทั้งสอง หรือาจเกิดฝนหนักระยะเวลาสั้นเบื้องหลังแนวปดลอม 
ทั้งนี้ สุดแลวแตมวลอากาศดานหนาแนวปดลอมจะเย็นหรือรอนกวามวลอากาศดานหลัง และอาจเกิด
การเปลี่ยนทิศทางลมในทางเดียวกับเข็มนาฬิกาอยางกะทันหัน ณ บริเวณที่เกิดการปดลอมของมวล
อากาศท้ังสอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 18-3 รูปหนาตัดความกดอากาศต่ําจากแนวปะทะอากาศ (Front) ในซีกโลกเหนือตามแนว XY 
 
 เม่ือเกิดความกดอากาศต่ําลูกแรกแลวมักเกิดความกดอากาศต่ําลูกที่สองตามมาภายหลัง
ประมาณ 12 ถึง 24 ชั่วโมง ในกรณีเชนนี้ความกดอากาศเร่ิมจะลดลงอีก และลมจะเริ่มเปลี่ยนทิศเวียน
ตรงขามเข็มนาฬิกา เปนลมตะวันตกเฉียงใตหรือทิศใต ถาความกดอากาศต่ําเคลื่อนตัวไปทางตะวันออก 
หรือตะวันออกเฉียงเหนือและผานทางดานใตของเรือ ทิศทางของลมดานหนาของความกดอากาศต่ําจะ
เปนลมตะวันออก แลวจะเปลี่ยนทิศตรงขามกับเข็มนาฬิกาคือ เปนลมตะวันออกเฉียงเหนือ, ลมเหนือ, 
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ การเปลี่ยนทิศจะไมเปนไปอยางกะทันหันอยางในซีกดานหลังของความกด
อากาศต่ํา ในบริเวณที่มีฝนจะเกิดเปนระยะเวลานานติดตอกันประกอบกับลักษณะอากาศท่ีปกคลุมโดย
เมฆช้ันต่ํา สวนถาเกิดในเขตที่มีอากาศหนาวแลวบริเวณที่มีอากาศเย็นต่ํากวา 0 องศาเซลเซียส จะเกิด
เปนหิมะเสมอ 
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    รูปที่ 18 - 4 รูปหนาตัดของความกดอากาศตํ่าที่ถกูปดลอมจากแนวปะทะอากาศแบบปด (Occluded 
Front) ในซีกโลกเหนือ และอากาศดานหนาอุนกวาอากาศดานหลัง 
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  รูปที่ 18 - 5 รูปหนาตัดความกดอากาศต่ําจากแนวปะทะอากาศ (Front) ในซีกโลกใตตามแนว XY 
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        รูปที่ 18 - 6 รูปหนาตดัของความกดอากาศตํ่าทีถู่กปดลอมจากแนวปะทะอากาศแบบปด   
(Occluded Front) ในซีกโลกใต และอากาศดานหนาอุนกวาอากาศดานหลัง 
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  ใกล ๆ เขตท่ีมีความกดอากาศต่ําที่สุดจะมีบริเวณกวาง และในดานที่อยูขางเดียวกับเสนศูนย
สูตร อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหันติดตามมา และบางคราวอาจแรงถึงพายุเกล (ประมาณ 45 
กิโลเมตรตอชั่วโมง) ขณะที่ความกดอากาศเร่ิมสูงขึ้น ความกดอากาศต่ําซ่ึงมีบริเวณกวาง และในดานที่
อยูขางเดียวกับเสนศูนยสูตร และโดยเฉพาะบนแนวปะทะอากาศเย็น การหมุนเวียนของมวลอากาศจะ
ทําใหเกิดความกดอากาศต่ํา ลูกแรกคอยๆ ลดความรุนแรง ลูกที่สองจะเพ่ิมความรุนแรงขึ้น บริเวณที่อยู
ระหวางลูกแรกกับลูกที่สองนี้ ลมไมคอยรุนแรงนัก แตบริเวณที่อยูถัดลงไปทางใตดานเดียวกับเสนศูนย
สูตรของลูกที่สอง ลมอาจมีความรุนแรงถึงขนาดพายุ ดังน้ันจึงเห็นไดวาถาเกิดความกดอากาศต่ําลูกที่
สองตามมา บริเวณที่คาดวาจะมีลมเพียงเล็กนอยแตจะพบกับพายุ สวนในบริเวณที่คาดวาจะมีลมแรงนั้น 
ลมกลับไมรุนแรงนัก 
 ตามที่กลาวมาแลวเปนลักษณะของความกดอากาศต่ํา และลักษณะอากาศที่เกิดในเขตอบอุน
หรือเขตละติจูดกลางในซีกโลกฝายเหนือ   หากเกิดในเขตอบอุนในซีกโลกใต   (ตามรูปที่ 18 - 5 และ 
18 - 6) ลักษณะตาง ๆ ก็กลับกันในทางตรงขาม และพึงระลึกอยูเสมอวา ความกดอากาศต่ําแตละลูกใน        
ภูมิประเทศที่แตกตางกันอาจมีความแตกตางกันอยางมาก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับคุณลักษณะโดยเฉพาะ คือ 
อุณหภูมิและความชื้นของมวลอากาศที่ประกอบเปนความกดอากาศต่ําน้ัน ๆ รวมกับสภาพของผิวพ้ืนที่
อยูเบื้องลางของความกดอากาศต่ํา 
 
พายุหมุนเขตรอน 
 พายุหมุนมีชื่อตามลักษณะของลมที่หมุนเวียนรอบศูนยกลาง ซ่ึงมีความกดอากาศตํ่ามาก การ
หมุนเวียนของลมเปนทางทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ (ตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต) ลมมิได
หมุนเวียนเปนรูปวงกลมทีเดียวแตทวาหมุนเปนรูป กนหอย (Spiral) เขาสูศูนยกลางของพายุ 

การเรียกชื่อพายุหมุนเขตรอนตามความรุนแรงที่เกิดข้ึน 
 ไดแบงชั้นความรุนแรงของลมที่พัดเขาหาศูนยกลางของพายุหมุนตามลําดับ และเรียกชื่อ
ดังตอไปน้ี 
 1. ดีเปรสชั่น (Tropical Depression) หมายถึงพายุหมุนอยางออน  มีความเร็วลมที่รอบ
ศูนยกลางไมเกิน 33 นอต ใชอักษรยอ TD 
 2. พายุโซนรอน (Tropical Storm) หมายถึงพายุที่มีกําลังแรงกวาดีเปรสชั่น มีความเร็วลมรอบ
ศูนยกลางระหวาง 34 นอต ถึง 63 นอต ใชอักษรยอ TS  
 3. ไตฝุน (Typhoon) หมายถึงพายุหมุนที่มีกําลังแรงกวาพายุโซนรอน จัดเปนพายุหมุนที่มีกําลัง
แรงสูงสุดในบรรดาพายุหมุนตาง ๆ ความเร็วลมรอบศูนยกลางตั้งแต 64 นอตขึ้นไปใชอักษรยอ TY 
 ระยะหางจากศูนยกลางพายุประมาณ 80 - 120 กิโลเมตร ลมแรงมาก ประกอบกับลักษณะทะเล
มีคลื่นใหญ ใกลศูนยกลางเปนอันตรายอยางยิ่งแกเรือเดินทะเลทุกขนาด แมแตเรือรบซ่ึงมีความคงทนตอ
คลื่นลมดีกวาเรือสินคาอาจถึงอับปางได ถาเรือเดินทางอยูในนานนํ้าที่แคบไมสามารถหลบหลีกพายุได
แลวยอมเกิดอันตรายอยางยิ่ง ระยะหางจากศูนยกลางพายุประมาณ 8 ถึง 16 กิโลเมตร ลมมีกําลังออน
หรือปานกลาง และมีทิศทางไมแนนอน ทองฟาโปรงถึงมีเมฆบางสวน และลักษณะของทองทะเลมีคลื่น
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นูนสูงหรือคลื่นปนปวน บริเวณนี้เรียกวา ตาพาย ุเม่ือนําเรือผานตาพายุซ่ึงลมคอนขางสงบไปแลว ลมจะ
เพ่ิมความรุนแรงอยางฉับพลัน และมีทิศทางเกือบตรงขามกับอีกซีกหน่ึงที่อยูตรงขามของตาพายุ ทัศน
วิสัยในบริเวณรอบ ๆ ของตาพายุเลวรายมาก เพราะมีพายุฝนหนักและติดตอกัน ดังน้ัน เรือเดินทะเลทุก
ลําที่เดินทางอยูในบริเวณที่เกิดพายุหมุนโซนรอน ตองมีความระมัดระวังอยูตลอดเวลา การรับฟงขาว
อากาศเปนประจําจะชวยใหการเดินทางปลอดภัยยิ่งขึ้น สัญญาณอันตรายลวงหนาโดยการสังเกต
ลักษณะอุตุนิยมวิทยา ตองบันทึกไวในปูมเดินเรือเปนพิเศษ ถาไดมีการระมัดระวังจะทําใหมีเวลาพอที่จะ
หลีกเลี่ยงอันตรายหรือเปลี่ยนแผนการเดินเรือตามความจําเปนไดทันทวงที 
 

บริเวณเกิดพายุ ฤดูกาลและจํานวนเฉลี่ยของพายุ ซึ่งพายุหมุนโซนรอนสวนมากเกิดทางซีก
ตะวันตกของมหาสมุทร 
 บางคราวพายุอาจเกิดไดในอาวเบงกอล นอกฝงทวีปออสเตรเลีย ดานตะวันตกเฉียงเหนือและ
นอกฝงทะเลดานตะวันตกของอเมริกากลาง แตไมเคยพบพายุชนิดน้ีในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต 
 
   พายุหมุนในเขตรอนมีชื่อเรียกตาง ๆ กันตามทองถิ่นคือ  
  มหาสมุทรแอตแลนติกเหนอืดานตะวันตก 

มหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันออก                            เรียก  เฮอริเคน 
   มหาสมุทรแปซิฟกใต 
   มหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก                              เรียก  ไตฝุน 
  มหาสมุทรอินเดีย 
   อาวเบงกอล                                เรียก  ไซโคลน 
  ทะเลอาหรับ 
  ทวีปออสเตรเลียดานตะวันตกเฉียงเหนือ                           เรียก  วิลลี่ - วิลลี่ส 
 
  พายุหมุนเกิดมากที่สุด ระหวางปลายฤดูรอนถึงตนฤดูใบไมรวง ทั้งสองซีกโลก สําหรับในซีกโลก
ใต พายุหมุนเกิดนอยที่สุด ระหวางกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน ในทะเลอาหรับพายุ
หมุนอาจเกิดในระหวางเวลาเปลี่ยนมรสุม คือ ระหวางเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน และระหวาง
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน โดยเฉลี่ยแลวอาจเกิดปหน่ึงเพียงหนึ่งถึงสองครั้ง พายุหมุนที่กอตัว
นอกฤดูอาจมีไดโดยเฉพาะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก อาจเกิดพายุไตฝุนไดทุกเดือน 
และในมหาสมุทรอินเดียไดเคยปรากฏไซโคลนใตเสนศูนยสูตรครั้งหน่ึง ในระยะเวลา 2 ป อาจเกิดพายุ
เฮอริเคนนอกฤดูสักคร้ังหน่ึง ตารางขางลางนี้เปนจํานวนเฉลี่ยของพายุที่เกิดในรอบหน่ึงป ซ่ึงไดจากผล
การรวบรวมสถิติที่พึงเชื่อถือไดตามบริเวณตาง ๆ 
 
  หมูเกาะอินเดียตะวันตก   จํานวนพายุ 5 
  มหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก จํานวนพายุ 25 
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  มหาสมุทรแปซิฟกใตดานตะวันตก จํานวนพายุ 3 
  มหาสมุทรอินเดียตอนใต   จํานวนพายุ 6 
  อาวเบงกอล    จํานวนพายุ 2 
  ทะเลอาหรับ    จํานวนพายุ 1 
  มหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันออก จํานวนพายุ 3 
  ฝงตะวันตกทวีปออสเตรเลีย  จํานวนพายุ 1 
 
  จํานวนพายุที่เกิดในปหน่ึง ๆ อาจมากนอยกวาคาเฉลี่ยที่กลาวน้ีไดถึงรอยละ 50 จํานวนพายุใน
บางแหงที่รวบรวมไดนอยนี้อาจจะมีพายุที่ตรวจไมพบได เพราะเปนบริเวณที่พายุเกิดนอยคร้ังจึงไมคอย
เอาใจใสเทากับบริเวณที่เกิดมากหรืออาจเปนโดยสาเหตุอยางอ่ืนประกอบ 
 
ตนกําเนิดการเคลื่อนตัว 
  พายุหมุนโดยทั่วไปเริ่มเกิดขึ้นภายนอกบริเวณที่เรียกวา ดอลดรัม (Doldrums) หรือบริเวณซึ่ง
อยูระหวาง ละติจูด 7° และ 15° ทั้งสองซีกโลก พายุหมุนบริเวณดานตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟก 
มหาสมุทรอินเดียตอนใต และมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ เกิดทางดานตะวันตกของบริเวณเหลาน้ัน
ทั้งสิ้น แมวาจะมีขอยกเวนอยูบาง เชน ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือน
กันยายน พายุหมุนบางลูกอาจเกิดใกลฝงทวีปอัฟริกาบริเวณแหลม Verde ในซีกโลกฝายเหนือพายุหมุน
จะเริ่มเคลื่อนตัวในทิศระหวาง 275° และ 350° และมักปรากฏบอย ๆ ที่พายุเคลื่อนตัวไปในทิศไมเกิน 
300° และเม่ือพายุเคลื่อนตัวไปถึงละติจูดประมาณ 25° มักวกขึ้นทางขั้วโลกและเม่ือขึ้นไปถึงละติจูด
ประมาณ 30° เสนทางเดินของพายุจะคอนในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สวนในซีกโลกใตพายุเริ่ม
เคลื่อนในทิศ 248° ถึง 200° แตมักจะเริ่มเคลื่อนในทิศ 248° มากกวาแลวจึงคอย ๆ วกเขาหาขั้วโลกที่
บริเวณละติจูด 15° ถึง 20° ใต จากน้ันเปลี่ยนไปเดินในทิศ 135° มีพายุหมุนบางลูกที่ไมวกกลับไปทาง
ขั้วโลก แตจะเดินทางตรงตอไปในทิศประมาณ 290° จนกวาจะขึ้นบนฝงแลวสลายตัวในที่สุด 
  ความเร็วของการเคลื่อนตัวของพายุประมาณ 10 นอต ในระยะแรกเมื่ออยูในละติจูดสูง ๆ ขึ้น 
ความเร็วจะเพ่ิมขึ้นเล็กนอยตามลําดับ แตกอนจะถึงระยะที่วกกลับความเร็วนอยมากประมาณ 5 ถึง 10 
นอต แตเม่ือวกกลับแลวตามปกติจะมีความเร็ว 20 ถึง 25 นอต บางคราวพายุหมุนอาจมีความเร็วสูงถึง 
50 นอต หรือมากกวาน้ี 
  บางโอกาสการเคลื่อนตัวของพายุไมเปนระเบียบ ทิศทางเดินอาจเบนเขาหาเสนศูนยสูตร หรือ
ขณะอยูในละติจูดต่ํา ๆ กลับเดินไปทางตะวันออก บางคราวเดินทางหมุนวนเปนวง ถาเปนลักษณะนี้
ความเร็วของพายุจะต่ําเหลือประมาณ 10 นอต 
  ความกวางของบริเวณพายุมีขนาดแตกตางกัน แตอาจกลาวโดยทั่วไปไดวา ณ ตําบลที่ละติจูด
นอยกวา 20° และอยูทางดานที่ใกลเสนศูนยสูตรกําลังของลมประมาณ 30 นอต จะอยูไมหางจาก
ศูนยกลางพายุเกิน 320 กิโลเมตร และกําลังลม 35 นอต จะอยูไมหางเกิน 160 กิโลเมตรจากศูนยกลาง
พายุ หลังจากน้ันระยะที่กลาวน้ีจะเพิ่มขึ้นตามละติจูดที่สูงขึ้น และเกือบเปนสองเทาเม่ือละติจูด  35° แต
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ความรุนแรงจะลดลงเม่ืออยูในบริเวณตาพายุ ความเร็วของลมขนาดไตฝุน คือมากกวา 59 นอต จะอยู
ภายในระยะ 120 กิโลเมตรจากศูนยกลาง แตภายในระยะ 80 กิโลเมตร จากศูนยกลางอาจมีลมกระโชก
ซ่ึงมีความเร็ว 121 นอต ความมุงหมายของการเดินเรือโดยทั่วไปประสงคที่จะพยายามหลบหลีก
ศูนยกลางพายุใหไกลที่สุดเทาที่จะทําได 
 
สัญญาณเตือน 
  ปจจุบันคําเตือนพายุรับฟงไดจากสถานีวิทยุสงขาวอุตุนิยมวิทยาชายฝงไดทุกขณะโดยเฉพาะ
บริเวณที่เกิดพายุหมุนเสมอ ขาวอากาศและคําเตือนเร่ืองพายุมีการออกอากาศตลอดวันเปนระยะ ๆ   
นักเดินเรือสามารถเลือกหาสถานีรับฟงขาวอากาศไดจากหนังสือทําเนียบวิทยุของราชนาวีอังกฤษ อน่ึง 
บางคราวพายุอาจเกิดขึ้นโดยไมมีสัญญาณเตือนใหทราบไดลวงหนาอยางแนนอน หรือแมแตสัญญาณ
เตือนทั่ว ๆ ไปก็ไมมี ถาตกอยูในสภาพเชนนี้นักเดินเรือจําเปนตองสังเกตจากการตรวจของตนเอง เพ่ือดู
ลักษณะลวงหนาของการเกิดพายุ การสังเกตลักษณะคําเตือนดังกลาวตอไปนี้จะเชื่อถือไดมาก ถาพายุ
หมุนนั้นเกิดภายในเขตละติจูด 30° ทั้งสองขางของเสนศูนยสูตร อยางไรก็ตาม พึงระลึกไวดวยวา 
สัญญาณเตือนซึ่งไดจากการตรวจลักษณะอุตุนิยมวิทยะ ซ่ึงจะกลาวตอไปนี้อาจสังเกตไดเพียงเล็กนอย 
ถาพายุน้ันมีความรุนแรง แตมีบริเวณแคบผิดกวาธรรมดา 
  ถาความกดของอากาศลดลงต่ํากวาคาเฉล่ียสําหรับในระยะเวลานั้นนับตั้งแต 3 เฮกโตปาสกาล 
(มิลลิบาร) ขึ้นไป [คาเฉลี่ยน้ีอาจหาไดจากแผนที่อากาศประจําถิ่นทั่วโลก (Climatic Atlas) หรือใน
หนังสือนํารอง] หรือในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก ถาความกดอากาศที่ตรวจไดลดลง
ต่ํากวา 1,000 เฮกโตปาสกาล (มิลลิบาร) ตองเฝาระมัดระวังและตรียมการเพ่ือเผชิญกับอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้น เชน เรงเตรียมพรอมสําหรับใชความเร็วฉุกเฉิน และอ่ืน ๆ อยางไรก็ตาม พึงเขาใจวาความกด
อากาศที่อานไดอยางถูกตองน้ันตองมีการแกสูง ละติจูด อุณหภูมิ และความคลาดเคลื่อนของดัชนี กรณี
บาโรมิเตอรปรอท แตถาใชบารอมิเตอรแอนิรอยดใหแกเพียงความสูงกับความคลาดเคลื่อนดัชนี และทั้ง
สองชนิดน้ีตองแกความเปลี่ยนแปลงประจําวันซึ่งใหไวทุกชั่วโมงใน Climatic Atlas หรือในหนังสือนํารอง
ตอนที่วาดวยอากาศประจําถิ่น ถาความกดอากาศที่ถูกตอง มีคานอยกวาเกณฑปกติ 5 เฮกโตปาสกาล 
(มิลลิบาร) หรือมากกวาน้ัน ผูนําเรือตองตัดสินใจนําเรือหลีกพายุทันที เพราะเปนที่แนนอนวามีพายุอยู
ในบริเวณใกลเคียง จากการวิเคราะหผลการตรวจในมหาสมุทรแปซิฟกดานตะวันตกพยากรณไดวา 
ศูนยกลางพายุหางออกไปไมเกิน 320 กิโลเมตร ระยะหางที่วาน้ีบริเวณทะเลจีนหรือใกลเคียงพบวา ลมมี
กําลังความเร็วประมาณ 24 นอต ดังนั้นถามีความจําเปนตองเดินทางไปในบริเวณที่แนใจวาจะมีพายุ
หมุนเกิดขึ้นตองอานบารอมิเตอรทุกคร่ึงชั่วโมง และเฝาสังเกตสถานการณ ดังน้ี 

- ลมมีการเปลี่ยนทิศทางและความเร็วอยางเห็นไดชัดเจน 
 - คลื่นใตนํ้า (Swell) จะปรากฏใหเห็นมาจากทิศทางของศูนยกลางพายุ ถาเกิดคลื่นกอนจะมี
พายุ คลื่นจะมาถึงกอนที่ความกดของบรรยากาศจะเริ่มลดลง 
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- การปรากฏเมฆเซอรัสซ่ึงเปนเมฆชั้นสูงปกคลุมบริเวณกวางและเม่ือพายุเคลื่อนตัวใกลเขามา
จะเกิดเมฆ Alto-stratus เปนแผน ๆ เพ่ิมขึ้น และตอมาจะกลายเปน Fracto-cumulus ซ่ึงเปนเมฆชั้นต่ํา
โดยทั่วไป พรอมกับมีลมพัดเมฆใหลอยหนีตามมาดวย 
  นอกจากน้ันอาจใชเรดารตรวจ เพ่ือทราบการเกิดของพายุในบางลักษณะไดเชนกัน โดยเรดารที่
ใชในการเดินเรือทั่วไปอาจตรวจพบเขตที่มีฝนปานกลางภายใตลักษณะอุตุนิยมที่เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับความกวางของแนวที่เกิดฝนนั้น แมวาบางคราวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางเดินของคลื่น
แมเหล็กไฟฟาที่สงออก ทําใหไดระยะทางของเมฆฝนใกลไปกวาความเปนจริง ซ่ึงเรียกวาลักษณะ 
Subrefraction อันไมสามารถหลีกเลี่ยงได เพราะอุณหภูมิและความชื้นของพายุแตละลูกไมเปนอยาง
เดียวกัน แตการใชเรดารชวยก็ยังนับวาไดประโยชนที่อาจกําหนดทิศไดเปนอยางดี ถึงแมบริเวณที่เกิด
ฝนโดยรอบศูนยกลางพายุจะอยูหางจากตาพายุประมาณอยางนอย 90 กิโลเมตร และเปนบริเวณที่กวาง
พอสมควร สวนบริเวณถัดเขาไปหาตาพายุจะมีทองฟาคอนขางแจมใส และลมเพียงปานกลาง ถา
สามารถใชเรดารจับตําบลท่ีอันแทจริงของพายุไดแลวขณะนั้นกําลังของลม ณ บริเวณที่เรืออยูมักมี
ประมาณ 35 - 48 นอต แตก็ยังมีเวลาพอที่จะหลบหลีกศูนยกลางพายุไดทันทวงที 
 
หมายเหตุ ตามขอบัญญัติสากลเก่ียวกับความปลอดภัยของชีวิตในทะเล เรือทุกลํามีหนาที่ตองสงขาว
ดวนใหเรืออ่ืน ๆ หรือสถานีบนบกทราบ ถาแนใจวาพบพายุหมุนเกิดขึ้น ดวยการใชเคร่ืองมือส่ือสารทุก
ชนิดที่มีอยูในเรือสงขาวออกอากาศออกเปนระยะ ๆ เสมอ และตองใชขอความละเอียดที่สุดเทาที่จะทํา
ได โดยเฉพาะอยางยิ่งคาของความกดอากาศท่ีถูกตอง และไมตองแกความเปลี่ยนแปลงประจําวัน โดย
ใหแกเพียงความสูงและความคลาดเคลื่อนประจําเคร่ืองสําหรับบารอมิเตอรแอนิรอยดตามที่กลาวแลว 
และถาความกดอากาศที่สงออกมิไดแกคาดังกลาว หรือยังไมแนนอนจะตองแจงไวในสัญญาณใหชัดเจน 
 
ความสมบูรณของสัญญาณเตือนลวงหนา 
  ความตองการขาวอากาศที่สมบูรณเพ่ือที่จะตัดสินใจหลีกเลี่ยงพายุ หรือความแนใจในตําบลที่
ของพายุที่เกิดขึ้นในบริเวณใกลเคียง ตองประกอบดวย 
  - แบริงของศูนยกลางพายุ 
  - ตําบลที่ของเรือในซีกพายุ 
  - ทางเดินของพายุ 
  ในซีกโลกเหนือถาผูตรวจหันหนาเขาหาลม ศูนยกลางของพายุจะอยูทางขวามือของผูตรวจ
ประมาณ 100° ถึง 125° (ซายมือในซีกโลกใต) ถาผูตรวจอยูหางจากศูนยกลางพายุประมาณ 320 กิโลเมตร 
(200 ไมล หรือ 173 ไมลทะเล) น่ันคือความกดอากาศต่ํากวาคาเฉลี่ยประมาณ 5 เฮกโตปาสกาล (มิลลิบาร) 
และความเร็วลมแรงประมาณ 24 นอต และถาผูตรวจอยูใกลเขาไปศูนยกลางของพายุจะใกลทิศ 90° ทาง
ขวามือของผูตรวจยิ่งขึ้น การตรวจสอบความแนนอนของศูนยกลางพายุทําโดยสังเกตทิศทางของคลื่นใตนํ้า
จะเดินทางออกจากศูนยกลางพายุเกือบเสมอไป 
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ในเม่ือมีระยะเวลาลวงหนาเพียงพอที่จะหลบหลีกได 
  การหาวาเรืออยูในซีกใดของพายุ ไดจากการพิจารณาแบริงสองคร้ังที่กระทําหางกันประมาณ 2 
ถึง 3 ชั่วโมง โดยทั่วไปอาจกลาวไดวาพายุไมเดินทางเขาหาศูนยสูตร และขณะมีละติจูดต่ํากวา 20° แลว 
ทางเดินของพายุจะไมคอยเดินไปทางตะวันออก และการเคลื่อนตัวของพายุไปตามทางเดินอยางชา ๆ 
ขอสมมุติที่กลาวแลวน้ีมีโอกาสความเปนไปไดสูง (นอกเสียจากพายุบางลูกในมหาสมุทรแปซิฟกใต จะ
เคลื่อนตัวไปทางทิศใตแลวเบนไปทางตะวันออกขณะอยูที่ละติจูด 10° และพายุบางลูกในมหาสมุทร
แปซิฟกเหนือดานตะวันตก ซ่ึงเปนพายุนอกฤดูอาจวกกลับหลังจากกอตัวขึ้นไมนานนัก) 
  เรือที่ขณะกําลังเดินทางและมีพายุหมุนเกิดขึ้นซ่ึงไมทราบความรุนแรง นับเปนการยากที่จะ
คาดคะเนระยะหางของศูนยกลางพายุ และการเกิดพายุจากการเปลี่ยนทิศของลมแตอยางเดียว วา
ทิศทางและความเร็วของพายุที่สัมพันธกับเรือเปนอยางใด วิธีที่จะทราบการเปลี่ยนทิศของลมที่แนนอน
ที่สุดเพ่ือทราบวาเรืออยูในซีกใดน้ัน คือหยุดเครื่องระหวางที่ทําการตรวจแบริงสองครั้งซ่ึงทั้งนี้ยอมเปน
การเสี่ยงตออันตรายอยางยิ่งถาศูนยกลางพายุอยูใกล ทําใหไมมีเวลาพอในการหลบหลีกพายุ ในซีกโลก
เหนือ (ใต) ถาผลการตรวจทิศลม ปรากฏลมเปลี่ยนเปนทิศทางตามเข็มนาฬิกา แสดงวาตกอยูในซีกขวา
ของพายุซ่ึงเปนซีกอันตราย (ซีกเดินเรือ) แตถาลมเปลี่ยนทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจะตกอยูในซีกซายซ่ึง
เปนซีกเดินเรือ (ซีกอันตราย) แตถาปรากฏวาลมไมเปลี่ยนทิศเลยเปนการแนนอนวาเรืออยูบนทางเดิน
ของพายุซ่ึงเปนลักษณะที่อันตรายที่สุด 
  รูปทิศทางของพายุหมุนโซนรอนในรูปที่ แสดงความหมายของซีกอันตราย  และซีก
เดินเรือซีกอันตรายซึ่งเปนซีกขวาของทางเดินพายุในซีกโลกเหนือ (ซีกซายในซีกโลกใต) การที่เรียกวา
ซีกอันตรายเพราะเรือที่มีความเร็วต่ําอาจจะถูกลมซ่ึงมีความเร็วสูงพัดพาเขาหาทางเดินของพายุ หรือ
พัดเขาไปยังตําบลที่ซ่ึงพายุวกกลับทําใหเรือตกอยูในศูนยกลางพายุ สวนในซีกเดินเรือน้ัน ลมจะชวยพัด
ใหเรือออกหางจากศูนยกลางพายุและการที่พายุวกกลับจะชวยใหเรืออยูหางจากศูนยกลางพายุมากขึ้น 
 
การนําเรือหลีกพายุ ไมวาจะตกอยูในสภาวการณการเชนใด นักเดินเรือตองพยายามนําเรือให
อยูหางจากศูนยกลางพายุเกินกวา 80 กิโลเมตร (43 ไมลทะเล) เสมอ 
  การเดินเรือที่ปลอดภัยถือวา ระยะหางจากศูนยกลางพายุประมาณ 320 กิโลเมตร ซ่ึง ณ บริเวณ
น้ีลมมีความเร็วไมเกิน 30 นอต (ปกติไมเกิน 24 นอต) การหลบหลีกพายุในบริเวณน้ีกระทําไดงาย ถา
เรือสามารถทําความเร็วไดถึง 20 นอต และสามารถหลบหลีกหนีหางออกจากพายุได กอนที่ความเร็ว
ของลมจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งการหนีจากพายุเปนไปไดยาก ทําไดดังน้ีแลวเรือก็จะพนจากอันตราย 
 บางคราวพายุโซนรอนเคลื่อนตัวชามาก เรือซ่ึงอยูทางดานหนาของพายุก็สามารถใชความเร็ว
หนีไดทัน และเรือที่อยูดานหลังแลนมาถึงพายุได อยางไรก็ตาม เรือจะไมไดรับอันตรายจากพายุมากนัก 
ตราบเทาที่ความกดอากาศยังไมลงต่ํากวาคาปานกลางถึง 5 เฮกโตปาสกาล (แกคาความเปลี่ยนแปลง
ประจําวันแลว) จึงมีขอแนะนําวา ถาสงสัยหรือทราบวาพายุหมุนเกิดขึ้นในบริเวณใกลเคียง ตองอาน
บารอมิเตอรใหบอยคร้ัง และเรือคงแลนในแนวทางเดิมจนกวาจะพบความกดอากาศที่ผิดปกติ หรือ
จนกวาปรากฏลมเพ่ิมความแรงขึ้นถึง 24 นอต พรอมกับความกดอากาศต่ํากวาปกติ 8 เฮกโตปาสกาล 
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ถาเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงตามที่กลาวน้ี ใหปฏิบัติตามคําแนะนําในการนําเรือหลบหลีกพายุตามที่จะกลาว
ตอไป  จนกวาความกดอากาศจะเริ่มสูงขึ้นเหนือขอบเขตที่กลาวแลว และมีลมพัดแรงต่ํากวา 24 นอต 
ทั้งน้ีถาแนใจวาเรืออยูดานหลังพายุ หรืออยูในซีกเดินเรืออยางแนนอน การนําเรือถือเข็มหลีกศูนยกลาง
พายุก็นาเปนการเพียงพอแลว 
 ในซีกโลกเหนือ 
 ถาลมเปลี่ยนทิศเวียนตามเข็มนาฬิกาแสดงวาเรืออยูในซีกอันตราย (ตามรูปที่ เรือตอง
ใชความเร็วเต็มตัวรักษาการถือทายใหลมตีทางหัวเรือขวา โดยทํามุมประมาณ 11° ถึง 45° (ขึ้นอยูกับ
ความเร็วเรือ) และเม่ือลมเปลี่ยนทิศมากขึ้นใหคอย ๆ หันไปทางกราบขวา ซ่ึงแนวการนําเรือหลีกพายุ
แสดงดวยเสนประ (รูปที่ 18 - 8) ถาเรือมีความเร็วต่ํา หรืออยูบริเวณนานน้ําจํากัด เม่ืออยูในซีกอันตราย
ตองหยุดเรือในลักษณะที่สัมพันธกับลมที่ปลอดภัยที่สุด คือพยายามรักษาหรือใหลมตีทางหัวเรือขวาไว
ตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงศูนยกลางพายุ 
 ถาปรากฏวาลมไมเปลี่ยนทิศ แสดงวาเรืออยูใกลทางเดินของพายุ (บางครั้งเปนการยากมากที่
จะพิจารณาไดอยางแทจริงวาเรืออยูใกลทางเดินของพายุหรือไม อาทิเชน ถาอยูในซีกอันตรายเพราะ
ทิศทางลมมิไดจําเปนวาจะตองเปนไปตามหลักการที่กลาวมาแลว) หรือมีลมเปลี่ยนทิศทางทวนเข็ม
นาฬิกา ซ่ึงแสดงวาเรืออยูในซีกเดินเรือ ทั้งสองกรณีใหใชความเร็วสูงสุดเทาที่กระทําได และรักษาการ
ถือทายใหลมตีทางทายเรือขวา และขณะที่แลนหลบพายุใหคอย ๆ เปลี่ยนเข็มมาทางซาย เม่ือลมยิ่ง
เปลี่ยนไปในทางทวนเข็มนาฬิกามากขึ้น ซ่ึงแนวทางนําเรือหลบหลีกพายุแสดงในรูปดวยเสนประ 
 ในซีกโลกใต 
 ถาลมเปลีย่นทิศทางทวนเข็มนาฬิกา เรอืจะอยูในซีกอันตราย จึงตองใชความเรว็สูงสุดและถือ
ทายใหลมตีหัวเรือกราบซายประมาณ 11° ถึง 45°  (ตามความเร็วเรอื)     และคอย ๆ เปลี่ยนเข็มไปทาง
กราบซายเพ่ิมมากขึ้น เม่ือลมยิ่งเปลี่ยนไปในทางทวนเข็มนาฬิกาเพ่ิมมากขึ้น  แนวทางนําเรือแสดงดวย
เสนประในรูปที่ 18 - 7 แตถาเรือไมสามารถเปลี่ยนเขม็ไดเพราะพ้ืนที่หันเลี้ยวจํากัด    พยายามรักษาให
ลมตีทางหัวเรอืซายไวตลอดเวลาเพื่อแสดงวากําลังหนีออกจากศูนยกลางพายุทุกขณะ 
 ถาปรากฏวาลมไมเปลี่ยนทิศ แสดงวาลมดูเหมือนจะอยูใกลทางเดินพายุ (บางครั้งเปนการยาก
มากท่ีจะพิจารณาไดแนนอนวาเรืออยูบนทางเดินพายุจริงหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเรืออยูในซีก
อันตราย เพราะทิศทางของลมอาจมิไดเปนไปตามกฎที่กลาวมาแลว) หรือปรากฏวาลมเปลี่ยนทิศไปทาง
เดียวกับเข็มนาฬิกา ซ่ึงแสดงวาเรืออยูในซีกเดินเรือใหใชความเร็วสูงสุด รักษาการถือทายใหลมตีทาง
กราบซายและคอย ๆ เปลี่ยนเข็มไปทางขวา เม่ือลมเปลี่ยนไปทางตามเข็มนาฬิกามากยิ่งขึ้น ซ่ึงแนวทาง
เดินเรือหลีกพายุแสดงเปนเสนประในรูปที่ 18 - 7 
 ถาปรากฏวาเรืออยูในซีกเดินเรือ ไมมีทางที่จะหลบหลีกไดอยางเพียงพอ และในทางปฏิบัติแลว
ไมอาจหาท่ีปลอดภัยอ่ืนได กอนที่จะรูสึกวาลมพัดแรงใหจัดวางรูปของเรือใหอยูในลักษณะที่ปลอดภัย
สัมพันธกับทิศทางของลม และใชความชํานาญในการนําเรือคอยแตงเรือใหสัมพันธกับลมและคลื่น พรอม
ทั้งคอยจดจําแบริงอันตรายที่สําคัญบนฝง หรือใหทราบอยูเสมอวาฝงอยูทศิทางใด 
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รูปที่ 18 - 7 ตําบลที่เรือสัมพันธกับทศิทางลมในซีกโลกเหนือ (ก) และซีกโลกใต (ข) 
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รูปที่ 18 - 8 การนําเรือหลบหลีกพายุในซกีโลกเหนือ (ก) และซีกโลกใต (ข) 
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 ถาปรากฏวาเรืออยูในแนวทางพายุและไมสามารถหลบหลีกเขาไปอยูในซีกเดินเรือตามที่กลาว
มาได ใหคํานึงถึงจุดวกกลับของพายุวาควรอยูที่ใด แลวพยายามนําเรือเขาไปในซีกอันตราย (ซ่ึงดีกวาที่
จะยังคงอยูบนเสนทางเดินพายุมาก) และใชความเร็วเต็มตัวไปทางดานตนลมทุกกรณี เพ่ือหนีหาง
ศูนยกลางพายุใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําได 
 ถาเรืออยูในทาทอดสมออาจไมมีความปลอดภัยเชนกัน ใหมีความระมัดระวังเชนเดียวกันกับ
กรณีเรืออยูในทะเล โดยใหหม่ันตรวจสอบการเปลี่ยนทิศของลม และประมาณการเคลื่อนตัวของพายุที่
สัมพันธกับเรือ เพ่ือใชสําหรับตัดสินใจการเปลี่ยนที่จอดเรือใหปลอดภัยยิ่งขึ้น หรือเตรียมปฏิบัติการ
อยางใดอยางหน่ึงตามพิจารณาเห็นเหมาะสมแกสถานการณ อยางไรก็ตาม นักเดินเรือนิยมการนําเรือ
ออกทะเลมากกวาจอดอยูในทา เพ่ือใหมีเวลาพอที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายรายแรง  ทั้งนี้การ
จอดเรืออยูในทาหรือที่จอดเรือ และเผชิญกับพายุหมุนเขตรอนซ่ึงมีศูนยกลางพายุอยูหางประมาณ 80 
กิโลเมตร (50 ไมล หรือ 43 ไมลทะเล) แมวามีที่กําบังลมก็จะประสบความยุงยากอยางมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งถามีเรือหลบอยูจํานวนมาก แมวาจะเทียบทาหรือมีทุนผูกซ่ึงจัดไวเปนพิเศษและมีโซลามไว
อยางแนนหนาก็นับวายังไมปลอดภัย เทากับการออกไปหลบหลีกอยูในทะเล 
 อยางไรก็ตามเรือที่มีความเร็วต่ํา หรือเรือเล็กตองพิจารณาใหรอบคอบเปนที่สุด ถาสัญญาณ
เตือนภัยไมแจงใหทราบลวงหนาดวยเวลาพอที่จะนําเรือออกไปในทะเลใหหางพายุไดอยางเพียงพอแลว 
ควรตัดสินใจจอดหลบพายุอยูในทา ถาเรือเดินอยูในทะเลระหวางที่ไดรับสัญญาณเตือนภัยและไมมีเวลา
เพียงพอที่จะหลบหลีกหรืออยูบริเวณนานนํ้าจํากัด เรือดังกลาวน้ีตองเดินทางเขาหาท่ีหลบหลีกที่
พิจารณาวาใหความปลอดภัยมากที่สุด อยางไรก็ตามในทุกกรณีนักเดินเรือตองพิจารณาอยางรอบคอบ
และใชความสามารถในการนําเรือเพ่ือรักษาเรือใหปลอดภัยที่สุด 
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บทที่ 19  ปฏิบัติการเดินเรือ 

คํานํา 
 จากบทเรียนที่ผานมาไดศึกษารายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับแผนท่ีเดินเรือ บรรณสารการเดินเรือ 
อุปกรณการเดินเรือ รวมทั้งกระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิคตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการเดินเรือให
ปลอดภัย ในบทนี้จะนําเอาองคความรูทั้งหมดตามที่กลาวมาแลวขางตนสนธิเขาดวยกันเพ่ือนํามาใช
สําหรับปฏิบัติการเดินเรือจริง กลาวคือ ใชในการขีดเข็มวางแผนการเดินทาง และเตรียมการสําหรับชวง
ตาง ๆ ของการเดินเรือตามเสนทางตั้งใจ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กลาวมานี้ ในหัวขอแรก ๆ จะ
อธิบายถึงการวางแผนและปฏิบัติการเดินเรือในนานน้ําจํากัดที่ตองใชชุดนําเรือ และในหัวขอถัด ๆ ไป
เปนการอธิบายถึงการวางแผนและปฏิบัติการเดินเรือในสถานการณเฉพาะแบบตาง ๆ 
 
การเตรียมการ 
 เม่ือตนหนทราบจุดหมายปลายทางที่ตองไปแลว ในขั้นแรกตองทําการรวบรวมขอมูลตาง ๆ จาก
แผนที่และบรรณสารการเดินเรือ ทําการศึกษาเพ่ือวางแผนการเดินทาง จากนั้นนําเสนอผูบังคับการเรือ
ใหทําการอนุมัติตอไป ในการเดินทางแตละครั้งนับเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่ตองวางแผนเดินทางใหเรียบรอย
กอนวันเดินทางจริง ทั้งน้ีเน่ืองจากเม่ือเรือออกเดินทางแลวตนหนตองใชเวลาสวนใหญไปกับการ
ปฏิบัติงานประจําวัน และตองจัดใหมีการหาท่ีเรือดวยวิธีการตาง ๆ อยางตอเน่ืองตลอดการเดินทาง ซ่ึง
อาจทําใหไมมีเวลาพอที่จะปรับแตงแผนการเดินทางใหสมบูรณ  
 การหา ETA และ ETD  
 การออกเรือแตละคร้ังเริ่มจากคําสั่งใหเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางใด ๆ จากผูมีอํานาจ    
สั่งการยาตราเรือ ซ่ึงอาจเปนไดทั้งในรูปของ เอกสารคําสั่ง หรือกระดาษเขียนขาว เม่ือไดรับคําสั่งมาแลว 
ควรนํามาศึกษาอยางระมัดระวัง เก่ียวกับวันที่และเวลาของการออกเดินทาง และการถึงที่หมาย  ในทาง
ปฏิบัติน้ัน คําสั่งปฏิบัติการมักระบุเพียงวันที่ออกเดินทางและถึงจุดหมายปลายทางเทาน้ันโดยไมระบุ
เวลา ทั้งน้ีเพ่ือใหผูบังคับการเรือมีความออนตัวในการกําหนดเวลา เพ่ือใหสามารถเลือกชวงเวลาที่ปจจัย
แวดลอม เชน ระดับนํ้า กระแสน้ํา และสภาวะทางอุตุนิยมวิทยา เอ้ืออํานวยมากท่ีสุดตอการออกหรือ
จอดเรือในวันดังกลาว ในคําสั่งยาตราเรืออาจมีขอกําหนดให เชน วันที่ และเวลาออกเรือรวมทั้ง SOA ที่
ใช หรือกําหนดใหเฉพาะวันที่และเวลาออกเรือเทาน้ัน เม่ือใดก็ตามที่ไมมีการกําหนด ETA และ ETD มา
ใหตนหนตองศึกษาแผนที่และบรรณสารการเดินเรืออยางถี่ถวนเพื่อนํามาใชในการหาเวลาทั้งสอง 
 การเลือกระวางแผนที่ 
 เม่ือไดทราบจุดหมายปลายทางและสารสนเทศที่เก่ียวของกับการเดินทางเรียบรอยแลว ตนหน
ตองพิจารณาเลือกระวางแผนที่ซ่ึงจําเปนตองใชสําหรับการเดินทางในเที่ยวนั้น การเลือกระวางแผนที่
ดังกลาวน้ีทําไดโดยการตรวจพินิจและเลือกจาก สารบัญแผนที่ (Catalog of Charts) ที่เก่ียวของ แผนที่
เดินเรือในนานน้ําไทยไดจัดทําไวเปน แผนที่ ก (Chart A) คือสารบัญแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ 
โดยกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ สารบัญแผนที่เดินเรือทั่วโลกจัดทําโดยสํานักงานอุทกศาสตร สหราช
อาณาจักร (United Kingdom Hydrographic Office) ดวยการใชสารบัญแผนที่ที่เหมาะสม ตนหน
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สามารถคัดเลือกหมายเลขระวางแผนที่สําหรับการเดินทางในเสนทางหนึ่ง ๆ ได โดยจดหมายเลขระวาง
แผนที่ไวเพ่ือนํามาใชขีดเข็มวางแผนการเดินทางตอไป 

บรรณสารการเดินเรือ 
 นอกจากแผนท่ีเดินเรือตามที่กลาวมาแลว การวางแผนการเดินเรือยังจําเปนตองใชบรรณสาร
การเดินเรืออ่ืน ๆ อีกในการหาขอมูลประกอบ เชน ทําเนียบไฟ (Light Lists) หนังสือนํารอง (Sailing 
Direction) เปนตน รายละเอียดเก่ียวกับบรรณสารเหลาน้ีอธิบายไวอยางครบถวนในบทที่ 16 การใช
เอกสารเหลาน้ีควรเปนฉบับที่บรรณาธิกรคร้ังลาสุด หรือมีการแกไขเพ่ิมเติมใหทันสมัยอยูเสมอ 

ใหตรวจสอบวาแผนที่ที่จะใชแตละระะวางเปนฉบับบรรณาธิกรเม่ือใด โดยควรเลือกแผนที่ฉบับ
บรรณาธิกรลาสุด หรือฉบับที่ไดรับการแกไขจากประกาศชาวเรือลาสุดซ่ึงแจกจายโดยกรมอุทกศาสตร 
กองทัพเรือ ในกรณีของแผนที่เดินเรือตางประเทศ ใหใชประกาศชาวเรือของประเทศน้ัน ๆ ในการแกไข  

ระดับนํ้าและสภาวะจํากัด  
 โดยปกติแลวควรนําเรือออกสูทะเลหรือเขาทาเรือในขณะน้ําขึ้นเต็มที่ และควรใหใกลเคียงเวลาที่
นํ้าน่ิงใหมากท่ีสุดเทาที่เปนไปได แตทวาสภาวะที่สอดคลองกันดังกลาวนี้มีโอกาสบางครั้งคราวเทาน้ัน 
ทั้งนี้ในกรณีของเรือใหญเขายังบริเวณทาเรือที่นํ้าคอนขางตื้นแลวชวงเวลาที่ระดับนํ้าขึ้นสูงนับเปนสิ่งที่
สําคัญมาก แตสําหรับเรือขนาดเล็กเขาทาเรือที่มีนํ้าลึก และมีกระแสน้ําที่ผันแปรแลว ชวงเวลาที่
เหมาะสมคือในขณะที่นํ้าคอนขางน่ิง ในบางครั้งอัตรากินนํ้าลึกของเรืออาจมากกวาความลึกนํ้าที่ลงไวใน
แผนที่บริเวณทาเรือน้ัน ๆ ในกรณีเชนนี้จําเปนตองใชมาตราน้ํามาตรวจสอบดูวาในชวงเวลาใดที่มีระดับ
นํ้าขึ้นสูงพอที่จะนําเรือเขาในทาไดอยางปลอดภัย อยางไรก็ตามพึงระลึกไววาขอมูลในมาตราน้ําเปนการ
ทํานาย และในสภาพความเปนจริงอาจมีความแตกตางกับระดับนํ้าจริง 
 ในบริเวณทาเรือที่มีการจราจรหนาแนนนั้น ในบางวันของสัปดาหอาจมีการกําหนดลําดับและ
เวลาเฉพาะใหเรือเขาออกจากทา ซ่ึงตามปกติแลวเรือที่อยูใกลทางออกทาเรือจะเปนลําดับตน ๆ ที่ออก
จากทา ซ่ึงในกรณีที่วาน้ีควรทําการหารือผูรับผิดชอบ ในกรณีที่เรือของเรามีขอจํากัดในการออกเรือ 
ในชวงเวลาที่ไดรับการกําหนดให 

การประเมินความเร็วและระยะทาง 
 ตามปกติแลวตนหนมีหนาที่ใหคําแนะนําตอผูบังคับการเรือเก่ียวกับเวลาออกเดินทาง เวลา
เดินทางถึงที่หมาย และ ความเร็วที่ใชในการเดินทาง (SOA) ดังน้ันสิ่งแรกที่ตนหนตองดําเนินการคือหา
ระยะทางโดยรวมตลอดการเดินทาง ซ่ึงในการนี้อาจใชวิธีการขีดเข็มหาระยะทางจากแผนที่โดยตรง หรือ
โดยการเปดหาจาก ตารางระยะทาง (Table of Distance) ระหวางเมืองทา หรือจากใน หนังสือนํารอง
และ คําแนะนําการเดินเรือ (Coast Pilot and Sailing Direction) ทั้งน้ีถาเปนการเดินทางระหวางเมือง
ทาตามเสนทางปกติ ควรใชระยะทางที่ระบุไวในบรรณสารเหลาน้ี เน่ืองจากใหความแมนยํากวาระยะทาง
ที่ไดมาจากขีดเข็มวัดระยะทาง นอกจากนั้นหนังสือนํารองยังใหขอมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมตามเสนทางระหวาง
เมืองทาอีกดวย  เม่ือกําหนดเวลาออกเดินทางและเวลาเดินทางถึงจุดหมายปลายทางเรียบรอยแลว จึง
คํานวณหา SOA ที่ใชสําหรับการเดินทาง ทั้งนี้ตองระวังไมกําหนดความเร็วในการเดินทางไวเกินกวา
ความเร็วสูงสุดที่เรือสามารถทําได  
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การวางแผนการเดินทาง 
 หลังจากการเตรียมการขั้นตนตามที่กลาว ตนหนก็พรอมที่จะวางแผนการเดินทาง การ
ดําเนินการดังกลาวน้ีแตเน่ิน ๆ ชวยใหมีเวลาพอเพียงในการศึกษาบรรณสารการเดินเรือ และแผนที่ที่
เก่ียวของอยางถี่ถวน ทําใหการวางแผนเดินทางเปนไปโดยรอบคอบ ปกติแลวตนหนมักนิยมใชวิธีการ
พล็อตขีดเข็มลงบนแผนที่โดยตลอดทั้งเสนทาง เน่ืองจากชวยใหมองเห็นภาพสถานการณในแตละตอน
ของการเดินทางที่สัมพันธกับชายฝงและเกาะตามเสนทางอยางชัดเจน เวนแตกรณีที่ระยะการเดินทางที่
ส้ันมากแลว ไมมีความเปนไปไดเลยในการพล็อตลงบนเพียงแผนที่ระวางเดียวที่มีความเหมาะสมสําหรับ
การใชในการเดินเรือนํารอง ดวยเหตุผลดังกลาวน้ี เพ่ือใหสามารถเห็นภาพรวมตลอดการเดินทาง แผนที่
ระวางแรกที่ใชในการขีดเข็มคือแผนที่มาตราสวนเล็กซ่ึงกินพ้ืนที่ครอบคลุมตลอดเสนทาง  
 แผนที่มาตราสวนใหญและมาตราสวนเล็ก 
 เม่ือการขีดเข็มเบื้องตนลงบนแผนที่มาตราสวนเล็กเสร็จเรียบรอยแลว ขั้นตอไปใหทําการเลือก
แผนที่มาตราสวนใหญที่จะใชสําหรับการเดินนํารอง โดยเลือกระวางตามมาตราสวนที่เหมาะสมสําหรับ
การเดินทางในแตละชวง หลายพ้ืนที่ในนานน้ําไทยมีแผนที่ขนาดตางกันสามมาตราสวน มาตราสวน
ใหญที่สุดใชสําหรับการเดินเรือนํารองในบริเวณทาเรือ สําหรับการเดินเรือบริเวณใกลฝงขนาดมาตรา
สวนที่นํามาใชอยูเสมอคือ 1:80,000 และแผนที่มาตราสวนเล็กสําหรับการเดินเรือหางฝง ในการเลือก
มาตราสวนแผนที่สําหรับการเดินเรือนํารองจะตองพินิจพิจารณาใหแนใจวา ที่หมายเดนชัดบริเวณ
ชายฝง และเครื่องหมายทางเรือทั้งหมดมีลงไวในแผนที่ ถาแผนที่มาตราสวนเล็กเกินไปอาจไมปรากฏ
รูปลักษณที่เหมาะสมสําหรับการใชหาที่เรือดวยวิธีการทางทัศนะ 
 เม่ือเลือกแผนที่ที่จะใชเสร็จเรียบรอยแลว ตนหนตองทําความคุนเคยกับรายละเอียดตาง ๆ ที่อยู
ในแผนที่ โดยควรใหความเอาใจใสโดยเฉพาะกับสิ่งเหลาน้ี คือ 

- ความลึกของน้ําใชหนวยวัดใด ฟุต ฟาทอม หรือเมตร 
- ความสูงวัตถุใชหนวยวัดใด ฟุต หรือเมตร 
- ความละเอียดของขีดแบงสเกลละติจูด 
- ความยาวของเรือ และคุณลักษณะของการหันเลี้ยวที่สัมพัทธกับมาตราสวนแผนที่  
- ขอบเขตการครอบคลุมของระวางแผนที่ 
- คาวาริเอชั่นในแผนที่และการผันแปรรายป 
- กระสวนของเสนชั้นความลึกเทา 
- กระสวนของเสนชั้นความลึกเทาที่ไมปกติซ่ึงอาจนํามาใชหาที่เรือแนนอนดวยการหยั่งนํ้า 
- เสนชั้นความสูงบนแผนดิน พรุ ผาสูง ยอดเขาเดนชัด ที่หมายเดนบนฝง ซ่ึงอาจเปน

ประโยชนสําหรับการพิสูจนทราบดวยเรดาร หรือการตีความดวยภาพจากจอเรดาร 
เสนทางตั้งใจ 

 เม่ือเลือกแผนที่ที่ตองใชทั้งหมดเรียบรอยแลว ขั้นตอไปเปนการขีดเข็มเสนทางตั้งใจลงในทั้ง
แผนที่มาตราสวนใหญและมาตราสวนเล็ก โดยปกติแลวใหขีดเข็มลงในแผนที่มาตราสวนเล็ก (กินพ้ืนที่
บริเวณกวาง) กอน ลงสัญลักษณที่เรือรายงานใหครบถวนสมบูรณ เชน เข็ม ความเร็ว และจุดเปลี่ยนเข็ม
ตาง ๆ ที่เรือเม่ือเต็มชั่วโมง ตรวจสอบดูตลอดเสนทางวาเปนเสนทางที่ปลอดภัย ไมผานเขาไปในที่ตื้น
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หรือเขตหวงหาม การพล็อต DR จะเปนทุกก่ีชั่วโมงขึ้นอยูกับมาตราสวนแผนที่และดุลพินิจของผูขีดเข็ม 
อยางไรก็ตาม มีหลักโดยทั่วไปวาที่เรือ DR ไมควรชิดกันมากเกินไปซึ่งอาจเปนทุก 1, 5 หรือ 10 ชั่วโมง
ก็ไดตามแตพิจารณาวาเหมาะสม สําหรับการเดินเรือในทะเลลึกหางฝง ตําบลที่ DR ทุก 12 ชั่วโมงถือวา
เหมาะสม สําหรับการเดินเรือใกลฝงการพล็อต DR ทุกชั่วโมงถือวาปกติ เม่ือขีดเข็มเสร็จเรียบรอยแลว 
ใหตรวจสอบสารสนเทศที่สําคัญตลอดเสนทาง และเขียนบันทึกลงไวในแผนที่บริเวณที่จะเกิดเหตุการณ
น้ัน ขอมูลที่กลาวน้ีอาทิเชน พ้ืนที่และเวลาที่มีการฝกยิงอาวุธ พ้ืนที่ที่ตองมีการรายงานทางขายการ
สื่อสารเม่ือเขาพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ซ่ึงกําหนดใหมีกิจกรรมพิเศษใด ๆ  เปนตน 
 ขั้นตอไปเปนการถายทอดเสนทางการขีดเข็มและสารสนเทศประกอบจากแผนที่มาตราสวนเล็ก 
(พ้ืนที่บริเวณกวาง) ลงบนแผนที่มาตราสวนใหญ (พ้ืนที่แคบแตรายละเอียดมาก) ในการน้ีใหดูขอมูล
รายละเอียดประกอบแผนที่เดินเรือแตละระวาง โดยคนหาเพ่ิมเติมจากบรรณสารการเดินเรือตาง ๆ เชน 
หนังสือนํารอง (Sailing Directions) หรือ ทําเนียบไฟ (Lights List) เปนตน ทั้งน้ีอาจมีเสนทางจําเพาะ  
ใด ๆ ที่บรรณสารการเดินเรือแนะนําใหใช นักเดินเรือก็ควรใชเสนทางดังกลาว เน่ืองจากมีการเดินเรือกัน
เปนประจําดวยความปลอดภัยมาเปนระยะเวลานาน ๆ แลว อน่ึงในการถายทอดจุด DR ตั้งตนจาก  
แผนที่มาตราสวนเล็กลงสูแผนที่มาตราสวนใหญ ใหใชที่หมายเดนชัดจากแผนที่ทั้งสองระวางแลว
ถายทอดจุดน้ันดวยแบริงและระยะทางจากที่หมายเดนชัดดังกลาวจากน้ันจึงขีดเข็มไปตามปกติ ทั้งน้ี
เน่ืองจากแผนที่มาตราสวนตางกันมีการคํานวนโครงสรางโดยใชละติจูดกลางที่ตางกัน ดังนั้นการ
ถายทอดจุด DR จึงไมควรใชวิธีการคัดลอกคาพิกัดเปนละติจูด  และลองจิจูด  มิฉะน้ันจะเกิดความ
ผิดเพ้ียนของตําบลที่ระหวางแผนที่ตางมาตราสวนกันได แมวาจะอยูในพ้ืนที่เดียวกันก็ตาม 
 จุดเปลี่ยนเข็มเปนตําบลท่ีซ่ึงตองใหความสนใจอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเรือที่เดินทางเปน
รูปขบวน ดังน้ันจึงเปนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการกําหนดชื่อหรือหมายเลขใหกับทุกจุดเปลี่ยนเข็ม เพ่ือ
เปนการงายตอการอางอิงเม่ือมีคําสั่งเปลี่ยนเข็ม ทั้งนี้ทุก  ETA ของจุดเปลี่ยนเข็มควรลงไวใหอยาง
ชัดเจนในแผนที่ดวย 
 พ้ืนที่อันตราย แบริงอันตราย และขอบเขตที่ปลอดภัย 
 บอยคร้ังที่ เสนทางตั้งใจอาจตองนําเรือผานเฉียดเขาไปใกลบริเวณพ้ืนที่ อันตราย ทั้งน้ี
นอกเหนือจากที่อันตรายตามธรรมชาติ เชน หินโสโครก ที่ตื้น และสันทรายแลว ยังมีพ้ืนที่อันตรายซึ่ง
ประกาศโดยสํานักงานของทางการอีกดวย เชน พ้ืนที่ฝก ที่ทิ้งมูลดิน ที่ทิ้งวัตถุระเบิด เหลาน้ีเปนตน  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในบริเวณนานนํ้าจํากัด หรือมีการสัญจรหนาแนน อาจมีกฏที่ออกมาบังคับใชเปน
พิเศษ เชน ความเร็วสูงสุดที่จํากัดใหใช เพ่ือปองกันการโดนกัน ในพ้ืนที่บริเวณที่กลาวมาทั้งหมดขางตน 
ไมวาจะเปนที่อันตรายตามธรรมชาติหรือมนุษยทําขึ้นก็ตาม นักเดินเรือตองทําการพินิจพิจารณาใน  
แผนที่ดวยความละเอียดถี่ถวน รวมทั้งตรวจสอบหารายละเอียดเพ่ิมเติมจากหนังสือนํารอง และประกาศ
ชาวเรือ และบรรณสารการเดินเรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ นอกจากนั้นควรเขียนลงเปนหมายเหตุโดยสังเขป
เก่ียวกับพ้ืนที่อันตรายเหลาน้ี และหมายขอบเขตท่ีปลอดภัยสําหรับอัตรากินน้ําลึกสําหรับเรือไวดวย
ดินสอสี  แตทวาอยาใชสีแดงในกรณีที่โคมไฟโตะแผนที่ใชสีแดงในเวลากลางคืน ซ่ึงในการนี้สีมวงเปนสี
ที่เหมาะสมสําหรับการใชงานตามที่กลาว ทั้งนี้ใหใชกระดาษฝาทับลงบนแผนที่กอนการขีดเขียนใด ๆ 
และถาสามารถกระทําได ใหพล็อตแบริงอันตรายและหมายเหตุประกอบไวดวย 
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 เครื่องหมายทางเรือ 
 ใหมีความตื่นตัวเม่ือใกลเวลาที่เคร่ืองหมายทางเรือที่คาดหมายไวจะปรากฏขึ้น เตรียมบัญชี
รายชื่อ คุณลักษณะเฉพาะ พรอมสําหรับการตรวจสอบ เชน โครงสราง สี ลักษณะไฟ ลําดับการมองเห็น 
เวลาที่คาดวาจะเห็นในโอกาสแรก และแบริงโดยประมาณ 
 ประภาคาร ทุน และ ไฟ 
 ประภาคาร (Lighthouses) ในเวลากลางวันภายใตสภาวะทัศนวิสัยปกติ อาจมองเห็นไดไกลถึง 
ระยะภูมิศาสตร  (Geographic Range) และอาจพิสูจนทราบไดจากสีและลักษณะโครงสราง  ซ่ึง
รายละเอียดโดยสมบูรณดูไดจาก ทําเนียบไฟ (Light List) สําหรับใน หนังสือนํารอง (Sailing Direction) 
อาจใหรายละเอียดเปนภาพถาย หรือภาพหวัด สวนในแผนที่เดินเรือนั้นใหขอมูลไวอยางสังเขปเทาน้ัน 
 สี เคร่ืองหมายยอด และลักษณะไฟ ไดนํามาใชเปนตัวกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ ทุน 
(Buoys) ซ่ึงโดยหลัก ๆ แลวมีความเหมือนกันทุกประการ เวนแตกรณีของทุนเครื่องหมายทางขางที่ใช
ในการกํากับรองนํ้า โดยเม่ือพิจารณาจากดานทะเลเขาหาฝง ในภูมิภาค A ใชทุนและไฟสีเขียวกํากับ 
รองน้ําทางดานขวา และสีแดงกํากับรองนํ้าดานซาย สวนภูมิภาค B ใชทุนและไฟสีแดงกํากับรองนํ้าทาง
ดานขวา และสีเขียวกํากับรองนํ้าทางดานซาย อยางไรก็ตามเคร่ืองหมายยอดของทั้งสองภูมิภาคมี
รูปทรงเหมือนกัน คือ ดานขวาเปนกรวยแหลมชี้ขึ้น และดานซายเปนทรงกระบอก  
 การพิสูจนทราบเครื่องหมายทางเรือในเวลากลางคืนใหดูจากลักษณะไฟ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เดินเรือเขา ทาเรือ อาว และชายฝง ซ่ึงมีอันตรายอยูใกลเคียงเสนทาง การตรวจสอบนี้ตองเปนที่
ประจักษดวยตนเองของผูนําเรือ โดยหามใชการ สอบถาม หรือคาดเดาอยาเด็ดขาด ลักษณะไฟของทุน
ตามปกติไมพิมพลงไวในแผนที่ แมวาจะเปนมาตราสวนใหญ ทั้งน้ีขอมูลคาบเวลามืดและสวางของไฟหา
ไดจากหนังสือทําเนียบไฟ และใหสอบเทียบดูกับไฟที่เห็นจริง ขอมูลที่วาน้ีควรลงดวยดินสอไวขาง ๆ 
สัญลักษณของไฟ และลอมขอความไวเปนกรอบใหเห็นชัดเจน 
 กอนออกเดินทางใหคํานวณระยะทัศนวิสัยของไฟทุกดวงที่คาดวาจะมองเห็นตลอดเสนทาง
เดินเรือ และใหพล็อตหมายไวในแผนที่ ดวยระยะตาง ๆ ตามที่อธิบายไวในบทที่ 16 ในหัวขอการใช
ทําเนียบไฟและทุน 
 ระดับนํ้าและกระแสน้ํา 
 วัน เวลาและความสูงของ ระดับนํ้า (Tide) และ วัน เวลาและความแรงของกระแสน้ําสําหรับจุด
ออกเรือและจุดที่จะเดินทางถึง จะตองมีการคํานวณและประเมินไวในขั้นการวางแผน ในบางทาเรืออาจมี
ที่ตื้น หรือสันทรายซึ่งเรือสามารถเดินผานไดในชวงน้ําขึ้นเต็มที่ หรือบางแหงเรืออาจตองลอดใตสะพาน
ซ่ึงสามารถผานไดเฉพาะชวงเวลานํ้าลงเต็มที่ เรือขณะที่เขาและออกจากทาควรกระทําในชวงเวลาที่
กระแสนํ้าอํานวยใหการนําเรือเปนไปอยางสะดวก โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีของเรือใบจักรเด่ียว  
   เม่ือไดตกลงใจเวลาออกหรือจอดเรือแลว ตนหนควรตรวจสอบขอมูลกระแสน้ําทํานายสําหรับ
ทาเรือน้ัน (ถามี) และใหหมายทิศทางและความเร็วลงไวในแผนที่ ณ จุดอางอิงที่เหมาะสม ในทํานอง
เดียวกัน ใหใชไดอะแกรมกระแสนํ้าในมาตราน้ําเพ่ือคํานวณหาคาเฉลี่ยความเร็วกระแสน้ําตามเสนทาง
เดินเรือ ดวยขอมูลที่หาไดน้ีเม่ือนําไปพิจารณากับความเร็วเฉลี่ยตลอดเสนทาง (Speed of Advance : 
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SOA) แลว ชวยใหสามารถคํานวณหาความเร็วที่ใชส่ังจักรสําหรับการเดินทางได ในบางครั้งไดอะแกรม
น้ีอาจนํามาใชสําหรับวางแผนหาเวลาออกเรือ เพ่ือใชประโยชนจากกระแสนํ้าใหไดมากที่สุด 
 สําหรับการเดินทางในทะเลลึก สามารถหาดูขอมูลไดจากแผนที่กระแสน้ําโลก อยางไรก็ตามการ
ประเมินกระแสน้ําดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาลวงไปหลายป ซ่ึงไดจากการเฝาสังเกต จึงตอง
ใชขอมูลน้ีดวยความระมัดระวัง 
 ขอมูลเก่ียวกับทาเรือ 
 เรืออาจยังไมไดรับขอมูลตําบลที่จอดเรือ หรือทาเทียบที่ไดรับการกําหนดให จนกวาจะมีการ
รายงาน  ETA ใหการทาเรือทราบ ในกรณีของการจอดเรือทอดสมอเรือจะไดรับตําบลที่ซ่ึงอางอิงดวย   
แบริงและระยะทางจากที่หมายเดนชัด เชน กระโจมไฟ เปนตน กรณีของการจอดเทียบทาจะไดรับการ
กําหนดดวยหมายเลขพุกของทาเรือน้ัน นอกจากน้ันยังมีขอมูลอ่ืน ๆ ประกอบอีกดวย เชน ชวงกวางที่
กําหนดใหจอดเรือ เรือดัน พนักงานนํารอง การส่ือสาร ส่ิงอํานวยความสะดวก และสิ่งอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
รายละเอียดทั้งหมดนี้เปดหาไดจากหนังสือนํารองซ่ึงตนหนตองศึกษาใหละเอียดกอนการเขาทาเรือ และ
ตองใหม่ันใจวาบรรณสารไดรับการแกไขใหทันสมัยลาสุดดวยประกาศชาวเรือ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวน
ที่เก่ียวของกับที่อันตรายในพื้นที่ 
 การชวยเขาจอดเรือ  
 ขอกําหนดของการใชเรือดัน พนักงานนํารอง และขั้นตอนตาง ๆ เพ่ือนําเรือเขาและออกจากทา 
มีความแตกตางกันไปสําหรับทาเรือแตละแหง ดังน้ันจึงควรศึกษาจากหนังสือนํารองใหเขาใจ ในบาง
ทาเรือซ่ึงมีสมาคมพนักงานนํารองที่เขมแข็ง อาจกําหนดใหใชพนักงานนํารองถึงสามคน กลาวคือ     
คนแรกนําเรือจากทะเลเปดเขาสูปากรอง คนที่สองนําจากปากรองเขาสูทา และคนที่สามนําเรือเขาเทียบ
ทา แตทวาบางทาเรืออาจไมมีพนักงานนํารองประจํา ในกรณีหลังนี้ควรใชชาวประมงทองถิ่นซึ่งมีความ
คุยเคยรองน้ําและสภาวะแวดลอมชวยในการนําเรือเขาในบริเวณที่ไมมีความคุนเคยมากอน 
 
เตรียมการออกเรือ 
 ในหัวขอที่ผานมาเปนการบรรยายเก่ียวกับขั้นตอนวางแผนการเดินเรือลวงหนากอนวันเดินทาง
จริง และตนหนไดเสนอแผนตอผูบังคับการเรือใหอนุมัติแลว หรือถามีการไดรับคําแนะนําใหมีการปรับแก
ก็ตองแกไขตามจนกระทั่งแผนมีความสมบูรณ ทั้งน้ีแผนการเดินเรือที่ดีมีความสําคัญเทาเทียมกับการ
นําไปปฏิบัติ โดยใหการเดินทางมีความปลอดภัย  
 เข็มทิศไจโร  
 กอนการเดินเรือตองมีการเดินเข็มทิศไจโรไวกอนลวงหนา มีหลักนิยมสําหรับเข็มทิศไจโรชนิดใช
ลูกขาง (Mechanical Gyroscope) คือ ควรเดินเคร่ืองไวลวงหนากอนออกเรือประมาณ 4 ชั่วโมง เพ่ือให
ไจโรวางตัวตามแนวเมริเดียน สําหรับเข็มทิศไจโรรุนใหม เชน เข็มทิศไจโรเลเซอร  (Ring Laser 
Gyroscope : RLG) อาจใชเวลานอยกวานี้ ก็ใหปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือประจําเคร่ือง การเดิน    
เข็มทิศไจโรลวงหนาแตเน่ิน ๆ ทําใหมีเวลาเพียงพอในการปรับแตงเข็มทิศไจโรยอย (Gyro Repeater) 
หรือแกไขขอบกพรองที่อาจมีกอนออกเดินทาง 
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ชุดนําเรือ  
 กอนการเขาหรือออกจากทาเรือ ตนหนตองเรียก ชุดนําเรือ (Piloting Team) มารวมฟงบรรยาย
สรุปเพ่ือซักซอมความเขาใจ แมวาพนักงานแบริงและผูบันทึกคือผูที่จําเปนมากตองเขาฟงการบรรยาย
สรุป แตสมาชิกอ่ืน ๆ ในชุดนําเรือรวมทั้งลูกเรือในฝายเดินเรือทั้งหมดก็ควรเขารวมดวยเชนกัน ในการ
บรรยายนั้นตนหนตองแจกแจงรายละเอียดของเครื่องหมายทางเรือทั้งหมดที่จะใช เชน ชื่อ สี รูปทรง 
ลักษณะ และเวลาที่คาดวาจะปรากฏ เปนตน ที่หมายที่มีลักษณะของ แนวนํา (Range) ไมวาตาม
ธรรมชาติหรือถูกสรางขึ้น ตองหมายเหตุเอาไวเพ่ือใชสําหรับการตรวจสอบเข็มทิศไจโรเม่ือมีโอกาส 
บริเวณใดที่ควรมีการหยั่งนํ้าตรวจสอบเปนพิเศษ ใหแจงพนักงานเครื่องหยั่งนํ้าเตรียมตัวไวเม่ือเวลานั้น
มาถึง ทั้งนี้ทุกคนที่เก่ียวของในชุดนําเรือควรไดรับแจกเอกสารการบรรยายสรุปที่ระบุรายละเอียด
แผนการไว เพ่ือที่จะไดไมตองอาศัยความทรงจําซ่ึงอาจเกิดการหลงลืม หรือคลาดเคลื่อนได 
 ตรวจสอบอุปกรณ  
 อุปกรณและเครื่องมือทั้งปวงที่เก่ียวของกับการเดินเรือ ตองไดรับการตรวจสอบความพรอมดวย
ขั้นตอนที่กําหนดไว โดยควรจัดทํา รายการตรวจสอบ (Check lists) สําหรับการดําเนินการ ซ่ึงชวยใหไม
เกิดการหลงลืม และยังชวยใหมีเวลาพอสําหรับการแกไขปญหาที่อาจมีขึ้นกอนการเดินทาง              
ใหตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของ แมเข็มทิศไจโร (Master กอนเปนอันดับแรก  จากน้ัน
ตรวจสอบและปรับแตง เข็มทิศไจโรยอย (Gyro Repeater) ที่อยูบนสะพานเดินเรือใหชี้ทิศสอดคลองกับ
เข็มทิศเรือนแม ทดสอบการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ทั้งหมด เชน ระบบไฟฟาหรือไฮดรอลิกของ
เคร่ืองถือทาย เคร่ืองสั่งจักร เครื่องหย่ังนํ้า วิทยุติดตอบนสะพานเดินเรือ โคมไฟตาง ๆ  ไฟฉายใหญ 
หวูด ไฟเรือเดิน ไฟเรือจอด เรดาร และ ECDIS เหลาน้ีเปนตน  เม่ือมีการประจําสถานีเรือแลว ให
เจาหนาที่ประจําอุปกรณตาง ๆ ที่กลาวมาแลวตรวจสอบซ้ําอีกคร้ังหน่ึง นอกจากนั้นตนหนตอง
ตรวจสอบดวยตนเองใหแนใจวา บรรณสารและอุปกรณการเดินเรือที่จําเปนทั้งหมดพรอมใชงานอยูบน
โตะแผนที่ เชน แผนที่ มาตรานํ้า บรรทัดขนาน ไมสามเหลี่ยม ปากคีบ วงเวียน ดินสอ ยางลบ แผน
คํานวณเดินเรือ และ กระดานหน เปนตน เม่ือชุดนําเรือเขาประจําสถานี ใหทําการหาความคลาดเคลื่อน
ของเข็มทิศไจโรดวยการใชวิธี  แบริงผาน (Range) โดยที่หมายซ่ึงอยูแนวเดียวกันคูหน่ึง เม่ือทราบคา
ความคลาดเคลื่อนใหบันทึกไวในสมุดบันทึกแบริง คาดังกลาวน้ีใหนําไปกระทํากับคาแบริงที่หาไดกอน
ทําการพล็อตทุกคร้ัง 
 การเตรียมการข้ันสุดทาย 
 ตนหนควรดําเนินการดวยตนเองในการตรวจสอบความพรอมของชุดนําเรือ ใหแนใจวามีผู
ประจําสถานีทุกตําแหนง  การจัดสถานีที่ดีจะชวยใหทุกคนรับผิดชอบหนาที่ของตนเองไดดีโดยไมตองมี
การกํากับดูแลมาก อยางไรก็ตามควรจัดผูแบริงซ่ึงมีประสบการณมากที่สุด อยูประจํากราบดานที่จะผาน
เคร่ืองหมายทางเรือบอยคร้ังที่สุด การซักซอมความเขาใจขั้นสุดทายเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ คือ ความถี่ของ
การหาที่เรือแนนอน การขานเลขน้ํา อัตรากินนํ้าลึกของเรือ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และลําดับของ
การแบริงที่หมาย ก็ใหทําเสียในโอกาสนี้  ควรกําหนดใหมีการขานความลึกนํ้าดวยชวงเวลาที่เหมาะสม 
และบันทึกลงในสมุดบันทึกแบริงทุกคร้ัง ทายที่สุด เม่ือทุกส่ิงทุกอยางพรอม ใหตนหนรายงาน “พรอม
ออกเรือ” ใหตนเรือทราบ  

Gyro) 
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 จากขั้นตอนการเตรียมการที่อธิบายมาแลวทั้งหมด เห็นไดวาตนหนไดใชวิทยาการเดินเรือใน
การคัดสรรขอมูลและขาวสารทั้งปวงจากบรรณสารการเดินเรือที่เก่ียวของ เพ่ือเตรียมไวสําหรับใชในการ
เดินเรือตลอดเสนทางนับจากจุดตั้งตนจนถึงที่หมายใหมีประสิทธิผลและปลอดภัย 
 
ตัวอยางการวางแผนการเดินทาง 
 ร.ล.จันทรไดรับคําสั่งใหออกเดินทางจากทาเทียบเรือกรมสรรพาวุธที่บางนาไปยังฐานทัพเรือ  
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยออกเดินทางในวันที่ 16 มกราคม 2559 และใหถึงที่หมาย (ETA) 1800 ในการ
น้ีตนหนตองนํา ความเร็วเดินทางของเรือ (SOA) คือ 10 นอต ระยะทางที่จะขีดเข็มจากจุดตั้งตนไปยัง
จุดหมายปลายทาง เวลาที่กําหนดใหถึง และกระแสน้ําตามเสนทาง เพ่ือคํานวณวาเวลาตั้งตนออก
เดินทาง (ETD) ควรเปนเทาใด  
  
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 20 - 1 คัดเลือกระวางแผนที่ที่จะใชเดินทางจากแผนที่ ก 

 
 เม่ือพิจารณาดูความลึกนํ้าทั้งทาเทียบเรือกรมสรรพาวุธและฐานทัพเรือสัตหีบ เม่ือเปรียบเทียบ
อัตรากินน้ําลึกของ ร.ล.จันทรซึ่งเทากับ 3.2 เมตร พบวาความลึกของนํ้าไมเปนขีดจํากัดทั้งการออกและ
เขาเทียบเรือตลอด 24 ชั่วโมง ดังน้ันจึงมีอิสระในการเดินเรือไดตามเวลาที่ประสงค เลือกใชแผนที่
เดินเรือหมายเลข 001 (รูปที่ 20 - 1) สําหรับขีดเข็มวางแผนการเดินทางจากปากรองนํ้าไปยังทาเทียบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ ไดระยะทางรวม 55 ไมลทะเล (รูปที่ 20 - 2) ดังน้ันดวยความเร็ว 10 นอต จึงใชเวลา
เดินทางทั้งสิ้น 5.5 ชั่วโมง ดังน้ันถากําหนดใหเดินทางถึงฐานทัพเรือสัตหีบที่ ETA 1800 เรือจึงตอง
เดินทางออกทุนไฟปากรองน้ําเจาพระยาที่ ETD 1230 
 



เดินเรือ พลเรือโท จรินทร บุญเหมาะ                                                                           

              

ปฏิบัติการเดินเรือ  หนา 374 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 20 - 2 การขีดเข็มวางแผนการเดินทางในภาพรวมจากปากรองนํ้าเจาพระยาไปสัตหีบ 
 

 การขีดเข็มวางแผนการเดินทางขางตนเปนการดูการเดินทางในภาพรวม เพ่ือใหทราบวาดวย
ความเร็ว 10 นอต เรือตองใชเวลาเดินทางเทาไรตามระยะทางที่ขีดเข็มและ ETA ที่กําหนด และหา ETD 
ที่ปากรอง เพ่ือขีดเข็มวางแผนการเดินทางอยางประณีต ตนหนใชสารบัญแผนที่ (รูปที่ 20 - 1) เลือก
แผนที่มาตราสวนใหญซ่ึงครอบคลุมตลอดการเดินทาง คือ หมายเลข 112, 112A, 142, 115 และ 115A 
จากน้ันถายทอดเสนทางที่ขีดเข็มเปนสวน ๆ จากแผนที่หมายเลข 001 ลงบนแผนที่ที่เลือกไวน้ีจนครบ
ตลอดเสนทาง โดยลงที่เรือรายงานใหครบถวนสมบูรณ และนําไปใชสําหรับการเดินเรือนํารองตอไป 
 
สรุป 
 ที่กลาวมาทั้งหมดในบทนี้เปนสรุปโดยยอ สําหรับการวางแผนที่จําเปนกอนการออกเดินทาง 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย และไดยกตัวอยางการเดินทางจากปากรองนํ้าเจาพระยาไปยังฐานทัพเรือ   
สัตหีบใหเห็นเปนสังเขป อยางไรก็ตามในการเดินทางแตละเที่ยวมีความแตกตางกัน นักเดินเรือจึงตอง
ใชขอมูลทั้งหมดจากบรรณสารการเดินเรือที่เก่ียวของทั้งหมดมารวมพิจารณาดวยเสมอ 
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บทที่ 20 คําแนะนําเก่ียวกับการเดินเรือ 

 
  เดินเรือนํารอง (Piloting) หมายถึง วิธีการนําเรือผานเขาชองทางและทาเรือ หรือเลียบชายฝงซ่ึง
มีที่หมายในการนําเรือ และเครื่องชวยในการนําเรือเพ่ือสําหรับการหา ตําบลที่เรือแนนอน (Fixed) และ
บริเวณนั้นความลึกของนํ้าเปนสิ่งที่ตองเพ่ิมความระมัดระวัง โดยอาจมีสิ่งอันตรายที่ทําใหเรือจําเปนตอง
เปลี่ยนเข็มบอยครั้ง การนําเรือตองใชความเชี่ยวชาญอยางมาก และตองใชการตัดสินใจที่ถูกตอง ทั้งน้ี
ความคลาดเคลื่อนของตําบลที่เรือกลางทะเลลึก อาจแกไขใหถูกตองดวยการตรวจที่กระทําตอมา
ภายหลังได แตความคลาดเคลื่อนของตําบลที่เรือขณะที่ทําการนําเรือในนานน้ําจํากัด หรือเลียบชายฝง
อาจนําไปสูความหายนะ ดังน้ันผูนําเรือตองมีความรูและความสามารถในศาสตรและศิลปของการเดินเรือ
จึงจะสามารถทําการเดินเรือในยานอันตรายใกลฝงไดอยางปลอดภัย 
  การเตรียมการเพ่ือเขาจอดยังที่เมืองทาที่ไมคุนเคยหรือไมเคยนําเรือเขามากอนเลย นักเดินเรือ
ตองทําการศึกษาส่ิงเหลาน้ีกอนอยางถี่ถวน คือ แผนที่ หนังสือนํารอง และ มาตราน้ํา เพ่ือใหมีความ
เขาใจสภาพของเมืองทาน้ัน ๆ และตองพิจารณาเลือกที่หมายที่เหมาะสมเพ่ือใชสําหรับที่เรือแนนอนไว
ลวงหนา ทั้งยังตองเลือกที่หมายสํารองไวในกรณีที่ไมอาจตัดสินใจไดวาที่หมายที่แลเห็นคือที่หมายซ่ึงได
เลือกไวแลวหรือไม ระยะทางตาง ๆ ตองจดไวเพ่ือความสะดวกในหาระยะประมาณ ใหขีดเข็มจากทะเล
เขาสูทาไวชัดเจนบนแผนที่และวัดระยะทางไวใหแนนอน ถามีการเปลี่ยนเข็มตองประมาณระยะเวลาที่
ตองใชในการแลนตามเข็มหน่ึง ๆ ที่กําหนด การปองกันมิใหเรือล้ําเขาไปในเขตอันตรายควรใชการขีด
แบริงอันตราย (Danger Bearing) ตามที่ตาง ๆ ไว และลงสัญลักษณตาง ๆ กํากับไวใหถูกตอง 
 ถาประสงคใชมุมอันตรายซึ่งวัดโดยเคร่ืองวัดแดด ขณะผานที่อันตรายทั้งสองขางแลว ตองเขียน
วงกลมอันตรายลงไวในแผนที่ และใชเข็มสําหรับการนําเรือดีกวาการนําเรือตามมุมอันตรายโดยรอฟง
การขานมุมอันตรายที่วัดจากเคร่ืองวัดแดด เพราะทําใหการถือทายลําบากเน่ืองจากอาจตองเปลี่ยนเข็ม
บอยคร้ัง และถาหากเกิดหางเสือขัดของเรือจะตกอยูในอันตราย 
 ทุนซ่ึงวางกํากับรองนํ้าถามองดูในระยะไกล อาจไมสามารถพิจารณาไดอยางถูกตองวาวางอยู
ขางใดของรอง เพราะสีไมอาจเห็นไดชัดเจนในระยะไกล นอกจากน้ันระยะทางท่ีหางจากเรือดูคลาย ๆ 
กับเทา ๆ กัน ทําใหไมสามารถพิจารณาไดวาทุนใดอยูใกลกวากัน 
 ขณะนําเรือผานในบริเวณที่ไมเคยเดินเรือมากอนเลย ตองหาตําบลที่เรือบอยคร้ังที่สุดแมวาจะ
เขาสูเมืองทาที่พิจารณาวาปลอดภัย ก็ตองทําการหาที่เรือตามโอกาสอันสมควร และที่หมายซ่ึงใชในการ
กําหนดตําบลที่เรือ ก็ตองใชที่หมายซึ่งแสดงชัดเจนในแผนที่หรือรูจักอยางแนนอน 
  การนําเรือเขาตามปกติควรเดินตามเข็มและแนวนําเรือที่ไดเตรียมการไวแลวในแผนที่ และทํา
การเปลี่ยนเข็มตรงจุดที่กําหนดตามเวลาที่คํานวณไว และถาเดินเข็มเดียวในระยะทางไกล ๆ ตอง
ตรวจสอบตําบลที่เรือไวเสมอ วิธีการเชนน้ีเปนสิ่งสําคัญ แมพิจารณาวาไมจําเปนนักโดยเห็นวาปลอดภัย
แลว ทั้งน้ีการนําเรือโดยใชแตเพียงสายตาเพียงอยางเดียว หากเกิดลักษณะอากาศวิปริตขึ้นมา
ทันทีทันใด เชน พายุฝน หรือหมอกลง อาจไมสามารถหาตําบลที่เรือขณะนั้นไดทันทวงที ลักษณะเชนนี้
การทราบตําบลที่เรือแนนอนมีความจําเปนอยางยิ่ง 
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  วิธีการนําเรือโดยแลนตามเข็มและระยะเวลาที่กําหนด และทําการเปลี่ยนเข็มตามแผนการ
เดินเรือที่กําหนดไวนับเปนประโยชนอยางยิ่ง สําหรับกรณีนําเรือเขาเมืองทาหรือนานน้ําที่แสดงชองทาง
เรือเดินโดยใชทุนแตเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะมีหมอกลงและนําเรือเขาโดยใชทุนที่วางไว 
เปนที่หมาย จึงไมมีทางเลือกอ่ืนนอกจากเดินตามเข็มและจับสายตาดูทุนที่ผาน แตถาหมอกลงจัดอาจ
มองไมเห็นทุนไดทุกลูก อน่ึงความเร็วของเรือและลักษณะกระแสน้ํานับเปนสิ่งสําคัญในการนําเรือผาน
ทุนขณะมีหมอกจัด ดังนั้นถาไมสามารถมองเห็นทุนซึ่งคาดหมายวาจะใชเปนจุดตั้งตน หรือจุดเปลี่ยน
เข็มไดแลวตองทิ้งสมอทันที เพราะการเสียเวลายอมดีกวาการนําเรือไปพบกับอันตราย  
  การเปล่ียนเข็มใหกระทําเปนเต็มจํานวนองศา โดยใหเขียนองศาที่เปลี่ยนหรือเข็มใหมไวให
ชัดเจน ทั้งนี้การส่ังเปลี่ยนเข็มถือทายดีกวาการสั่งเปลี่ยนมุมหางเสือแลวใหเปลี่ยนแลวกลับมาถือตรง
ตามเข็มใหมที่ตองการ เน่ืองจากอาจเกิดอันตรายเพราะการลืมเข็มที่ตองการเสียชั่วขณะ ดวยจดจออยู
กับอาการแกวงของเรือและการที่จะสั่งหางเสือกลับเพ่ือลดอาการแกวงของเรือ ในการนี้คนถือทายหรือ  
ผูคุมเข็มยอมทราบความตองการและจํานวนองศาที่หัวเรือเปลี่ยนไปไดดีและเร็วกวาผูสั่งการ จึงสามารถ
ที่จะหันเรือไปถือเข็มในทิศที่ตองการไดรวดเร็วกวาการมีคนสั่งมุมหางเสือ ดังน้ันการนําเรือผานชองแคบ 
หรือนานนํ้าจํากัดจึงควรใชคนถือทายที่มีความชํานาญในอาการของหางเสือ ซ่ึงชวยใหการเปลี่ยนเข็ม
และถือทายเปนไปตามประสงคอยางรวดเร็ว 
  การนําเรือผานระหวางที่อันตรายสองแหง โดยไมมีที่หมายใหคะเนระยะไดแนนอน อาทิเชน 
ระหวางเกาะสองเกาะ หรือระหวางเกาะกับฝง ซ่ึงลักษณะของฝงคลาย ๆ กัน ไมมีที่หมายเดนชัดให
สังเกต และมีที่อันตรายยื่นออกมาทั้งสองขาง การนําเรือเขารองนํ้าก่ึงกลางระหวางที่หมายทั้งสองแหง
น้ัน อาจทําไดโดยประมาณการเอาดวยสายตา อยางไรก็ตามอยาไดละเลยเข็มที่ไดกําหนดไว 
  การเดินเรือมีความจําเปนตองใชแผนที่เพ่ือการนําเรือที่ปลอดภัย ไมวาการนําเรือผานชองแคบ
อันตรายหรือในทะเลลึก รายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับแผนที่ซ่ึงไดกลาวไวแลวในบทกอนเปนสิ่งที่ตอง
ศึกษาใหเขาใจถองแท นอกจากนั้นยังตองมีความเขาใจการอุทกศาสตรพอสมควร เพราะการที่วาน้ีมีเพ่ือ
สํารวจหาขอมูลตาง ๆ รวบรวมนํามาเพ่ือใหเขาใจถึงสภาพของบริเวณที่ทําการเดินเรือตามตําบลที่   
ตาง ๆ  ทั้งนี้บางบริเวณที่ทําการสํารวจไวอยางละเอียดครบถวนสมบูรณ ก็เพราะความตองการในการ
เดินเรือบริเวณนั้นมีมากกวาแหงอ่ืน ในขณะที่บางตําบลที่อาจมีรายละเอียดนอยกวาเน่ืองจากมีการ
เดินเรือคอนขางนอย ดังน้ันผูใชแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ จึงควรทําความเขาใจถึงวัตถุประสงค 
และรายละเอียดของแผนที่และบรรณสารนั้น ๆ วาเปนอยางไรเม่ือนํามาใชงาน 
 
อาการของน้ํา 
  การเดินเรือตองอาศัยความรูเรื่องอาการของนํ้าเปนอยางดี นักเดินเรือที่ดีตองไมจอดเรือคอยนํ้า 
แตใชวิธีกําหนดเวลาเขาหรือออกจากทาใหพอเหมาะกับเวลาที่นํ้าพอใหเรือผานได โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ถามีนํ้าลึกมากพอก็ไมมีปญหาในการนําเรือผานไป แตหากน้ําเพียงใกลเคียงกับอัตรากินน้ําลึกของเรือ
แลว จําเปนตองทราบวานํ้ากําลังขึ้นหรือลงตอไปอีก บางครั้งขณะเดินใกลฝงตองทราบอาการของ
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กระแสน้ําที่เกิดจากนํ้าขึ้น - นํ้าลง (Tidal current) ที่จะทําใหเรือตกเขาใกลหรือหางจากฝง ความรูเรื่อง
อาการของน้ํามีประโยชนอยางยิ่งขณะมีหมอกหรือทัศนวิสัยเลว 
 
พ้ืนเกณฑแผนที่ 
  พ้ืนเกณฑแผนที่ (Chart Datum) หมายถึง  พ้ืนซึ่งใชสําหรับการหักตัวเลขน้ําเพ่ือลงในแผนที่   
(ดูรูปที่ 4 - 15 และ 16 - 2) สมมุติวานํ้าในแผนที่บริเวณที่ทําการจอดเรือลึก 8 เมตร แสดงวานํ้าตรงนั้น
มีความลึกต่ํากวาพ้ืนเกณฑ 8 เมตร แผนที่เดินเรือชาติตาง ๆ ใชพ้ืนเกณฑไมเหมือนกัน แผนที่เดินเรือ
ไทยปจจุบันนี้ใชพ้ืนเกณฑ นํ้าลงต่ําสุด (Lowest Low Water) แผนที่อังกฤษสวนใหญใช นํ้าลงต่ําสุดทาง
ดาราศาสตร (Lowest Astronomical Tide) สําหรับบริเวณที่ความแตกตางระหวางนํ้าชนิดเดียวกันมีนอย 
หากบริเวณใดมีความแตกตางของน้ําชนิดเดียวกันมากใชพ้ืน Indian Spring Low water ซ่ึงอยูเกือบ
ใกลเคียงกับพ้ืน Lowest Low Water สวนแผนที่อเมริกันในมหาสมุทรแปซิฟกใชพ้ืนเฉลี่ยของ Lowest 
Low Water และทางมหาสมุทรแอตแลนติกใช Mean Low Water อยางไรก็ตามพื้นเกณฑที่อยูต่ํากวา
ยอมมีตัวเลขน้ํานอย แตไมเหมาะสมกับทางปฏิบัติเพราะพ้ืนต่ําที่สุดเปนพ้ืนเกณฑที่นํ้าลงไมคอยถึง จึง
เปนปรากฏการณที่ไมเกิดขึ้นบอยคร้ังนัก แตในทรรศนะของการเดินเรือแลว ตัวเลขน้ําที่นอยเม่ืออางถึง
พ้ืนเกณฑที่ต่ํามาก ๆ หรือต่ําที่สุดยอมเปนเคร่ืองเตือนใหระมัดระวังไปในตัว 
  พ้ืนเกณฑแผนที่อาจเปนที่สงสัย ถาเปนแผนที่ซ่ึงรวบรวมจากหลักฐานตาง ๆ หรือหลักฐานเกา 
ในกรณีเชนน้ีหรือกรณีที่มิไดแจงไวในแผนที่ใหสมมุติวาพ้ืนเกณฑในแผนที่เปน นํ้าลงเฉลี่ย และมิใช 
Low Water Ordinary Springs จะเปนการปลอดภัยวา อาจจะมีโอกาสที่นํ้าลงต่ํากวาพ้ืนเกณฑแผนที่
โดยเหตุที่ลมพัดจัด หรือความกดบรรยากาศสูงบริเวณชายฝงที่ความแตกตางของน้ําชนิดเดียวกันมีมาก 
เปนเหตุใหการขึ้นลงของน้ําไมเปนที่เชื่อถือ นักเดินเรือจะตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษ 
 
ระดับนํ้าปานกลาง 
  ความสูงก่ึงหน่ึงของ เรนจนํ้า (Tidal Range) ทุกชนิดไมวานํ้าเกิดหรือนํ้าตายยอมเทากัน ความ
สูงก่ึงหน่ึงของน้ําทุกชนิดน้ีคือระดับนํ้าปานกลาง (Mean Tide Level : MTL) พ้ืนระดับนํ้าปานกลางนี้มี
ความแนนอนและหาไดงาย และใชเปนพ้ืนอางอิงไดดีกวาพ้ืนอ่ืน ๆ 
  ในการสํารวจอุทกศาสตรเพื่อการทําแผนที่บริเวณใด ถาขณะทําการหยั่งนํ้าไมอาจหาหมุดระดับ
เพ่ือใชอางอิงความลึกของน้ําได ควรหาคาระดับนํ้าปานกลาง ณ บริเวณนั้น และสรางพ้ืนเกณฑสําหรับ
การหักนํ้าไวใชขณะสํารวจ แมวาเปนการตรวจน้ําในระยะเวลาอันสั้น ก็ใหสรางหมุดระดับเพ่ือไวใช
อางอิงสําหรับการหักนํ้าไวดวย 
 
กระแสนํ้า 
  ในการเดินเรือใกลชายฝงที่มีเรนจนํ้ามาก ตองเพิ่มความระมัดระวังบริเวณขาง ๆ หรือใกลเคียง
กับอาวใหญ ๆ  มักมีอาการของน้ําหมุนเขาไปในหรือออกจากอาวแมวา กระแสน้ําที่เกิดจากนํ้าขึ้น – นํ้า
ลง (Tidal Current) โดยทั่วไปในบริเวณนอกฝงใกลอาวจะขนานกับขอบฝงก็ตาม 
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  การเปลี่ยนทิศทางของกระแสน้ํา ในที่เปดทางทะเลไมคอยเปนเวลาเดียวกับนํ้าขึ้นน้ําลงใน
บริเวณชายฝง ในชองแคบบางแหงกระแสน้ําเปลี่ยนทิศกอนการเปลี่ยนระดับนํ้าขึ้นลงถึงสามชั่วโมง 
ดังน้ันขณะเวลาน้ําขึ้นและน้ําลงใกล ๆ ฝงความเร็วของกระแสน้ําจะสูงมาก 
 Tidal Wave ซ่ึงสงผลกระทบกระเทือนตอกระแสนํ้าแบงออกเปนสองกรณีคือ 

- บริเวณอาวเล็ก ๆ ที่มีบริเวณปากทางกวางติดตอกับทะเล 
- บริเวณอาวเล็ก ๆ ที่มีบริเวณปากทางแคบติดตอกับทะเล 

  ในกรณีแรกความเร็วของกระแสน้ําบริเวณปากทางเขามีคาสูงสุดขณะที่ความสูงของน้ําภายใน
อาวเล็ก ๆ กําลังเปลี่ยนอยางรวดเร็ว ซ่ึงหมายความวาเปนเวลาก่ึงกลางระหวางนํ้าขึ้นเต็มที่กับนํ้าลง
เต็มที่ ระดับน้ําภายในอาวเล็ก ๆ จะรักษาระดับใกลเคียงกับระดับนํ้าภายนอก อาการน้ําขึ้นทําให
กระแสนํ้าไหลเขาฝง และอาการน้ําลงทําใหกระแสนํ้าไหลออกจากฝง 
  สวนในกรณีหลังน้ันความเร็วของกระแสน้ําบริเวณปากทางเขามีคาสูงสุดขณะที่นํ้าภายนอกอาว
ขึ้นหรือลงเต็มที่ เพราะขณะนั้นระดับของน้ําเปนตัวการสําคัญทําใหเกิดอาการนํ้าภายในอาวเล็ก ๆ 
อาการของกระแสน้ําและระดับนํ้าภายในอาวเล็ก ๆ เกิดภายหลังน้ําภายนอกประมาณ 3 ชั่วโมง และมี
เวลาน้ําน่ิงระหวางเวลาน้ําขึ้นและน้ําลงชั่วขณะหนึ่ง 
  บริเวณใกลฝงซึ่งไมไดรับผลกระทบจากกระแสน้ําของอาวหรือแมนํ้า กระแสนํ้าจะเปลี่ยนทิศให
เห็นอยางชัดเจนหลังเวลาน้ําขึ้นสูงสุดหรือลงต่ําสุด 
  กระแสนํ้าที่ไหลแรงที่สุดในชองแคบ ๆ มักอยูกลางชอง แตถาเปนชองคดเค้ียวกระแสน้ําที่ไหล
จัดมากอยูตรงทองคุงและเปนบริเวณที่มีนํ้าลึก ดังน้ันถาตองการใหเรืออยูตรงบริเวณน้ําที่ลึกที่สุด ใหนํา
เรือเลียบทองคุงตรงสวนโคง 
  กระแสน้ําไหลยอนและกระแสน้ําวนมักเกิดขึ้นใกลชายฝงบริเวณแหลม โดยเฉพาะในอาวเล็ก ๆ 
และใกล ๆ แหลม ความรูเร่ืองกระแสน้ําไหลยอนหรือนํ้าวน ชวยใหการนําเรือสะดวกขึ้น 
  กระแสนํ้าที่ไหลเชี่ยวมากเกิดขึ้นในชองแคบซึ่งเชื่อมตอระหวางพ้ืนน้ําที่กวางใหญสองแหง โดย
เกิดขึ้นจากการที่ระดับนํ้าสองขางตางกันมาก 
  ระลอกนํ้าเกิดจากกระแสนํ้าที่ไหลเชี่ยววิ่งไปบนพื้นทองทะเลที่ไมสมํ่าเสมอ เชน ตามขอบของ
พ้ืนที่ตื้นซึ่งมีความลึกแตกตางกันมาก และไมคอยปรากฏใหเห็นในทะเลเปด 
 
การเดินเรือใกลฝง 
  การเดินเรือโดยใชที่หมายบนฝงหรือเกาะเปนเครื่องชวย มีลักษณะเชนเดียวกันกับการนําเรือใน
ทาเรือหรือรองน้ํา กลาวคือ ตองทราบตําบลที่แนนอนของเรือตอเน่ืองกันตลอดเวลา โดยท่ีหมายซ่ึง    
แลเห็นบนฝงตลอดเสนทางเดินเรือตองเตรียมหาไวลวงหนา และมีความตื่นตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึ้น เชน หมอกลงหรือทัศนวิสัยเลวไวดวย รวมทั้งกําหนดที่หมายสําหรับหาที่เรือตอนค่ําไวดวย 
  บริเวณที่มีการสํารวจอยางสมบูรณ การเดินเรือใกลฝงใหเห็นที่หมายอยูเสมอดีกวาการเดินเรือ
หางฝง หรือมองไมเห็นที่หมาย เน่ืองจากการพิสูจนทราบที่หมายที่อยูไกลจากฝงมากอาจทําไดยาก 
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สงผลใหไดตําบลท่ีเรือไมแนนอน และถาเกิดทัศนวิสัยเลวจนไมสามารถหาที่เรือได เม่ือเขาใกลฝงยอม
ทําใหเกิดอันตรายได 
  มุมอันตรายทางด่ิงหรือทางราบตองเขียนลงไวในแผนที่ ซ่ึงทําใหยนระยะทางในการแลนออมที่
อันตรายลงไดมาก ถาสามารถทําไดควรเขียนระยะหางไวดวยเพื่อตรวจสอบกับมุมอันตรายเม่ือจําเปน 
  การนําเรือเลียบฝงและมีลมบกแรง หรือมีลมพัดแรงจากฝงทําใหเรือตกนอกฝงมากควรใชแผนที่
ซ่ึงเชื่อถือไดและแลนเลียบฝงที่สุดเทาที่จะทําได เพ่ือหลีกเลี่ยงคลื่นลมที่เกิดขึ้นหางจากฝง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรือเล็กควรใชวิธีดังกลาวน้ี การประหยัดเวลาและเชื้อเพลิงเปนผลเนื่องจากการนําเรือที่สามารถ 
แตถานักเดินเรือพยายามประหยัดเวลาหรือระยะทางโดยนําเรือผานใกลที่อันตรายมากเกินไปอาจเกิด
อันตรายได ดังน้ันพึงระลึกไวเสมอวา  ความปลอดภัยในการเดินเรือเปนสิ่งที่สําคัญเหนือการ
ประหยัดเวลา 
  ในการเดินเรือ ปกติตองมีการบันทึกเข็มและระยะทางไวทุกคราว และควรเขียนลงในแผนที่ให
ชัดเจน เพ่ือใชดูในเม่ือถึงคราวจําเปน นายยามเรือเดินตองทราบตําบลที่เรือของตนทุกขณะ และจด
ตําบลท่ีลงในปูมตามระยะเวลาอันสมควร การเปลี่ยนเข็ม ความเร็ว และเม่ือเรือไดบีมกับที่หมายใดตอง
บันทึกลงปูมไวทุกคร้ัง ถามีการปฏิบัติเชนน้ีอยูเสมอ ตําบลที่เรือตาง ๆ สามารถกําหนดไดอยูเสมอ ทั้งน้ี
ตําบลที่เรือคร้ังหลังสุดมีประโยชนสําหรับการเดินเรือ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลากลางคืน เวลาที่เกิด
ทัศนวิสัยเลว หรือเกิดพายุกะทันหัน 
 
การหาตําบลที่เรือ 
  เม่ือเห็นที่หมายซึ่งไดในแผนที่ ตองทําการหาตําบลที่แนนอนตามวิธีตาง ๆ เหลาน้ี 

- มุมสองมุมระหวางที่หมายสามแหง 
- หน่ึงมุมกับแบริงของที่หมายอีกหน่ึงแหง 
- แบริงที่หมายตั้งแตสองแหงขึ้นไปตัดกัน 
- แบริงที่หมายแหงเดียวรวมกับระยะทางที่เรือแลนไปในเวลาที่กําหนด 
- แบริงกับระยะทางระหวางเรือกับที่หมายแหงเดียว 

  นอกจากวิธีที่กลาวมาแลวขางตน ยังมีอีกสามวิธีที่แมวาไมไดที่เรือแนนอน แตก็ใหที่เรือซ่ึงพอ
เชื่อถือไดไมเปนอันตรายคือ 

- ระยะอันตราย 
- มุมอันตราย 
- แบริงอันตราย 

  การจะใชวิธีใดน้ันขึ้นอยูกับลักษณะภูมิประเทศชายฝง แตอยางไรก็ตามวิธีที่จะทําใหการเดินเรือ
ปลอดภัยที่สุดยอมเปนวิธีที่ดีที่สุด 
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 การเดินเรือทะเลลึก 
  การเดินเรือทะเลลึกไมอาจใชที่หมายบนฝงกําหนดตําบลที่เรือได ในการนี้ตองใชตําบลที่เรือ
รายงานหรือตําบลที่เรือโดยการตรวจทางดาราศาสตรมากําหนดเปนจุดแสดงตําบลที่เรือตามระยะเวลา
ตาง ๆ ที่ตองการ การกําหนดตําบลที่เรือรายงานตามปกติใชเข็มและความเร็วของเรือที่แลนไป อน่ึงหาก
นักเดินเรือทราบความเร็วของลม และอาการของกระแสน้ําดวยแลว ยอมทําใหการกําหนดตําบลที่เรือ
รายงานแมนยําขึ้น อยางไรก็ตามในทะเลลึกโดยทั่วไปใหถือวาในชวงเวลา 24 ชั่วโมง โอกาสที่กระแสน้ํา
และลมทําใหที่เรือตกไปทางขวาหรือซายยอมเทากัน ดังน้ันจึงไมตองแกอาการของลมและนํ้าแตอยางใด 
วิธีกําหนดตําบลที่โดยการตรวจดาราศาสตรไดกลาวไวโดยละเอียดแลวในตําราเดินเรือดาราศาสตรซ่ึงมี
อยูหลายวิธีดวยกัน แตวิธีการที่ใชอยูกันเปนหลักคือการหาเสนตําบลที่โดยวิธีอินเตอรเซ็ฟ เปนวิธีที่
สะดวก รวดเร็ว ซ่ึงหาไดจากการคํานวณทั้งโดยตรง และเปดหาจากตารางสําเร็จ 
 เสนตําบลที่ดาราศาสตรเสนหนึ่ง ๆ เม่ือนํามาพล็อตลงบนแผนที่ ชวยใหทราบวาเรืออยูที่จุดใด
จุดหน่ึงบนเสนที่วาน้ี อยางไรก็ตามเสนตําบลที่เพียงเสนเดียวไมอาจใชหาตําบลที่เรือแนนอนได จึงตอง
หาเสนตําบลที่อีกเสนหนึ่งมาตัดจึงหาตําบลที่เรือตรงจุดตัดน้ันได 
 เสนตําบลที่ดาราศาสตรเพียงเสนเดียวสามารถใชประโยชนในการเดินเรือไดเชนกัน เชน      
เสนตําบลที่ซ่ึงชี้ตรงไปยังขอบฝงแสดงแบริงของที่หมายซึ่งอยูบนฝงตามทางที่เสนตําบลที่น้ันพาดผาน
ไปหรือถาเสนตําบลที่ขนานกับขอบฝงแสดงถึงระยะหางของเรือจากขอบฝงน้ัน ๆ ซ่ึงสามารถนํามาใช
ประโยชนในการกําหนดระยะเวลาที่เรือไปถึงที่หมาย และขณะที่วัตถุทองฟาอยูไดบีมกับเรือ เสนตําบลที่
จะขนานกับเสนทางเรือเดิน ชวยใหทราบวาตําบลที่เรืออยูล้ําหนาหรือยังไมถึงที่เรือรายงาน และถา
สามารถทําการหยั่งนํ้าตรวจสอบ ก็ชวยใหทราบตําบลที่เรือโดยประมาณได 

ตําบลที่เรือโดยเสนตําบลที่สองเสน 
 ตําบลที่เรือแนนอนในการเดินเรือทะเลลึก ไดจากการตรวจวัตถุทองฟาตั้งแตสองดวงขึ้นไปใน
เวลาใกลค่ําหรือเวลาเชามืด ขณะน้ันหากลักษณะอากาศดี แลเห็นขอบฟาชัดเจน ควรวัดสูงดาวซ่ึงอยูใน
แบริงหางกันไมมากกวา 30° ทําใหมุมตัดของเสนตําบลที่ไมกวางมาก ทําใหการกําหนดตําบลที่เรือได
แนนอน เสนตําบลที่จากดาวฤกษ หรือดาวเคราะหอาจนํามาใชรวมกับเสนตําบลที่ของดวงอาทิตย ซ่ึง
ตรวจในเวลาไมหางจากการตรวจดาวมากนัก โดยการเลื่อนเสนตําบลที่มาตัดกัน 
 
การเดินเรือขณะมีหมอก 
 แมวามีเคร่ืองชวยในการเดินเรืออยูอยางสมบูรณในการนําเรือเขาหาฝงขณะมีหมอก ยอมเปน
การเสี่ยงตออันตรายอยูทุกขณะ นักเดินเรือตองพิจารณาอยางรอบคอบวา ควรจะเลี่ยงนําเรือเขาสูที่
หมายโดยการแลนตอไปหรือเปลี่ยนแผนการเดินทางเปนอยางอ่ืน นอกจากอันตรายที่เก่ียวกับการ
เดินเรือตามปกติแลวยังเสี่ยงอันตรายที่เกิดจากการโดนกันอีกดวย การตัดสินใจแลนเขาทาเรือในขณะมี
หมอกขึ้นอยูกับผูบังคับการเรือแตผูเดียว แตเม่ือมีเหตุการณบังคับทําใหตองเดินทางตอไปทั้ง ๆ ที่เกิด
หมอกขึ้นระหวางทาง ในกรณีเชนนี้ตองเพ่ิมความระมัดระวังยิ่งขึ้น และใชประโยชนเคร่ืองชวยการ
เดินเรือทุกประเภทที่มีอยูใหเต็มที่ 
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การหยั่งนํ้าขณะมีหมอก 
 เม่ือจําเปนตองนําเรือในบริเวณที่มีหมอก ตองการหยั่งน้ําตอเน่ืองกันอยางสมํ่าเสมอพรอมทั้ง
ตรวจลักษณะทองทะเลในแนวทางที่เรือแลนไป ซ่ึงชวยใหกําหนดที่เรือไดอยางประมาณ ความลึกของ
นํ้าใหเขียนลงในกระดาษฝาที่ใชมาตราสวนเดียวกับแผนที่ซ่ึงใชในการเดินเรือขณะนั้น และนํามาวาง
ทาบขนานไปกับแนวทางเรือเดินในแผนที่ เพ่ือลงเลขน้ําตามระยะเวลาที่ทําการหย่ัง เม่ือเวลาลวงไปจะ
ไดตัวเลขน้ําที่ใกลเคียง หรือเทากับที่ปรากฏในแผนที่ รวมทั้งลักษณะพื้นที่ทองทะเลในบริเวณนั้น ซ่ึงทํา
ใหสามารถกําหนดตําบลที่เรือไดอยางดีที่สุด 
 เม่ือประมาณวากําลังแลนฝาหมอกเขามาในรองนํ้าชองทางเดินเรือที่มีทุนเครื่องหมายหรือ
เคร่ืองชวยการนําเรือ ที่ตองใชเพ่ือนําเรือเขาตามปกติแลว แตไมสามารถแลเห็นสิ่งเหลาน้ันได ใหทิ้ง
สมอโดยทันที เพราะการนําเรือเขาไปในรองน้ําที่แคบ ๆ เชนนี้เปนการเสี่ยงอันตรายอยางยิ่ง ถาไมพบ
เคร่ืองชวยการนําเรือซ่ึงไดจัดวางไว 
 
เครื่องชวยการนําเรือขณะมีหมอก 
 ทุนระฆัง ทุนนกหวีด แตรหมอกซึ่งใชระบบโดยกําลังลมอัดหรือโดยมือก็ตาม ไซเรน หวูด      
ไอนํ้า หรือเสียงระเบิด (โดยปกติใชเสียงปน) ทุกอยางที่กลาวมาน้ีจะไดยินเสียงหรือไมขึ้นอยูกับการ
เดินทางของเสียงในอากาศในลักษณะตาง ๆ กระแสลมอาจทําใหเสนทางเดินของเสียงเหลาน้ีในอากาศ
เปลี่ยนแปลงไป บริเวณที่ไมไดยินเสียงสัญญาณอาจกินบริเวณกวาง และมักไปในทิศทางตาง ๆ กันจาก
ตนกําเนิดเสียงสัญญาณ ดังน้ันจึงไมควรไววางใจสัญญาณหมอกมากเกินไป เน่ืองจากกระแสลมอาจพัด
พาใหเสียงสัญญาณขึ้น ๆ ลง ๆ อยูเสมอ ดังน้ันการจัดยามเพื่อฟงสัญญาณหมอกตองมีทั้งในที่สูงและที่
ต่ํา บางคราวหมอกที่เกิดขึ้นอาจแผกระจายระดับต่ําเขาหาฝงทะเล คนเฝากระโจมไฟไมสังเกตเห็นได 
แตขณะเดียวกันเรือที่แลนเขาหาฝงนั้นกําลังอยูในหมอก และเชื่อม่ันวาตองไดรับสัญญาณหมอกจาก
กระโจมไฟอยางแนนอน แตทวากระโจมนั้นมิไดสงสัญญาณเพราะอาจไมเห็นหมอกที่เกิดขึ้น 

เสียงสะทอน 
 ในชองทางเดินเรือบางแหงซ่ึงมีรองน้ําแคบ ๆ หรือทางเดินเรือใกลชายฝงที่มีเขาสูงขณะมีหมอก
เกิดขึ้นอาจใชสัญญาณเสียงสูงซ่ึงอาจใชไซเรนหรือนกหวีด ใหเกิดเสียงสะทอนกลับมายังเรือเพ่ือใชกะ
ระยะหางระหวางเรือกับฝงโดยการรับฟงสัญญาณที่สะทอนกลับวาดังแรงคอยเพียงไร หรือถามีนาฬิกา
จับเวลาก็อาจชวยประมาณระยะทางไดจากสัญญาณที่สะทอนกลับใหแมนยําขึ้น 
 
สัญญาณเสียงใตนํ้า 
  เรือทุนไฟเปนจํานวนมากมีเคร่ืองมือสงสัญญาณเสียงใตนํ้า ซ่ึงไดยินไกลและชัดเจนกวา
สัญญาณเสียงที่เดินทางในทางอากาศ เรือซ่ึงมีเคร่ืองรับสัญญาณเสียงใตนํ้าสามารถกําหนดแบริงของ
สัญญาณที่ รับไดอยางใกล เคียง แตกระนั้นผูประจําเรือทุนไฟก็อาจลืมสงสัญญาณไดเชนกัน 
สัญญาณเสียงใตนํ้าอาจไดยินในเรือที่ไมมีเคร่ืองรับสัญญาณ โดยใชหูแนบกับขางเรือบริเวณอยูใตแนว
นํ้า แตไมสามารถกําหนดทิศทางของเสียงสัญญาณได  



เดินเรือ พลเรือโท จรินทร บุญเหมาะ                                                                          คําแนะนําเก่ียวกับการเดินเรือ  หนา 382 

  เรือที่มีเคร่ืองรับวิทยุและเครื่องรับสัญญาณใตนํ้า อาจกําหนดระยะทางจากตนกําเนิดสัญญาณได 
โดยการเปรียบเทียบระหวางความเร็วเสียงใตนํ้ากับความเร็วคลื่นวิทยุ โดยถือวาคลื่นวิทยุเกือบไมตอง
ใชเวลาเดินทางจากตนกําเนิดสัญญาณวิทยุเลย ทั้งน้ีเสียงในน้ําทะเลมีความเร็วประมาณ 1,500 เมตรตอ
วินาที โดยผันแปรไปตามอุณหภูมิและความเค็มของน้ําทะเล 
 
สถานีแบริงวิทยุหาทิศ 
  เคร่ืองชวยการเดินเรือที่มีประโยชนมากคือสถานีวิทยุหาทิศ ซ่ึงเครื่องรับบนเรือสามารถจับ
สัญญาณไดทุกขณะแมวาเม่ือมีหมอก ขณะที่นําเรือฝาหมอกเขาไปใกลชายฝง ตองพยายามรับคลื่นวิทยุ
จากสถานีวิทยุหาทิศในบริเวณนั้นใหมากกวา 1 แหงขึ้นไปเสมอ แบริงของสถานีทั้งสองทําใหสามารถหา
ตําบลที่เรือไดอยางแนนอนและตอเน่ืองกันไปทํานองเดียวกันกับการแบริงเข็มไขว ถาเรืออยูหางจาก
สถานีสงไมมากกวา 50 ไมลทะเล แบริงที่ไดไมจําเปนตองแกความคลาดเคลื่อนจาก Convergence ซ่ึง
จากการการศึกษากรณีทั่วไปพบวามีความคลาดเคลื่อนไมเกิน 2° ซ่ึงนับวาพอเพียงในการกําหนดตําบล
ที่เรือขณะที่มีทัศนวิสัยเลวหรือมีหมอก และถาไมสามารถหาสถานีวิทยุหาทิศไดถึงสองสถานี ใหหาตําบล
ที่เรือโดยใชแบริงชนิดตาง ๆ รวมกับระยะทางที่เรือเดินไปในระหวางเวลาทําการแบริง หรืออาจใชแบริง
เดียวเปนเสนตําบลที่หรือแบริงอันตรายก็ได 
 

แบริงวิทยุระยะไกล 
  นอกจากสถานีแบริงวิทยุมีประโยชนสําหรับเรือซ่ึงเดินทางในเวลาที่ทัศนวิสัยเลวหรือเดินใกลฝง
แลว ยังอาจใชประโยชนจากแบริงวิทยุไดแมวาเรืออยูหางฝงออกไปมาก และไมสามารถกําหนดตําบลที่
เรือโดยวิธีอ่ืนได ถาระยะทางระหวางเรือกับสถานีมากกวา 50 ไมลทะเลแลว ควรใชแผนที่โนโมนิกซ่ึง
พิมพวงเข็มรอบ ๆ สถานีสงสัญญาณแบริงวิทยุไวดวย แตถาไมมีแผนที่โนโมนิกก็ใชแผนที่เดินเรือ
ธรรมดา แตตองแก Convergence เสียกอนพล็อตเสนแบริงลงในแผนที่ 
 
เขตเวลาในทะเล 

มีขอตกลงสากลกําหนดเวลาที่ตางกันตามเขตตางของโลก ทั้งนี้ใหเรือตาง ๆ ในทะเลใชเวลา
เดียวกันเม่ือไปอยูในเขตเวลาเดียวกัน เรือจึงตองตั้งเวลาใหตรงกับเขตเวลาที่อยู แทนที่จะตั้งตามเวลาที่
เลือกตามชอบใจ 
 โลกแบงภาคเวลาออกเปน 24 เขต โดยแตละเขตมีความกวาง 15° ของลองจิจูดหรือ 1 ชั่วโมง 
เขตเวลา 0 ชั่วโมง คือเขตเวลาที่เมริเดียนผานเมืองกรีนิช เขตเวลา 0 ชั่วโมงจึงมีขอบเขตไปทาง
ตะวันออก 7°.5 และตะวันตก 7°.5 เขตเวลาทางตะวันออกมีเวลาเร็วกวาเวลาที่เมริเดียนกรีนิช เขตเวลา
ทางตะวันตกมีเวลาชากวาเวลาที่เมริเดียนกรีนิช  แผนที่แสดงเขตของเวลาทั่วโลกจัดทําขึ้นเพ่ือความ
สะดวกแกชาวเรือโดยกรมอุทกศาสตร คือ แผนที่หมายเลข B 
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มาตราโบฟอรตและภาวะทะเล 
(The Beaufort Wind Scale and Sea State) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Force 0 :  ความเร็วลมนอยกวา 1 นอต, ภาวะทะเล (Sea State) 0 

ทะเล : เรียบเหมือนกระจก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Force 1: ความเร็วลม 1 - 3 นอต, ภาวะทะเล (Sea State) 1 

ทะเล : สูงคลืน่ 0.1 เมตร (0.25 ฟุต) ; คลื่นเปนระลอกเหมือนเกล็ดปลา ไมมีฟองอากาศยอดคลื่น 
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Force 2 : ความเร็วลม 3 - 6 นอต, ภาวะทะเล (Sea State) 2 

ทะเล : คลื่นสงู 0.1 - 0.3 เมตร (0.5 - 1 ฟุต) ; คลื่นลูกเล็ก ๆ กอตวัขึ้น  
ยอดคลื่นพริ้วเหมือนยอดหญา แตไมแตกตัว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Force 3 : ความเร็วลม 6 - 10 นอต, ภาวะทะเล (Sea State) 3 

ทะเล : สูงคลืน่ 0.6 – 1 เมตร (2 - 3 ฟุต) ; ลูกคลื่นมีขนาดใหญ ยอดคลื่นเริ่มแตกตัว  
มีฝอยน้ําขาวกระจายทั่วไป 
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Force 4: ความเร็วลม 10 - 16 นอต, ภาวะทะเล (Sea State) 3 - 4 

ทะเล : คลื่นสงู 1 - 1.5 เมตร (3.5 - 5 ฟุต) ; คลื่นลูกเล็ก ๆ กลายเปนคลื่นที่มีขนาดใหญขึ้น ยอดคลื่น
แตกกระเซ็นเปนฝอยขาวกระจายมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Force 5 : ความเร็วลม 16 - 21 นอต, ภาวะทะเล (Sea State) 4 
ทะเล : คลื่นสงู 2 - 2.5 เมตร (6 - 8 ฟุต) ; ลูกคลื่นขนาดปานกลางเริ่มพัฒนาเปนคลื่นที่มีขนาดใหญขึ้น 

เกิดฝอยน้ําขาวกระจายทัว่ไป และมีละอองน้ําเกิดขึ้น 
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Force 6 : ความเร็วลม 21 - 27 นอต, ภาวะทะเล (Sea State) 5 

ทะเล : คลื่นสงู 3 - 4 เมตร (9.5 - 13 ฟุต) ; คลื่นขนาดใหญเริ่มกอตวัขึ้น เกิดฝอยน้ําขาวเต็มพ้ืนที่  
และมีละอองน้ํามากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Force 7 : ความเร็วลม 27 - 33 นอต, ภาวะทะเล (Sea State) 5 - 6 
ทะเล : สูงคลืน่ 4 - 5.5 เมตร (13.5 - 19 ฟุต) ; นํ้าทะเลสาดขึ้นมาบนตวัเรือ เกิดคลื่นหัวแตกเปนฟอง

ขาว และมีละอองน้ําถูกพัดพาไปตามทิศทางลม 
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Force 8 : ความเร็วลม 33 - 40 นอต, ภาวะทะเล (Sea State) 6 - 7  
ทะเล : คลื่นสงู 5.5 - 7.5 เมตร (18 - 25 ฟุต) ; ความสูงคลื่นปานกลาง ความยาวคลื่นเพ่ิมมากขึ้น    

ยอดคลื่นเริ่มแตกตวัเปนละอองน้ํา ละอองน้ําปลิวเปนริ้วไปตามทิศทางลม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Force 9 : ความเร็วลม 40 - 47 นอต, ภาวะทะเล (Sea State) 7 
ทะเล : สูงคลืน่ 7 - 10 เมตร (23 - 32 ฟุต) ; คลื่นสูงและเร่ิมมวนตัว ละอองน้ําเปนริ้วหนาขึ้นปลิวไป

ตามทิศทางลม ละอองน้ําอาจทําใหทัศนวิสยัลดลง 
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Force 10 : ความเร็วลม 47- 55 นอต (พายุ), ภาวะทะเล (Sea State) 8 
ทะเล : สูงคลืน่ 9 - 12.5 เมตร (29 - 41 ฟุต) ; คลื่นสงูมากยอดมวนเปนเกลียว ทะเลขาวโพลนไปดวย

ฟองจากคลื่นที่แตกตัว ร้ิวละอองน้ําหนามาก คลื่นมวนตัวอยางรุนแรง ทัศนวิสัยลดลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Force 11 : ความเร็วลม 55 - 63 นอต, ภาวะทะเล (Sea State) 8 
ทะเล : คลื่นสงู 11.5 - 16 เมตร (37 - 52 ฟุต) ; เกิดกําแพงคลื่นขนาดใหญ ทะเลปกคลุมไปดวยฟอง

ขาวจากยอดคลื่นแตกตวั ทัศนวสิัยลดลงอยางตอเน่ือง 
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Force 12 : ความเร็วลม > 63 นอต, ภาวะทะเล (Sea State) 9 

ทะเล : คลื่นสงูมากกวา 16 เมตร (52 ฟุต) ; อากาศเต็มไปดวยฟองขาวจากคลื่นแตกตวั ละอองน้ําทําให
ทะเลเปนสีขาวทั้งหมด ทัศนวิสัยลดลงอยางมาก 
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3 7 10 13 16 20 23 26 30 33 39 46 52 59 66 72 79 85 92 98 115 131 148

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 35 40 45

0 0 2.0 2.9 3.5 4.1 4.5 5.0 5.4 5.7 6.1 6.4 7.0 7.6 8.1 8.6 9.1 9.5 10.0 10.4 10.7 11.1 12.0 12.8 13.6
3 1 4.1 4.9 5.5 6.1 6.6 7.0 7.4 7.8 8.1 8.5 9.1 9.6 10.2 10.6 11.1 11.6 12.0 12.4 12.8 13.2 14.0 14.9 15.7
7 2 4.9 5.7 6.4 6.9 7.4 7.8 8.2 8.6 9.0 9.3 9.9 10.5 11.0 11.5 12.0 12.4 12.8 13.2 13.6 14.0 14.9 15.7 16.5
10 3 5.5 6.4 7.0 7.6 8.1 8.5 8.9 9.3 9.6 9.9 10.6 11.1 11.6 12.1 12.6 13.0 13.5 13.9 14.3 14.6 15.5 16.4 17.1
13 4 6.1 6.9 7.6 8.1 8.6 9.0 9.4 9.8 10.2 10.5 11.1 11.7 12.2 12.7 13.1 13.6 14.0 14.4 14.8 15.2 16.1 16.9 17.7

16 5 6.6 7.4 8.1 8.6 9.1 9.5 9.9 10.3 10.6 11.0 11.6 12.1 12.7 13.2 13.6 14.1 14.5 14.9 15.3 15.7 16.6 17.4 18.2
20 6 7.0 7.8 8.5 9.0 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1 11.4 12.0 12.6 13.1 13.6 14.1 14.5 14.9 15.3 15.7 16.1 17.0 17.8 18.6
23 7 7.4 8.2 8.9 9.4 9.9 10.3 10.7 11.1 11.5 11.8 12.4 13.0 13.5 14.0 14.5 14.9 15.3 15.7 16.1 16.5 17.4 18.2 19.0
26 8 7.8 8.6 9.3 9.8 10.3 10.7 11.1 11.5 11.8 12.2 12.8 13.3 13.9 14.4 14.8 15.3 15.7 16.1 16.5 16.9 17.8 18.6 19.4
30 9 8.1 9.0 9.6 10.2 10.6 11.1 11.5 11.8 12.2 12.5 13.1 13.7 14.2 14.7 15.2 15.6 16.0 16.4 16.8 17.2 18.1 18.9 19.7

33 10 8.5 9.3 9.9 10.5 11.0 11.4 11.8 12.2 12.5 12.8 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 15.9 16.4 16.8 17.2 17.5 18.4 19.3 20.0
36 11 8.8 9.6 10.3 10.8 11.3 11.7 12.1 12.5 12.8 13.2 13.8 14.3 14.9 15.4 15.8 16.3 16.7 17.1 17.5 17.9 18.8 19.6 20.4
39 12 9.1 9.9 10.6 11.1 11.6 12.0 12.4 12.8 13.1 13.5 14.1 14.6 15.2 15.7 16.1 16.6 17.0 17.4 17.8 18.2 19.1 19.9 20.7
43 13 9.4 10.2 10.8 11.4 11.9 12.3 12.7 13.1 13.4 13.7 14.4 14.9 15.4 15.9 16.4 16.8 17.3 17.7 18.1 18.4 19.3 20.2 20.9
46 14 9.6 10.5 11.1 11.7 12.1 12.6 13.0 13.3 13.7 14.0 14.6 15.2 15.7 16.2 16.7 17.1 17.6 18.0 18.3 18.7 19.6 20.4 21.2

49 15 9.9 10.7 11.4 11.9 12.4 12.8 13.2 13.6 14.0 14.3 14.9 15.5 16.0 16.5 17.0 17.4 17.8 18.2 18.6 19.0 19.9 20.7 21.5
52 16 10.2 11.0 11.6 12.2 12.7 13.1 13.5 13.9 14.2 14.5 15.2 15.7 16.2 16.7 17.2 17.7 18.1 18.5 18.9 19.2 20.1 21.0 21.7
56 17 10.4 11.2 11.9 12.4 12.9 13.3 13.7 14.1 14.5 14.8 15.4 16.0 16.5 17.0 17.4 17.9 18.3 18.7 19.1 19.5 20.4 21.2 22.0
59 18 10.6 11.5 12.1 12.7 13.2 13.6 14.0 14.4 14.7 15.0 15.7 16.2 16.7 17.2 17.7 18.1 18.6 19.0 19.4 19.7 20.6 21.5 22.2
62 19 10.9 11.7 12.4 12.9 13.4 13.8 14.2 14.6 14.9 15.3 15.9 16.5 17.0 17.5 17.9 18.4 18.8 19.2 19.6 20.0 20.9 21.7 22.5

66 20 11.1 12.0 12.6 13.1 13.6 14.1 14.5 14.8 15.2 15.5 16.1 16.7 17.2 17.7 18.2 18.6 19.0 19.4 19.8 20.2 21.1 21.9 22.7
72 22 11.6 12.4 13.0 13.6 14.1 14.5 14.9 15.3 15.6 15.9 16.6 17.1 17.7 18.1 18.6 19.1 19.5 19.9 20.3 20.7 21.5 22.4 23.2
79 24 12.0 12.8 13.5 14.0 14.5 14.9 15.3 15.7 16.0 16.4 17.0 17.6 18.1 18.6 19.0 19.5 19.9 20.3 20.7 21.1 22.0 22.8 23.6
85 26 12.4 13.2 13.9 14.4 14.9 15.3 15.7 16.1 16.4 16.8 17.4 18.0 18.5 19.0 19.4 19.9 20.3 20.7 21.1 21.5 22.4 23.2 24.0
92 28 12.8 13.6 14.3 14.8 15.3 15.7 16.1 16.5 16.8 17.2 17.8 18.3 18.9 19.4 19.8 20.3 20.7 21.1 21.5 21.9 22.8 23.6 24.4

98 30 13.2 14.0 14.6 15.2 15.7 16.1 16.5 16.9 17.2 17.5 18.2 18.7 19.2 19.7 20.2 20.7 21.1 21.5 21.9 22.2 23.1 24.0 24.7
115 35 14.0 14.9 15.5 16.1 16.6 17.0 17.4 17.8 18.1 18.4 19.1 19.6 20.1 20.6 21.1 21.5 22.0 22.4 22.8 23.1 24.0 24.9 25.6
131 40 14.9 15.7 16.4 16.9 17.4 17.8 18.2 18.6 18.9 19.3 19.9 20.4 21.0 21.5 21.9 22.4 22.8 23.2 23.6 24.0 24.9 25.7 26.5
148 45 15.7 16.5 17.1 17.7 18.2 18.6 19.0 19.4 19.7 20.0 20.7 21.2 21.7 22.2 22.7 23.2 23.6 24.0 24.4 24.7 25.6 26.5 27.2
164 50 16.4 17.2 17.9 18.4 18.9 19.3 19.7 20.1 20.5 20.8 21.4 22.0 22.5 23.0 23.4 23.9 24.3 24.7 25.1 25.5 26.4 27.2 28.0

180 55 17.1 17.9 18.6 19.1 19.6 20.0 20.4 20.8 21.2 21.5 22.1 22.7 23.2 23.7 24.1 24.6 25.0 25.4 25.8 26.2 27.1 27.9 28.7
197 60 17.8 18.6 19.3 19.8 20.3 20.7 21.1 21.5 21.8 22.2 22.8 23.3 23.9 24.3 24.8 25.3 25.7 26.1 26.5 26.9 27.7 28.6 29.4
213 65 18.4 19.2 19.9 20.4 20.9 21.4 21.7 22.1 22.5 22.8 23.4 24.0 24.5 25.0 25.5 25.9 26.3 26.7 27.5 27.5 28.4 29.2 30.0
230 70 19.0 19.9 20.5 21.1 21.5 22.0 22.4 22.7 23.1 23.4 24.0 24.6 25.1 25.6 26.1 26.5 26.9 27.4 27.7 28.1 29.0 29.8 30.6
246 75 19.6 20.5 21.1 21.7 22.1 22.6 23.0 23.3 23.7 24.0 24.6 25.2 25.7 26.2 26.7 27.1 27.5 27.9 28.3 28.7 29.6 30.4 31.2

262 80 20.0 21.0 21.7 22.2 22.7 23.1 23.5 23.9 24.3 24.6 25.2 25.8 26.3 26.8 27.3 27.7 28.1 28.5 28.9 29.3 30.2 31.0 31.8
279 85 20.8 21.6 22.2 22.8 23.3 23.7 24.1 24.5 24.8 25.1 25.8 26.3 26.9 27.3 27.8 28.3 28.7 29.1 29.5 29.9 30.7 31.6 32.4
295 90 21.3 22.1 22.8 23.3 23.8 24.2 24.6 25.0 25.4 25.7 26.3 26.9 27.4 27.9 28.4 28.8 29.2 29.6 30.0 30.4 31.3 32.1 32.9
312 95 21.8 22.7 23.3 23.9 24.3 24.8 25.2 25.5 25.9 26.2 26.8 27.4 27.9 28.4 28.9 29.3 29.7 30.1 30.5 30.9 31.8 32.6 33.4
328 100 22.3 23.2 23.8 24.4 24.9 25.3 25.7 26.1 26.4 26.7 27.3 27.9 28.4 28.9 29.4 29.8 30.3 30.7 31.1 31.4 32.3 33.2 33.9

361 110 23.3 24.2 24.8 25.4 25.8 26.3 26.7 27.0 27.4 27.7 28.3 28.9 29.4 29.9 30.4 30.8 31.3 31.7 32.1 32.4 33.3 34.1 34.9
394 120 24.3 25.1 25.8 26.3 26.8 27.2 27.6 28.0 28.3 28.7 29.3 29.8 30.4 30.9 31.3 31.8 32.2 32.6 33.0 33.4 34.3 35.1 35.9
427 130 25.2 26.0 26.7 27.2 27.7 28.1 28.5 28.9 29.2 29.6 30.2 30.8 31.3 31.8 32.2 32.7 33.1 33.5 33.9 34.3 35.2 36.0 36.8
459 140 26.1 26.9 27.6 28.1 28.6 29.0 29.4 29.8 30.1 30.5 31.1 31.6 32.2 32.6 33.1 33.6 34.0 34.4 34.8 35.2 36.0 36.9 37.7
492 150 26.9 27.7 28.4 28.9 29.4 29.9 30.2 30.6 31.0 31.3 31.9 32.5 33.0 33.5 34.0 34.4 34.8 35.2 35.6 36.0 36.9 37.7 38.5

525 160 27.7 28.6 29.2 29.8 30.2 30.7 31.1 31.4 31.8 32.1 32.7 33.3 33.8 34.3 34.8 35.2 35.6 36.0 36.4 36.8 37.7 38.5 39.3
558 170 28.5 29.4 30.0 30.5 31.0 31.5 31.9 32.2 32.6 32.9 33.5 34.1 34.6 35.1 35.6 36.0 36.4 36.8 37.2 37.6 38.5 39.3 40.1
591 180 29.3 30.1 30.8 31.3 31.8 32.2 32.6 33.0 33.3 33.7 34.3 34.9 35.4 35.9 36.3 36.8 37.2 37.6 38.0 38.4 39.3 40.1 40.9
623 190 30.0 30.9 31.5 32.1 32.5 33.0 33.4 33.7 34.1 34.4 35.0 35.6 36.1 36.6 37.1 37.5 37.9 38.4 38.7 39.1 40.0 40.8 41.6
565 200 30.8 31.6 32.3 32.8 33.3 33.7 34.1 34.5 34.8 35.1 35.8 36.3 36.8 37.3 37.8 38.3 38.7 39.1 39.5 39.8 40.7 41.6 42.3

722 220 32.3 33.0 33.6 34.2 34.7 35.1 35.5 35.9 36.2 36.5 37.2 37.7 38.3 38.7 39.2 39.7 40.1 40.5 40.9 41.4 42.1 43.0 43.8
787 240 33.5 34.3 35.0 35.5 36.0 36.4 36.8 37.2 37.6 37.9 38.5 39.1 39.6 40.1 40.4 41.0 41.4 41.8 42.2 42.6 43.5 44.3 45.1
853 260 34.8 35.6 36.3 36.8 37.3 37.7 38.1 38.5 38.8 39.2 39.8 40.4 40.9 41.4 41.8 42.3 42.7 43.1 43.5 43.9 44.8 45.6 46.4
919 280 36.0 36.9 37.5 38.0 38.5 39.0 39.4 39.7 40.1 40.4 41.0 41.6 42.1 42.6 43.1 43.5 43.9 44.3 44.7 45.1 46.0 46.8 47.6
984 300 37.2 38.1 38.7 39.2 39.7 40.2 40.6 40.9 41.3 41.6 42.2 42.8 43.3 43.8 44.3 44.7 45.1 45.5 45.9 46.3 47.2 48.0 48.8

1050 320 38.4 39.2 39.9 40.4 40.9 41.3 41.7 42.1 42.4 42.8 43.4 43.9 44.5 45.0 45.4 45.9 46.3 46.7 47.1 47.5 48.3 49.2 50.0
1115 340 39.5 40.3 41.0 41.5 42.0 42.4 42.8 43.2 43.5 43.9 44.5 45.1 45.6 46.1 46.5 47.0 47.4 47.8 48.2 48.6 49.5 50.3 51.1
1181 360 40.6 41.4 42.1 42.6 43.1 43.5 43.9 44.3 44.6 45.0 45.6 46.1 46.7 47.2 47.6 48.1 48.5 48.9 49.3 49.7 50.6 51.4 52.2
1247 380 41.6 42.5 43.1 43.7 44.1 44.6 45.0 45.3 45.7 46.0 46.6 47.2 47.7 48.2 48.7 49.1 49.5 50.0 50.3 50.7 51.6 52.4 53.2
1312 400 42.7 43.5 44.1 44.7 45.2 45.6 46.0 46.4 46.7 47.0 47.7 48.2 48.7 49.2 49.7 50.1 50.6 51.0 51.4 51.7 52.6 53.5 54.2

สูงตาของผูสังเกตการณสูง 20 ม. หรือ 66 ฟุต สูงของวัตถุหรือกระโจมไฟ 30 ม. หรือ 98 ฟุต จะสามารถมองเห็นไดไกลสุด 20.2 ไมล โดยไมบังขอบฟา

Geographical range depend on the height of eyes and the object, which can be calculated by the table above.

Example Height of eyes 20 metres (66 f.) height of object 30 metres (98 f.) the geographical range is 20.2 mile

ระยะเห็นไกลสุดของวัตถุ

GEOGRAPHICAL RANGE TABLE

ft

m
Range in Sea Miles

Elevation
in

                                                                 Height of Eye of Observer in feet/metres

ระยะไกลสุดที่สามารถมองเห็นได ขึ้นอยูสูงตาของผูสังเกตการณ และสูงของวัตถุ โดยสามารถคำนวณมาไดตามตารางขางบนคำอธิบาย

ตัวอยาง

Explanation
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ชนิดของเมฆ 
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แผนท่ีเขตเวลา 
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