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คำ�ปรารภ
กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เป็นหน่วยที่รับผิดชอบในการสร้างแผนที่เดินเรือ
บริเวณน่านน้ำ�ไทยทั้งหมด โดยสร้างตามมาตรฐานขององค์การอุทกศาสตร์สากล ซึ่งกรม
อุทกศาสตร์เป็นสมาชิกในนามประเทศไทยมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง คือตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๖๔   เดิม
แผนที่เดินเรือของรัฐชายฝั่งทั่วโลก เป็นแผนที่ที่อยู่ในรูปของแผนที่กระดาษ แต่หลายปีที่ผ่าน
มาได้รับการพัฒนาเป็นแผนที่ที่อยู่ในรูปของไฟล์ดิจิตอล   และมีความสามารถปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบกับผู้ใช้ได้ เสมือนหนึ่งเป็นแผนที่ที่มีชีวิต จึงเรียกว่า “แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Navigational Chart : ENC)”
แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ปกติบันทึกไว้ในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี   เมื่อจะใช้งาน
จำ�เป็นต้องใช้ร่วมกับเครื่องแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศเพื่อการเดินเรือ
(Electronic Chart Display and Information System : ECDIS)  ซึ่งเครื่องนี้สามารถ
นำ�อุปกรณ์การเดินเรือแทบทุกชนิดมาต่อพ่วงและแสดงผลร่วมกับ ENC ได้   ดังนั้น ENC
และ ECDIS จึงกลายเป็นศูนย์กลางของสะพานเดินเรือแบบรวมการ (Integrated Bridge
System : IBS) ที่มีประโยชน์และมีบทบาทมากต่อเรือเดินทะเลทุกชนิดในยุคปัจจุบัน  ฉะนั้น
นักเดินเรือจึงควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ในโอกาสที่วันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์   ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ ๙๔ ปี
ในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ กรมอุทกศาสตร์จึงได้จัดทำ�หนังสือ “แผนที่เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์” ขึ้น   เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำ�หรับนักเดินเรือในฐานะผู้ใช้แผนที่เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งข้าราชการกรมอุทกศาสตร์และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณคณะทำ�งานจัดทำ�หนังสือ “แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์”
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้อุทิศเวลา ความรู้ ความอุตสาหะ ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ จนหนังสือเล่มนี้สำ�เร็จด้วยดีตามความมุ่งหมาย
พลเรือโท
                                                   (สุพจน์  คลังวิจิตร)
เจ้ากรมอุทกศาสตร์
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คำ�นำ�
ตามที่กรมอุทกศาสตร์ ได้กรุณาแต่งตั้งคณะทำ�งานจัดทำ�หนังสือที่ระลึกสำ�หรับ
แจกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ ครบรอบ ๙๔ ปี   ซึ่งจะครบกำ�หนดใน
วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น กรมอุทกศาสตร์ได้อนุมัติจัดทำ�หนังสือ “แผนที่เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์”
เนื้อหาของหนังสือจะกล่าวถึงวิวัฒนาการ  การสร้าง  ระบบแสดงผล  การเผยแพร่
และการให้บริการแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์   อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเดินเรือและผู้
เกี่ยวข้องโดยตรง ในการนำ�แผนที่เดินเรือดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  นอกจาก
นี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ยังจะสามารถประยุกต์ใช้แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ใน
งานด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น การทหาร  ความมั่นคงทางทะเล  การสนับสนุนเศรษฐกิจ
ภาคทะเล  และการใช้ประโยชน์ในลักษณะพิเศษ เป็นต้น  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่าน
ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ และทราบถึงวิทยาการอีกแขนงหนึ่งของกรมอุทกศาสตร์ที่น่าสนใจ
ในยุคปัจจุบัน
กระผมขอขอบพระคุณท่านผู้บังคับบัญชา ที่กรุณาให้คำ�แนะนำ�และสนับสนุนการ
จัดทำ�หนังสือ รวมทั้งคณะทำ�งานฯ ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลา ทุ่มเทกำ�ลังกาย กำ�ลังสติ
ปัญญา ร่วมแรง ร่วมใจ จนจัดทำ�หนังสือเล่มนี้สำ�เร็จได้ด้วยดี
			
					พลเรือตรี
  (ธนพล  วิชัยลักขณา)
						 หัวหน้าคณะทำ�งาน ฯ
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แสดง ENC ย่านการใช้งานที่ ๔ ที่สร้างเสร็จแล้ว					

๒-๘

ภาพที่ ๒-๖

แสดง ENC ย่านการใช้งานที่ ๕ ที่สร้างเสร็จแล้ว					

๒-๙

ภาพที่ ๒-๗

แสดง ENC ย่านการใช้งานที่ ๖ ที่สร้างเสร็จแล้ว					

๒-๑๐

ภาพที่ ๓-๑

ภาพสีและสัญลักษณ์ที่แสดงผลตามมาตรฐาน S-52					

๓-๑

ภาพที่ ๓-๒

ภาพหน้าปก IHO S-52								

๓-๒

ภาพที่ ๓-๓

ลักษณะการแสดง ENC บนหน้าจอ ECDIS ในเวลากลางวัน				

๓-๓

ภาพที่ ๓-๔

ลักษณะการแสดง ENC บนหน้าจอ ECDIS ในเวลากลางคืน				

๓-๓

ภาพที่ ๓-๕
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หน้า

ภาพที่ ๓-๑๙

แสดงการใส่รหัสให้กับวัตถุใน Digital Chart File ตาม IHO S-57			

๓-๒๑

ภาพที่ ๓-๒๐

แสดง ENC ที่สร้างเสร็จ

๓-๒๑

ภาพที่ ๓-๒๑

แสดงการซ้อนทับวัตถุต่างๆ บน ENC เปรียบเทียบกับแผนที่เดินเรือกระดาษ

		

				

เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน

				

๓-๒๒

ภาพที่ ๓-๒๒

แสดงการตรวจ ENC ในสำ�นักงานด้วยโปรแกรม Dkart Inspector 			๓-๒๒

ภาพที่ ๓-๒๓

แสดงการตรวจสอบ ENC บน ECDIS ในสำ�นักงานด้วยเครื่อง“Kevin Huges”

๓-๒๓

ภาพที่ ๓-๒๔

แสดงตัวอย่างของ Floating Point ที่ต้องทำ�การตรวจสอบความถูกต้องในทะเล

๓-๒๓

ภาพที่ ๓-๒๕

แสดงตัวอย่างการตรวจสอบความถูกต้องของจุดคงที่ 					

๓-๒๔

ภาพที่ ๓-๒๖

แสดงหน้าที่และความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ในระบอบการเข้ารหัส ENC

		

ตามมาตรฐาน IHO S-63 							

ภาพที่ ๓-๒๗

แสดงความสัมพันธ์ของ ๔ ฝ่ายในระบอบการเข้ารหัส ENC ตามมาตรฐาน S-63

		

ด้วยโปรแกรม 7’Cs ENC Encryptor 						

๓-๒๗

ภาพที่ ๓-๒๘

แสดงขั้นตอนการสั่งซื้อ ENC และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง					

๓-๒๙

ภาพที่ ๔-๑

ลักษณะสะพานเดินเรือสมัยใหม่ที่ติดตั้ง ECDIS					

๔-๑

ภาพที่ ๔-๒

การหาตำ�บลที่เรือตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน						๔-๒

ภาพที่ ๔-๓

ECDIS และเครื่องมือเดินเรืออื่นๆ ที่นำ�มาต่อพ่วง					๔-๓

ภาพที่ ๔-๔

การตั้งค่าความลึกปลอดภัยบน ECDIS						

๔-๔

ภาพที่ ๔-๕

การตั้งระยะปลอดภัยและการคาดหมายการเคลื่อนที่ของเรือ

๔-๕

ภาพที่ ๔-๖

แสดงรายละเอียดของวัตถุใน ENC ที่ผู้ใช้สอบถามโดยการคลิกที่ภาพวัตถุบน ECDIS

๔-๕

ภาพที่ ๔-๗

แสดงองค์ประกอบภายในของ ECDIS และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือเดินเรือต่างๆ

๔-๖

ภาพที่ ๔-๘

แสดงการพ่วงต่อเครื่องมือเดินเรือต่างๆ เข้ากับ ECDIS เพื่อให้เป็นสะพานเดินเรือ

		

แบบรวมการ 									

๔-๘

ภาพที่ ๔-๙

แสดงความสัมพันธ์ของหน่วยงานสากลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ECDIS และ ENC

๔-๑๐

ภาพที่ ๔-๑๐

แสดงการวางแผนการเดินเรือบน ECDIS

๔-๑๓

ภาพที่ ๔-๑๑

แสดงการติดตามการเดินเรือบน ECDIS

๔-๑๔

ภาพที่ ๔-๑๒

แสดงข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้ เมื่อพ่วงต่อเครื่องรับ NAVTEX เข้ากับ ECDIS

๔-๑๕

ภาพที่ ๔-๑๓

แสดงการตั้งระยะปลอดภัยโดยผู้ใช้งาน

๔-๑๖

ภาพที่ ๕-๑

แผนภาพแสดงการบริการแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลปรับปรุงผ่าน RENC

๕-๒

ภาพที่ ๕-๒

ตัวอย่างเว็บเพจสำ�หรับสมาชิกดาวน์โหลด ENC Update File

๕-๘

ง-๒

		

		

๓-๒๕
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ภาพที่

											
			

หน้า

ภาพที่ ๖-๑

แสดงข้อมูลชั้นความลึกเท่า

ภาพที่ ๖–๒

แสดงสภาพแวดล้อม ลักษณะพื้นท้องทะเล และลักษณะหาด

๖-๓

ภาพที่ ๖–๓

แสดงวัตถุใต้น้ำ�ที่มีขนาดใหญ่

๖–๓

ภาพที่ ๖–๔

แสดงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำ�นวยความสะดวกทางทะเล

ภาพที่ ๖–๕

แสดงเส้นทาง พื้นที่ และขอบเขตที่กำ�หนดขึ้น

ภาพที่ ๖–๖

แสดงวัตถุใต้น้ำ�ขนาดเล็ก

๖-๕

ภาพที่ ๖–๗

แสดงข้อมูลสมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ตามความลึกน้ำ�

๖–๖

ภาพที่ ๖–๘

แสดงข้อมูลภูมิอากาศเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยา

๖–๖

ภาพที่ ๖-๙

แสดงแบบจำ�ลองโครงข่ายความลึกพื้นท้องทะเล

๖–๗

ภาพที่ ๖-๑๐

การใช้ ENC สำ�หรับการควบคุมการจราจรในเขตท่าเรือและการปฏิบัติการของเรือ

		
		

๖-๒

๖-๔

		

๖-๕

ในพื้นที่ก่อสร้างในทะเล

			
				

๖-๙

ภาพที่ ๖-๑๑

ENC สำ�หรับช่องทางเดินเรือในแผ่นดิน

ภาพที่ ๖-๑๒

ช่องทางเดินเรือที่ลอดใต้สะพานมีช่วงห่างในทางดิ่งที่สามารถเดินเรือลอดผ่านได้

๖-๑๑

ภาพที่ ๖-๑๓

สะพานที่มีช่วงเวลาเปิดปิดในเส้นทางเดินเรือในลำ�น้ำ�

๖-๑๑

ภาพที่ ๖–๑๔

ตัวอย่างของ ENC ในเขตท่าเรือสำ�คัญที่ต้องการรายละเอียดข้อมูลทางอุทกศาสตร์
ที่มากกว่า ENC ทีใช้ในทะเลเปิดทั่วไป

			
				

๖-๑๐

๖–๑๒

ภาพที่ ๖-๑๕

แสดงการซ้อนทับข้อมูล ENC ที่มีรายละเอียดสูงลงบน ENC ทั่วไป

๖-๑๔

ภาพที่ ๖-๑๖

การแสดงข้อมูล ENC ที่มีรายละเอียดสูงบรรจุซ้อนทับไปกับเซลล์แผนที่เดิม

๖-๑๕

ภาพที่ ๖-๑๗

เปรียบเทียบการสร้าง ENC ทั่วไปกับ ENC แบบกริด

		

๖-๑๕

ภาพที่ ๖-๑๘

แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์แบบสามมิติของบริษัท Fugawi

		

๖-๑๗

ง-๓
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บทที่ ๑
บทนำ�
๑.๑ วิวัฒนาการของแผนที่เดินเรือ
ไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบัน แผนที่เดินเรือถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการเดินเรือในทะเล รวมทั้งเป็นสิ่งจำ�เป็น
พื้นฐานของเรือรบและเรือเดินทะเลทุกชนิด ปัจจุบนั แผนทีเ่ ดินเรือกระดาษทัว่ โลกได้รบั การพัฒนาเปลีย่ นรูปไปเป็นแผนที่
เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Navigational Chart: ENC) แล้ว   และองค์การอุทกศาสตร์สากล (International
Hydrographic Organization: IHO) ก็ได้ก�ำ หนดหลักการและมาตรฐานเกีย่ วกับ ENC ออกมาแล้วจำ�นวนมาก พร้อมทัง้
แนะนำ�และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทัง้ หมดเร่งสร้าง ENC (อี เอ็น ซี) ให้ครอบคลุมเต็มน่านน้�ำ ทีร่ บั ผิดชอบ ในขณะ
เดียวกันองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ซึง่ เป็นหน่วยทีร่ บั ผิดชอบ
ควบคุมด้านปลอดภัยในการเดินเรือในภาพรวมของโลก ก็ได้ก�ำ หนดมาตรฐานสำ�หรับระบบแสดงแผนทีเ่ ดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
และสารสนเทศเพือ่ การเดินเรือ (Electronic Chart Display and  Information System: ECDIS) ขึน้ พร้อมทัง้ ออกกฎ
บังคับให้เรือเดินทะเลทัง้ หลาย ต้องติดตัง้ และใช้ ECDIS (เอ็กดิส) บนสะพานเดินเรือ รวมทัง้ ท่าเรือของประเทศพัฒนาแล้ว
หลายประเทศ อาจปฏิเสธไม่ให้เรือเดินทะเลทีไ่ ม่ตดิ ตัง้ ECDIS  บนสะพานเดินเรือเข้าท่าเรือของตน              
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นว่าถึงแม้จะไม่มกี ฎเกณฑ์หรือกฎหมายสากล บังคับให้ประเทศสมาชิกของ IHO ต้องสร้าง ENC
ครอบคลุมเต็มน่านน้�ำ ทีร่ บั ผิดชอบ ให้เสร็จภายในเวลาทีก่ �ำ หนด   แต่กฎเกณฑ์หรือกฎหมายสากลที่ IMO ออกมาบังคับให้
เรือเดินทะเลทัง้ หลาย ต้องติดตัง้ และใช้ ECDIS บนสะพานเดินเรือแล้วนัน้ ก็ถอื เป็นเสมือนกฎเกณฑ์สากล ทีก่ �ำ หนดให้
ประเทศสมาชิกของ IHO ทีต่ ระหนักถึงความรับผิดชอบและชือ่ เสียงของประเทศ ต้องเร่งสร้าง ENC ให้มคี รอบคลุมเต็ม
น่านน้�ำ ทีร่ บั ผิดชอบโดยเร็ว เพือ่ ให้เรือเดินทะเลของประเทศตนและของประเทศอืน่ ทัว่ โลก มีและใช้ ENC ในน่านน้�ำ ของตน
ควบคูก่ บั   ECDIS  ที  
่ IMO  บังคับ  เดินทางเข้า-ออก น่านน้�ำ ของตนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  อันเป็นการส่งเสริม
กิจการพาณิชยนาวี เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ   รวมทัง้ งานด้านความมัน่ คงทางทะเลของประเทศ ซึง่ เป็นสิง่ ทีม่ ี
ความสำ�คัญมากด้วย
กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ (อศ.) ในฐานะหน่วยงานทีเ่ ป็นสมาชิกของ IHO ในนามประเทศไทย   มาตัง้ แต่ปี
พ.ศ.๒๔๖๔ และรับผิดชอบการสร้างแผนทีเ่ ดินเรือครอบคลุมน่านน้�ำ ไทยทัง้ หมดแต่ผเู้ ดียวตัง้ แต่นน้ั มา   ทราบดีถงึ กฎเกณฑ์
สากลที่ IMO ออกมาใช้บงั คับกับเรือเดินทะเล  และตระหนักดีถงึ ความรับผิดชอบในการสร้าง ENC ครอบคลุมน่านน้�ำ ไทย
ทัง้ หมด ตลอดจนชือ่ เสียงของประเทศไทย   จึงได้พยายามพัฒนาในทุกด้าน เพือ่ ให้สามารถสร้าง ENC   ทีไ่ ด้มาตรฐาน
สากล ให้ครอบคลุมเต็มน่านน้�ำ ไทยทัง้ หมดได้โดยเร็ว   เพือ่ รองรับความจำ�เป็นในการใช้งานทัง้ ของเรือรบและเรือเดินทะเล
ของประเทศ รวมทัง้ เรือเดินทะเลของประเทศต่างๆ ทัว่ โลก  ทีจ่ ะผ่านเข้า-ออก น่านน้�ำ ไทย
๑.๒ ประเภทของแผนทีเ่ ดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ถูกจำ�แนกออกได้เป็น ๒ ประเภทคือ RNC และ ENC ซึ่งมีรายละเอียดต่างกัน
ดังนี้
๑.๒.๑ แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท RNC (Raster Nautical Chart)
เป็นแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นโดยการนำ�เอาแผนที่เดินเรือกระดาษ ที่หน่วยงานอุทกศาสตร์ของ
แต่ละประเทศมีอยู่แล้ว มาทำ�การสแกน (Scan) เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ขนาดใหญ่ มีความถูก
ต้องสูง คล้ายๆ กับการสแกนรูปภาพทั่วไป  ผลที่ได้รับก็คือแผนที่เดินเรือที่มีลักษณะและสีเหมือนกับแผนที่เดินเรือ
กระดาษทุกประการ แต่อยู่ในรูปแบบดิจิตอล และเข้าไปอยู่บนจอคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเรียกดูได้จากโปรแกรมดูภาพ
กราฟิกทั่วไป รวมทั้งสามารถย่อและขยาย (Zoom in, Zoom out) ได้ จากนั้นแผนที่เดินเรือประเภท RNC นี้จะถูกใส่
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ (Geo-referencing) ซึ่งได้แก่ ค่าละติจูดและลองจิจูด ให้กับทั้งระวางแผนที่ เมื่อผู้ใช้นำ�เม้าส์เคลื่อน

๑-๑

ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ ครบรอบ ๙๔ ปี

ชี้ไป ณ จุดใดๆ บน RNC จะปรากฏตัวเลขค่าพิกัดของจุดนั้นขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถ
วัดระยะทางระหว่างจุด ๒ จุดใดๆ บน RNC ได้อีกด้วย สำ�หรับลักษณะและการเก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์จะเก็บข้อมูล
แผนที่ RNC เป็นจุด Pixel ทุก Pixel  แม้ว่าในบาง Pixel จะไม่มีข้อมูลใน Pixel นั้นก็ตาม  จึงทำ�ให้แผนที่ RNC
ใช้หน่วยความจำ�ในการเก็บข้อมูลค่อนข้างมาก
จะเห็นได้ว่าการสร้างแผนที่เดินเรือประเภท RNC นี้ จะสร้างง่าย ใช้เวลาน้อย  เพียงแค่นำ�แผนที่กระดาษมา
สแกน แล้วใส่ค่าพิกัดตำ�แหน่งภูมิศาสตร์กำ�กับไว้ก็ใช้ได้แล้ว แต่แผนที่ชนิดนี้มีข้อจำ�กัดคือ เมื่อผู้ใช้พยายามขยาย
(Zoom In) เข้าไปที่ความละเอียด (Resolution) มากเกินกว่าความละเอียดในตอนที่ถูกสแกนเข้ามา เช่น ตอนที่สแกน
เข้ามาใช้ความละเอียด 300 dpi (dot per inch : จุดภาพต่อนิ้ว) แต่ผู้ใช้ต้องการ Zoom In เข้าไปดูที่ความละเอียด
400 dpi จะพบรอยแตกของภาพและภาพจะไม่ชัดเจน
ข้อจำ�กัดอีกประการหนึ่งก็คือ แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท RNC หรือ Raster นั้น ข้อมูลหรือวัตถุทุก
ชิ้นที่ปรากฏบนแผนที่  จะถูกรวมกันเป็นแผ่นภาพเพียงแผ่นเดียว  นั่นคือข้อมูลหรือวัตถุแต่ละชิ้นไม่เป็นอิสระจากกัน
ดังนั้นเมื่อเราใช้เม้าส์เคลื่อนย้ายภาพ ภาพจะเคลื่อนย้ายไปทั้งภาพ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายเฉพาะวัตถุชิ้นที่ต้องการได้
เนื่องจากเป็นภาพที่เชื่อมต่อกันทั้งหมด ไม่แยกแยะว่าที่ใดเป็นแผ่นดิน และที่ใดเป็นพื้นน้ำ�  ด้วยเหตุนี้แผนที่ประเภท
RNC จึงไม่สามารถใช้เตือนภัยได้ เหมือนกับแผนที่ประเภท ENC ซึ่งเป็นแบบ Vector แผนที่ประเภท RNC นี้มีข้อดี
คือราคาถูกและมีครอบคลุมทุกพื้นที่ทะเลทั่วโลกตามจำ�นวนแผนที่เดินเรือกระดาษที่มีอยู่แล้ว ส่วนแผนที่ประเภท ENC
หรือแบบ Vector นั้น ปัจจุบันมีครอบคลุมพื้นที่ทะเลบางส่วนของโลกเท่านั้น  ENC ในพื้นที่ทะเลส่วนใหญ่ของโลกยัง
อยู่ระหว่างการจัดทำ� ทั้งนี้เนื่องจากความยุ่งยากในการจัดทำ� จึงต้องใช้เวลาในการจัดทำ�มาก
๑.๒.๒ แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท ENC (Electronic Navigational Chart)
หลักการสร้างแผนที่ประเภทนี้ส่วนหนึ่งคล้ายคลึงกับของแผนที่ประเภท RNC กล่าวคือ นำ�แผนที่เดินเรือกระดาษ
มาทำ�การสแกน แล้วใส่ค่าพิกัดภูมิศาสตร์เข้าไป แต่มีกระบวนการพิเศษเพิ่มขึ้นมา นั่นคือการลอกลายแผนที่ดังกล่าว
ทั้งหมด ด้วยวิธี Digitizing โดยใช้โปรแกรมชื่อว่า CARIS ของประเทศแคนาดา ซึ่งหน่วยงานอุทกศาสตร์มากกว่า
๔๐ ประเทศทั่วโลกเลือกใช้ ตัวโปรแกรมจะทำ�การลอกลายกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Auto Digitizing) เป็น Vector  และ
คอมพิวเตอร์จะเก็บข้อมูลเป็นแบบจุดพิกัด (Point Coordinates) ของวัตถุแต่ละชิ้น ซึ่งแต่ละจุดสามารถถูกเคลื่อนย้าย
คัดลอก หรือลบได้ เป็นอิสระต่อกันทั้งหมด และหลังจากทำ�การลอกลาย (Digitizing) บนจอคอมพิวเตอร์แล้ว วัตถุ
แต่ละชิ้นจะถูกใส่ชื่อ Object Code ตามมาตรฐาน S-57 ของ IHO เช่น ทุ่นจตุรทิศ มี Object Code ว่า BOYCAR  
ตัวเลขความลึกน้ำ�มี Object Code ว่า SOUNDG เป็นต้น จากนั้นโปรแกรม CARIS จะทำ�การสร้างความสัมพันธ์
ให้แก่วัตถุทุกชิ้นบนแผนที่ Vector ดังกล่าว ซึ่งเรียกการสร้างความสัมพันธ์นี้ว่า “Topology” โดยหลังจากการสร้าง
Topology แล้ว วัตถุแต่ละชิ้นจะรู้จักกันหมด  จุดพิกัดที่ประกอบกันเป็นเส้น (Line) จะถูกเปลี่ยนเป็น ARC  และ
ARC หลายๆ ARC จะประกอบกันเป็นพื้นที่ และถูกเปลี่ยนเป็น Polygon (สีเหลืองเป็นพื้นที่บก สีฟ้าเป็นพื้นที่น้ำ�)  
เรืออับปางจะรู้ตัวเองว่าอยู่บน Polygon น้ำ� และมี Polygon น้ำ�อยู่ทางซ้ายมือ   จากความสัมพันธ์เหล่านี้ทำ�ให้ระบบ
ECDIS ที่ใช้แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท ENC สามารถวัดระยะทางล่วงหน้าได้   โดยในการวัดระยะทางล่วง
หน้านี้ถ้าวัดไปพบ Polygon บกหรือเกาะใดๆ กีดขวางเส้นทางเดินเรือ ระบบ ECDIS จะสอบถามไปที่ Polygon
นั้นว่าเป็นสิ่งใด เรือแล่นผ่านได้หรือไม่ ถ้าเรือแล่นผ่านไม่ได้ระบบ ECDIS จะส่งสัญญาณเตือนให้ผู้นำ�เรือระวัง ซึ่ง
สัญญาณเตือนมีทั้งแบบมองเห็นได้ (Visual alarm) เช่น ไฟกระพริบสีแดง ข้อความ (Message alarm) แสดงขึ้นมา
เตือนบนจอภาพ และแบบเสียงเตือน (Audio alarm) เช่น เสียงดังเตือนทั่วไป หรือเสียงคำ�พูดเตือน การส่งสัญญาณ
เตือนนี้จะดำ�เนินไปอย่างต่อเนื่อง และจะหยุดเมื่อผู้นำ�เรือรับทราบและสั่งเคลียร์การเตือนดังกล่าวแล้วเท่านั้น นอกจาก
นั้นแผนที่เดินเรือประเภท ENC ยังสามารถเตือนภัย เมื่อเรือเข้าใกล้ที่ตื้นหรือเรือข้างเคียงเกินกว่าที่กำ�หนดได้
IHO ให้ความสำ�คัญการสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท ENC มากกว่า RNC เนื่องจากมีข้อได้เปรียบ
เรื่องการเตือนภัย และทำ�ให้การเดินเรือมีความปลอดภัยมากขึ้นดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกเร่ง
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สร้าง ENC ด้วยการออกมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาช่วย เช่น S-57 มาตรฐานการสร้าง ENC S-52 (Specifications
for Chart Content and Display Aspects of ECDIS) มาตรฐานการแสดงผลของ ENC บนจอ ECDIS ซึ่งลักษณะ
ของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ปรากฏบนจอ ECDIS อาจจะแตกต่างจากแผนที่เดินเรือกระดาษ แต่ได้รับการทดสอบแล้วว่า
เหมาะสมที่จะแสดงผลบนจอ ECDIS อย่างไรก็ตามบริษัทผู้สร้าง ECDIS หลายบริษัทได้ออกแบบให้ ECDIS สามารถ
แสดงผลได้เป็น ๒ โหมด คือแบบ Traditional Mode (เหมือนแผนที่เดินเรือกระดาษ) และแบบ S-52 Mode ที่ให้
ผู้ใช้สามารถเลือกการแสดงผลได้ตามความต้องการ เนื่องจากการสร้างแผนที่แบบ Vector ตามมาตรฐาน S-57 ของ
องค์การอุทกศาสตร์สากล นั้นจำ�เป็นต้องใส่ชื่อ Object Code ให้กับวัตถุทุกชิ้นบนแผนที่ ต้องสร้างความสัมพันธ์ให้กับ
วัตถุทั้งหมด สร้างเสร็จแล้วต้องนำ�ไปทดลองใช้ในทะเลจนแน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดและเตือนภัยได้จริง ซึ่งขั้นตอนค่อน
ข้างซับซ้อนและใช้เวลานาน ทำ�ให้แผนที่เดินเรือแบบ Vector ผลิตออกมาได้ไม่มากนักในปัจจุบัน และมีราคาสูงกว่า
แผนที่เดินเรือแบบ Raster ค่อนข้างมาก จนเกิดกระแสเรียกร้องจากนักเดินเรือ ในความต้องการใช้งานแผนที่เดินเรือ
แบบ Vector นี้ร่วมกับแบบ Raster ประกอบกับ IHO และ IMO ต้องการให้การใช้ ECDIS แพร่หลายมากขึ้น จึง
ต้องยอมรับรองให้นักเดินเรือใช้แผนที่ RNC ร่วมกับ ECDIS ได้ แต่ต้องใช้ควบคู่ไปกับแผนที่เดินเรือกระดาษด้วยเสมอ
(Dual Fuel) ถึงจะมีผลรับรองตามกฎหมาย ถ้าเกิดกรณีเรือโดนกันหรือติดตื้น ระบบ ECDIS จะต้องมีความสามารถใน
การทำ�งานได้ทั้ง Vector Mode และ Raster Mode ซึ่ง IHO และ IMO ได้ประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๘
ต่อจากนี้ในหนังสือเล่มนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะ ENC เท่านั้น  
๑.๓ ความแตกต่างระหว่างแผนที่เดินเรือกระดาษกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
๑) ขอบเขตหรือหน่วยนับของแผนที่เดินเรือกระดาษ เรียกว่า “แผ่น หรือ ระวาง หรือ หมายเลข” ขอบเขตหรือ
หน่วยนับของแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่า “เซลล์ (Cell)”
๒) ขอบเขตของแผนที่เดินเรือกระดาษแต่ละแผ่น จะเหลื่อมทับกันเสมอ  แต่ของเขตของ ENC แต่ละเซลล์จะ
ชนกันพอดี ไม่มีเหลื่อมทับกัน
๓) ขอบเขตของเนื้อข้อมูลในเซลล์ของ ENC อาจมีรูปร่างเป็นรูปร่างใดๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับรูปร่างของภูมิประเทศ
และการมีอยู่ของข้อมูลตามรูปร่างของภูมิประเทศนั้น ในส่วนของขนาดข้อมูล ENC จะถูกกำ�หนดให้ ๑ เซลล์ ต้องมี
ขนาดของเซลล์ (Cell Size) ไม่เกิน 5 MB โดยมีความสัมพันธ์ (Topology) ระหว่างวัตถุต่างๆ ใน ENC เป็นแบบ
Chain-Node Topology (ใช้เส้นร่วมกัน) ในขณะที่แผนที่เดินเรือกระดาษไม่มีลักษณะเช่นนี้
๔) ภาษาที่ใช้ใน ENC ควรจะเป็นภาษาอังกฤษ ในขณะที่แผนที่เดินเรือกระดาษนั้นใช้ภาษาของแต่ละประเทศ
ก็ได้
๕) ENC ไม่ต้องมีเส้นโครงสร้างแผนที่ (Graticule) หรือเส้นละติจูดและลองจิจูด ในขณะที่แผนที่เดินเรือกระ
ดาษต้องมี
๖) ENC ต้องสร้างอ้างอิงกับมูลฐานทางราบ (Horizontal or Geodetic datum) WGS84 (World Geodetic
System 1984) เท่านั้น  ในขณะที่แผนที่เดินเรือกระดาษไม่จำ�เป็น
๑.๔ การตั้งชื่อไฟล์ข้อมูลแผนทีเ่ ดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
หลักสากลในการตั้งชื่อไฟล์ข้อมูล ENC ตาม S-57 ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้
๑.๔.๑ การตั้งชื่อ README file เป็นการบังคับให้ใช้ชื่อว่า “README.TXT” เท่านั้น
๑.๔.๒ การตั้งชื่อ Catalogue File ต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กำ�หนดคือ “CATALOG.EEE” โดย
มี EEE เป็นส่วนนามสกุลชองไฟล์ที่บอกหมายเลขของบรรณาธิกรของ S-57 ที่ใช้สำ�หรับการสร้างชุดข้อมูลนั้น เช่น
CATALOG.031 เป็นข้อมูลที่สร้างตามมาตรฐาน S-57 บรรณาธิกร ๓.๑ เป็นต้น
   ๑.๔.๓ การตั้งชื่อชุดข้อมูลเนื้อ ENC หรือ Dataset file ต้องเป็นไปตามในรูปแบบที่กำ�หนดคือ
“CCPXXXXX.000” เมื่อ
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CC หมายถึงรหัสอักษรสองตัวที่ใช้แทนหน่วยงานผู้ผลิตชุดข้อมูลนั้น ที่นำ�มาจาก IHO S-61
สำ�หรับประเทศไทยรหัสอักษรสองตัวนี้คือ “TH”
P หมายถึงย่านการใช้งาน (Usage band) ของ ENC เซลล์นั้นๆ
XXXXX หมายถึงหมายเลขเฉพาะของ ENC เซลล์นั้น
.000 หมายถึงหมายเลขครั้งของการปรับปรุง ENC นั้น
ตัวอย่าง เช่น TH100045.000 หมายถึง ENC ที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิต เป็น ENC ในย่านการ
ใช้งานที่ ๑ (Overview) หมายเลขเซลล์คือ 00045 และสุดท้ายข้อมูล ENC นี้เป็นข้อมูลของเนื้อ ENC (Base cell)
เซลล์ 00045 ไม่ใช่ข้อมูลที่ใช้ปรับปรุง (updating data) ENC เซลล์ 00045 ถ้าหากเลขนามสกุลนี้เป็นเลขอื่น
นอกจาก 000 เช่น 001 จะหมายความว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ใช้ปรับปรุง ENC เซลล์ 00045 ครั้งที่หนึ่ง เป็นต้น
๑.๕  การจำ�แนกแผนทีเ่ ดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ตามย่านการใช้งาน
ตามหลักสากลแผนทีเ่ ดินเรือทัง้ แผนทีเ่ ดินเรือกระดาษและ ENC จะต่างจากแผนทีบ่ ก   กล่าวคือจะมีมาตราส่วน
หลากหลายแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและย่านหรือพืน้ ทีก่ ารใช้งาน  นัน่ คือแผนทีเ่ ดินเรือทีใ่ ช้เดินเรือไกล
ฝัง่ หรือในทะเลลึก จะมีมาตราส่วนเล็ก และจะมีมาตราส่วนใหญ่ขน้ึ เป็นลำ�ดับ สำ�หรับแผนทีเ่ ดินเรือทีใ่ ช้เดินเรือใกล้ฝง่ั เข้าไป
เรือ่ ยๆ  และสำ�หรับ ENC ในการจำ�แนกตามย่านการใช้งานนัน้ นอกจากจะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และ
ย่านหรือพืน้ ทีก่ ารใช้งานแล้ว  ยังต้องพิจารณาถึงย่านระยะบนจอเรดาร์ด้วย  ดังนั้น ENC จึงถูกกำ�หนดแบ่งออกเป็น ๖
ย่าน (Band) ดังนี้

ตารางที่ ๑-๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างย่านการใช้งาน วัตถุประสงค์ของการใช้เดินเรือ ย่านมาตราส่วนที่ใช้
มาตราส่วนที่ใช้ประกอบระวาง และย่านระยะบนจอเรดาร์ของ ENC (จาก IHO 2004)
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๑.๖ ประเภทของระบบแสดงแผนทีเ่ ดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
จากหลักการที่ ENC ต้องใช้คกู่ บั ระบบแสดง ENC เสมอนัน้ ระบบแสดง ENC นอกจากจะใช้แสดง ENC เป็นหลัก
แล้ว ยังสามารถนำ�เครื่องมือเดินเรือต่างๆ เช่น GPS เรดาร์  ไยโร AIS เครื่องวัดความเร็วเรือ และอื่นๆ (ยกเว้น
โซน่าร์) มาต่อพ่วงและแสดงผลร่วมกันได้  ระบบแสดง ENC  ในทางปฏิบตั จิ งึ ถือว่าเป็นระบบแสดง ENC และสารสนเทศ
เพือ่ การเดินเรือ รวมทัง้ สารสนเทศด้านยุทธการระดับหนึง่ ด้วย ระบบแสดง ENC จึงนับว่ามีความสำ�คัญมากต่อเรือเดิน
ทะเล   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือรบ เพราะทำ�ให้สามารถทำ�การเดินเรือได้ง่าย รวดเร็ว คล่องตัว และมีความปลอดภัยสูง
ขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติการด้านยุทธการของเรือรบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามไปด้วย  ระบบแสดง ENC นั้น
มี ๒ แบบคือ
๑) แบบที่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานการทำ�งานจาก IMO และมีราคาแพงมาก ซึ่งเรียกว่า ระบบ
แสดงแผนทีเ่ ดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศเพือ่ การเดินเรือ หรือ ECDIS ดังที่กล่าวแล้ว
  
๒) แบบที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการทำ�งานจาก IMO โดยสามารถแสดงฟังชั่นการทำ�งานของ ENC
ได้นอ้ ยกว่า ECDIS และมีราคาถูกกว่า ECDIS ประมาณ ๑๐ เท่า เรียกว่า ระบบแสดงแผนทีเ่ ดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ECS (Electronic Chart System)
ความแตกต่างระหว่าง ECDIS กับ ECS
ECS ทำ�งานได้คล้ายๆ กับ ECDIS แต่ทำ�ไม่ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานของ ECDIS ที่ IMO กำ�หนด ECS ต้อง
ใช้ร่วมกับแผนที่เดินเรือกระดาษด้วยเสมอ และแผนที่เดินเรือกระดาษนั้นต้องผลิตโดยหน่วยงานอุทกศาสตร์ของแต่ละ
ประเทศเท่านั้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ECS เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยแสดง ENC ให้มองเห็นได้บนจอภาพเท่านั้น โดยนัก
เดินเรือยังต้องพล็อตตำ�บลที่เรือลงบนแผนที่เดินเรือกระดาษอยู่ แต่สำ�หรับ ECDIS นั้นมีขีดความสามารถที่จำ�เป็นต่อ
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินเรือครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขีดความสามารถด้านการเตือนภัย และขีดความ
สามารถที่ใช้แทนแผนที่เดินเรือกระดาษได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น IMO จึงต้องการและบังคับให้เรือเดินทะเลใช้ ECDIS
ในการนำ�เรือเป็นหลัก
ECS ประกอบด้วยชุดเครือ่ งประมวลผลหรือคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประมวลผล เครือ่ งประมวลผลมีทั้งแบบ
สำ�เร็จรูป เช่น Desktop, Notebook และแบบที่ออกแบบรวมทั้งประกอบเองตามความต้องการของผู้ใช้ ส่วนโปรแกรม
ประมวลผลนั้นมีทั้งแบบที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี และแบบที่ต้องจัดซื้อ และแต่ละโปรแกรมก็มีขีดความสามารถแตก
ต่างกันไป
ECS ถึงแม้จะมีขีดความสามารถด้อยกว่า ECDIS  แต่ราคาถูกกว่า ECDIS มาก และมีคุณค่าต่อเรือรบมากพอ
สมควร  รวมทั้งน่าจะเป็นช่องทางเดียวในปัจจุบันที่จะทำ�ให้เรือในกองทัพเรือทั้งหมด ได้ใช้ ENC ที่ อศ.ผลิตและพร้อม
ให้บริการมานานแล้ว
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บทที่ ๒
วิวฒ
ั นาการของแผนทีเ่ ดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ในกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

		
๒.๑ ความเป็นมาในการพัฒนาการสร้างแผนที่เดินเรือด้วยระบบดิจิตอล
แผนที่เดินเรือซึ่งเดิมเป็นแผนที่กระดาษนั้น ก่อนที่จะพิมพ์ออกมาใช้งานได้ นักสร้างแผนที่ต้องสร้างต้นฉบับ
แผนที่เพื่อการพิมพ์ก่อน  หลังจากนั้นจึงนำ�ต้นฉบับแผนที่นั้น ไปทำ�การพิมพ์ ซึ่งประกอบด้วยอีกหลายขั้นตอน
การสร้างต้นฉบับแผนที่เพื่อการพิมพ์ กรมอุทกศาสตร์ใช้ระบบ Manual โดยใช้เจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นช่างเขียน
เขียนต้นฉบับแผนที่ด้วยมือ มาตั้งแต่เริ่มสถาปนากรมอุทกศาสตร์ ในปี พ.ศ.๒๔๖๔ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.๒๕๓๘ จึงได้
ริเริ่มจัดทำ�โครงการจัดหาระบบดิจิตอลมาใช้สร้างต้นฉบับแผนที่
ระบบดิจิตอลสำ�หรับใช้สร้างต้นฉบับแผนที่ มีส่วนประกอบสำ�คัญ ๓ ส่วนคือฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และบุคลากร  
๒.๒ การดำ�เนินการด้านฮาร์ดแวร์
ในปี พ.ศ.๒๕๓๘ กรมอุทกศาสตร์ได้เริ่มจัดทำ�โครงการพัฒนาการสร้างแผนที่ด้วยระบบดิจิตอล และได้ศึกษา
ค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง   จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๔๓ กองทัพเรือได้อนุมัติให้กรมอุทกศาสตร์จัดหาระบบดังกล่าวในขั้นต้น
ซึ่งประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Server จำ�นวน ๑ ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Workstation จำ�นวน ๑๐ ชุด
ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN) จำ�นวน ๑ ระบบ และอุปกรณ์เครื่องช่วยสำ�หรับต่อพ่วงกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น Plotter, Scanner ขนาดใหญ่ อีกจำ�นวนหนึ่ง
๒.๓ การดำ�เนินการด้านซอฟท์แวร์
ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ กรมอุทกศาสตร์ได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือในการจัดหาซอฟท์แวร์ โดยได้พิจารณาจัดหา
โปรแกรม CARIS GIS จากบริษัท Universal System Ltd. (USL) ประเทศแคนาดา มาใช้ในการสร้างต้นฉบับแผนที่
เดินเรือ โปรแกรม CARIS GIS เป็นโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบมาสำ�หรับใช้สร้างแผนที่เดินเรือดิจิตอล
โดยเฉพาะ และมีหน่วยงานอุทกศาสตร์ของประเทศสมาชิก IHO จำ�นวนมากยอมรับและนำ�มาใช้ กรมอุทกศาสตร์
สามารถดำ�เนินการจัดหาโปรแกรม CARIS GIS ได้เรียบร้อย โดยเสร็จสิ้นการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม CARIS GIS
เมื่อ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๔ และเริ่มใช้ปฏิบัติงานจริงได้อย่างสมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๔
โปรแกรม CARIS GIS เป็นชุดโปรแกรมใหญ่ที่ใช้ในการสร้างแผนที่เดินเรือในระบบดิจิตอล ประกอบไปด้วย
โปรแกรมหลักต่างๆ ของ CARIS ดังนี้
๑) CARIS Online Help เป็นโปรแกรมแสดงข้อมูลออนไลน์ สำ�หรับผู้ใช้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
๒) CARIS Editor เป็นโปรแกรมสำ�หรับใช้แก้ไขแผนที่ในลักษณะ Interactive รวมทั้งการประกอบ
ระวางแผนที่ เช่น การใส่วงเข็มทิศ การใส่สัญลักษณ์ รวมทั้งรายชื่อภูมิศาสตร์ต่างๆ ในแผนที่
๓) CARIS SAMI (Semi-Automated Map Input) เป็นโปรแกรมประกอบระวางแผนที่จากข้อมูลภาพ
ราสเตอร์ (Raster) ให้เป็นข้อมูลเวกเตอร์ (Vector) โดยเป็นการลอกลาย (Digitizing) กึ่งอัตโนมัติ
๔) CARIS 3D Viewer เป็นโปรแกรมสำ�หรับสร้างภาพสามมิติ
๕) CARIS Plot Composer เป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการพล๊อตแผนที่
๖) CARIS Control Point Picker เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างจุดควบคุม (Control Point)  สำ�หรับการ
รีจิสเตอร์ (Register)
๗) CARIS Image Mosaic เป็นโปรแกรมสำ�หรับต่อข้อมูลภาพและรวมภาพเข้าด้วยกัน
๘) CARIS Tools เป็นโปรแกรมรวมที่ใช้เป็นเครื่องมือตามเมนู ซึ่งในชุดของ CARIS Tools ที่สำ�คัญที่
ต้องมีการจัดหาตาม License ได้แก่ CARIS Suppress Sounding ซึ่งเป็นเครื่องมือสำ�หรับคัดเลขน้ำ�  และ CARIS
Digital Terrain Modelling ซึ่งเป็นเครื่องมือสำ�หรับสร้างแบบจำ�ลองภูมิประเทศแบบสามมิติ
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๒.๔ การดำ�เนินการด้านบุคลากร
การเตรียมการด้านบุคลากรสำ�หรับการสร้างแผนที่เดินเรือด้วยระบบดิจิตอล
รวมทั้งการสร้างแผนที่เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงต่อมานั้น กรมอุทกศาสตร์ได้ดำ�เนินการไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนหนึ่ง โดยส่งข้าราชการไปศึกษาใน
ระดับปริญญาโท ด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ณ ประเทศอังกฤษ และสำ�เร็จกลับมาปฏิบัติราชการในปี พ.ศ.๒๕๓๘
หลังจากนั้นกองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ ก็ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างแผนที่เดินเรือ
ด้วยระบบดิจิตอลแก่เจ้าหน้าที่สร้างแผนที่ ดังนี้
๑) หลักสูตร CARIS for Windows GIS V.4.3.1 ระหว่าง ๓ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๒ โดย เรือเอก
ณัฐวุฒิ  ประทีปะผลิน (ยศในขณะนั้น)
๒) หลักสูตร ENC Tools Training ระหว่าง ๑๕ – ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๒ โดย Mr.Stephen Cox
จากบริษัท Laser-Scan จำ�กัด ประเทศสหราชอาณาจักร
๓) หลักสูตร CARIS Digital Chart Production, WindowsNT ระหว่าง ๔ – ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔
โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัท Universal System Ltd. (USL) ประเทศแคนาดา
๔) หลักสูตร S57/ENC Production using CARIS HOM, WindowsNT ระหว่าง ๑๖ – ๒๗
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ โดย Mr.Gustavo Puente จากบริษัท Universal System Ltd.
๒.๕ การพัฒนาการสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
หลังจากแผนที่เดินเรือกระดาษ ซึ่งสร้างด้วยระบบ Manual ได้รับการพัฒนาไปเป็นแผนที่เดินเรือดิจิตอลโดย
การสร้างด้วยระบบดิจิตอลแล้วนั้น แผนที่เดินเรือดิจิตอลก็ได้รับการพัฒนาหรือต่อยอดไปอีกระดับหนึ่ง นั่นคือไปเป็น
แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังอยู่ภายใต้ระบบการสร้างเดิมคือระบบดิจิตอล
กรมอุทกศาสตร์ได้พัฒนาการสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับการสร้างแผนที่เดินเรือดิจิตอลด้วย
การแปลงข้อมูลที่ได้สร้างไว้แล้วในรูปของดิจิตอลไฟล์ ให้เป็นข้อมูลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ตามสภาพของเครื่อง
มือและซอฟท์แวร์ที่มีอยู่อย่างจำ�กัดในระยะแรก   ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๗ กรมอุทกศาสตร์ได้เสนอโครงการสร้างแผนที่
เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ในน่านน้ำ�ไทยต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณในการจัดหาฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม โดยได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Server จำ�นวน ๑ ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบ Workstation จำ�นวน ๑๖ ชุด พร้อมทั้งอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายท้องถิ่นเพิ่มเติมอีก ๑ ชุด การจัดหาฮาร์ดแวร์
และซอฟท์แวร์ รวมทั้งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สำ�หรับโครงการนี้ได้ดำ�เนินการเป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลา ๓ ปี
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๗ และสิ้นสุดในปีงบประมาณ ๒๕๔๙
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ กรมอุทกศาสตร์ได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือ สำ�หรับจัดหาระบบบริหารจัดการ
แผนที่ทางทะเลแบบเบ็ดเสร็จ (Hydrographic Production Database: HPD) ส่วนหนึ่ง เพื่อพัฒนาระบบดิจิตอล
สำ�หรับการสร้าง ENC  ให้มีความทันสมัยและพร้อมมากขึ้น โดยประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และโปรแกรมย่อยต่างๆ ดังนี้
๑) เครื่องประมวลผลแม่ข่ายของระบบ HPD (CARIS HPD DataBase SERVER) จำ�นวน ๑ ชุดเครื่อง
๒) โปรแกรมสำ�หรับเครื่องประมวลผลแม่ข่ายของระบบ HPD พร้อมด้วยโปรแกรมฐานข้อมูล Oracle
Database จำ�นวน ๑ License
		๓) เครื่องประมวลผลแม่ข่ายของข้อมูลความลึกน้ำ� (CARIS Bathy DataBASE Server) จำ�นวน ๑ ชุดเครื่อง
๔) โปรแกรมสำ�หรับเครื่องประมวลผลแม่ข่ายของข้อมูลความลึกน้ำ� พร้อมด้วยโปรแกรมฐานข้อมูล
PostgreSQL จำ�นวน ๑ License
๕) โปรแกรมจัดการข้อมูลประกอบการสร้างแผนที่ทางทะเล (CARIS HPD Source Editor) จำ�นวน ๒
License
๖) โปรแกรมสร้าง ผลิต และแก้ไข ENC และแผนที่ยุทธการทางเรืออิเล็กทรอนิกส์ (AML) (CARIS
HPD Product Editor) จำ�นวน ๑ License

๒-๒
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License

๗) โปรแกรมสร้างและผลิตแผนที่เดินเรือกระดาษ (CARIS HPD Paper Chart Editor)    จำ�นวน ๒

๘) โปรแกรมจัดการข้อมูลความลึกน้ำ� (CARIS Bathy DataBASE (BDB) BASE Editor with BASE
Manager Module) จำ�นวน ๒ License
การจัดหาระบบ HPD ในครั้งนี้ จะทำ�ให้กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ สามารถสร้าง ENC ได้โดยตรง โดย
ไม่ต้องผ่านการสร้างแผนที่เดินเรือกระดาษ หรือโดยไม่ต้องรอให้สร้างแผนที่เดินเรือกระดาษเสร็จก่อน จึงจะสร้าง ENC
ได้   อย่างไรก็ตามการจัดหาระบบ HPD ในครั้งนี้ จัดหาได้เพียงส่วนหนึ่งของระบบดังที่กล่าวข้างต้น   จึงต้องมีการ
พิจารณาจัดหาเพิ่มเติมให้เต็มระบบต่อไป  และโดยหลักทั่วไปแล้วควรจะจัดหาเพิ่มเติมให้ได้เร็วพอสมควร  ก่อนที่ส่วน
หนึ่งของระบบที่ได้จัดหามาแล้วในครั้งนี้  จะเสื่อมสภาพและหมดอายุการใช้งานไป     
๒.๖ สถานภาพการสร้างแผนทีเ่ ดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
ปัจจุบนั แผนทีเ่ ดินเรือกระดาษครอบคลุมเต็มน่านน้�ำ ไทยทัง้ หมดมีจ�ำ นวน ๗๙ ระวางหรือหมายเลข   ดังนัน้ จำ�นวน
ENC ครอบคลุมเต็มน่านน้�ำ ไทยทัง้ หมด ก็จะมีจ�ำ นวนใกล้เคียงกับจำ�นวนแผนทีเ่ ดินเรือกระดาษ  แต่ในระยะแรก อศ. จะ
เร่งสร้าง ENC ให้มคี รอบคลุมเต็ม ๑๑ เส้นทางเข้าท่าเรือหลักของไทยก่อน รวมทัง้ หมด ๔๔ เซลล์ ซึง่ ประกอบด้วย ท่าเรือ
กรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสีชงั ท่าเรือสัตหีบ ท่าเรือมาบตาพุด ท่าเรือทีพไี อ ท่าเรือประจวบ ท่าเรือสงขลา ท่าเรือ
ภูเก็ต ท่าเรือพังงา และท่าเรือระนอง (ภาพที่ ๒-๑)   ปัจจุบนั อศ. สามารถสร้างเสร็จและให้บริการได้แล้วทัง้ หมด ๓๗
เซลล์ ในจำ�นวน ๓๗ เซลล์นป้ี ระกอบด้วย ENC ย่านการใช้งานต่างๆ ดังนี้
๑) ENC ย่านการใช้งานที่ ๑ (Overview) จำ�นวน ๑ เซลล์  ได้แก่  TH100045 (ภาพที่ ๒-๒)
๒) ENC ย่านการใช้งานที่ ๒ (General) จำ�นวน ๑ เซลล์  ได้แก่  TH200362 (ภาพที่ ๒-๓)
๓) ENC ย่านการใช้งานที่ ๓ (Coastal) จำ�นวน ๙ เซลล์ (ภาพที่ ๒-๔)
๔) ENC ย่านการใช้งานที่ ๔ (Approach) จำ�นวน ๑๒ เซลล์  ได้แก่  TH400112, TH400115, TH400147,
TH400159, TH400164, TH400169, TH400171, TH400229, TH400332, TH400333, TH400335, TH400353 (ภาพ
ที่ ๒-๕)
๕) ENC ย่านการใช้งานที่ ๕ (Coastal) จำ�นวน ๑๓ เซลล์  ได้แก่  TH50112A,  TH50115A, TH50147A,
TH50229A, TH50335A, TH500111, TH500114, TH500137, TH500156, TH500170, TH500260, TH500265,
TH500358 (ภาพที่ ๒-๖)
๖) ENC ย่านการใช้งานที่ ๖ (Berthing) จำ�นวน ๑ เซลล์  ได้แก่  TH600111A (ภาพที่ ๒-๗)
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ภาพที่ ๒-๑ แสดง ๑๑ เส้นทางเดินเรือหลักของไทย
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ภาพที่ ๒-๒ แสดง ENC ย่านการใช้งานที่ ๑ ที่สร้างเสร็จแล้ว
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ภาพที่ ๒-๓ แสดง ENC ย่านการใช้งานที่ ๒ ที่สร้างเสร็จแล้ว

๒-๖
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ภาพที่ ๒-๔ แสดง ENC ย่านการใช้งานที่ ๓ ที่สร้างเสร็จแล้ว

๒-๗
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ภาพที่ ๒-๕ แสดง ENC ย่านการใช้งานที่ ๔ ที่สร้างเสร็จแล้ว

๒-๘
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ภาพที่ ๒-๖ แสดง ENC ย่านการใช้งานที่ ๕ ที่สร้างเสร็จแล้ว

๒-๙
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ภาพที่ ๒-๗ แสดง ENC ย่านการใช้งานที่ ๖ ที่สร้างเสร็จแล้ว

๒-๑๐
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บทที่ ๓
การสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
๓.๑ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
องค์การอุทกศาสตร์สากล หรือ IHO เป็นหน่วยงานสากลที่รับผิดชอบความปลอดภัยด้านการเดินเรือทั่วโลกใน
ส่วนที่เกี่ยวกับแผนที่เดินเรือ IHO จึงมีหน้าที่หลักในการกำ�หนดมาตรฐานต่างๆ ที่ใช้ควบคุมการสร้างแผนที่เดินเรือ
ทั้งที่เป็นแผนที่เดินเรือกระดาษและแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์หรือ ENC    โดยออกเป็นบรรณสารพิเศษ (Spacial
publication) ทั้งในรูปของกระดาษ (Hard copy) และในรูปของไฟล์ดิจิตอล   แจกจ่ายให้หน่วยงานอุทกศาสตร์ของ
ประเทศสมาชิกทั่วโลกนำ�ไปใช้  บรรณสารพิเศษที่ IHO ออก จะมีคำ�ว่า “IHO” นำ�หน้า แล้วตามด้วยอักษร “S” ซึ่ง
หมายถึงบรรณสารพิเศษ (Spacial publication) หมายเลขของบรรณสาร และชื่อของบรรณสารนั้น นับถึงปัจจุบัน
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ENC ที่ IHO ออกมามี ๖ อย่าง ดังนี้
๑) IHO S-52 Specifications for Chart Content and Display Aspects of ECDIS
๒) IHO S-57 Transfer Standard for Digital Hydrographic Data
๓) IHO S-58 Recommended ENC Validation Checks
๔) IHO S-62 List of Data Producer Codes  
๕) IHO S-63 IHO Data Protection Scheme
๖) IHO S-65 Production, Maintenance and Distribution Guidance
๓.๑.๑ มาตรฐานคุณลักษณะส่วนประกอบของแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบการแสดงผลของระบบแสดง
แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศเพื่อการเดินเรือ (IHO S-52 Specifications for Chart Content and
Display Aspects of ECDIS)

ภาพที่ ๓-๑ ภาพสีและสัญลักษณ์ที่แสดงผลตามมาตรฐาน S-52

IHO S-52 เป็นมาตรฐานการแสดงผลของสีและสัญลักษณ์ของวัตถุต่างๆ บน ENC รวมถึงความสว่างของการ
แสดงผล ENC บนหน้าจอของระบบแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศเพื่อการเดินเรือหรือ ECDIS
(เอ็กดิส) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแสงสว่างบนสะพานเดินเรือ โดยไม่ลดทอนความสามารถของผู้นำ�เรือ
ตามมาตรฐาน IHO S-52 นี้ประกอบด้วยการจัดการในการแสดงผล คุณลักษณะของวัตถุประเภทพื้นที่ เส้น จุด และ
ตัวอักษร รวมถึงสีต่างๆ บน ENC
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สำ�หรับการจัดการในการแสดงผลนี้ เป็นการจัดการให้มีการใช้งานสัญลักษณ์และสีบน ECDIS อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยคำ�นึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
- จุดประสงค์การใช้งาน ENC ในขณะนั้น
- สภาวะแวดล้อมบนสะพานเดินเรือในขณะนั้น เช่น แสงสว่างที่แปรเปลี่ยนไปตามเวลาของวัน ซึ่งมี
ผลกระทบต่อความสว่างของหน้าจอ ECDIS และการมองเห็นเป็นอย่างมาก
- ปัจจัยของมนุษย์ เช่น ความสามารถในการมองเห็นในที่มืด หากหน้าจอ ECDIS มีความสว่างมาก ใน
ขณะที่บนสะพานเดินเรือเป็นการนำ�เรือในเวลากลางคืน ดังนั้นระดับความสว่างที่ส่งจากหน้าจอ ECDIS จะต้องไม่ลด
ทอนความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้นำ�เรือ
- การทำ�งานกับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลแผนที่ เช่น ข้อมูลที่มาจากเครื่องมือเดินเรืออื่น เช่น AIS และเรดาร์
เป็นต้น
- การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน ECDIS เช่น คำ�สั่ง และสัญลักษณ์ในการควบคุมการทำ�งานบนหน้าจอ
ของ ECDIS
- เทคโนโลยีและมาตรฐานการแสดงผลต้องมีความสอดคล้องกัน   ซึ่งจะทำ�ให้มีการแสดงผลที่ถูกต้อง
และเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ประกอบการเดินเรือ ในขณะเดียวกันต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระการทำ�งานของ ECDIS
ที่ต้องแสดงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน ร่วมกันบนหน้าจอของ ECDIS

ภาพที่ ๓-๒ ภาพหน้าปก IHO S-52

๓-๒
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การแสดงสีแบบเนกาทีฟ
ในบางกรณีการแสดงผลบนหน้าจอของ ECDIS จำ�เป็นต้องมีการกลับสีจากโพซิทีฟเป็นเนกาทีฟ เช่น
การแสดงผลของหน้าจอ ECDIS ในช่วงกลางวันกับช่วงกลางคืน เป็นต้น

ภาพที่ ๓-๓ ลักษณะการแสดง ENC บนหน้าจอ ECDIS ในเวลากลางวัน

ภาพที่ ๓-๔ ลักษณะการแสดง ENC บนหน้าจอ ECDIS ในเวลากลางคืน

๓.๑.๒ มาตรฐานการถ่ายโอนข้อมูลอุทกศาสตร์ที่อยู่ในรูปดิจิตอล (IHO S-57 IHO Transfer Standard for Digital
Hydrographic Data)
IHO S-57 เป็นมาตรฐานที่ใช้กำ�หนดรูปแบบและโครงสร้างข้อมูลอุทกศาสตร์ เพื่อความสะดวกในการถ่ายโอน
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ข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆ ที่จำ�เป็นต้องใช้ข้อมูลอุทกศาสตร์ร่วมกันในการทำ�งาน เช่น ระหว่างหน่วยงานอุทกศาสตร์
ด้วยกัน ระหว่างหน่วยงานอุทกศาสตร์กับ RENC และระหว่าง RENC กับผู้ผลิต ECDIS เป็นต้น  

ภาพที่ ๓-๕ ภาพหน้าปก IHO S-57

เนื้อหาของ IHO S-57 แบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วนคือ กล่าวนำ�ทั่วไปเกี่ยวกับ IHO S-57 รวมทั้งส่วนอ้างอิงและ
คำ�นิยาม คำ�อธิบายเชิงทฤษฎีของแบบจำ�ลองข้อมูล และคำ�อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล

ภาพที่ ๓-๖ สารบัญแสดงหัวข้อสำ�คัญของ IHO S-57

นอกจากนั้นมาตรฐาน S-57 นี้ ยังประกอบด้วยรายการวัตถุ (IHO Object Catalogue) และรายละเอียด
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ENC (Product Specification) พร้อมด้วยรายละเอียดย่อยอื่นๆ วัตถุต่างๆ ตามที่กำ�หนด
ใน IHO S-57 นั้น สามารถจัดแบ่งกลุ่มออกได้เป็น ๔ ประเภท ดังนี้
๑) วัตถุภูมิศาสตร์ (Geo Object) หมายถึงวัตถุต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนพื้นโลกจริง และจะถูกนำ�มาสร้าง
และแสดงบน ENC

๓-๔
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ภาพที่ ๓-๗ ภาพของวัตถุภูมิศาสตร์ตามที่กำ�หนดใน IHO S-57

๒) วัตถุเพื่อการอรรถาธิบาย (Meta Object) เป็นวัตถุที่สร้างขึ้นเพื่อการอธิบายวัตถุอื่น โดยจะทำ�การ
สร้างเป็นพื้นที่คลุมบางส่วนหรือทั้งหมดของเซลล์ ที่มีวัตถุที่มีคุณลักษณะร่วมกัน ตัวอย่างของวัตถุประเภทนี้ เช่น CATZOC (Category zone of confidence) ใช้เพื่อลดความซ้ำ�ซ้อนของคุณลักษณะของวัตถุต่างๆ โดยมีประเภทของวัตถุ
เพื่อการอรรถาธิบายที่บังคับให้ต้องสร้างบน ENC จำ�นวน ๓ อย่าง ดังนี้  
๒.๑) M_COVR: ใช้อธิบายการครอบคลุมพื้นที่ของเซลล์

ภาพที่ ๓-๘ ภาพวัตถุที่ใช้อธิบายการครอบคลุมพื้นที่ของเซลล์

๒.๒) M_QUAL: ใช้อธิบายคุณภาพของข้อมูลบน ENC

ภาพที่ ๓-๙ ภาพวัตถุที่ใช้อธิบายคุณภาพของข้อมูลบน ENC

๒.๓) M_NSYS: ใช้อธิบายระบบเครื่องหมายช่วยการเดินเรือที่ใช้

ภาพที่ ๓-๑๐ ภาพวัตถุที่ใช้อธิบายระบบเครื่องหมายช่วยการเดินเรือที่ใช้

๓-๕
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๓) วัตถุแบบรวมกันเป็นกลุ่ม (Collection Object) เป็นวัตถุที่เกิดจากการรวมกันของวัตถุต่างๆ ซึ่งเมื่อยู่
แยกกันแล้ว จะทำ�ให้ไม่มีความหมายที่สมบูรณ์

ภาพที่ ๓-๑๑ ภาพวัตถุแบบรวมกันเป็นกลุ่ม

		
๔) วัตถุทางการสร้างแผนที่ (Cartographic Object) เป็นวัตถุที่ไม่ใช้ในการสร้าง ENC ตัวอย่างของ
วัตถุประเภทนี้ได้แก่ วงเข็มทิศ เส้นละติจูดและลองจิจูด เป็นต้น
อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำ�คัญสำ�หรับมาตรฐาน S-57 ก็คือการกำ�หนดแบ่งประเภทของวัตถุรูปลักษณ์ที่เป็นพื้นที่บน
ENC ออกเป็น ๒ กลุ่มหรือ polygon ดังนี้
๑) วัตถุรูปลักษณ์ที่เป็นพื้นที่กลุ่มที่ ๑ (GROUP 1 Polygon) วัตถุในกลุ่มนี้ โดยทั่วไปเรียกว่า ผิวของ
เปลือกโลก (Skin of the Earth) เป็นวัตถุกลุ่มที่จะมีความครอบคลุมพื้นที่ของเซลล์ของ ENC ทั้งหมด โดยไม่มีการทับ
ซ้อนกัน วัตถุกลุ่มนี้มี ๗ ประเภท ดังนี้
- DEPARE หรือ Depth Area
คือพื้นที่ความลึก
- DRGARE หรือ Dredged Area
คือพื้นที่ขุดลอก
- FLODOC หรือ Floating Dock
คืออู่ลอย
- HULKES หรือ Hulks 		
คือเรือที่จอดประจำ�ที่
- LNDARE หรือ Land Area
คือพื้นที่บก
- PONTON หรือ Pontoon
คือโป๊ะเทียบเรือ
- UNSARE หรือ Unsurvey Area
คือพื้นที่ยังไม่ได้สำ�รวจ

ภาพที่ ๓-๑๒ ภาพแสดง Polygon group 1

๓-๖
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๒) วัตถุรูปลักษณ์ที่เป็นพื้นที่กลุ่มที่ ๒ (GROUP 2 Polygon) เป็นวัตถุกลุ่มที่สามารถทับซ้อนกับวัตถุ
ในกลุ่มที่ ๑ และสามารถทับซ้อนกันได้ วัตถุในกลุ่มนี้คือวัตถุรูปลักษณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่วัตถุรูปลักษณ์ในกลุ่มที่ ๑ ที่มีอยู่ ๗
ประเภทตามที่กล่าวแล้วข้างต้นนั่นเอง

ภาพที่ ๓-๑๓ ภาพแสดง Polygon group 2

๓.๑.๓ มาตรฐานการกำ�หนดรหัสผู้สร้างแผนที่ ENC (IHO S-62 List of Data Producer Codes)
มาตรฐานนี้เดิมอยู่ใน Annex A ของ IHO Codes for Producing Agencies  ใน S-57 แต่ด้วยสาเหตุที่
รายละเอียดในส่วนนี้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ่อยครั้งมากกว่าตัวมาตรฐาน S-57 ต่อมาจึงได้มีการพิมพ์แยกออกจาก
S-57 และเปลี่ยนชื่อเป็นมาตรฐาน S-62 “ENC Producer Codes”
เนื้อหาของ S-62 ประกอบด้วยรหัสของผู้ผลิต ENC ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน คือ
- ส่วนที่ ๑ เป็นรหัสของผู้ผลิต ENC ที่เป็นสมาชิกของ IHO
- ส่วนที่ ๒ เป็นรหัสของรัฐอื่นที่ไม่ใช่สมาชิก IHO
- ส่วนที่ ๓ เป็นรหัสของหน่วยงาน องค์กรหรือผู้ผลิต ENC รวมทั้งที่เป็นหน่วยงานเอกชนที่ทำ�การผลิต
ENC ด้วย

๓-๗
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ภาพที่ ๓-๑๔ ภาพหน้าปก IHO S-62
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ตารางที่ ๓-๑ แสดงการกำ�หนดรหัสผู้ผลิต ENC ของ IHO S-62

๓-๙
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๓.๑.๔ มาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของ ENC (IHO S-58 Recommended ENC Validation
Checks)
มาตรฐาน S-58 เป็นมาตรฐานที่กำ�หนดรายการตรวจสอบ ENC ที่ผู้ผลิตเครื่องมือตรวจสอบ ENC จะต้องจัด
ทำ�ไว้ในโปรแกรมตรวจสอบ ENC ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวนี้หน่วยงานอุทกศาสตร์ของแต่ประเทศ จะใช้ในการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของ ENC เพื่อให้มั่นใจว่า ENC ที่สร้างขึ้นมานั้นถูกต้องตามมาตรฐาน S-57 ตามอนุผนวก B1 ว่าด้วย
ข้อกำ�หนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์    แต่เดิมมาตรฐาน S-58 นี้ เป็นอนุผนวก B1 ของผนวก C ของมาตรฐาน S-57
Edition 3.1

ภาพที่ ๓-๑๕ ภาพหน้าปก IHO S-58

S-58 แบ่งการตรวจสอบ ENC ออกเป็น ๕ ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้
๑) ตรวจสอบส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลตาม S-57 (Checks relating to S-57 Data Structure)
๒) ตรวจสอบส่วนที่เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ ENC ตาม S-57 (Checks relating to
ENC Product Specification)
๓) ตรวจสอบส่วนที่เกี่ยวกับ ECDIS (Checks relating to ECDIS)
๔) ตรวจสอบส่วนที่เกี่ยวกับการใช้รายการวัตถุสำ�หรับ ENC (Checks relating to Use of Object
Catalogue for ENC)
๕) ตรวจสอบส่วนที่เกี่ยวกับค่ารายละเอียดคุณลักษณะที่ใช้ได้สำ�หรับวัตถุพิเศษบางกลุ่ม (Checks relating
to allowable attribute values for particular object classes)
๓.๑.๕ มาตรฐานการเข้ารหัสแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (IHO S-63  IHO Data Protection Scheme)
ปัจจุบัน อศ. ได้ให้บริการ ENC ที่ผ่านการเข้ารหัสข้อมูลแผนที่ตามมาตรฐาน S-63 โดยใช้โปรแกรม “ENC
Encryptor” ของบริษัท 7’Cs
มาตรฐาน S-63 เป็นมาตรฐานสากลในการป้องกันข้อมูล ENC เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๔๕
โดยมีจุดประสงค์หลักในการป้องกันข้อมูล ENC ๓ ประการ ดังนี้
		๑) การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ (Piracy Protection)  มีจุดมุ่งหมายประการแรกคือเพื่อป้องกัน
การละเมิดลิขสิทธิ์คัดลอก หรือทำ�ซ้ำ�ข้อมูล ENC

๓-๑๐
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		๒) การกำ�หนดสิทธิ์การใช้งาน ENC (Selective Access) มีจุดมุ่งหมายเพื่อจำ�กัดการเข้าถึงข้อมูล ENC
ของผู้ใช้งาน ENC หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นการกำ�หนดสิทธิ์การใช้งานสำ�หรับผู้ใช้งาน ENC ให้สามารถใช้งานได้
เฉพาะเซลล์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
		๓) การยืนยันความถูกต้องและแหล่งที่มาของ ENC (Authentication) มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะรับประกัน
ว่า ENC เป็นข้อมูลที่ถูกสร้างโดยหน่วยงานอุทกศาสตร์ของแต่ละชาติ    โดยใช้ลายเซ็นดิจิตอล (Digital Signature)
เป็นเครื่องมือในการดำ�เนินการยืนยันว่าข้อมูล ENC ผลิตจากหน่วยงานอุทกศาสตร์ ซึ่งไม่ได้ถูกทำ�การเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเนื้อข้อมูลของ ENC แต่อย่างใด ในส่วนของการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การคัดลอก การทำ�สำ�เนาซ้ำ� 
และการจำ�กัดการเข้าถึงข้อมูล ENC ของผู้ใช้นั้นใช้การเข้ารหัส ENC เป็นเครื่องมือในการดำ�เนินการ ซึ่งขั้นตอนหลักๆ
ก็คือ เมื่อลูกค้าสั่งซื้อ ENC ผู้ให้บริการ ENC หรือเรียกว่า Data Server จะเข้ารหัส ENC และส่งมอบให้ลูกค้า เมื่อ
ลูกค้าได้รับ ENC ก็จะนำ�ไปติดตั้งบนระบบ ECDIS ซึ่งจะต้องถอดรหัส ENC (decrypt) ก่อนที่ระบบ ECDIS จะ
บันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ ENC ของระบบ (System ENC : SENC) สำ�หรับรายละเอียดการเข้ารหัส ENC จะได้
กล่าวต่อไปในหัวข้อ ๓.๓.๔

ภาพที่ ๓-๑๖ แสดงขั้นตอนหลักในการสร้าง ENC ตาม IHO S - 65

๓.๑.๖ มาตรฐานคำ�แนะนำ�การบำ�รุงรักษาและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (IHO S - 65 Production,
Maintenance and Distribution Guidance)
S-65 เป็นมาตรฐานที่แนะนำ�ขั้นตอนการสร้าง การบำ�รุงรักษา และการให้บริการ ENC แก่หน่วยงานอุทกศาสตร์
โดยภาพรวม S-65 จึงถือเป็นสิ่งอ้างอิงและสิ่งอำ�นวยความสะดวกในการสร้าง ENC ของหน่วยงานอุทกศาสตร์
S–65 แบ่งขั้นตอนการสร้าง ENC ไว้ ๑๐ ขั้นตอน ดังนี้ (ภาพที่ ๓-๑๖)

๓-๑๑
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		๑) ขั้นการออกแบบกระบวนการสร้าง ENC (Design Production Process)
			๑.๑) การออกแบบกระบวนการสร้าง ENC
เป็นการกำ�หนดประเภทและแหล่งที่มาของข้อมูลที่จะนำ�มาประกอบการสร้าง ENC  โดยข้อมูลที่
จะนำ�มาสร้าง ENC อาจมาจากข้อมูลแผนที่สำ�รวจ ข้อมูลจากฐานข้อมูลแผนที่โดยตรง  ข้อมูลแผนที่เดินเรือกระดาษเดิม
ทีม่ ีอยู่ เป็นต้น แล้วนำ�มาเข้ารหัส (encoding) และต้องคำ�นึงถึงการควบคุมคุณภาพตามระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ที่ต้องออกแบบให้สอดคล้องกับกระบวนการสร้างต้นฉบับ ENC ที่ได้มีการกำ�หนดไว้แล้ว
หลังจากกำ�หนดแหล่งที่มาของข้อมูลที่จะนำ�มาประกอบระวาง ENC แล้ว ก็ทำ�การออกแบบ
กระบวนการ การควบคุมกระบวนการ และยังต้องพิจารณาว่าในการประกอบระวาง จะดำ�เนินการด้วยทรัพยากร
ภายในหน่วย หรือให้หน่วยงานอื่นดำ�เนินการประกอบระวาง ENC แทน  และมีปัจจัยอื่นที่ต้องพิจารณา ประกอบด้วย
จำ�นวนเซลล์ที่ต้องดำ�เนินการสร้าง  กรอบเวลาที่กำ�หนด กำ�ลังพล เทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่มีอยู่ และงบประมาณ
ที่ใช้ในการดำ�เนินการ
ปัจจัยการพิจารณาเหล่านี้ล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เช่น การดำ�เนินการประกอบระวางด้วย
กำ�ลังพลภายในหน่วยจะใช้ระยะเวลานาน ต้องการเวลาในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การเริ่มต้นอาจต้องใช้เจ้าหน้าที่
จำ�นวนมากในการประกอบระวาง หลังจากประกอบระวางต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จะใช้กำ�ลังพลจำ�นวนน้อยลงในขั้น
ของการบำ�รุงรักษาฐานข้อมูล ENC   อย่างไรก็ตามการดำ�เนินการประกอบระวาง ENC ด้วยกำ�ลังพลของหน่วยงาน
อุทกศาสตร์ จะมีความยืดหยุ่นมากกว่า เพราะสามารถปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพการทำ�งานและ
ทรัพยากร รวมทั้งข้อจำ�กัดต่างๆ ได้มากกว่าการมอบหมายให้หน่วยงานอื่นดำ�เนินการประกอบระวาง ENC แทน
สิ่งที่ต้องพิจารณาในลำ�ดับต่อไปคือ การดำ�เนินการภายหลังจากการประกอบระวาง ENC เช่น
การบำ�รุงรักษาข้อมูล ENC การจัดทำ�ข้อมูลเพื่อการปรับปรุง ENC และการให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สอดคล้องกับการให้บริการแผนที่เดินเรือกระดาษที่ให้บริการอยู่
			๑.๒) ระบบการประกันคุณภาพ
ตามหลักการของ IHO WEND principles กล่าวว่าระบบการบริหารจัดการคุณภาพควรได้รับการ
พิจารณา เพื่อประกันว่าการให้บริการ ENC จะมีคุณภาพสูง   และเมื่อมีระบบแล้วควรได้รับการรับรองจากองค์กรที่
เกี่ยวข้องที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งปกติจะได้แก่ ISO 9001:2000  นอกจากนั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ IMO
และ IHO ที่เกี่ยวข้อง
ในการสร้าง ENC จำ�เป็นต้องมีการควบคุม และประกันคุณภาพในภาพรวมโดยมีขั้นตอนหลักใน
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพที่เกี่ยวข้อง ๒ ขั้นตอน ประกอบด้วย
- การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นการตรวจสอบที่กำ�หนดขึ้น เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของ ENC ที่ผ่านกระบวนการสร้างเรียบร้อยแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และถูกต้องตามข้อบังคับต่างๆ
- การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เป็นกระบวนการในภาพรวมโดยทั่วไปที่
กำ�หนดขึ้น เพื่อควบคุมคุณภาพของกระบวนการต่างๆ ให้สามารถสร้าง ENC ที่มีความถูกต้อง และปราศจากข้อ
ผิดพลาดใดๆ ทั้งสิ้น
		๒) ขั้นการกำ�หนดความต้องการในการสร้าง ENC ประกอบด้วย
			๒.๑) การรวบรวมและกำ�หนดความต้องการ
ในขณะที่ชาติต่างๆ มีหน้าที่สร้าง ENC ในเขตน่านน้ำ�ของตน ในด้านการให้บริการแก่ชาวเรือ
ควรเป็นการให้บริการในภาพรวม ผ่านการทำ�งานร่วมกันของคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ระดับภูมิภาค (Regional
Hydrographic Commission : RHC) หรือเทียบเท่า   เนื่องจากการทำ�งานร่วมกันในการให้บริการข้อมูลของภูมิภาค
จะช่วยให้ ENC มาตราส่วนเล็กมีความครอบคลุมได้เร็วยิ่งขึ้น และบรรลุถึงข้อตกลงในการแบ่งขอบเขตเซลล์ของ ENC
ระหว่างชาติต่างๆ ที่มีเซลล์ต่อกันหรือทับซ้อนกัน โดยทั่วไปแล้ว WEND Task Group ได้แนะนำ�ให้คณะกรรมาธิการ
อุทกศาสตร์ระดับภูมิภาคดำ�เนินการระบุเส้นทางเดินเรือหลัก และท่าเรือสำ�คัญภายในภูมิภาค เพื่อที่จะกำ�หนดการ
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ครอบคลุมของ ENC ให้มีเต็มเส้นทางเดินเรือและท่าเรือสำ�คัญ หลังจากนั้นรัฐต่างๆ ก็จะต้องเร่งดำ�เนินการสร้าง ENC
ตามขอบเขตเซลล์ที่อยู่ในน่านน้ำ�ของตน หรือที่ตนรับผิดชอบต่อไป
ทัง้ นี้ ENC ทุกเซลล์ควรสร้างบนพื้นฐานโดยเทียบเคียงจากขอบเขตของ INT Chart และรัฐ
ผู้สร้าง ENC เหล่านี้ ควรเป็นรัฐเดียวกันกับรัฐที่ดำ�เนินการสร้าง INT Chart อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการแสดงผล
ENC บน ECDIS  ต้องแสดงผลได้อย่างถูกต้อง และจากคุณลักษณะ ENC ที่มีย่านการใช้งานเดียวกัน ENC เซลล์
ต่างๆ นั้นจะต้องไม่มีการทับซ้อนกันกับเซลล์อื่นในย่านการใช้งานเดียวกัน
ยิ่งไปกว่านั้น การจะบรรลุถึงข้อตกลงในการแบ่งขอบเขตเซลล์ของ ENC ระหว่างรัฐต่อรัฐ
การกำ�หนดคุณสมบัติของการแสดงผลข้อมูลตามย่านการใช้งานของ ENC หรือที่เรียกว่า Scale MINimum : SCAMIN  
ช่วงของเส้นชั้นความลึกเท่าและอื่นๆ ควรจะต้องสอดคล้องกันในภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลให้การแสดงผลของ ENC ของรัฐ
ต่างๆ ในภูมิภาคเป็นไปอย่างสอดคล้องต่อเนื่องกัน ซึ่งการดำ�เนินการต่างๆ ที่กล่าวนี้จำ�เป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกชาติที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน
			๒.๒) กำ�หนดแผนการสร้าง ENC
โดยพิจารณาจากขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ในบริเวณที่จะนำ�ข้อมูลมาใช้ประกอบระวาง ENC และ
ทำ�การกำ�หนดย่านการใช้งานของ ENC ในพื้นที่นั้น ว่าควรจะประกอบด้วยย่านการใช้งานใดบ้าง และเป็นจำ�นวนเท่าใด
และมีลำ�ดับความเร่งด่วนในการสร้าง ENC ตามย่านการใช้งานอย่างไร เช่น อาจกำ�หนดแผนการสร้าง ENC ย่านการ
ใช้งานเพื่อการเทียบท่า (Berthing)  หรือย่านการใช้งานบริเวณท่าเรือ (Harbour) ที่มีมาตราส่วนใหญ่ก่อน เป็นต้น
บางครั้งแผนการสร้าง ENC ขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบอื่น เช่น เหตุผลและจุดประสงค์ในการสร้าง
ENC ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเพื่อสนับสนุนการป้องกันประเทศหรือสนับสนุนความปลอดภัยในการเดินเรือตามอนุสัญญา
สากล เช่น SOLAS เป็นต้น หรืออาจกำ�หนดแผนการสร้าง ENC โดยพิจารณาจากลำ�ดับความสำ�คัญของท่าเรือบน
เส้นทางการจราจรทางทะเลที่สำ�คัญ โดยพิจารณาบนพื้นฐานของปริมาณสินค้า และจำ�นวนผู้โดยสารที่ผ่านท่าเรือหรือ
เส้นทางเดินเรือนั้น ปัจจัยหนึ่งที่เป็นไปได้ที่มีผลต่อการกำ�หนดแผนการสร้าง ENC คือ การประสานความร่วมมือกัน
ระหว่างประเทศที่มีเขตแดนทางทะเลร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้าง ENC ที่เพิ่มความครอบคลุมและความต่อเนื่อง
ของ ENC บริเวณเขตแดนทางทะเลที่ต่อเนื่องกัน
สิ่งอื่นที่ต้องนำ�มาพิจารณา อาทิเช่น ขอบเขตของเซลล์ ENC ซึ่งอาจจะมีขอบเขตเหมือนหรือ
เท่ากับแผนที่เดินเรือกระดาษ  โดยมีรูปร่างของเซลล์เป็นรูปเหลี่ยมที่มีมุมเป็นมุมฉาก ขนาดของขอบเขตเท่าใดก็ได้ แต่
จำ�กัดที่ขนาดของเซลล์ต้องไม่เกิน ๕ เมกะไบต์ (MB) และต้องไม่เล็กจนเกินไป เพราะจะทำ�ให้มีจำ�นวนเซลล์ของ ENC
มากจนเกินพอดี   สิ่งต่อไปที่ต้องพิจารณาคือมาตราส่วนตามย่านการใช้งานต่างๆ ที่กำ�หนดไว้ใน S-57 ในส่วนที่เกี่ยว
กับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Product specification) จำ�นวน ๖ ย่านการใช้งาน ดังนี้
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ตารางที่ ๓-๒ แสดงมาตราส่วนตามย่านการใช้งานของ ENC

			มีขอ้ สังเกตว่าย่านการใช้งานของ ENC ถูกกำ�หนดให้มคี วามสอดคล้องกับวงระยะต่างๆ   ของวง
ระยะเรดาร์ และไม่ได้ก�ำ หนดขอบเขตของมาตราส่วนสูงสุดหรือต่�ำ สุดมาให้ หากมีการสร้าง ENC จากแผนที่
เดินเรือกระดาษ   ควรพิจารณาสร้าง ENC ให้มมี าตราส่วนใหญ่กว่า โดยเทียบเคียงกับมาตราส่วนตามย่าน
การใช้งานทีก่ �ำ หนดข้างต้น เช่น หากจะสร้าง ENC จากแผนทีเ่ ดินเรือกระดาษ มาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐
ENC ควรมีมาตราส่วนโดยประมาณ ๑:๒๒,๐๐๐ ซึง่ จะเทียบเท่ากับวงระยะของเรดาร์ท่ี ๑.๕ ไมล์ทะเล เป็นต้น  แต่
ถ้าแผนทีห่ รือข้อมูลทีจ่ ะนำ�มาสร้าง ENC มีขนาดทีใ่ หญ่กว่า ๑:๔,๐๐๐ หรือ เล็กกว่า ๑:๓,๐๐๐,๐๐๐ ก็ให้สร้าง ENC ตาม
มาตราส่วนทีใ่ หญ่กว่า หรือเล็กกว่านัน้ ได้ตามต้องการ
		๓) ขั้นการจัดหาระบบการสร้าง ENC
			๓.๑) การรวบรวมและระบุความต้องการ
เป็นการรวบรวมและกำ�หนดขนาดและความสามารถของระบบการสร้าง ENC รวมทั้งจำ�นวนของ
ข้อมูลที่จะต้องนำ�มาสร้าง ENC โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการสร้าง ENC ที่ได้กำ�หนดไว้แล้วในขั้นตอนที่ ๒ หลังจากนั้นจึง
กำ�หนดความต้องการโปรแกรมที่ต้องการนำ�มาใช้ในการสร้าง ENC ซึ่งมีอยู่ ๒ ประเภท คือ
- โปรแกรมสร้าง ENC ที่ใช้ในการสร้างและบำ�รุงรักษาฐานข้อมูล ENC ที่ประกอบด้วย
วัตถุรูปลักษณ์ ข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย ค่าของข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย ในรูปแบบที่เป็นไปตามมาตรฐานการถ่ายโอนข้อมูล
อุทกศาสตร์ในรูปแบบดิจิตอล (S-57)  ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ENC ด้วย
- โปรแกรมสร้าง ENC ที่สร้างไฟล์ข้อมูลที่เป็นเอกเทศ ในลักษณะของแฟลตไฟล์ (Flat file)
ซึ่งก็คือไฟล์ข้อมูลที่ประกอบด้วย ตัวอักษรธรรมดา ตัวอักษรผสม หรือข้อมูลที่เป็นข้อมูลเลขฐานสอง ที่ทำ�การบันทึกหนึ่งชุด
ข้อมูลต่อหนึ่งบรรทัด และในแต่ละประเภทของข้อมูลในไฟล์จะถูกแบ่งด้วยตัวแบ่ง หรือที่เรียกว่า Delimiter เช่น เครื่องหมาย
จุลภาค (,) โปรแกรมในลักษณะนี้จะสร้างแฟลตไฟล์ ที่แต่ละไฟล์จะสร้าง ENC ระวางเดียวขึ้นมาเท่านั้น
เมื่อระบุความต้องการต่างๆ ได้แล้ว ขั้นต่อไปคือ การกำ�หนดความต้องการในการจัดหา
โปรแกรมที่จะใช้สร้าง ENC ตามต้องการของหน่วยงาน ทั้งนี้จะต้องกำ�หนดความต้องการให้ชัดเจนครอบคลุมทั้งเรื่อง
ความต้องการที่สำ�คัญของผู้ใช้ระบบการสร้างแผนที่  ความสามารถของระบบ จำ�นวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะนำ�มา

๓-๑๔

ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ ครบรอบ ๙๔ ปี

ใช้ในการสร้าง ENC การดูแลและการสนับสนุนหรือการบริการหลังการขาย ตลอดจนการเชื่อมต่อกับระบบการสร้าง
แผนที่ที่มีใช้งานอยู่เดิม นอกจากนั้นในสัญญาควรรวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ โปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืออาจระบุ
เฉพาะโปรแกรมที่จะนำ�มาใช้ติดตั้งบนระบบการสร้างแผนที่ที่ใช้งานอยู่เดิมเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ใช้
งานระบบ
			๓.๒) เชิญชวนบริษัทผู้ผลิต
เชิญบริษัทผู้ผลิตโปรแกรมสร้าง ENC เพื่อประเมิน และระบุความสามารถที่เป็นไปได้ รวมทั้ง
สอดคล้องกับความต้องการ   โดยแจ้งความต้องการเบื้องต้นให้บริษัทผู้ผลิตโปรแกรมทราบ จากนั้นบริษัทฯ จะดำ�เนิน
การประเมินความเป็นไปได้ตามความต้องการที่กำ�หนดในหนังสือเชิญชวน และขั้นตอนสุดท้ายคือการตัดสินใจเลือก
บริษัทผู้ผลิตโปรแกรมสร้าง ENC ของผู้จัดหาระบบ
๓.๓) การติดตั้งและทดสอบระบบการสร้าง ENC
ก่อนการตรวจรับระบบการสร้าง ENC ต้องแน่ใจว่าระบบย่อยต่างๆ สามารถทำ�งานได้ตามความ
ต้องการที่ระบุไว้สัญญา และทดลองให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดเสียก่อน
๓.๔) ทดลองใช้ระบบ
เป็นขั้นตอนหลังจากที่ผู้ขายได้สาธิตการทำ�งานของระบบ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่ผู้ใช้กำ�หนด
เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถรับระบบและส่งมอบเพื่อการทำ�งานจริงได้
		๔) ขั้นการฝึกหัดอบรมเจ้าหน้าที่
			๔.๑) ระดับของการปฏิบัติงาน
การทำ�งานในแต่ละระดับของเจ้าหน้าจะต้องถูกกำ�หนดก่อนการสร้าง ENC เซลส์ใหม่ และการ
บำ�รุงรักษา ENC ตามที่ได้วางแผนไว้แล้ว เพื่อให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของการสร้าง ENC เพื่อความสะดวก
ในการวางแผนการสร้าง ENC จึงได้ใช้ตัวอย่างของการกำ�หนดกรอบเวลาโดยประมาณในการสร้างและบำ�รุงรักษา
ENC นับตั้งแต่การเตรียมข้อมูลประกอบระวาง จนกระทั่งถึงขั้นการเผยแพร่และให้บริการENC ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย
โดยคำ�แนะนำ�เหล่านี้ได้กำ�หนดขึ้นในกรณีของการสร้าง ENC จากแผนที่เดินเรือกระดาษ รวมถึงการปรับปรุง ENC
นั้นตามข้อมูลประกาศชาวเรือ ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่เดินเรือกระดาษระวางนั้น ดังนี้
- การสร้าง ENC เซลล์ใหม่ โดยปกติใช้เวลาในการสร้างประมาณ ๕ สัปดาห์ ซึ่งเทียบ
เท่ากับเวลาที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรือกระดาษ ดังนั้นการสร้าง ENC บรรณาธิกรใหม่ ก็ควรต้อง
ใช้เวลาประมาณ ๕ สัปดาห์เช่นเดียวกัน
- การสร้างข้อมูลเพื่อการปรับปรุง ENC ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมงต่อการสร้างข้อมูล
หนึ่งครั้ง
เมื่อพิจารณากรอบเวลาข้างต้นกับข้อมูลจริงที่ได้จากหน่วยหน่วยอุทกศาสตร์อื่นๆ อาจจะมี
ข้อแตกต่างกันค่อนข้างมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของบริเวณพื้นที่ที่นำ�มาสร้าง ENC ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่
จะนำ�มาประกอบระวาง  ขั้นตอนการ Verification, Validation รวมทั้งประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ทำ�การสร้าง ENC
นั้นด้วย
ตัวอย่างการประกอบระวาง ENC ของประเทศออสเตรเลียพบว่า หากทำ�การสร้าง ENC
จากข้อมูลสำ�รวจทางอุทกศาสตร์ ซึ่งข้อมูลมีความละเอียดและซับซ้อนมาก แทนที่จะทำ�การสร้างจากแผนที่เดินเรือ
กระดาษที่มีอยู่ จำ�เป็นต้องใช้เวลาในการสร้างมากกว่ากรอบเวลาที่แนะนำ�ข้างต้น   ทั้งนี้เนื่องจากจำ�นวนระวางของ
แผนที่เดินเรืออื่นที่เกี่ยวข้อง ความกว้างใหญ่ของพื้นที่ที่สร้าง ENC ระยะห่างของเส้นความลึกเท่า และความซับซ้อน
ของสภาพพื้นที่ เช่น ENC ขนาดหนึ่งตารางองศา ในบริเวณ Great Barrier Reef    ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ท้องทะเลมีความ
ซับซ้อนมาก เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการสำ�รวจ ที่แสดงเส้นความลึกเท่าทุกหนึ่งเมตรแล้ว การจะสร้าง ENC ย่านการ
ใช้งานเข้าสู่ท่าเรือ (Approach band) จะใช้เวลาในการสร้างต้นฉบับรวมเวลาที่ใช้ในขั้นตอนของการตรวจสอบ Verification
และ validation ประมาณ ๒๖ สัปดาห์ และขนาดของเซลล์เหล่านี้หลังจากทำ�  optimization และคัดเลือกเลขความ
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ลึกน้ำ�แล้ว จะมีขนาดใกล้เคียง ๕ เมกะไบต์ ซึ่งเป็นขนาดสูงสุดสำ�หรับ ENC หนึ่งเซลล์
			๔.๒) กำ�หนดระดับทักษะของการสร้าง ENC
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อสร้าง ENC นั้น ขึ้นอยู่กับระดับความรู้ของเจ้าหน้าที่ว่าเคยผ่านการ
อบรมมาก่อน หรือคุ้นเคยกับการสร้างแผนที่มาก่อน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ที่ไม่ผ่านการอบรมและปฏิบัติการสร้าง
แผนที่มาก่อน การวิเคราะห์ทักษะและความต้องการในการฝึกอบรม จะต้องทำ�เพื่อเตรียมความรู้และทักษะที่ต้องใช้
สำ�หรับเจ้าหน้าที่ ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทคู่สัญญาที่ให้บริการโปรแกรมสร้าง ENC จะเป็นผู้ดำ�เนินการ ทั้งในเรื่องความ
รู้เกี่ยวกับการสร้าง ENC คำ�แนะนำ�  และความช่วยเหลือเพิ่มเติมอื่นๆ หัวข้อความรู้ที่อาจจะใช้ในการฝึกอบรมอาจ
ประกอบด้วย
- การฝึกการตระหนักรู้ในแผนที่เดินเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญลักษณ์ และเครื่องหมายที่
ใช้เพื่อการเดินเรือ
- การฝึกการตระหนักรู้ใน ENC และมาตรฐานการถ่ายโอนข้อมูลตามมาตรฐาน IHO S-57
- การฝึกอบรมขั้นตอนการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ ENC
- การฝึกอบรมขั้นความรู้ของระบบการสร้าง ENC ตามโปรแกรมที่จัดหาและติดตั้งเพื่อใช้งาน
- การฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแสดงผลของ ENC บน
ECDIS
			๔.๓) ระบุและกำ�หนดผู้ให้การฝึกอบรม
เมื่อหน่วยงานกำ�หนดความต้องการ และหัวข้อการฝึกอบรมได้แล้ว ปกติผู้ให้การอบรมระบบการ
สร้าง ENC นั้น จะเป็นบริษัทคู่สัญญาที่เป็นเจ้าของโปรแกรม โดยบริษัทจะดำ�เนินการติดตั้งโปรแกรม และให้การฝึก
อบรมตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ส่วนหัวข้อการอบรมเรื่องของการตระหนักรู้แผนที่เดินเรือ การตระหนักรู้ ENC และมาตรฐาน
S-57 นั้น อาจทำ�การอบรมโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ของหน่วยงานนั้นก็ได้ หรือไม่ก็อาจส่งบุคลากรของหน่วยไปเข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรสากลที่ระบุไว้ในเอกสาร IHO C-47, “Training Courses in Hydrographic and Nautical
Cartography”
		๕) ขั้นการเตรียมคุณลักษณะเฉพาะสำ�หรับการสร้าง ENC
			๕.๑) คุณลักษณะเฉพาะที่มีการพิมพ์เผยแพร่ไว้แล้ว
มาตรฐานการถ่ายโอนข้อมูลอุทกศาสตร์ในรูปแบบดิจิตอล (IHO S-57) กำ�หนดองค์ประกอบ
โครงสร้าง และรูปแบบข้อมูลของ ENC ซึ่งมีการกำ�หนดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ENC ไว้ในภาคผนวก B1
ของมาตรฐาน IHO S-57 ที่มีเอกสารแนบท้าย A (Appendix A) เป็นรายการบัญชีวัตถุ (Object Catalogue) และ
ตั้งแต่ผนวก A ถึงผนวก B1 (Annex A – B1) เป็นการใช้งานรายการบัญชีวัตถุ (Use of Object Catalogue :
UOC) ซึ่งกล่าวถึงการกำ�หนดการป้อนค่าให้กับวัตถุที่จะนำ�มาสร้าง ENC
มาตรฐาน S-57 นั้นถูกแก้ไข และปรับปรุงข้อมูลให้มีความชัดเจน โดยอาจใช้งานร่วมกับส่วน
แก้ไข ส่วนเพิ่มเติมที่จัดทำ�โดยคณะทำ�งานของ IHO TSMAD (Transfer Standard and Application development
Working Group) ที่รับผิดชอบในการปรับปรุง และพัฒนามาตรฐาน S-57 และยังเสนอรายงานในประเด็นของการ
กำ�หนดค่าวัตถุที่นำ�มาสร้าง ENC  รวบรวม และตอบคำ�ถามที่มีการถามบ่อยครั้งในประเด็นของการกำ�หนดค่าวัตถุใน
ENC สิ่งที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ IHO  
			๕.๒) คุณลักษณะเฉพาะของ Data Capture และคุณลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑ์ ENC
มาตรฐาน S-57 แม้จะมีความสมบูรณ์เข้าใจได้ง่าย แต่ยังคงมีบางประเด็นที่หน่วยงานอุทกศาสตร์
ต้องพิจารณาเอง เช่น เรื่ององค์ประกอบของ ENC ขอบเขตจำ�กัดของเซลล์ ENC และย่านการใช้งานที่จะกำ�หนดให้
ENC สำ�หรับข้อมูลประกอบเพิ่มเติมของการนำ�ข้อมูลมาสร้าง ENC ควรกำ�หนดขึ้นเพื่อความชัดเจนขององค์ประกอบ
และโครงสร้างของ ENC รวมทั้งต้องทำ�ความเข้าใจมาตรฐาน S-57 ในส่วนที่เกี่ยวกับคำ�แนะนำ�และข้อบังคับในการ
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กำ�หนดค่าวัตถุต่างๆ ที่ระบุไว้ นอกจากนั้นการสร้าง ENC ควรคำ�นึงถึงความต่อเนื่องของ ENC ที่ติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านเพื่อความครอบคลุมและต่อเนื่องของ ENC ด้วย
		๖) ขั้นการนำ�ข้อมูลมาสร้าง ENC เซลล์ใหม่
			๖.๑) การว่าจ้างจากหน่วยงานภายนอกสร้าง ENC
หากมีข้อสรุปว่าจะว่าจ้างหน่วยงานภายนอกให้ทำ�การสร้าง ENC ให้   หน่วยงานอุทกศาสตร์จะ
ต้องพิจารณาประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
- การกำ�หนดความต้องการในสัญญาให้เหมาะสม
- การตรวจสอบความสามารถของหน่วยงานที่ว่าจ้าง โดยรวมการตรวจการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001:2000 ด้วย
- ออกหนังสือเชิญชวน พร้อมส่งแผนที่ระวางตัวอย่าง เพื่อเป็นแบบมาตรฐานในการทำ�งาน
- ประเมินและพิจารณาคุณสมบัติของหน่วยงานที่จะว่าจ้าง
- การคัดเลือกผู้รับจ้างตามสัญญา
			๖.๒) การสร้าง ENC
ควรมีการเตรียมข้อมูลประกอบต่างๆ ที่ต้องใช้ในการสร้าง ENC ให้ครบถ้วน เช่น ถ้าจะทำ�การ
สร้างจากแผนที่เดินเรือกระดาษ ข้อมูลประกอบต้องมีไฟล์ราสเตอร์ ทำ�เนียบไฟและทุ่น ข้อมูลซ้อนทับอื่นๆ ที่จะทำ�ให้
การสร้าง ENC มีความสมบูรณ์และชัดเจน
		๗) ขั้นการต่อขอบและเส้นใน ENC ระหว่างเซลล์ต่างๆ
			๗.๑) กรณีข้อมูล ENC เป็นของหน่วยเอง
หลังจากสร้าง ENC เสร็จเป็นส่วนใหญ่แล้ว การต่อขอบและเส้นชั้นความลึกเป็นขั้นตอนที่สำ�คัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ENC เซลล์ที่ต่อเนื่องกัน และ ENC ที่มีย่านการใช้งานเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อ ENC จะได้เป็นไปตาม
หลักการอย่างสมบูรณ์ คือเป็นเนื้อเดียวกัน หรือไร้รอยต่อ
			๗.๒) กรณีข้อมูล ENC เป็นของประเทศหรือองค์กรอื่นหรือประเทศข้างเคียง
ในพื้นที่ที่มี ENC ที่มีขอบเขตเซลล์ทับซ้อนกัน ให้หน่วยงานอุทกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหาทางร่วมมือ
กันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนอกจากจะต้องร่วมมือกันเชื่อมต่อข้อมูลแล้ว ยังจะต้องพิจารณาประเด็นต่างๆ เพิ่ม
เติมด้วย อาทิเช่น มาตราส่วน  พื้นที่ทับช้อน
		๘) ขั้นการตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านการประกอบระวางแผนที่แล้ว
๘.๑) การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องในการกำ�หนดค่าให้
กับวัตถุต่างๆ เพื่อให้ ENC ที่สร้างขึ้นมา มีความครบถ้วนในเรื่ององค์ประกอบ ความถูกต้องตามมาตรฐาน S-57 และ
เอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องต่างๆ
๘.๒) Verification แผนที่ ENC จะต้องผ่านการตรวจความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่นำ�
มาสร้าง ENC โดยปกติจะอาศัยแบบฟอร์มในการตรวจสอบว่าได้ประกอบเซลล์ ENC ครบถ้วนและถูกต้อง ตามข้อมูล
ที่นำ�มาสร้างหรือไม่
๘.๓) การทำ� validation กระทำ�โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบความสมบูรณ์ของ ENC ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน S-57 รายละเอียดการตรวจสอบ ENC ขั้นต่ำ�ที่สุดได้กำ�หนดไว้ใน S-58
		๙) ขั้นการบำ�รุงรักษาข้อมูล ENC
			๙.๑) การตั้งกลไกสำ�หรับปรับปรุงข้อมูล ENC
ภายหลังจากสร้าง ENC เซลล์ใหม่เสร็จสิ้น เป็นหน้าที่ที่ตามมาทันที ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงข้อมูล
ENC เซลล์นั้นให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ และระบบการปรับปรุง ENC นี้ ควรจะต้องรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ เพื่อให้ข้อมูลสนองตอบต่อชาวเรือในประเด็นของความปลอดภัยในการเดินเรือ สำ�หรับ
กระบวนการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของแผนที่เดินเรือกระดาษนั้น มีกำ�หนดไว้ใน S-4 ส่วน B-600 โดยหลักการทั่วไป
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สำ�หรับการแก้ไขปรับปรุงแผนที่ทั้งแผนที่เดินเรือกระดาษและ ENC จะเหมือนกันในประเด็นที่ว่า ข้อมูลต้องมีความถูก
ต้องและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการแก้ไขแผนที่
			๙.๒) ประกาศชาวเรือ (การปรับปรุงข้อมูล)
ENC มีความจำ�เป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตามรายละเอียด
การแก้ไขแผนที่เดินเรือที่ปรากฏในประกาศชาวเรือหรือ ปชร. ประกอบด้วยประกาศชาวเรือเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
แผนที่ ประกาศชาวเรือชั่วคราว (Temporary) และประกาศชาวเรือล่วงหน้า (Preliminary) ซึ่งสามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้จาก S-4, หัวข้อ B-631, B-633 และ B-634; และ S-57 Appendix B.1, Annex A – Use of the
Object Catalogue for ENC, หัวข้อ 2.6
ทั้งนี้ข้อมูลที่จะต้องนำ�ไปแก้ไข ENC จะต้องเสร็จสิ้นภายในกำ�หนดเวลาที่แน่นอน และให้บริการ
ตามช่วงเวลาที่สม่ำ�เสมอ เนื้อข้อมูลเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูล ปชร.ที่นำ�ไปใช้ในการแก้ไขแผนที่เดินเรือกระดาษ และ
ต้องมีขนาดไม่เกิน ๕ กิโลไบต์ (5 KB) เนื่องจาก ECDIS มักไม่สามารถทำ�การติดตั้งและอ่านข้อมูลที่มีความจุมากๆ ได้
			๙.๓) บรรณาธิกรใหม่และส่วนแก้ไขแผนที่ (NM Block หรือ Chartlet or Patch)
แผนที่บรรณาธิกรใหม่ของแผนที่เดินเรือในพื้นที่เดียวกัน จะต้องนำ�ไปสร้าง ENC บรรณาธิกรใหม่
หรือนำ�ส่วนแก้ไขแผนที่เดินเรือในลักษณะของแผ่นปะไปผนวกใน ENC บรรณาธิกรใหม่หรือทำ�เป็นข้อมูลเพื่อการ
ปรับปรุงและแก้ไข ENC
			๙.๔) ENC ที่รวมการแก้ไขครั้งก่อน
			การรวมการแก้ไขครั้งก่อนไว้ใน ENC เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาหลายอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น
ปัญหาที่อาจจะเกิดกับผู้ใช้รายใหม่ที่ต้องทำ�การติดตั้งข้อมูลปรับปรุงแก้ไข ENC จำ�นวนมาก   ปัญหาการส่งข้อมูล
จำ�นวนมาก ปัญหาในระหว่างการติดตั้งข้อมูลเพื่อการปรับปรุง ENC เป็นต้น
ปกติการสร้าง ENC จะรวมการปรับปรุงครั้งก่อนไว้ด้วยแล้ว อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาปัจจัยอื่น
ประกอบด้วย เช่น ขนาดของข้อมูลสำ�หรับปรับปรุง ENC การออก ENC ในลักษณะนี้ ผู้ใช้งาน ENC เดิม ที่ทำ�การ
ปรับปรุง ENC จนทันสมัยจะไม่ได้รับผลกระทบ และไม่มีความจำ�เป็นที่จะต้องติดตั้ง ENC นี้ เพื่อใช้งานบน ECDIS
ของตน สำ�หรับผู้ใช้ ENC รายใหม่ก็จะไม่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เพราะ ENC ชนิดนี้ได้รวมการปรับปรุงและ
แก้ไขข้อมูลครั้งก่อนไว้ในเนื้อของ ENC แล้ว
			๙.๕) การให้บริการข้อมูล ENC ตามเวลาสามารถกระทำ�ได้
โดยการให้บริการผ่านแผ่นบันทึกข้อมูล ซีดีรอม หรือการบริการผ่านการสื่อสารดาวเทียม หรือ
ผ่านระบบโทรศัพท์
		๑๐) กระบวนการให้บริการ ENC
			๑๐.๑) กำ�หนดกลไกในการให้บริการ
กำ�หนดกลไกที่สามารถให้บริการ ENC ที่ทันสมัย พร้อมด้วยข้อมูลเพื่อการปรับปรุงและแก้ไข
ENC แก่ผู้ใช้บริการได้ อย่างรวดเร็วและตรงเวลา ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือนั่นเอง นอกจากนั้นยังต้อง
คำ�นึงถึงความสมบูรณ์ของข้อมูล และการป้องกันข้อมูลควบคู่กันไปด้วย โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน S-57 และ S-63
กลไกการให้บริการจะต้องสามารถให้บริการผู้ใช้งานรายเดิมให้สามารถเข้าถึงบริการข้อมูลเพื่อการ
ปรับปรุง ENC รวมทั้ง ENC ออกใหม่   ENC ที่รวมการแก้ไขครั้งก่อน  ข้อมูลสถานภาพ ENC ที่มีให้บริการ (เลข
บรรณาธิกร และจำ�นวนครั้งที่มีการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูล ENC) และข้อมูลการยกเลิก หรือ ENC ที่นำ�มาใช้แทนได้
อย่างเป็นปกติ
ช่องทางการให้บริการ อย่างน้อยที่สุดต้องให้บริการในรูปแบบของสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นซีดี
หรือการบริการผ่านระบบโทรคมนาคมบนบกและในทะเลได้ อย่างไรก็ตามการให้บริการข้อมูลสำ�หรับปรับปรุง ENC
เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ผู้ใช้จำ�เป็นต้องได้รับข้อมูลหรือทราบก่อนล่วงหน้า ผู้ให้บริการจึงควรพิจารณาหา
หรือกำ�หนดช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม เช่น อาจกำ�หนดให้มีการให้บริการข้อมูลสำ�หรับปรับปรุง ENC ทุกวัน
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พฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เป็นต้น ทั้งนี้อาจพิจารณานำ�ระบบปรับปรุง ENC ด้วย ECDIS เองโดยอัตโนมัติ (ผู้ใช้งาน
ECDIS ไม่ต้องดำ�เนินการใดๆ) มาใช้ด้วยก็ได้
ส่วนการให้บริการ ENC ตามคำ�แนะนำ�ของ IHO ก็คือให้หน่วยงานอุทกศศาสตร์ของประเทศ
สมาชิก ร่วมกันให้บริการ ENC ผ่านคณะกรรมาธิการ ENC ระดับภูมิภาค (RENC) ในลักษณะของเครือข่ายการให้
บริการ เพราะสามารถลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมได้ นอกจากนั้น RENC ยังจะทำ�หน้าที่ควบคุมและประกันคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน S-58 และทำ�การผสานเนื้อของ ENC ให้ด้วย ทำ�ให้ไม่เกิดการทับซ้อน หรือเกิดช่องว่างระหว่างเซลล์ของ
ENC ทั้งยังอำ�นวยความสะดวกในการทำ�การตลาดให้หน่วยงานที่ผลิต ENC ให้สามารถให้บริการ และทำ�การตลาดใน
ระดับนานาชาติได้
			๑๐.๒) การลงนามความร่วมมือ
เมื่อมีการกำ�หนดและยอมรับในกลไกการให้บริการ ENC โดยองค์กรภายนอก เช่น RENC จำ�เป็น
ต้องกำ�หนดสิทธิ์และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจน ด้วยการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
			๑๐.๓) รูปแบบของการให้บริการ
การให้บริการผ่าน RENC ไม่เป็นการบังคับให้หน่วยงานผู้ผลิต ENC จะต้องปฏิบัติตาม หากผู้ผลิต
ENC จะให้บริการด้วยตนเอง ก็จำ�เป็นที่จะต้องดำ�เนินการตรวจสอบและประกันคุณภาพ และทำ�การปกป้องข้อมูลด้วย
ตนเองตามมาตรฐานการเข้ารหัสป้องกันข้อมูล ENC (S-63)  นอกจากการให้บริการ ENC ในรูปแบบของ S-57 ยัง
มีทางเลือกในการให้บริการข้อมูลแบบ SENC (System ENC) เพื่อให้เหมาะกับ ECDIS ของผู้ผลิตต่างๆ  แต่ถ้าจะมี
การให้บริการแบบ SENC ก็จะต้องไม่กระทบต่อกลไกการให้บริการ ENC ที่มีอยู่
๓.๒  โปรแกรมที่ใช้สร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
กรมอุทกศาสตร์ใช้ชุดโปรแกรม CARIS ของบริษัท Universal System Ltd. (USL) ประเทศแคนาดา เป็น
โปรแกรมหลักในการสร้างแผนที่เดินเรือกระดาษและแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์หรือ ENC และใช้ชุดโปรแกรม 7’Cs
ENC Suite และ dKart Inspector เป็นโปรแกรมเสริมในบางขั้นตอนของการสร้าง ENC และด้วยคุณลักษณะเฉพาะ
ของโปรแกรม CARIS ในระยะแรกที่กรมอุทกศาสตร์จัดหา การจะสร้าง ENC จะต้องสร้างแผนที่เดินเรือกระดาษให้
เสร็จก่อน หลังจากนั้นจึงนำ�ไฟล์แผนที่เดินเรือกระดาษ ไปแปลงและสร้าง ENC ต่อไป โดยรวมโปรแกรมที่ใช้สร้าง
แผนที่เดินเรือกระดาษและ ENC ของกรมอุทกศาสตร์ มีดังนี้
โปรแกรมที่ใช้สร้างแผนที่เดินเรือกระดาษ
๑) โปรแกรม CARIS GIS
๒) โปรแกรม Suppress Sounding
๓) โปรแกรม CARIS DTM
โปรแกรมที่ใช้สร้าง ENC
๑) โปรแกรม CARIS HOM สำ�หรับใช้สร้าง ENC
๒) โปรแกรม 7’Cs ENC Suite สำ�หรับใช้สร้างและประกันคุณภาพ ENC
๓) โปรแกรม Dkart Inspector สำ�หรับใช้ประกันคุณภาพ ENC
๓.๓  กระบวนการสร้างและเตรียมแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเผยแพร่และให้บริการ
ตั้งแต่เริ่มสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์หรือ ENC จนกระทั่งเสร็จเรียบร้อย และพร้อมเผยแพร่และให้
บริการแก่ผู้ใช้ต่างๆ นั้น กรมอุทกศาสตร์มีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
๑) การสร้างต้นฉบับ (Production)   
๒) การตรวจสอบในสำ�นักงาน (Office Test)
  
๓) การตรวจสอบในทะเล (Sea Trial)   
๔) การเข้ารหัส (Encryption)
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ภาพที่ ๓-๑๗ แสดงขั้นตอนหลักในการสร้างและเตรียม ENC เพื่อการเผยแพร่และให้บริการของกรมอุทกศาสตร์

๓.๓.๑ การสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Production)
กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ เป็นหน่วยรับผิดชอบในการสร้างต้นฉบับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์หรือ
ENC ของกรมอุทกศาสตร์  มีขั้นตอนใหญ่ๆ ในการสร้าง ๒ ขั้นตอน ดังนี้
๑) นำ�ไฟล์ดิจิตอล (Digital Chart File) ของแผนที่เดินเรือกระดาษที่สร้างจาก CARIS GIS เข้าใน
CARIS HOM หรือ 7’Cs เพื่อสร้าง ENC

ภาพที่ ๓-๑๘ แสดงไฟล์ดิจิตอลของแผนที่เดินเรือกระดาษที่สร้างจาก CARIS GIS และนำ�เข้ามาใน CARIS HOM หรือ 7’Cs
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๒) ใส่รหัสหรือ Code ให้กับทุกข้อมูลหรือทุกวัตถุ (Object) ใน Digital Chart File ตาม IHO S-57
Ed.3.1 (IHO S-57 Transfer Standard for Digital Hydrographic Data)

ภาพที่ ๓-๑๙ แสดงการใส่รหัสให้กับวัตถุใน Digital Chart File ตาม IHO S-57

- เมื่อเสร็จแล้วจะได้ ENC ที่แสดงผลตาม IHO S-52 (IHO S-52 Specifications for Chart
content and display aspects of ECDIS) ได้

ภาพที่ ๓-๒๐ แสดง ENC ที่สร้างเสร็จ
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๓.๓.๒ การตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ในสำ�นักงาน
๑) ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของวัตถุต่างๆ ใน ENC โดยเปรียบเทียบกับแผนที่เดินเรือกระดาษที่เป็น
Background อยู่ใน CARIS HOM หรือ 7’Cs
- หากพบข้อบกพร่อง ต้องทำ�การแก้ไข

ภาพที่ ๓-๒๑ แสดงการซ้อนทับวัตถุต่างๆ บน ENC เปรียบเทียบกับแผนที่เดินเรือกระดาษ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน

			
- การตรวจในสำ�นักงานนี้ใช้โปรแกรม Dkart Inspector ในการตรวจ และตรวจตาม IHO S-58 (IHO
S-58 Recommended ENC Validation Checks)

ภาพที่ ๓-๒๒ แสดงการตรวจ ENC ในสำ�นักงานด้วยโปรแกรม Dkart Inspector
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๒) ตรวจสอบ ENC บน ECDIS ในสำ�นักงานด้วยเครื่อง “Kevin Huges” เช่น การ Load  การแสดงผลบน
หน้าจอ  การ Update ENC ด้วย e-NtM (ประกาศชาวเรืออิเล็กทรอนิกส์) เป็นต้น

ภาพที่ ๓-๒๓ แสดงการตรวจสอบ ENC บน ECDIS ในสำ�นักงานด้วยเครื่อง “Kevin Huges”

๓.๓.๓ การตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ในทะเล (Standard of Procedure for ENC
Sea Trial)
การตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์หรือ ENC ในทะเลเป็นการตรวจสอบคุณภาพ
(Quality Control : QC) และการประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) ขั้นสุดท้ายในการสร้าง ENC มี
ขั้นตอน ดังนี้
๑) นำ�  ENC ย่านเข้าสู่ท่าเรือ (Approach) และในท่าเรือ (Harbour) ไปตรวจสอบความถูกต้องเชิง
ตำ�แหน่งในทะเลของ Floating Point เช่น ทุ่นเครื่องหมายช่วยการเดินเรือต่างๆ
- อัตราผิดของ Floating Point ที่ยอมรับได้ คือไม่เกิน (๐.๖ x มาตราส่วนของ ENC) เช่น ENC
มีมาตราส่วน ๑:๔๕,๐๐๐ จะมีอัตราผิดได้ไม่เกิน ๒๗ เมตร (๐.๖ x ๔๕๐๐๐)

ภาพที่ ๓-๒๔ แสดงตัวอย่างของ Floating Point ที่ต้องทำ�การตรวจสอบความถูกต้องในทะเล
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ภาพที่ ๓-๒๕ แสดงตัวอย่างการตรวจสอบความถูกต้องของจุดคงที่

๒) ตรวจสอบความถูกต้องเชิงตำ�แหน่งของจุดคงที่ (Fixed Point) บนบกที่ชัดเจน เช่น หลักนำ�  ปลาย
สะพาน ปลายเบรคกันคลื่น เป็นต้น
- อัตราผิด ของ Fixed Point ที่ยอมรับได้ คือไม่เกิน ๐.๓ มม.ที่มาตราส่วนของ ENC (๐.๓ x
มาตราส่วนของ ENC) เช่น ENC มีมาตราส่วน ๑:๔๕,๐๐๐ จะมีอัตราผิดได้ไม่เกิน ๑๓.๕ เมตร (๐.๓ x ๔๕,๐๐๐)            
๓) การตรวจสอบค่าความลึกน้ำ�  คือ การตรวจสอบความถูกต้องของความลึกน้ำ�ที่ปรากฏบน ENC ว่ามี
ความถูกต้องมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับความลึกน้ำ�จริงหลังหักน้ำ�ลงหาระดับน้ำ�ลงต่ำ�สุดแล้ว
๓.๓.๔ การเข้ารหัสแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
ปัจจุบันกรมอุทกศาสตร์ได้ให้บริการ ENC ที่ผ่านการเข้ารหัสตามมาตรฐาน S-63   โดยใช้โปรแกรม “ENC
Encryptor” ของบริษัท 7’Cs
การเข้ารหัสเพื่อป้องกันข้อมูล ENC นั้น ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องในระบอบการป้องกันข้อมูล ENC ๔ ส่วน  
ดังนี้
๑) ผู้บริหารระบอบการป้องกันข้อมูล (Scheme Administrator : SA) ได้แก่ องค์การอุทกศาสตร์สากล
(IHO) โดยมีหน้าที่หลักในการออกใบรับรองดิจิตอล (Data Server Certificate) ให้กับผู้ผลิตและผู้ให้บริการ ENC และ
กำ�หนดกุญแจที่เรียกว่า Manufacturer Key (M_KEY) ให้กับผู้ผลิต ECDIS
๒) ผู้ผลิตและให้บริการ ENC (Data Server : DS)  หมายถึงหน่วยงานที่ผลิตหรือทำ�การเข้ารหัส ENC
ซึ่งจะเป็นฝ่ายที่ดำ�เนินการสร้างและแจกจ่ายไฟล์อนุญาตใช้งาน ENC (Cell Permit) ตามเซลล์ที่ได้รับอนุญาตให้กับผู้
ซื้อ ENC ในระบอบการป้องกันข้อมูล ENC ตามมาตรฐาน S-63 ส่วนนี้จึงหมายถึงหน่วยงานอุทกศาสตร์ที่ผลิตและให้
บริการ ENC นั่นเอง
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๓) ผู้ใช้งาน ENC (Data Client : DC) ได้แก่ นักเดินเรือที่มีความประสงค์จะซื้อ ENC โดยจะเป็นผู้นำ�
ข้อมูลที่จำ�เป็นแก่การเข้ารหัส ได้แก่ User permit ของ ECDIS เครื่องที่ใช้ไปให้ผู้ผลิตและให้บริการ ENC เพื่อทำ�การ
เข้ารหัส หลังจากนั้นผู้ใช้งาน ENC จะได้รับ ENC ที่ผ่านการเข้ารหัสแล้ว เพื่อนำ�ไปติดตั้งกับ ECDIS หรือระบบแสดง
แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Chart System : ECS)  เพื่อใช้งานต่อไป
๔) ผู้ผลิต ECDIS หรือ Original Equipment Manufacturer (OEM)  ได้แก่ บริษัทผู้ผลิต ECDIS เพื่อ
จำ�หน่ายให้กับเจ้าของเรือ ในระบอบการป้องกันข้อมูล ENC จะเรียกว่า Manufacturer

ภาพที่ ๓-๒๖ แสดงหน้าที่และความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ในระบอบการเข้ารหัส ENC ตามมาตรฐาน IHO S-63

ขั้นตอนการดำ�เนินการของฝ่ายต่างๆ ในระบอบการเข้ารหัสเพื่อป้องกันข้อมูล ENC ตาม S-63
		๑) ก่อนการเข้ารหัส
๑.๑) DS และ OEM ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมระบอบการป้องกันข้อมูลจะทำ�การแจ้ง SA
๑.๒) SA จะกำ�หนด M_ID และ M_Keyแล้วส่ง M_ID ให้ OEM ในขณะเดียวกันก็จะส่ง
Reference table ที่รวบรวม M_ID ของ OEM ที่เข้าร่วมระบอบการป้องกันข้อมูลไปให้ DS
๑.๓) OEM ทำ�การผลิต ECDIS และกำ�หนด HW_ID แล้วทำ�การเข้ารหัส HW_ID
ด้วย M_ID ผลที่ได้คือ User permit ที่อยู่ใน ECDIS
		๒) การเข้ารหัส ENC
๒.๑) การเข้ารหัส ENC จะเริ่มต้นกระบวนการเมื่อ DC ทำ�การสั่งซื้อ ENC จาก DS โดยในขั้น
ตอนการสั่งซื้อ DC จะส่ง User permit ของ ECDIS เครื่องที่ใช้ ไปให้ DS ตัวเลข User permit จะเป็นเลขฐานสิบ
หก จำ�นวน ๒๘ อักขระ ตัวอย่างเช่น 73871727080876A07E450C043031
๒.๒) เมื่อ DS ได้รับคำ�สั่งซื้อ ENC พร้อมด้วย User permit จาก DC แล้ว จะใช้ M_ID ที่
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ได้มาจาก Reference table ถอดรหัส User permit แล้วจะได้ M_Key
๒.๓) DS ทำ�การผลิต Cell key ด้วยโปรแกรมจำ�พวก permit generator เพื่อเตรียมนำ�  Cell
key ที่ได้ไปเข้ารหัสร่วมกับ M_KEY
๒.๔) หลังจากที่ DS ได้ M_KEY จากการถอดรหัส User permit ด้วย M_ID แล้ว ก็จะนำ� 
M_Key เข้ารหัสร่วมกับ Cell key เพื่อผลิต Cell permit ที่เป็นไฟล์ในกำ�หนดสิทธิ์การใช้งานเฉพาะ ENC ในเซลล์
ที่ DC ทำ�การสั่งซื้อเท่านั้น
๒.๕) ในขณะเดียวกัน DS ก็จะนำ� Cell key ที่ได้ไปทำ�การเข้ารหัส ENC ผลที่ได้คือ ENC ที่ผ่าน
การเข้ารหัสแล้ว
๒.๖) DS อาจนำ� Cell key ไปเข้ารหัสไฟล์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุง ENC หรือที่เรียกว่า ER file
ด้วยหรือไม่ก็ได้
๒.๗) ขั้นตอนสุดท้ายของการเข้ารหัส ENC คือก่อนที่ DS จะส่งผลิตภัณฑ์ให้ DC นั้น DS จะ
ทำ�การเขียนข้อมูล ENC ที่เข้ารหัสแล้วลงบนแผ่นซีดีรอมแผ่นที่หนึ่ง เขียนข้อมูล Cell permit ลงบนแผ่นซีดีรอมแผ่นที่
สอง และเขียนข้อมูลเพื่อการปรับปรุง ENC ลงบนแผ่นซีดีรอมแผ่นที่สาม หลังจากนั้นจึงส่งแผ่นซีดีรอมทั้งสามแผ่นให้ DC
๒.๘) เมื่อ DC ได้รับแผ่นซีดีรอมทั้งสามแผ่นแล้ว จะทำ�การติดตั้งลงบน ECDIS โดยติดตั้ง Cell
permit เป็นลำ�ดับแรก ตามด้วยข้อมูล ENC ที่เข้ารหัส และข้อมูลเพื่อการปรับปรุง ENC เป็นลำ�ดับสุดท้าย
หมายเหตุ เดิมประกาศนียบัตรดิจิตอลและใบรับรองดิจิตอลของ SA จะใช้ไฟล์ IHO.CRT ซึ่งไฟล์นี้จะใช้ในการ
ติดตั้งในระบอบเข้ารหัสตามมาตรฐาน S-63 และยังใช้ติดตั้งบน ECDIS ด้วย ผลที่ตามมาก็คือไฟล์ข้อมูล ENC ที่เข้า
รหัส ข้อมูล Cell permit และข้อมูลเพื่อการปรับปรุง ENC ต้องเขียนลงบนแผ่นซีดีรอมคนละแผ่น จะเขียนลงบน
แผ่นซีดีรอมหรือดีวีดีแผ่นเดียวไม่ได้ แต่หลังจากต้นปี ๒๐๑๔ IHO ได้ประกาศให้เปลี่ยนแปลงมาใช้ไฟล์ประกาศนียบัตร
ดิจิตอลและใบรับรองดิจิตอลของ SA ที่เป็นไฟล์ PRIMAR.CRT แทน ผลที่ตามมาก็คือทำ�ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งสาม
ประเภทสามารถเขียนลงบนแผ่นดีวีดีรอมเพียงแผ่นเดียวได้ หรือไม่ก็สามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดลง flash drive เพื่อ
นำ�ไปใช้งานได้ แต่ทั้งนี้ต้องระมัดระวังในการติดตั้งไฟล์ประกาศนียบัตรดิจิตอลและใบรับรองดิจิตอลของ SA เพราะ
สามารถทำ�การติดตั้งได้เพียงครั้งเดียว หากเกิดข้อผิดพลาดจะทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อ ECDIS ได้ ทางเลือกที่ดีที่สุด
ในการปรับปรุงไฟล์ดังกล่าวนี้คือการให้เจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้ผลิตเป็นผู้ทำ�การปรับปรุงหรือติดตั้งไฟล์นี้เอง
คำ�ศัพท์ที่ควรทราบสำ�หรับการเข้ารหัส ENC
Scheme Administrator (SA)
คณะกรรมการฯ
Data Server (DS)
ผู้ให้บริการ ENC
Original Equipment Manufacturer (OEM)
บริษัทผู้ผลิตระบบ ECDIS
Data Client (DC)
ลูกค้า ผู้ใช้
User Permit
ไฟล์อนุญาตของผู้ใช้
Cell Permit
ไฟล์อนุญาตให้ใช้เซลล์ ENC
Cell Key
กุญแจประจำ�เซลล์ ENC
Manufacturer Key (M_KEY)
กุญแจผู้ผลิตระบบ ECDIS
Hardware Identification (HW_ID)
หมายเลขประจำ�เครื่อง ECDIS
Digital certificate
ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นส่วนที่ระบุว่า ECDIS หรือ           
                                    
ผู้สร้างแผนที่ที่ทำ�การเข้ารหัส ENC นั้นได้มีการเข้าร่วมระบอบ              
                                   
ของการป้องกันข้อมูล ENC ตามาตรฐาน S-63
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SENC

          

ข้อมูล ENC ที่ถูกแปลงเป็น ENC ที่อยู่ในรูปแบบของ ECDIS
เครือ่ งนัน้ ๆ ซึง่ จะมีความแตกต่างกันไป ระหว่างผูผ้ ลิต ECDIS
ในแต่ละราย
การเข้ารหัสตามระบอบการป้องกันข้อมูล ENC ตามมาตรฐาน IHO S-63 ของกรมอุทกศาสตร์โดยใช้โปรแกรม
ENC Encryptor จากบริษัท 7’Cs ตามที่กล่าวข้างต้นนั้น ประกอบด้วยโปรแกรมการทำ�งานย่อย จำ�นวน ๓ โปรแกรม
ดังนี้
๑) PostgreSQL เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลผู้ใช้งาน ENC, Cell Permit และกุญแจรหัส
ต่างๆ
๒) ENC Encryptor เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบีบอัดไฟล์ข้อมูล ENC และทำ�การเข้ารหัสข้อมูล ENC
รวมทั้งไฟล์เพื่อการปรับปรุง ENC (ER file/e-NtM)
๓) ENC Permit Generator เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้าง Cell Permit สำ�หรับเซลล์ของ ENC

ภาพที่ ๓-๒๗ แสดงความสัมพันธ์ของ ๔ ฝ่ายในระบอบการเข้ารหัส ENC ตามมาตรฐาน S-63 ด้วยโปรแกรม 7’Cs ENC Encryptor

ภาพข้างต้นแสดงโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัส ENC โดยในระบอบการป้องกันข้อมูลตามมาตรฐาน
S-63 นั้น SA จะทำ�หน้าที่กำ�หนด M_ID, M_Key, DS Public key, DS Certificate, IHO Public key และ IHO
Certificate สำ�หรับ DS จะใช้โปแกรม ENC Encryptor สร้าง DS key, ทำ�การเข้ารหัส ENC ตามมาตรฐาน S-63  
ส่วนโปรแกรม ENC Permit Generation ทำ�หน้าที่ผลิต Cell Permit จาก User Permit ของ ECDIS
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หากจะอธิบายอย่างละเอียด ภาพข้างต้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ที่เข้าร่วมในระบอบการป้องกัน
ข้อมูล ENC ตามมาตรฐาน S-63 โดยมี SA (IHO) เป็นหน่วยงานกลางที่สร้างความผูกพันระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในระบอบการป้องการข้อมูล ENC หรืออาจกล่าวว่าทำ�ตนเป็นเช่นบุคคลที่สาม ที่ทำ�การสร้างความน่าเชื่อถือ และ
บริหารระบอบการป้องกันข้อมูล ระหว่างหน่วยงานอุทกศาสตร์ที่เป็นผู้ผลิต ENC ผู้ผลิต ECDIS และผู้ใช้งาน ENC
บนเครื่อง ECDIS ตามขั้นตอน ดังนี้
๑) หน่วยงานอุทกศาสตร์ที่เป็นผู้ผลิต ENC ทำ�การสร้าง Public key, Private keys และ Self-Signed
Key
๒) หน่วยงานอุทกศาสตร์ส่ง Self-Signed Key ที่เกิดจากการ sign public key ของตนด้วย Private
key ส่งให้ SA (IHO) เพื่อทำ�การสร้าง Data Server Certificate
๓) หน่วยงานอุทกศาสตร์ต้องมีและใช้ Public key, Private keys, Data Server Certificate และ
List of Manufacturer ID and key ในการสร้าง Cell Permit หรือสิทธิ์ในการเข้าถึงเพื่อใช้งาน ENC ตามเซลล์ที่ผู้
ใช้ ECDIS สั่งซื้อ
๔) หน่วยงานอุทกศาสตร์ต้องใช้ List of Manufacturer ID and key และ User Permit ของเครื่อง
ECDIS ในการสร้าง Cell permit (สิทธิ์ในการเข้าถึงเพื่อใช้งาน ENC ตามเซลล์ที่ผู้ใช้ ECDIS สั่งซื้อ)
๕) การจัดทำ�บัญชี Manufacturer ID (M_ID) and Manufacturer key (M_KEY) เป็นหน้าที่
ระหว่างบริษัทผู้ผลิต ECDIS และ SA (IHO)
๖) สำ�หรับลูกค้าที่จะใช้งาน ENC จำ�เป็นต้องส่ง User Permit ที่ได้รับจากบริษัทผู้ผลิต ECDIS ส่งให้
หน่วยงานอุทกศาสตร์ เพื่อทำ�การสกัด HW_ID (Hardware ID) ซึ่งเป็นข้อมูลสำ�คัญที่หน่วยงานอุทกศาสตร์ต้องนำ�
มาสร้าง Cell permit
๗) เครื่อง ECDIS ที่ผู้ใช้ใช้งานต้องมีข้อมูล HW_ID ประจำ�เครื่องเพื่อเข้าถึงเซลล์ ENC ที่ได้รับ
อนุญาตและถอดรหัสข้อมูล ENC
การเข้ารหัส ENC และกระบวนการกระจาย ENC สู่ผู้ใช้งาน มีขั้นตอนดังนี้
๑) เมื่อผู้ใช้สั่งซื้อภายในประเทศ ผ่านกองบริการการเดินเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์
(กบด.ศสด.อศ.) แล้ว กบด.ศสด.อศ. จะส่งต่อคำ�สั่งซื้อ ENC ของผู้ใช้ไปให้กองสร้างแผนที่
๒) กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ (กรผ.อศ.) รับความต้องการจาก กบด.ศสด.อศ. แล้วนำ�มาตรวจ
สอบ จากนั้นเลือก ENC เซลล์ที่ต้องการจากฐานข้อมูล ENC ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ แล้วนำ�ข้อมูลที่
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพนั้น มาทำ�การเข้ารหัส พร้อมด้วยไฟล์ update ของ ENC (ER file) และทำ�การสร้าง user
permit ในลักษณะของ cell permit ตามเซลล์ที่ต้องการ
๓) นำ�ข้อมูล Encrypted ENC, Encrypted ER file, Cell permits เขียนลงแผ่นซีดีรอม แล้วส่งแผ่น
ซีดีรอมให้ กบด.ศสด.อศ. เพื่อส่งให้ลูกค้าต่อไป
๔) กรณีส่ง ENC ผ่าน RENC หรือ Appointed distributor ในต่างประเทศ ข้อมูล ENC ที่ส่งให้จะ
ไม่มีการเข้ารหัส โดย RENC จะเป็นผู้กระทำ�การเข้ารหัสเอง และนำ�ส่งข้อมูลที่ผ่านการเข้ารหัสแล้วให้ลูกค้า โดยก่อน
เข้ารหัสและส่งให้ลูกค้า RENC สามารถดำ�เนินการข้อมูล ENC ได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้
๔.๑) นำ�ข้อมูล ENC ไปเข้าระบบหรือตัดแต่ง แล้วเข้ารหัสก่อนส่งให้ลูกค้า
๔.๒) นำ�ข้อมูลที่ปราศจากการตัดแต่งข้อมูลไปทำ�การเข้ารหัสและบรรจุภัณฑ์ แล้วส่งให้ลูกค้า
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ภาพที่ ๓-๒๘ แสดงขั้นตอนการสั่งซื้อ ENC และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ที่ผ่านมา อศ. มีแนวคิดที่จะเข้ารหัส และให้บริการ ENC ตามแนวความคิดข้างต้น แต่ในปัจจุบัน อศ.
มีแนวความคิดที่จะทำ�การเข้ารหัส ENC และให้บริการนักเดินเรือภายในประเทศด้วยตนเอง สำ�หรับการให้บริการนัก
เดินเรือภายนอกประเทศจะให้บริการผ่านความร่วมมือกับ Distributor  ซึ่งจะเป็นผู้รับคำ�สั่งซื้อและส่ง ENC ที่เข้ารหัส
พร้อมไฟล์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุง ENC ให้ลูกค้า และทำ�หน้าที่เก็บเงินจากการขาย ENC ให้ อศ. กล่าวอีกอย่างก็คือ
อศ.จะร่วมมือกับ distributor ในลักษณะที่ให้เป็นตัวแทนจำ�หน่าย ENC ของ อศ. โดย Distributor ไม่มีสิทธิ์ในการ
เข้าไปดำ�เนินการใดๆ กับเนื้อ ENC ของ อศ.
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๓.๓.๕ การผสานเซลล์แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศที่มีเขตทางทะเลติดต่อกัน (ENC Harmonization)
แม้ว่าการครอบคลุมของ ENC จะมีแนวโน้มที่ดี แต่จากที่มีการใช้ ENC กันมากขึ้น ทำ�ให้ผู้ใช้พบความไม่
สอดคล้องกันของข้อมูล ENC ของเซลล์ที่ต่อเนื่องกัน โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อระหว่างประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากส่วน
ใหญ่ ENC จะสร้างจากข้อมูลแผนที่เดินเรือกระดาษ จึงมีขอบเขตเดียวกันกับแผนที่เดินเรือกระดาษ  ซึ่งแผนที่เดินเรือ
กระดาษระวางที่อยู่ติดกันจะมีส่วนที่ทับซ้อนกัน จึงทำ�ให้ ENC เซลล์ที่อยู่ติดกันมีส่วนที่ทับซ้อนกันด้วย และข้อมูลที่ทับ
ซ้อนกันบริเวณรอยต่อระหว่างประเทศนั้น โดยทั่วไปจะไม่มีความสอดคล้องกัน เช่น ข้อมูลขอบฝั่ง แนวน้ำ�ลึกเท่า และ
ทุ่นไฟ รวมถึงมาตรฐานในการแบ่งมาตราส่วนของแผนที่เดินเรือที่แตกต่างกัน ซึ่งในกรณีของ ENC นี้จะส่งผลต่อความ
ปลอดภัยในการเดินเรือมาก เนื่องจาก ECDIS อาจแสดงผลข้อมูล ENC ในส่วนที่ทับซ้อนกันคลาดเคลื่อนจากความ
เป็นจริง โดยตาม IHO WEND principles ได้กำ�หนดให้หลีกเลี่ยงการทับซ้อนกันของ ENC ซึ่งที่ผ่านมาได้มีความ
พยายามในการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนดังกล่าว เช่น
๑) หน่วยงานอุทกศาสตร์ของสิงคโปร์กับอินโดนีเซียได้ร่วมมือกันในโครงการ Joint Barelang-Singapore ENCs Project เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนกันของ ENC โดยหน่วยงานอุทกศาสตร์ของทั้งสองชาติได้เห็นชอบ
ในหลักการในการใช้ข้อมูลของแหล่งข้อมูล มาตราส่วน และวันที่ผลิต มาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว
๒) ญี่ปุ่นยึดหลักการ IHO WEND principles ที่กำ�หนดให้แต่ละประเทศเป็นผู้มีสิทธิ์ผลิต ENC ใน
น่านน้�ำ ของตนเอง (A country is normally the ENC producing country for waters within its national
jurisdiction) ในการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของ ENC ของคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก หรือ
EAHC ENC Band 1 และได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยให้ประเทศที่มี ENC ที่ทับซ้อนกันร่วมกันผลิตและวางแผน
แบบทวิภาคี เช่น กรณีของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ที่ประสานงานกันในการสร้าง ENC Band 3
๓) เกาหลีใต้สร้าง ENC ในลักษณะ Grid-Based แทนการสร้างตามขอบเขตของแผนที่เดินเรือกระดาษ
๔) กรณีการทับซ้อนกันของ ENC ระหว่างไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ได้มีการประชุมหารือกัน
เพื่อแก้ไขปัญหาแบบทวิภาคีระหว่างไทยกับมาเลเซีย และระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย   โดยในส่วนไทยกับมาเลเซีย
เห็นชอบในหลักการใช้ zig-zag line  ในการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการสร้าง ENC ส่วนระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย
อยู่ระหว่างพิจารณา ๒ ทางเลือก คือ zig-zag line และ common ENC โดยไทยจะดำ�เนินการต่อในการใช้ zig-zag
line หลังจากที่คำ�จำ�กัดความของคำ�ว่า Cartographic Boundary ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกขององค์การ
อุทกศาสตร์สากลแล้ว
๕) สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการทับซ้อนกันของ ENC บริเวณเขตแดน
ทางทะเล โดยพิจารณาทั้งด้านเทคนิคและนโยบายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน โดยด้านเทคนิคนั้นในพื้นที่ที่เขตแดนทาง
ทะเลตกลงกันได้แล้ว ทั้งสองฝ่ายใช้วิธี Single Agency Charting ที่เห็นว่าเหมาะสมกว่าการใช้วิธี Junction at
Border รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข scale range ของ usage band เพื่อไม่ให้มีการทับซ้อนกันของ ENC โดย
วิธี Single Agency Charting กำ�หนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการสร้าง ENC ของสหรัฐฯ หรือของแคนาดาหน่วย
งานใดหน่วยงานหนึ่ง รับผิดชอบในการสร้าง ENC เซลล์หนึ่งเซลล์ใดทั้งเซลล์ตามที่ได้ตกลงเห็นชอบกัน โดยมีการแลก
เปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการสร้าง ENC ระหว่างกัน ส่วนวิธี Junction at Border จะแบ่งความรับผิดชอบในการ
สร้าง ENC ของเซลที่ทับซ้อนกันโดยใช้เส้นเขตแดนทางทะเลเป็นตัวแบ่ง ส่วนในบริเวณเขตเศรษฐกิจจำ�เพาะที่ยังไม่
สามารถตกลงเส้นเขตแดนทางทะเลกันได้ ก็ให้ทั้งสองประเทศแสดงบริเวณที่มีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนของอีกฝ่ายหนึ่งบน
ENC ของตนเอง พร้อมด้วยข้อความที่แจ้งถึงการทับซ้อนดังกล่าวให้ผู้ใช้ทราบ
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บทที่ ๕
การเผยแพร่และให้บริการแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
๕.๑ หลักการและรูปแบบสากลการเผยแพร่และให้บริการแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
ตามที่กำ�หนดไว้ในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (International Convention
for the Safety of Life at Sea : SOLAS) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานอุทกศาสตร์ในบทที่ ๕ ที่ว่าด้วยความปลอดภัย
ในการเดินเรือ ในข้อบังคับที่ ๒ ข้อที่ ๒ ที่กล่าวถึงลักษณะทั่วไปของแผนที่เดินเรือ และบรรณสารการเดินเรือ ข้อบังคับ
ที่ ๙ ที่ให้ประเทศสมาชิกขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ต้อง
ดำ�เนินงานอุทกศาสตร์เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ข้อบังคับที่ ๑๙ ข้อที่ ๒.๑.๔ และ ๒.๑.๕ ที่กำ�หนดอุปกรณ์รวม
ถึงแผนที่เดินเรือและบรรสารการเดินเรือที่เรือแบบต่างๆ ต้องมี และข้อบังคับที่ ๒๗ ที่กำ�หนดให้แผนที่เดินเรือ และ
บรรสารการเดินเรือที่เรือต้องมีนั้นต้องทันสมัย รวมทั้งมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ A/RES/53/32 และ A/
RES/58/240 ที่เน้นถึงความสำ�คัญของงานสำ�รวจอุทกศาสตร์ และสร้างแผนที่ เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ดังนั้น
องค์การอุทกศาสตร์สากลหรือ IHO จึงได้พัฒนา Principles of World-Wide Electronic Navigational Chart
Database (WEND Principles) และมาตรฐาน S-65 ที่แนะนำ�ให้การบริการ ENC จากหน่วยงานอุทกศาสตร์ที่
เป็นผู้ผลิตไปยังผู้ใช้ ควรดำ�เนินการให้ทันเวลาตามความต้องการของผู้ใช้ เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ โดยอาจใช้
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารมาช่วยในกรณีที่อยู่พื้นที่ห่างไกลหรือห่างจากฝั่ง เช่น ส่งเป็นไฟล์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งผ่านระบบสายและระบบไร้สายผ่านระบบดาวเทียม หรืออย่างน้อยต้องสามารถจัดส่งในรูปซีดีรอม โดย ENC
สามารถจัดส่งในรูปแบบตามมาตรฐาน S-57 หรือในรูปแบบ System ENC (SENC) โดยที่ข้อมูลใน ENC ที่จัดส่งไป
ต้องคงความถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน โดยความถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ตามมาตรฐาน S-58
รวมทั้งข้อมูล ENC ที่จัดส่งไปต้องเข้ารหัสตามมาตรฐาน S-63 เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูล ENC จากผู้ไม่ได้รับอนุญาต
ที่อาจนำ�ไปสู่ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินเรือ นอกจากนั้นทั้งผู้ใช้ปัจจุบันและราย
ใหม่ ควรได้รับข้อมูล ENC ไม่ว่าจะเป็น new cell, new edition หรือ re-issue และข้อมูลปรับปรุง (update)
ที่ทันสมัย และควรได้รับข้อมูลสถานะปัจจุบันของ ENC ทั้งหมดที่ให้บริการ เช่น ENC ที่ยกเลิก ENC ที่ใช้แทน
หมายเลขของข้อมูลปรับปรุง โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลปรับปรุงได้อย่างสะดวกและอย่างสม่ำ�เสมอ หรือมีระบบที่
สามารถจัดส่งข้อมูลปรับปรุงถึง ECDIS โดยอัตโนมัติ ซึ่งต้องอาศัยการสื่อสารที่มีความเสถียร และมีกระบวนการตรวจ
สอบความคลาดเคลื่อนของการส่งข้อมูล ซึ่ง IHO แนะนำ�ให้นำ�ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management
System : QMS) ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใช้ในกระบวนการบริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงใน
การให้บริการ ENC
ดังนั้น IHO จึงสนับสนุนให้หน่วยงานอุทกศาสตร์ของประเทศต่างๆ (national HO) บริการ ENC ไม่ว่าจะเป็น
new cell, new edition หรือ re-issue รวมทั้งข้อมูลปรับปรุง (update) ผ่านทาง Regional ENC Coordinating
Centre (RENC) ตามที่แนะนำ�ไว้ใน WEND Principles เพื่อให้ RENC ทำ�หน้าที่เป็นศูนย์กลางการจำ�หน่าย ENC
แบบ one-stop shops ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับ ENC เนื่องจากผู้ผลิตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาระบบการให้บริการ รวมทั้ง RENC จะรับผิดชอบในการจัดตั้งเครือข่ายในการให้บริการ ENC (distributor
network) ไม่ว่าตัวแทนจำ�หน่าย (distributor) หรือผู้ขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม (Value Added Reseller : VAR) ที่จะทำ�ให้
สามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้อย่างกว้างขวาง
นอกจากนั้น RENC จะตรวจสอบคุณภาพของ ENC และประสานกับหน่วยงานอุทกศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ทำ�ให้ข้อมูล ENC ของเซลล์ที่มีขอบเขตต่อเนื่องกัน หรือของเซลล์ที่มีมาตราส่วนต่างกันที่ใช้งานร่วมกัน มีความ
กลมกลืนสอดคล้องกัน ไม่มีช่องว่าง หรือมีการทับซ้อนกัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือเมื่อนำ�ไปใช้กับ ECDIS
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ภาพที่ ๕-๑ แผนภาพแสดงการบริการแผนที่เดินเรืออิเล้กทรอนิกส์และข้อมูลปรับปรุงผ่าน RENC

PRIMAR เป็น RENC แรกที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๑ จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๔๔ ประเทศสมาชิกของ
PRIMAR ในขณะนั้นที่มีจำ�นวน ๑๑ ประเทศ มีความเห็นให้แยกออกมาเป็นอีกหนึ่ง RENC เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิบัติงานและผลประโยชน์ที่เห็นแตกต่างกัน จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๔๕ จึงได้มีการก่อตั้งขึ้นมาอีกหนึ่ง
RENC ชื่อว่า International Centre for ENC (IC-ENC) ดังนั้นในปัจจุบันจึงมี RENC ที่ดำ�เนินการอยู่ ๒ RENC
คือ PRIMAR และ IC-ENC โดย PRIMAR ตั้งอยู่ที่หน่วยงานอุทกศาสตร์ของนอรเวย์ (Norwegian Hydrographic
Service : NHS) เมือง Stavanger ส่วน IC-ENC มีสำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สำ�นักงานอุทกศาสตร์ของสหราชอาณาจักร
(United Kingdom Hydrographic Office : UKHO) เมือง Taunton และมี AusRENC เป็นสำ�นักงานสาขาตั้งอยู่ที่
หน่วยงานอุทกศาสตร์ของออสเตรเลีย (Australian Hydrographic Service : AHS) เมือง Wollongong
อย่างไรก็ตามสืบเนื่องจากประเด็นจากที่ประชุม ECDIS Stakeholders’ Forums ครั้งที่ ๔ เมื่อกันยายน
พ.ศ.๒๕๕๑ ได้มีการเสนอให้การบริการ ENC เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อเอื้ออำ�นวยต่อการใช้ ENC เช่น การ
กำ�หนดราคาจำ�หน่ายไปในแนวทางเดียวกัน การจำ�หน่ายในรูปแบบอื่นนอกเหนือจาก price per ENC เช่น pay per
view หรือ pay as you go เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีระบบการอนุญาต
ให้ใช้ ENC ที่คล้ายคลึงกัน มีศูนย์จำ�หน่ายในรูปแบบ One-Stop Shop สำ�หรับผู้ค้าปลีก ซึ่งที่ผ่านมา RENC ยังไม่
อยู่ในรูปแบบดังกล่าว เนื่องจากยังมีประเทศสมาชิกของ IHO จำ�นวนมากที่ให้บริการ ENC โดยไม่ผ่าน RENC และ
ให้ผู้ผลิต ENC ออกประกาศชาวเรือสำ�หรับ ENC ตามมาตรฐานที่กำ�หนด ดังนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นต้นมา
RENC ทั้งสองได้ร่วมมือใกล้ชิดกันมากขึ้นภายใต้โครงการ RENC-RENC cooperation program โดยมี IC-ENC
& PRIMAR Cooperation Committee (IPCC) เป็นส่วนรับผิดชอบ และในปี พ.ศ.๒๕๕๔ คณะทำ�งานของ WEND
(WEND Working Group : WEND-WG) ได้จัดตั้ง RENC Harmonization Sub Group (RHSG) ขึ้นมาทำ�หน้าที่
แทน IPCC เพื่อให้เกิดการประสานสอดคล้องกันทั้งในระดับนโยบาย ระดับการปฏิบัติ และระดับเทคนิค เพื่อทำ�ให้การ
บริการ ENC โดยผ่านตัวแทนจำ�หน่าย (distributor) และผู้ขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม (Value Added Reseller : VAR) ไป
สู่ผู้ใช้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองต่อประเด็นความต้องการที่เสนอในที่ประชุม ECDIS Stakeholders’ Forums
ครั้งที่ ๔ ตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มจำ�นวนสมาชิกของ RENC ทั้งสอง และจากผลการประชุม WEND-WG
Meeting ครั้งที่ ๑ เมื่อ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ทั้ง PRIMAR และ IC-ENC ได้จัดทำ�เอกสารอธิบายรูปแบบการทำ�งาน
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ระบบการจัดการ และการเงิน และเพื่อให้เกิดความชัดเจนและช่วยประเทศสมาชิก IHO โดยเฉพาะประเทศสมาชิก
ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกับ RENC ในการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกของ RENC แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมายังมีประเทศสมาชิก
ของ IHO จำ�นวนมากที่ยังไม่เข้าเป็นสมาชิก RENC เนื่องจากเหตุผล เช่น วงรอบการตรวจสอบข้อมูลของ RENC ที่
นาน และไม่สอดคล้องต่อความต้องการ ซึ่งส่งผลทำ�ให้ RENC ไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน ความรู้สึก
ที่ไม่สามารถรับทราบได้ว่าลูกค้าที่ใช้ ENC ของตนคือใคร การขโมยข้อมูล หรือการรายงานผลการขายที่ต่ำ�กว่าความ
เป็นจริง ความกังวลที่ ENC อาจถูกถอดถอนถ้าไม่ทันสมัย และการที่บางหน่วยงานอุทกศาสตร์ไม่มีอำ�นาจในการทำ�ข้อ
ตกลงกับ RENC ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาบางส่วนที่กล่าวมา จึงได้มีแนวความคิดในการตั้ง IHO RENC ที่ควบคุมโดย
IHO ซึ่ง ณ ปัจจุบัน RENC Harmonization Sub Group อยู่ระหว่างการพิจารณาในเรื่องโครงสร้างและการดำ�เนิน
การของ IHO RENC เพื่อนำ�เสนอให้ประเทศสมาชิก IHO ให้ความเห็นชอบต่อไป
๕.๒ การพัฒนาการเผยแพร่และให้บริการแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ระดับสากล
นอกจากการบริการ ENC เพื่อใช้กับ ECDIS แล้ว ยังได้มีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อรองรับการใช้ ENC
กับอุปกรณ์อื่นได้ด้วย เช่น โปรแกรมประยุกต์ iNavX SEAiq และ NavPlay สำ�หรับใช้งาน ENC ในโทรศัพท์มือถือ
และแท็บเล็ตของค่ายแอปเปิ้ล และบริษัท Jeppesen Marine ได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ Plan2Nav สำ�หรับใช้
งาน ENC ในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ทั้งของค่ายแอปเปิ้ลและที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส่วน NOAA ได้
ทดสอบ MyNOAACharts ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์สำ�หรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและใช้งาน
แผนที่เดินเรือ และบรรสารการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยได้ทดสอบกับแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติ
การแอนดรอยด์ ซึ่งต่อมา NOAA ได้ยุติการพัฒนา
๕.๓ การเผยแพร่และให้บริการแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
สำ�หรับในประเทศไทย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของ IHO ในนามประเทศไทย
และมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้าง เผยแพร่ และให้บริการ ENC แก่เรือหลวงในกองทัพเรือ เรือพาณิชย์ นักเดินเรือ
และประชาชนทั่วไป ในช่วงแรกหลังจากที่กรมอุทกศาสตร์ได้สร้าง ENC ในอ่าวไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ทดลองให้
บริการและทดสอบการปรับปรุง ENC ตามประกาศชาวเรือ โดยไม่คิดค่าบริการในลักษณะ Free Trial ENC Service
แก่นักเดินเรือและผู้ที่สนใจ สำ�หรับนำ�ไปใช้เพื่อการเดินเรือเท่านั้น ระหว่าง ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ ถึง ๓๐ กันยายน
พ.ศ.๒๕๕๐ รวมระยะเวลาประมาณ ๑ ปีครึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ ENC ในน่านน้ำ�ไทยของนักเดินเรือที่
เดินเรือด้วยระบบ ECDIS หรือ ECS อันเป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประกอบอาชีพในทะเล
ตามที่ IHO และ IMO ต้องการเพื่อให้เป็นไปตามที่ SOLAS Chapter V กำ�หนด
หลังจากการให้บริการในลักษณะ Free Trial ENC Service สิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ กรม
อุทกศาสตร์จึงเริ่มให้บริการในลักษณะเชิงพาณิชย์ (Commercial ENC Service) โดยกำ�หนดใช้ “HDRTN ®” และ
“กรมอุทกศาสตร์ ©” เป็นตราสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
“HDRTN ENC ®” คือเครื่องหมายการค้าของ ENC ซึ่งผลิตโดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และได้
รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทั้งของไทยและของต่างประเทศ รวมทั้งกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ ENC ที่ผลิตโดยกรมอุทกศาสตร์แต่เพียงผู้เดียวทั้งในและต่างประเทศ ห้ามผู้ใดทำ�การผลิตซ้ำ� คัดลอก
ดัดแปลง แก้ไข จำ�หน่ายต่อ ให้เช่าหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ ด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากกรมอุทกศาสตร์
ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและต่างประเทศ
การให้บริการในลักษณะเชิงพาณิชย์ (Commercial ENC Service) โดยการจำ�หน่ายให้นักเดินเรือและ ผู้ที่
สนใจ เพื่อใช้ในการเดินเรือเท่านั้น ข้อมูล ENC แต่ละเซลล์ จะใช้งานได้กับเครื่อง ECDIS ได้เพียง ๑ เครื่องต่อเรือ
๑ ลำ� เท่านั้น
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๕.๓.๑ การสั่งซื้อ ENC จากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ สามารถดำ�เนินการได้ ๒ ช่องทาง คือ
๕.๓.๑.๑ การสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ (ศสด.อศ.) ที่ http://www.
navigationsupport.com/ โดยมีขั้นตอนการสั่งซื้อดังนี้
		
๑) คลิกเลือก “เมนูสั่งซื้อแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์” (๑) แล้วเลือก ENC ที่ต้องการสั่งซื้อ โดย
การคลิกเลือก “เมนูหยิบใส่ตะกร้า” (๒) หากต้องการดูภาพขยายพื้นที่ครอบคลุมของ ENC คลิกเลือกที่ “+zoom” (๓)

			

		
๒) ตรวจสอบรายละเอียดของ ENC ที่สั่งซื้อ ผู้ซื้อสามารถ “เพิ่ม/ลด” (๔) จำ�นวนที่ต้องการสั่งซื้อ
หากต้องการสั่งซื้อ ENC เซลล์อื่นเพิ่มเติมคลิกเลือกที่ “ซื้อสินค้าเพิ่ม” (๕) เมื่อได้จำ�นวนครบตามที่ต้องการเรียบร้อย
แล้วให้คลิกเลือกที่ “คิดเงิน” (๖)
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๓) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ ENC ที่สั่งซื้อ คลิกเลือก “รูปแบบการจัดส่งสินค้า” (๗) ตาม
จำ�นวนเซลล์แผนที่ที่จัดซื้อ ในช่อง “รายละเอียดเพิ่มเติม” (๘) ให้กรอกรายละเอียดของข้อมูลเรือและเครื่อง ECDIS
บนเรือ ประกอบด้วยชื่อเรือ ชื่อผู้ควบคุมเรือ ทะเบียนเรือ เครื่อง ECDIS ตราอักษร รุ่น และ Serial No. สำ�หรับ
นำ�ไปใช้ในการเข้ารหัส ENC ก่อนส่งให้ผู้ซื้อ

		
๔) กรอกสถานที่จัดส่งสินค้า และใบเสร็จรับเงินตามแบบฟอร์ม เพื่อความถูกต้อง ในการจัดส่งสินค้า
และออกใบเสร็จรับเงิน (๙) เมื่อกรอกรายละเอียดต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเลือก “ยืนยันการสั่งซื้อ” (๑๐)
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		๕) ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการสั่งซื้อ Thai ENCs จากเว็บไซต์ http://www.navigationsupport.
com/เมนูแบบฟอร์มการสั่งซื้อ Thai ENCs (๑๑) กรอกรายละเอียดต่างๆ ตามแบบฟอร์ม และดาวน์โหลดข้อตกลงการใช้
ENC กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ จากเว็บไซต์ http://www.navigationsupport.com/เมนูข้อตกลงในการใช้งาน Thai
ENCs (๑๒) ผู้ซื้อต้องอ่านข้อตกลงให้เรียบร้อย และลงนามยอมรับข้อตกลง (๑๓)

ตัวอย่าง
ข้อตกลงการใช้แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

ENC คืออะไร
ENC ย่อมาจาก Electronic Navigational Chart เรียกเป็นภาษาไทยว่า “แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์” คือ
แผนที่เดินเรือในรูปแบบดิจิตอล (Digital) ที่สร้างตามมาตรฐาน S-57 Edition 3.1 หรือมาตรฐานการถ่ายโอนข้อมูล
อุทกศาสตร์ในรูปดิจิตอล (IHO TRANSFER STANDARD for DIGITAL HYDROGRAPHIC DATA Edition 3.1)
ตามที่องค์การอุกศาสตร์สากล (International Hydrographic Organization : IHO ) กำ�หนดไว้ เพื่อใช้กับระบบแสดง
แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศเพื่อการเดินเรือ (Electronic Chart Display and Information System
: ECDIS ) โดยในแผนที่ ENC จะประกอบไปด้วยข้อมูลสารสนเทศที่จำ�เป็นต่อการเดินเรือ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
และอาจมีสารสนเทศเพิ่มเติมที่พิจารณาว่ามีความจำ�เป็นต่อการนำ�เรือให้ปลอดภัย เช่น ข้อมูลในหนังสือนำ�ร่อง หรือ
หนังสือมาตราน้ำ� เป็นต้น ในน่านน้ำ�แต่ละประเทศจะมีหน่วยงานอุทกศาสตร์แห่งชาติแห่งประเทศนั้นๆ เป็นผู้รับ
ผิดชอบในการสร้างและบริการแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นทางการ (Official ENC) เพื่อการเดินเรือ สำ�หรับ
ประเทศไทยมี กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการผลิตและให้บริการแก่นักเดินเรือทั้งในและต่าง
ประเทศที่เดินทางเข้ามาในน่านน้ำ�ไทย ฯลฯ
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๖) การจัดส่งเอกสารสำ�คัญประกอบการสั่งซื้อ ENC ซึ่งประกอบด้วยแบบฟอร์มการสั่งซื้อ Thai
ENCs สำ�เนาบัตรประชาชนผู้ติดต่อขอรับบริการ สําเนาบัตรประชาชนของนายเรือ (Master) สําเนาทะเบียนเรือ
สำ�เนาเอกสารบริษัทเจ้าของเรือ หนังสือมอบอํานาจจากนายเรือ และข้อตกลงการใช้ ENC กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
ซึ่งได้ลงนามยอมรับเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว โดยส่งไปที่ แผนกข่าวสารและบริการการเดินเรือ กองบริการการเดินเรือ
ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ เลขที่ ๒๒๒ ถนนริมทางรถไฟเก่า เขตบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
		
๗) เมื่อเจ้าหน้าที่รับทราบข้อมูลการสั่งซื้อและรับเอกสารต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จะติดต่อกลับไปยังผู้
ซื้อเพื่อให้ดำ�เนินการในขั้นตอนการชำ�ระเงิน โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาปู่เจ้าสมิงพราย ประเภท
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การจำ�หน่ายแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ เลขที่บัญชี ๐๓๐-๒๕๐-๕๙๖๑ ภายหลังชำ�ระเงิน
เรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งการชำ�ระเงินได้ ดังนี้
			
- ทางโทรสาร หมายเลข ๐๒- ๔๗๕-๒๒๗๘ โดยแจ้ง ชื่อลูกค้า / เลขที่ใบสั่งซื้อ / วันที่โอน
เงิน /จำ�นวนเงิน หรือ
			
- ทางเว็บไซต์ http://www.navigationsupport.com/ เมนูแจ้งการชำ�ระเงินออนไลน์ กรอก
รายละเอียด พร้อมแนบไฟล์ใบนำ�ส่งเงินเพื่อเป็นหลักฐาน คลิกเลือก “Send” (๑๔) สิ้นสุดขั้นตอนการชำ�ระเงิน
			
ทั้งนี้ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำ�ระเงินเรียบร้อยแล้ว จะดำ�เนินการจัดส่ง CD
แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (ENC) ให้ผู้สั่งซื้อทางไปรษณีย์ และแจ้ง User Name และ Password สำ�หรับการ
ดาวน์โหลดข้อมูล ENC Update File ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สั่งซื้อได้ลงทะเบียนไว้
๕.๓.๑.๒ การไปติดต่อซื้อด้วยตนเอง ที่แผนกข่าวสารและบริการการเดินเรือ กองบริการการเดินเรือ ศูนย์
สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ เลขที่ ๒๒๒ ถนนริมทางรถไฟเก่า บางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐ หมายเลขโทรศัพท์
๐๒-๔๗๕-๒๒๗๘ โดยเอกสารประกอบการสั่งซื้อประกอบด้วย สำ�เนาบัตรประชาชนผู้ติดต่อขอรับบริการ สําเนาบัตร
ประชาชนของนายเรือ (Master) สําเนาทะเบียนเรือ สำ�เนาเอกสารบริษัทเจ้าของเรือ หนังสือมอบอํานาจจากนายเรือ
แบบฟอร์มการสั่งซื้อ ThaiENCs (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://www.navigationsupport.com/เมนูแบบฟอร์มการ
สั่งซื้อ Thai ENCs) และข้อตกลงการใช้ ENC กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://www.
navigationsupport.com/)
๕.๓.๒ เงื่อนไขการสั่งซื้อแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์จากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
ผู้ที่ต้องการขอรับบริการ ENC จะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้ารับบริการกับกรมอุทกศาสตร์
ก่อน โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายสำ�หรับปีแรกที่เริ่มสมัครเป็นสมาชิกประกอบด้วยค่า ENC ราคาเซลล์ละ ๖๐๐ บาท
และค่าสมาชิก ๔๐๐ บาท/เซลล์/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เซลล์ละ ๑,๐๐๐ บาท ในปีถัดไปผู้ซื้อสามารถต่ออายุสมาชิกได้
ปีละ ๔๐๐ บาท/เซลล์ หากต้องการต่ออายุสมาชิกต้องทำ�การชำ�ระเงินค่าสมาชิกภายใน ๓๐ วัน นับจากวันหมดอายุ
ทั้งนี้สมาชิกจะมีอายุ ๑ ปี นับจากวันที่ได้ทำ�การลงทะเบียนกับกรมอุทกศาสตร์ และชำ�ระเงินค่าสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
โดยจะสามารถดาวน์โหลด ENC Update File ประจำ�เดือนได้ที่ http://www.hydro.navy.mi.th/thaienc/service/
index_update.php โดยใช้ User Name และ Password ที่ได้รับจากกรมอุทกศาสตร์ ในการ Log in เพื่อทำ�การ
ดาวน์โหลดข้อมูล ENC Update File ประจำ�เดือนตั้งแต่วันที่ ๕ ของทุกเดือน
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ภาพที่ ๕-๒ ตัวอย่างเว็บเพจสำ�หรับสมาชิกดาวน์โหลด ENC Update File

๕.๓.๓ ชุดข้อมูลแลกเปลี่ยน (Exchange Set) ของแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
ENC เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะต้องผลิตชุดข้อมูลแลกเปลี่ยน (Exchange Set) เพื่อใช้กับ ECDIS โดยในชุด
ข้อมูลแลกเปลี่ยนอาจจะประกอบไปด้วยหลายไฟล์ แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วย Catalogue File และ Data Set
File โดยมีโครงสร้างไดเรคทอรี่ (Directory Structure) ดังนี้

		๕.๓.๓.๑ Catalogue file เป็นไฟล์ที่ทำ�หน้าที่เป็นไฟล์ดัชนีของชุดข้อมูลแลกเปลี่ยน (Exchange Set)
โดยนามสกุลจะลงท้ายด้วย .031 ซึ่งหมายถึง ENC ดังกล่าวผลิตตามมาตรฐาน IHO S – 57 Edition 3.1 ของ
องค์การอุทกศาสตร์สากล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมการผลิตแผนที่เดินเรือกระดาษและ ENC ของหน่วยงาน
อุทกศาสตร์ทั่วโลก
		
๕.๓.๓.๒ Readme file เป็นไฟล์ที่จะมีหรือไม่ก็ได้ เป็น ASCII File ที่บอกข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุด
ข้อมูลแลกเปลี่ยน
		
๕.๓.๓.๓ Data Set file (TH500156.000) เป็นไฟล์ข้อมูล ENC แต่ละเซลล์ที่จะนำ�มาใช้ในการ
เดินเรือ ซึ่งมีรูปแบบการตั้งชื่อเป็น CCPXXXXX.EEE (เช่น TH500156.000) โดย
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- CC คือรหัสของผู้สร้าง ENC (Producer Code) โดย ENC ที่ผลิตในประเทศไทยจะขึ้น
ต้น ด้วยตัวอักษร TH
			
- P คือวัตถุประสงค์การใช้งานในการเดินเรือ (Navigational Purpose หรือ Usage
Band) ว่า ENC เซลล์นั้นมีมาตราส่วนเพื่อการเดินเรือในระดับใด ซึ่งกำ�หนดไว้ 6 ย่าน (Bands) คือ
			BAND 1 Overview
หมายถึง ENC มาตราส่วนเล็กเพื่อการเดินเรือในทะเลเปิด/ทะเลลึก
			
BAND 2 General
หมายถึง ENC มาตราส่วนเล็กเพื่อการเดินเรือในทะเลเปิด
			
BAND 3 Coastal
หมายถึง ENC มาตราส่วนกลางเพื่อการเดินเรือชายฝั่ง
			
BAND 4 Approach
หมายถึง ENC มาตราส่วนกลางเพื่อการเดินเรือเข้าสู่ท่าเรือ
			
BAND 5 Harbour
หมายถึง ENC มาตราส่วนใหญ่เพื่อการเดินเรือในท่าเรือ
			
BAND 6 Berthing
หมายถึง ENC มาตราส่วนใหญ่เพื่อการเดินเรือเข้าเทียบท่า
			
- XXXXX คือหมายเลข ๕ หลักของแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (ENC)(Individual cell
code) เช่น 00156
			
- EEE คือจำ�นวนครั้งการ Update โดยแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (ENC) ที่สร้างออก
มาครั้งแรก (New data set) ยังไม่มีการ Update จะมีนามสกุลเป็น .000 แต่เมื่อมีการ Update แผนที่ ตัวเลขจะ
เพิ่มขึ้นครั้งละ ๑ เช่น แผนที่ที่มีการ Update ครั้งที่ ๑ จะมีนามสกุลเป็น .001 เป็นต้น
			
ตัวอย่างเช่น Data Set file ที่มีชื่อ TH500156.000 (Base Cell) หมายถึง ENC ที่ผลิตใน
ประเทศไทย (TH) มีวัตถุประสงค์เพื่อการเดินเรือเป็นแผนที่ท่าเรือ (5) มีหมายเลขเป็น 00156 โดยเป็น ENC ออก
ใหม่ ยังไม่มีการ Update แต่เมื่อ ENC มีการ Update ครั้งที่ ๑ แผนที่ดังกล่าวจะเปลี่ยนชื่อเป็น TH500156.001
และเมื่อมีการ Update ครั้งที่ ๒ จะเปลี่ยนชื่อเป็น TH500156.002 และเพิ่มขึ้นตามลำ�ดับตามจำ�นวนครั้งของการ
Update
๕.๓.๔ ขอบเขตการใช้งานแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ของ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
๕.๓.๔.๑ ENC ที่ผลิตโดย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ มีวัตถุประสงค์ในการบริการเพื่อการเดินเรือเท่านั้น
ผู้ใช้สามารถนำ�ชุดแลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchange Set) ของ ENC ไปติดตั้งกับระบบ ECDIS ที่รองรับ ENC ตาม
มาตรฐาน S – 57 Edition 3.1 ซึ่งการติดตั้งชุดข้อมูลแลกเปลี่ยนของ ENC สามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือของ
เครื่อง ECDIS ที่ได้รับจากบริษัทผู้ผลิต
๕.๓.๔.๒ ENC ที่ผลิตโดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เป็นลิขสิทธิ์ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ การลง
ทะเบียนเป็นสมาชิกมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและจำ�กัดการใช้งาน ENC ของกรมอุทกศาสตร์ กับเครื่อง ECDIS ตาม
ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อและลงทะเบียน เพื่อขอรับบริการ ENC ของกรมอุทกศาสตร์เท่านั้น ซึ่งกรมอุทกศาสตร์
มีกลไกในการกำ�หนดและระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ในแผนที่ที่ท่านสั่งซื้อ และนำ�ไปใช้ในการเดินเรือกับเครื่อง ECDIS ตามที่
ระบุไว้เท่านั้น หากนำ�ไปติดตั้งกับเครื่อง ECDIS เครื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ENC ดังกล่าวอาจเกิดความผิด
เพี้ยนหรือเกิดการสูญหายของข้อมูลและก่อให้เกิดอันตรายส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินเรือได้ และกรมอุทกศาสตร์
จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ทั้งปวงที่เกิดจากการกระทำ�ดังกล่าว
๕.๓.๔.๓ การพยายามคัดลอก ทำ�ซ้ำ� หรือดัดแปลง ENC ของกรมอุทกศาสตร์ ทั้งบางส่วนหรือทั้งหมด กรม
อุทกศาสตร์มีกลไกในการป้องกันการกระทำ�ดังกล่าว หากนำ� ENC ที่เกิดจากการคัดลอก ทำ�ซ้ำ� ดัดแปลง ไปติดตั้ง
กับเครื่อง ECDIS เครื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ENC ดังกล่าวอาจเกิดความผิดเพี้ยนหรือเกิดการสูญหายของ
ข้อมูลและก่อให้เกิดอันตราย ส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินเรือได้ และกรมอุทกศาสตร์จะไม่รับผิดชอบต่อความ
ผิดพลาดใดๆ ทั้งปวงที่เกิดจากการกระทำ�ดังกล่าว
๕.๓.๕ การ Update ENC ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
การ Update ENC เพื่อให้มีความทันสมัยกับสภาพปัจจุบันอย่างต่อเนื่องนั้น นับเป็นหัวใจหลักและมีผลต่อ
ความปลอดภัยในการเดินเรือเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะข้อมูลความลึกน้ำ� เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ และสิ่งที่เป็น
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อันตรายต่อการเดินเรือ หากนักเดินเรือไม่ทำ�การ Update ENC แล้ว จะทำ�ให้ ENC ล้าสมัยและอาจเกิดอันตรายต่อ
การเดินเรือได้ ดังนั้นนักเดินเรือที่ดีควร Update ENC ให้มีความทันสมัยตามวงรอบที่หน่วยงานผลิตแผนที่เดินเรือ
กำ�หนดอยู่เสมอ สำ�หรับ ENC ของกรมอุทกศาสตร์มีข้อกำ�หนดในการ Update ดังนี้
		
๕.๓.๕.๑ เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่สามารถทำ�การดาวน์โหลด ENC Update File ประจำ�เดือนได้
		
๕.๓.๕.๒ การ Log in เพื่อทำ�การดาวน์โหลดข้อมูลนั้นจะใช้ User Name และ Password ที่ได้
รับจาก กรมอุทกศาสตร์ เพื่อทำ�การดาวน์โหลดข้อมูลที่เว็บไซต์ http://www.hydro.navy.mi.th/thaienc/service/
index_update.php
		
๕.๓.๕.๓ จะมีการบริการเผยแพร่ ENC Update File ประจำ�เดือนในเว็บไซต์ ตามข้อ ๓.๕.๒ ตั้งแต่
วันที่ ๕ ของทุกเดือน
๕.๓.๖ การขอใช้บริการแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
ในกรณีที่ผู้ขอรับบริการ ENC ไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น นอกเหนือจากการเดินเรือแล้ว ต้อง
ทำ�หนังสือขออนุญาตถึงกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ก่อนเสมอ เนื่องจาก ENC มีลักษณะเฉพาะสามารถใช้งานได้
บางลักษณะเท่านั้น กรมอุทกศาสตร์จึงมีความจำ�เป็นต้องพิจารณาตามเหตุผล ความจำ�เป็น และความเหมาะสมใน
การนำ�ไปใช้งาน ในกรณีที่ได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ขอรับบริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมอุทกศาสตร์กำ�หนดอย่าง
เคร่งครัด และต้องไม่นำ�ข้อมูลทั้งปวงที่ได้รับจากกรมอุทกศาสตร์ไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
กรมอุทกศาสตร์ ทั้งนี้กรมอุทกศาสตร์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ทั้งปวงที่เกิดจากการใช้งาน ENC ที่นอก
เหนือจากที่ได้รับอนุญาต เนื่องจาก ENC ได้รับการออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์ในการบริการเพื่อการเดินเรือเท่านั้น
๕.๓.๗ การติดต่อสอบถาม
หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามได้ที่หมายเลข ๐๒–๔๗๕-๒๒๗๘ และหากท่านใดพบสิ่งผิดปกติหรือมีข้อแนะนำ�
ใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการบริการ ENC กรุณาแจ้งให้กรมอุทกศาสตร์ทราบที่ กองบริการการเดินเรือ
ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ เลขที่ ๒๒๒ ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ
มหานคร ๑๐๒๖๐
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บทที่ ๔
ระบบแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศเพื่อการเดินเรือ
๔.๑ กล่าวนำ�
ปัจจุบันเทคโนโลยีการต่อเรือมีความทันสมัยมากขึ้น ขนาดระวางขับน้ำ� และอัตราการกินน้ำ�ลึกของเรือจึงเพิ่มขึ้น
เป็นอย่างมาก ผลที่ตามมาคือทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุทางทะเล ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบรุนแรงในหลายด้าน
ตามไปด้วย  อาทิเช่น การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน  ความเสียหายทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึงสิ่ง
มีชีวิตในทะเลด้วย ด้วยเหตุนี้จากอดีตจนถึงปัจจุบันความพยายามในการพัฒนาศาสตร์ด้านการเดินเรือ แผนที่เดินเรือ
และเครื่องมือเดินเรือต่างๆ จึงมีมากขึ้นเป็นลำ�ดับ
อุบัติเหตุทางทะเลที่มักถูกหยิบยกเป็นตัวอย่างอยู่เสมอ คือกรณีการติดตื้นของเรือบรรทุกน้ำ�มัน Exxon Valdes
ที่เกิดขึ้นในบริเวณ Prince William Sound  รัฐอลาสกา ในปี ค.ศ.๑๙๘๙ (พ.ศ.๒๕๓๒) อุบัติเหตุครั้งนั้นนำ�มาซึ่งความ
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ที่คิดเป็นตัวเงินแล้วมากกว่า ๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
จากสถิติที่มีการรวบรวม พบว่าร้อยละ ๙๕ ของอุบัติเหตุทางทะเล เกิดจากความผิดพลาดในการเดินเรือ ที่ทำ�ให้
เรือเกิดอุบติเหตุไม่ว่าจะเป็นการติดตื้นหรือเกยตื้นของเรือ และก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางทะเล  สำ�หรับการก่อมลพิษ
ทางทะเลนั้น ประมาณกันว่าร้อยละ ๓๓ เป็นผลมาจากการเกิดอุบัติเหตุของเรือนั่นเอง การเดินเรือที่ผิดพลาดที่กล่าว
ถึงนั้น ประกอบด้วยการพล๊อตตำ�บลที่เรือผิดพลาด การนำ�เรือโดยสั่งถือเข็มผิดพลาด การเปลี่ยนเข็มไม่ทันที่นายยาม
เรือเดินสั่งการ  ซึ่งความผิดพลาดเหล่านี้สามารถเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางทะเลได้ทั้งสิ้น และที่ควรตระหนัก
ก็คือสาเหตุประการสำ�คัญของการเกิดอุบัติเหตุทางทะเลในกรณีของเรือโดนกันนั้น มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับแผนที่เดินเรือ
และเครื่องหมายทางเรือเป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากการหาและพล๊อตตำ�บลที่เรือบนแผนที่เดินเรือกระดาษนั้น ต้องใช้เวลา
ในการปฏิบัติ ดังนั้นตำ�บลที่เรือที่ได้จากการพล๊อตลงบนแผนที่ กับตำ�บลที่เรือจริง ณ เวลาปัจจุบัน ย่อมนำ�มาซึ่งความ
แตกต่างเป็นอย่างมากในเรื่องของความปลอดภัย

ภาพที่ ๔-๑ ลักษณะสะพานเดินเรือสมัยใหม่ที่ติดตั้ง ECDIS (ที่มา : Sperrymarine)
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โดยทั่วไปนายยามเรือเดินหรือผู้นำ�เรือจะรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือเดินเรือประเภทต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่บนสะพาน
เดินเรือ แล้วทำ�การพล๊อตตำ�บลที่เรือลงบนแผนที่เดินเรือ ประมาณกันว่าทุก ๖๐ วินาทีที่นายยามเรือเดินหรือผู้นำ�เรือ
ใช้ไป เพื่อทำ�การหาและพล๊อตตำ�บลที่เรือนั้น ทำ�ให้ที่เรือที่พล๊อตมีความล้าหลังกว่าที่เรือ ณ เวลาปัจจุบัน ซึ่งความแตก
ต่างนี้เมื่อคิดเป็นระยะทางโดยประมาณที่เรือแล่นได้ในหนึ่งนาที หากเรือแล่นด้วยความเร็ว ๑๕ นอต เรือจะเดินทาง
ได้ประมาณ ๔๖๐ เมตร และกว่านายยามจะนำ�ตำ�บลที่เรือไปแก้เข็ม แล้วนำ�เรือให้ถูกต้องตรงตามเส้นทางเดินเรือที่
วางแผนไว้ ตำ�บลที่เรือที่ได้จากการพล๊อตก็ยิ่งมีความล้าหลัง และก่อให้เกิดอันตรายต่อเรือมากยิ่งขึ้น จากปัญหาเหล่านี้
ความสามารถของการแสดงแผนที่เดินเรือและสารสนเทศเพื่อการเดินเรืออื่นๆ พร้อมทั้งพล๊อตตำ�บลที่เรืออัตโนมัติแบบ
Real-time ของระบบแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศเพื่อการเดินเรือ (Electronic Chart Display
and Information System : ECDIS) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา จึงมีบทบาทสำ�คัญมากต่อเรือเดินทะเลในยุคปัจจุบัน
๔.๒ วิวัฒนาการและประโยชน์
ECDIS (เอ็กดิส) ได้รับการศึกษาและพัฒนาขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ ๑๙๘๐ โดยการนำ�ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในขณะนั้น มาใช้งานร่วมกับข้อมูลของสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำ�บล
ที่เรือที่ได้จากระบบหาตำ�บลที่ด้วยดาวเทียม และข้อมูลจากเรดาร์ ผลที่ได้จากการทดลองนั้นคือความสามารถในการ
ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ และการเตือนภัยในลักษณะต่างๆ แก่นักเดินเรือได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ.๑๙๘๘ จึงได้เกิดโครงการ The North Sea Project ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
มาตรการที่เป็นไปได้ และความร่วมมือในการจัดทำ�ฐานข้อมูล ENC ระหว่างประเทศ (Electronic Chart Database:
ECDB) ขึ้นเพื่อศึกษารายละเอียดคุณสมบัติการทำ�งานของ ECDIS ที่ต้องการนั้น ว่าควรจะมีลักษณะเช่นใด
ECDIS คือระบบสารสนเทศที่มีความก้าวหน้า ถูกออกแบบมาสำ�หรับการใช้งานบนเรือ มีความสามารถที่จะ
ลดภาระงานที่เกี่ยวกับการเดินเรือลงได้เป็นอย่างมาก ทำ�ให้นักเดินเรือมีโอกาสปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเดินเรือที่สำ�คัญ
กว่า เช่น การเฝ้าตรวจและระวังการนำ�เรือ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุของเรือในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น นอกจาก
นั้น ECDIS ยังให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการนำ�เรือที่เป็นปัจจุบัน ที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยสามารถ
เปรียบเทียบตำ�บลที่เรือ การเคลื่อนที่ของเรือ กับสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บน ENC ที่แสดงบนหน้าจอ ECDIS ได้

ภาพที่ ๔-๒ การหาตำ�บลที่เรือตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
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องค์ประกอบในการทำ�งานของ ECDIS นั้น  ประกอบด้วยการหาตำ�บลที่เรือด้วยดาวเทียม  สัญญาณจาก
เครื่องมือเดินเรือต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่บนเรือ และฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นั่นก็คือ
แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์หรือ ENC นั่นเอง ที่ถูกนำ�มาแสดงผลบนหน้าจอของ ECDIS   ซึ่งการใช้งานเพื่อการ
เดินเรือก็จะคล้ายกับการใช้งานแผนที่เดินเรือกระดาษประกอบการเดินเรือนั่นเอง แต่แท้จริงแล้ว ENC นั้นมีความซับซ้อน
มากกว่าที่เห็น โดย ENC จะเป็นข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นแบบเวกเตอร์ที่มีข้อมูลหลากหลายประเภท นับตั้งแต่ข้อมูลที่เป็น
เนื้อของข้อความ (Textual) ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) ข้อมูลเชิงสัญลักษณ์ (Graphic data) หรือวัตถุรูปลักษณ์
(Feature object) ทั้งยังมีข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่นำ�มาจากข้อมูลสำ�รวจ บรรณสารการเดินเรือต่างๆ ซึ่งโดยปกติ ENC
จะถูกผลิตและแจกจ่ายโดยหน่วยงานอุทกศาสตร์ของประเทศหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำ�นาจหน้าที่เทียบเท่า

ภาพที่ ๔-๓ ECDIS และเครื่องมือเดินเรืออื่นๆ ที่นำ�มาต่อพ่วง

ECDIS สามารถใช้ประโยชน์จาก ENC ได้ เนื่องจาก ENC มีลักษณะเป็นฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันระหว่าง
วัตถุต่างๆ ที่นำ�มาสร้างรวมกัน ทำ�ให้ ECDIS สามารถวิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ตัดสินใจ  ที่สำ�คัญ ECDIS จะทำ�การวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูล ENC ที่จัดเก็บในลักษณะของฐานข้อมูลอยู่เสมอ
โดยจะทำ�การเปรียบเทียบร่วมกับข้อมูลตำ�บลที่เรือ และการแล่นของเรือ เพื่อให้ได้มาซึ่งการเตือนภัย และการให้ข้อมูล
เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการหลีกเลี่ยงอันตรายต่อการเดินเรือ ที่ปรากฏอยู่บนเส้นทางเดินเรือที่ได้วางแผนไว้ ตัวอย่าง
เช่น ECDIS จะสามารถแสดงและตอบสนองต่อความลึกปลอดภัยของเรือที่ได้ทำ�การตั้งค่าไว้แล้ว และเส้นความลึก
ปลอดภัยจะสามารถแสดงบนหน้าจอของ ECDIS ยิ่งไปกว่านั้น หากเรือมีการเคลื่อนที่แล่นล้ำ�เข้าไปในแนวเส้นความลึก
ปลอดภัยที่ตั้งเอาไว้  ECDIS จะสามารถเตือนภัยจากการแล่นเข้าสู่เส้นชั้นความลึกปลอดภัยนั้น การทำ�งานในลักษณะ
นี้จึงช่วยป้องกันการติดตื้นหรือเกยตื้นของเรือได้เป็นอย่างมาก
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ภาพที่ ๔-๔ การตั้งค่าความลึกปลอดภัยบน ECDIS

นอกจากการใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตื้นของเรือแล้ว ECDIS ที่สามารถแสดงภาพสถานการณ์ได้อย่าง
ต่อเนื่องและถูกต้องนั้น ยังเป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ เพื่อการสั่งการและนำ�เรือ
ได้อย่างรวดเร็วทันเวลา
ประโยชน์ของการทำ�งานในลักษณะนี้มาจากการสนธิข้อมูลจากเครื่องมือเดินเรือต่างๆ
เข้าด้วยกัน แล้วนำ�มาแสดงผลร่วมกันบนหน้าจอแสดงผลของ ECDIS ทำ�ให้ผู้ปฏิบัติงานบนสะพานเดินเรือ สามารถ
เห็นภาพสถานการณ์ในขณะนั้นเป็นภาพเดียวกันอย่างถูกต้อง ซึ่งแตกต่างจากการเดินเรือและนำ�เรือแบบเดิม ที่ผู้นำ�
เรือจำ�เป็นต้องรับข้อมูลต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ประจำ�เครื่องมือเดินเรือต่างๆ   แล้วนำ�มาวิเคราะห์ โดยอาศัยความรู้และ
ประสบการณ์ จากนั้นจึงจินตนาการเป็นภาพสถานการณ์ ทั้งนี้ภาพสถานการณ์จะมีความถูกต้องเพียงใด ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของผู้นำ�เรือ    ดังนั้นเป็นการยากที่ผู้นำ�เรือทุกคนจะสามารถคิดและสร้างภาพสถานการณ์ได้ย่างถูก
ต้อง และเป็นภาพเดียวกัน เนื่องจากผู้นำ�เรือแต่ละคนนั้นมีประสบการณ์ไม่เท่ากันนั่นเอง
ประโยชน์อีกประการหนึ่งที่ได้จากการใช้งาน ECDIS คือการตั้งค่าตัวแปรที่มีผลต่อความปลอดภัยของเรือ ไม่ว่า
จะเป็นการตั้งค่าให้แสดงเส้นความลึกปลอดภัยของเรือ ความลึกปลอดภัย เส้นทำ�นายการเคลื่อนที่ของเรือสัมพันธ์กับ
เข็มและความเร็ว การตั้งค่าพื้นที่เฝ้าระวังอันตรายรอบเรือ (Guard zone) นอกจากนี้ ECDIS ยังสามารถปิดและ
เปิดการแสดงข้อมูลต่างๆ ของ ENC เพื่อความชัดเจนในการแสดงผลของ ENC ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการ
ใช้งานในการนำ�เรือ ในพื้นที่ที่มีสภาวะแวดล้อมทางทะเล และสภาพความหนาแน่นของการจราจรทางน้ำ�ที่แตกต่างกัน  
นอกจากการเลือกการแสดงผลข้อมูลจาก ENC แล้ว ยังมีความสามารถในการปรับความสว่างหน้าจอ ให้เหมาะสมกับ
สภาพแสงสว่างบนสะพานเดินเรือในเวลาต่างๆ เพื่อที่จะไม่ลดทอนความสามารถในการมองเห็นของผู้นำ�เรือได้อีกด้วย
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ภาพที่ ๔-๕ การตั้งระยะปลอดภัยและการคาดหมายการเคลื่อนที่ของเรือ

คุณสมบัตินอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นคือความสามารถในการแสดงข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ    ไม่ว่าจะเป็นข้อความ
รูปภาพ ก็สามารถบรรจุไว้ใน ENC เพื่อทำ�การแสดงผลเพิ่มเติมร่วมกันบนหน้าจอของ ECDIS นอกจากนี้ผู้นำ�เรือยัง
สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ของสัญลักษณ์ต่างๆ ใน ENC ในแบบที่เรียกว่า Pick report เมื่อนำ�เมาส์ไปคลิกที่
สัญลักษณ์ที่ปรากฏ ก็จะแสดงข้อมูลละเอียดของสัญลักษณ์นั้นขึ้นมา นอกจากนี้ ECDIS ยังมีความสามารถในการทำ�
งานอื่นๆ ที่สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือมากยิ่งขึ้น เช่น ความสามารถในการบันทึกข้อมูลการเดินเรือ
ย้อนหลัง แล้วนำ�กลับมาแสดงใหม่  และความสามารถในการเพิ่มเติมข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม ที่เกี่ยวกับการแจ้งเตือน
อันตรายต่างๆ ลงไปใน ECDIS ได้อีกด้วย

ภาพที่ ๔-๖ แสดงรายละเอียดของวัตถุใน ENC ที่ผู้ใช้สอบถามโดยการคลิกที่ภาพวัตถุบน ECDIS
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๔.๓ องค์ประกอบภายในและการเชื่อมต่อเครื่องมือเดินเรือ
ECDIS มีองค์ประกอบภายในแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้
๑) คอมพิวเตอร์ประมวลผล ซอฟท์แวร์ และเครือข่ายการเชื่อมต่อเครื่องมือเดินเรือต่างๆ สิ่งต่างๆ ในกลุ่มนี้
ทำ�หน้าที่ควบคุม และประมวลผลข้อมูลที่มาจากเครื่องมือเดินเรือต่างๆ รวมทั้งส่งผ่านข้อมูลระหว่างระบบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตำ�บลที่จากเครื่องหาตำ�บลที่เรือระบบต่างๆ เช่น GPS,  Loran C เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือ
เหล่านี้สามารถเชื่อมต่อ แล้วนำ�ข้อมูลมาแสดงผลร่วมกับ ENC ได้
๒) ฐานข้อมูลแผนที่ (Chart Database) หัวใจของ ECDIS คือฐานข้อมูลซึ่งเก็บ ENC ไว้   ไม่ว่าจะเป็นแบบ
ราสเตอร์หรือเวกเตอร์ ชุดของข้อมูล หรือบางส่วนของชุดข้อมูลเหล่านี้ ถูกนำ�มาใช้สร้างแผนที่ให้ปรากฏบนหน้าจอของ
ECDIS
๓) ระบบแสดงผล (System Display) คือส่วนที่นำ�ข้อมูลต่าง ๆ มาแสดง ไม่ว่าจะเป็น ENC ตำ�บลที่ของเรือ
และข้อมูลอื่นๆ อาทิเช่น ทิศหัวเรือ ความเร็ว ระยะทางระหว่างจุดเปลี่ยนเข็ม ที่หมายปลายทาง ความลึกน้ำ� ฯลฯ  ซึ่ง
การแสดงผลนั้นสามารถเลือกได้ ๒ แบบคือ แบบการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ (Relative) และแบบการเคลื่อนที่จริง (True)
การแสดงผลแบบการเคลื่อนที่สัมพัทธ์นั้น จะแสดงให้มีความสัมพัทธ์กับตำ�บลที่เรือ โดยเรือแสดงเป็นจุดอยู่นิ่ง
กับที่ เมื่อเทียบวัตถุและสิ่งต่างๆ ที่เคลื่อนที่นั่นเอง การแสดงผลในลักษณะที่เป็นปัจจุบันนี้ จำ�เป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
ที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลสูงมาก เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏบนจอต้องมีการทำ�ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และ
ต้องมีการสร้างภาพสัญลักษณ์ขึ้นใหม่ตามจำ�นวนครั้งที่ได้รับค่าตำ�บลที่เรือแน่นอน
สำ�หรับการแสดงผลแบบการเคลื่อนที่จริงนั้น ภาพแผนที่จะปรากฏคงที่บนจอในขณะที่สัญลักษณ์ที่เป็นตำ�บลที่
เรือจะเคลื่อนผ่านไปบนแผนที่ที่ปรากฏบนหน้าจอ ทั้งนี้จอแสดงภาพอาจมีทิศทางการวางตัวได้ทั้งในลักษณะที่ทิศเหนือ
อยู่ด้านบน (North up) หรือเข็มเรืออยู่ด้านบน (Course up) ตามข้อมูลทิศหัวเรือที่ได้รับจากเข็มทิศดิจิตอลนั่นเอง
การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (User Interface) ECDIS มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้เพื่อให้สามารถดำ�เนินการต่างๆ ได้
เช่น เปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ในระบบ ป้อนข้อมูล ควบคุมและปรับแต่งหน้าจอ และใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ของระบบ
ทั้งนี้อาจสนธิเรดาร์เข้ากับ ECDIS หรือ ECS หรือใช้สำ�หรับป้องกันเรือโดนกัน แต่มิได้เป็นข้อบังคับตามข้อกำ�หนดของ
SOLAS

ภาพที่ ๔-๗ แสดงองค์ประกอบภายในของ ECDIS และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือเดินเรือต่างๆ
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๔.๔ เทคโนโลยีและการเชื่อมต่อ
โดยทั่วไปสามารถแบ่งกลุ่มเครื่องมือเดินเรือต่างๆ ที่นำ�มาเชื่อมต่อกับ ECDIS ออกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือกลุ่มของ
เครื่องมือเดินเรือพื้นฐาน และกลุ่มของเครื่องมือเดินเรือพิเศษที่นำ�มาเชื่อมต่อเพิ่มเติม โดยเครื่องมือเดินเรือทั้งสองกลุ่ม
นี้ ในทางปฏิบัติอาจไม่สามารถทำ�การแบ่งกลุ่มได้อย่างชัดเจน แต่เท่าที่กระทำ�ได้คือการจำ�แนกตามความซับซ้อน หน้าที่
การทำ�งาน และความสามารถพิเศษที่เครื่องมือเดินเรือเพิ่มเติมต่างๆ นั้นสามารถจะกระทำ�ได้
๔.๔.๑ การเชื่อมต่อกับเครื่องมือเดินเรือพื้นฐาน
ตัวอย่างของเครื่องมือเดินเรือในกลุ่มเครื่องมือเดินเรือพื้นฐาน ที่ถูกนำ�มาเชื่อมต่อกับ ECDIS ประกอบด้วย
เครื่องหาตำ�บลที่เรือด้วยดาวเทียมระบบ GPS เข็มทิศไยโรและเข็มทิศแม่เหล็ก เครื่องวัดความเร็วเรือ เครื่องหยั่งน้ำ� 
เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม   นอกจากนี้ ECDIS ยังสามารถรับสัญญาณดิจิตอลและภาพวีดีโอจากเรดาร์และ
AIS  หรืออาจรวมถึงเครื่องถือท้ายที่มีการเชื่อมต่อถือท้ายอัตโนมัติเข้าไว้กับ ECDIS ด้วย
จุดประสงค์ของการเชื่อมต่อ ECDIS กับเรดาร์เดินเรือ ซึ่งเป็นการนำ�เอาข้อมูลจากเรดาร์ไปแสดงผลบนหน้าจอ
ของ ECDIS ร่วมกับ ENC นั้น ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตระหนักรู้ภาพสถานการณ์แก่ผู้นำ�เรือ การประยุกต์ใช้งาน
ในลักษณะนี้ เป็นประโยชน์สำ�หรับการป้องกันเรือโดนกัน   การติดตามการเคลื่อนที่ของเรือ การหมายรู้สิ่งที่ผิดพลาด
คลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลของเรดาร์กับ ENC การหมายรู้เป้าที่ตรวจจับด้วยเรดาร์ รวมถึงการลดข้อผิดพลาดจากการ
ทำ�งานของเรดาร์  
ส่วนการบูรณาการ ECDIS และ AIS มีประโยชน์ต่อการให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจในการนำ�เรือแก่
ผู้นำ�เรือ เนื่องจากเป้าที่ได้จากสัญญาณ AIS นั้นสามารถปรากฏบนหน้าจอของ ECDIS ได้ แม้ว่าเป้านั้นจะอยู่นอก
ระยะสายตาหรือถูกบังด้วยภูมปิ ระเทศ  ทำ�ให้การนำ�เรือหลีกเลีย่ งการโดนกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เรือสินค้าในปัจจุบันมักมีการเชื่อมต่อ ECDIS ที่มีลักษณะการทำ�งานคล้ายคลึงกัน และมีลักษณะเป็นสะพาน
เดินเรือแบบรวมการ (Integrated Bridge System : IBS) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสะพานเดินเรือในลักษณะนี้จะใช้
ECDIS เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อเครื่องมือเดินเรือทั่วไป รวมทั้งมีเครื่องมือเดินเรืออื่นเชื่อมต่อเสริมเข้ามา เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการเดินเรือ เช่น เครื่องรับ NAVTEX หรือเครื่องรับประกาศชาวเรืออัตโนมัติ ที่ให้ข้อมูล
ข่าวสารที่สำ�คัญต่อการเดินเรือ รวมถึงข้อมูลสำ�คัญจากระบบวิทยุแจ้งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (GMDSS)
และอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการเดินเรือ (Voyage Data Recording: VDR) เป็นต้น
๔.๔.๒ การเชื่อมต่อกับเครื่องมือเดินเรือพิเศษ
การจะนำ�เครื่องมือเดินเรือใด มาเชื่อมต่อเพื่อการใช้งานร่วมกันบน ECDIS และจะเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยในการเดินเรือได้มากเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ ECDIS ที่บริษัทผู้ผลิตแต่ละรายผลิตออกมา  
ECDIS รุ่นใหม่ๆ มักถูกออกแบบให้ต่อพ่วงและรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลสมุทรศาสตร์ได้ อาทิเช่น ความสูงคลื่น  
ความเร็วลมจากการพยากรณ์  ทิศทางและความเร็วกระแสน้ำ� ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ส่วนมากได้มาจากการคำ�นวณจากแบบ
จำ�ลองทางคณิตศาสตร์ แล้วนำ�มาใช้วางแผนและกำ�หนดเส้นทางเดินเรือ เพื่อให้มีความปลอดภัยและประหยัดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถประยุกต์ใช้ ECDIS กับข้อมูลความครอบคลุมของน้ำ�แข็ง ซึ่งมีประโยชน์
เป็นอย่างยิ่งต่อเรือที่เดินเรือผ่านพื้นที่แถบขั้วโลกหรือพื้นที่ที่มีน้ำ�แข็งปกคลุม     รวมถึงข้อมูลเตือนการกระทำ�อันเป็น
โจรสลัดสำ�หรับบางพื้นที่ของโลกด้วย
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ภาพที่ ๔-๘ แสดงการพ่วงต่อเครื่องมือเดินเรือต่างๆ เข้ากับ ECDIS เพื่อให้เป็นสะพานเดินเรือแบบรวมการ (ที่มา : Transas Marine)

๔.๕ คุณสมบัติและความสามารถหลักของระบบแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศเพื่อการเดินเรือ
ในการเดินเรือ ECDIS จะถูกใช้ตั้งแต่ขั้นการวางแผนการเดินเรือ การปฏิบัติการเดินเรือ จนกระทั่งสิ้นสุด
การเดินทางของเรือ ซึ่งในระหว่างการเดินเรือในทะเลนั้น หาก ECDIS ถูกใช้ร่วมกับ ENC แบบเวกเตอร์จะมีความ
สามารถหลักทั้งในการวางแผนและเปลี่ยนแปลงแก้ไขการเดินทาง การติดตามเฝ้าตรวจการปฏิบัติการเดินเรือ และการ
บันทึกข้อมูลการเดินทางต่างๆ นอกจากนั้น ECDIS ยังสามารถนำ�ข้อมูลพยากรณ์อากาศ และสภาวะทะเล มาพิจารณา
ร่วมกับเส้นทางเดินเรือที่วางแผนไว้แล้ว ทำ�ให้นักเดินเรือสามารถที่จะประเมินความปลอดภัยในการเดินเรือตามที่ได้
วางแผนไว้ และสามารถคำ�นวณอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือในกรณีที่เส้น
ทางเดินเรือที่วางแผนไว้แล้วนั้นมีอันตรายจากสภาพคลื่นลมและสภาพอากาศ นักเดินเรือสามารถแก้ไขเส้นทางเดินเรือ
ได้ง่ายโดยใช้เวลาไม่นาน  ซึ่งหลังจากการแก้ไขเส้นทางเดินเรือแล้ว  ECDIS ยังสามารถช่วยตรวจสอบสิ่งที่คาดว่าจะ
เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ ตามเส้นทางเดินเรือที่แก้ไขนั้นได้โดยอัตโนมัติ
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ผู้ใช้สามารถปรับปรุงแก้ไข ENC ที่ใช้งานกับ ECDIS ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิด
จากการปรับปรุงแก้ไข ENC นั้นได้   นอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถเชื่อมต่อ ECDIS กับเครื่องรับ NAVTEX หรือเครื่อง
รับประกาศชาวเรืออัตโนมัติได้ด้วย  ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับก็คือข่าวสารที่รับมาจากเครื่องรับประกาศชาวเรืออัตโนมัติ  จะ
ถูก ECDIS สแกนข้อมูลค่าพิกัดที่ระบุอยู่ในข่าวสาร แล้วนำ�มาแสดงภาพปรากฏในตำ�บลที่ตามที่ระบุในข่าวสาร เพื่อ
การแจ้งเตือนการเดินเรือจากเครื่องรับประกาศชาวเรืออัตโนมัติ   ทำ�ให้นักเดินเรือสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อาจเป็น
อันตรายต่อการเดินเรือ  ที่ได้จากการแจ้งเตือนจากเครื่องรับ NAVTEX ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
๔.๖ ความสามารถในการทำ � งานกั บ สถานภาพการทำ � งานของระบบแสดงแผนที่ เ ดิ น เรื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
สารสนเทศเพื่อการเดินเรือ (Functional capability versus functional status)
บริษัทผู้ผลิต ECDIS จะต้องผลิต ECDIS ให้มีคุณลักษณะหรือขีดความสามารถในการทำ�งาน ได้ตามมาตรฐาน
ที่ IMO กำ�หนด  หาก ECDIS ที่ผลิตขึ้นนั้นไม่สามารถปฏิบัติงานตามคุณลักษณะที่ IMO กำ�หนดได้ครบถ้วน เช่น ไม่
สามารถใช้งาน ENC ที่เป็นทางการ หรือไม่สามารถทำ�การปรับปรุงแก้ไข ENC ได้ การแสดงผลสีหรือสัญลักษณ์ของ
ENC ต่างจากมาตรฐานที่กำ�หนด เป็นต้น  ECDIS นั้นก็จะไม่ได้รับการรับรองสถานภาพการทำ�งานจาก IMO ให้เป็น
ECDIS กล่าวอีกอย่างก็คือหาก ECDIS ไม่สามารถทำ�งานตามมาตรฐานที่ IMO กำ�หนดได้ทุกประการ  ECDIS นั้นก็
จะไม่ได้รับการรับรองสถานภาพให้เป็น ECDIS นั่นเอง
๔.๗ สภาวะการทำ�งานของระบบแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศเพื่อการเดินเรือ
การทำ�งานของ ECDIS สามารถกำ�หนดตามสภาวะการทำ�งานได้ ดังนี้
๔.๗.๑ สามารถทำ�งานตามข้อกำ�หนดหรือมาตรฐานของ IMO ได้ทุกประการ เช่น การใช้ ENC ที่มีรูปแบบ
ตามมาตรฐาน S-57   ENC ที่สร้างโดยหน่วยงานอุทกศาสตร์ชาติหรือเทียบเท่า และมีการให้บริการปรับปรุงแก้ไขให้
ทันสมัยอยู่เสมอ ตามเส้นทางที่ประสงค์จะเดินทางไปหรือวางแผนการเดินเรือไว้แล้ว และการหาตำ�บลที่เรือเป็นการหา
ตำ�บลที่ด้วยการใช้งานแบบ Differential Global Positioning System : DGPS ในกรณีที่เดินเรือในน่านน้ำ�จำ�กัด  
ทั้งมีการสำ�รอง ECDIS อย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นการสำ�รอง ECDIS ด้วย ECDIS เพิ่มเติมอีกหนึ่งระบบ หรือ
การสำ�รองระบบด้วยแผนที่เดินเรือและบรรณสารการเดินเรือ ที่มีการแก้ไขให้ทันสมัยเสมอ และมีความครอบคลุมพื้นที่
ปฏิบัติการและเส้นทางเดินเรือ
๔.๗.๒ สามารถทำ�งานตามข้อกำ�หนดหรือมาตรฐานของ IMO ได้บางประการ เช่น ความสามารถในการใช้
ENC แบบ S-57 ที่สร้างโดยหน่วยงานอุทกศาสตร์ชาติหรือเทียบเท่า แต่ไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ  สามารถ
ใช้งานแผนที่ราสเตอร์แบบ RCDS (Raster Chart Display system) ได้เท่านั้น การหาตำ�บลที่เรือไม่ใช่เป็นการหา
ตำ�บลที่เรือจากระบบการหาตำ�บลที่เรือด้วยดาวเทียมแบบ differential (เนื่องจากในพื้นที่ไม่มีการให้บริการ)  และการ
สำ�รอง ECDIS ไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนด เป็นต้น
๔.๗.๓ การทำ�งานไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนดหรือมาตรฐานของ IMO
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ภาพที่ ๔-๙ แสดงความสัมพันธ์ของหน่วยงานสากลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ECDIS และ ENC

๔.๘ หน้าที่หลักของระบบแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศเพื่อการเดินเรือ
ประโยชน์หลักของ ECDIS คือสามารถลดภาระงานด้านการเดินเรือ โดยอาศัยประโยชน์จากความสามารถของ
ECDIS ที่ติดตั้งอยู่บนสะพานเดินเรือ ที่สามารถบูรณาการข้อมูลตำ�บลที่เรือ ข้อมูลจากเครื่องมือเดินเรือต่างๆ  แล้วนำ�
มาแสดงผลร่วมกันบน ENC ในแบบที่เป็นปัจจุบัน (Real-time)
แม้ว่า IMO ได้มีการรับรองสถานภาพการใช้งาน ECDIS เทียบเท่ากับการใช้งานแผนที่เดินเรือกระดาษ มา
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.๑๙๙๕ (พ.ศ.๒๕๓๘) จนถึงปัจจุบัน  กลับพบว่าการติดตั้ง ECDIS เพื่อใช้งานบนเรือต่างๆ
ที่อยู่ภายใต้ข้อกำ�หนดของ IMO ยังมีไม่มากเท่าที่ควร และการดำ�เนินการของเรือดังกล่าวยังเป็นไปอย่างช้ามาก  ทั้งนี้
เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ประการแรกคือความครอบคลุมของ ENC ที่เป็นทางการ  ยังไม่มีให้บริการครอบคลุม
ทั่วทั้งเส้นทางเดินเรือและท่าเรือหลักของโลก รวมทั้งการให้บริการปรับปรุงและแก้ไข ENC โดยหน่วยงานอุทกศาสตร์
ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง ปัจจัยด้านราคาของ ECDIS ที่มีราคาต่อระบบค่อนข้างสูง และข้อจำ�กัดด้านความเชื่อถือและการ
ยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีใหม่   สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้การส่งเสริมการใช้งาน ECDIS ไม่เป็นไป
อย่างแพร่หลายตามเป้าหมายที่กำ�หนด
จากรายงานการเกิดอุบัติเหตุทางทะเลมากกว่าร้อยละ ๘๐ พบว่าเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ ซึ่งเป็นผลมา
จากปัจจัยด้านความเหนื่อยล้าจากภาระงานด้านการเดินเรือ อุบัติเหตุเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงและลดลงได้ เพียงแต่
ติดตั้ง ECDIS แล้วใช้งานอย่างเข้าใจ เนื่องจาก ECDIS มีขีดความสามารถในการเป็นเครื่องมือเดินเรือหลัก เพราะ
สามารถแสดงตำ�บลที่เรืออย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา ผนวกกับความสามารถพิเศษในการป้องกันการติด
ตื้นของเรือนั่นเอง
จากคุณสมบัติการทำ�งานของ ECDIS ที่ช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ และช่วยป้องกันอุบัติเหตุเรือติดตื้น
ได้นั้น   มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำ�มาใช้งานในบริเวณน่านน้ำ�จำ�กัด เช่น ในบริเวณช่องแคบมะละกา ซึ่งสิงคโปร์
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(โดย Maritime Port Authority of Singapore หรือ MPA) ได้เพิ่มความปลอดภัยต่อการเดินเรือ ด้วยการติดตั้งระบบ
หาตำ�บลที่เรือแบบ DGPS และให้บริการส่งค่าแก้ DGPS ในรูปแบบมาตรฐาน RTCM SC-104 ด้วยความถี่ย่าน MF
(298 kHz) ซึ่งไปได้ไกลประมาณ ๒๐๐ กม.รอบตัว โดยได้เริ่มให้บริการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ค.ศ.๑๙๙๗ (พ.ศ.๒๕๔๐)
ทำ�ให้เรือเดินทะเลที่ติดตั้งเครื่องหาตำ�บลที่เรือแบบ DGPS สามารถหาตำ�บลที่เรือได้ละเอียดถูกต้องมากขึ้น รวมทั้งการ
ทำ�งานของ ECDIS ก็จะมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย
ประโยชน์จากการใช้ ECDIS ยังเพิ่มมากขึ้น เมื่อนำ�มาใช้งานร่วมกับเรดาร์ ARPA (Automatic Radar Plotting
Aid : ARPA เพราะทำ�ให้สามารถหลีกเลี่ยงเรือโดนกันด้วยการเตือนภัยผ่านภาพและเสียงได้  นอกจากนั้นเมื่อนำ�ระบบ
AIS เข้ามาใช้งานร่วมกับ ECDIS ก็จะทำ�ให้ ECDIS มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอีก กล่าวคือสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันได้ อันเป็นการป้องกันการโดนกันของเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง   อย่างไรก็ตามหากแบ่งประเภท
ของการทำ�งานของ ECDIS กับ ENC นั้น  สามารถแบ่งตามหน้าที่การทำ�งาน ได้ดังนี้
๔.๘.๑ หน้าที่ของระบบแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศเพื่อการเดินเรือ
หน้าที่การทำ�งานของ ECDIS ใช้ประโยชน์จากระบบการหาตำ�บลที่เรือด้วยระบบดาวเทียมต่างๆ  ร่วมกับการ
บูรณาการข้อมูลจากเครื่องมือเดินเรือที่ติดตั้งใช้งานบนเรือ โดยทำ�งานร่วมกับฐานข้อมูล ENC ที่ติดตั้งอยู่ใน ECDIS
ทำ�ให้สามารถเพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรือ และลดภาระงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของนักเดินเรือได้เป็น
อย่างมาก
การลดภาระงานที่เกี่ยวกับการเดินเรือ การแก้ไขแผนที่ตาม ปชร. ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้เวลาและแรงงาน ซึ่ง
การแก้ไขจำ�เป็นต้องแก้ไขด้วยความละเอียด และอาศัยประสบการณ์การเดินเรือประกอบด้วย สำ�หรับ ECDIS มีความ
สามารถในการปรับแก้ข้อมูล ENC ได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนั้น ECDIS ที่เป็นไปตามข้อกำ�หนดของ IMO จะมีกฎ
การแสดงผลของสัญลักษณ์ และสีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำ�ให้ไม่เกิดความกำ�กวมในข้อมูลที่นำ�แสดงบนหน้าจอของ
ECDIS และเข้าใจได้ง่าย หากใช้งานโดยนักเดินเรือ
นอกจากความสามารถข้างต้นแล้ว  ECDIS ที่อาศัยประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำ�ให้
สามารถเตือนเหตุต่างๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเรือตามเงื่อนไขการเดินเรือที่นายยามเรือเดินได้กำ�หนดไว้ ประโยชน์
นอกจากใช้ในการเดินเรือ ยังสามารถให้ประโยชน์ในการวางแผนการเดินเรือได้โดยสะดวก และสามารถสั่งให้ ECDIS
ทำ�การตรวจสอบสิ่งอันตรายในเส้นทางที่วางแผนไว้ ตามเงื่อนไขของสิ่งอันตรายที่กำ�หนดโดยนายยามเรือเดินได้โดย
อัตโนมัติ ยิ่งไปกว่านั้นระบบยังมีคุณสมบัติในการบันทึกข้อมูลการเดินเรือย้อนหลังของช่วงเวลา ๑๒ ชั่วโมงที่ผ่านมา ไม่
ว่าจะเป็นเข็ม  ความเร็ว ตำ�บลที่เรือ และเวลาได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงสามารสรุปหน้าที่หลักๆ ของ ECDIS ได้ดังนี้
การเดินเรือ - เป็นการแสดง และหาข้อมูลเข็มเรือ ตำ�บลที่เรือ และการเปลี่ยนเข็ม
การติดตาม เฝ้าตรวจสิ่งผิดปกติ หรืออาจเป็นอันตรายต่อเรือ – การตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่มาจากเครื่องมือ
เดินเรือที่นำ�มาต่อเชื่อม เพื่อตรวจสอบสิ่งผิดปกติรอบข้างที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเรือ
การวางแผนการเดินเรือ - เป็นการกำ�หนดเส้นทางเดินเรือ เข็ม ความเร็ว ในบริเวณน่านน้ำ�ที่เดินเรือได้ รวมทั้ง
งานที่ต้องกระทำ�ในระหว่างการเดินทางตามเส้นทางที่วางแผนไว้นั้น
การควบคุมและติดตามการเดินเรือให้เป็นไปตามเส้นทางเดินเรือที่วางแผนไว้แล้ว - การตรวจสอบการเดินเรือ
อย่างต่อเนื่อง โดยเทียบกับเส้นทางเดินเรือที่วางแผนไว้แล้ว ร่วมกับเงื่อนไขในสภาพแวดล้อมอื่นๆ
การหลีกเลี่ยงเรือโดนกัน - เป็นการตรวจและกำ�หนดลักษณะการเคลื่อนที่ เข็ม ความเร็ว ของวัตถุใดๆ แล้วนำ�
มาพิจารณาในการบังคับเรือให้พ้นจากอันตรายจากการโดนกันของเรือ
การควบคุมบังคับเรือ - การบังคับเรือให้ไปยังตำ�บลที่ที่ต้องการ ด้วยเข็ม และความเร็วที่กำ�หนด
การเทียบเรือ - การบังคับเรือในการเข้าเทียบท่าเรือ
การทำ�เอกสาร รายงาน และบันทึกข้อมูลข่าวสารการเดินเรือ – บันทึกข้อมูลและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินเรือต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในเชิงสถิติ และใช้ในเชิงกฎหมายในกรณีที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุต่างๆ
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โดยสรุปประโยชน์หลักๆ ของ ECDIS ที่เด่นชัด ก็คือความสามารถในการแสดงตำ�บลที่เรือที่เป็นปัจจุบันได้โดย
อัตโนมัติ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนายยามเรือเดินจึงสามารถตรวจสอบที่เรือเทียบกับสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ปรากฏบนแผนที่
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตามเส้นทางเดินเรือที่ได้วางแผนไว้แล้ว ในส่วนที่เป็นหน้าที่หลักของ ECDIS ซึ่งมีความสำ�คัญ
เป็นอย่างมากในการช่วยลดภาระงานด้านการเดินเรือ และช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรือนั้น ขอขยายความ
ดังนี้
๔.๘.๑.๑ การวางแผนการเดินเรือ (Route planning)
การปฏิบัติการเดินเรือนั้นเป็นหน้าที่ที่สำ�คัญของนายยามเรือเดิน โดยเป็นการพยายามรักษาให้เรือเดินทาง และ
อยู่บนเส้นทางเดินเรือที่ได้วางแผนการเดินเรือไว้แล้ว การทำ�หน้าที่นี้เป็นการทำ�งานเพียงลำ�พังด้วยนายยามเรือเดิน
หรืออาจเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันของชุดนำ�เรือ และให้ข้อมูลประกอบการเดินเรือแก่ผู้นำ�เรือรายอื่นๆ ที่ควบคุมเรืออยู่
ในขณะนั้น
การวางแผนการเดินเรือ (Route planning) ในระหว่างทำ�การวางแผนการเดินเรือ ECDIS จะแสดงตำ�บลที่
เรือตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะเลือกแบบการทำ�งานในแบบการตรวจสอบสิ่งอันตรายในเส้นทางล่วงหน้า (look
ahead) ECDIS ต้องมีความสามารถที่จะสลับกลับมาแสดงตำ�บลที่เรือได้โดยง่าย สำ�หรับข้อมูลในการทำ�การวางแผน
การเดินเรือนั้น ตำ�บลที่ เข็ม และความเร็วเรือเป็นข้อมูลหลักที่สำ�คัญ ข้อมูลที่นำ�มาเสริมการทำ�งานเพิ่มเติม เพื่อให้
ECDIS สามารถให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ อาทิเช่น ระยะทางตกซ้าย-ขวาจากเส้นทางเดินเรือ (Cross track
error : XTE)  ระยะทางที่เหลือ  เวลาเดินทางถึงจุดหมายโดยประมาณ (ETA)   และตำ�บลที่และเส้นแสดงการเดิน
ทางที่ผ่านมา
การทำ�การวางแผนการเดินเรือเป็นการปฏิบัติงานที่ ECDIS ต้องมี และต้องสามารถทำ�งานร่วมกับแบบการทำ�
งานอื่นๆ ของ ECDIS ได้ ในระหว่างการทำ�การวางแผนการเดินเรือ ซึ่งมาตรฐานการทำ�งานของ ECDIS กำ�หนดให้
ECDIS ต้องสามารถทำ�งานตรวจสอบเส้นทางที่วางแผนไว้ได้ล่วงหน้า เพื่อประเมินสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อเรือ ทั้งก่อน
และระหว่างการทำ�การวางแผนการเดินเรือได้                                 
นอกจากนี้ด้วยความสามารถของ ECDIS ที่ทำ�การประเมินสิ่งอันตรายล่วงหน้าที่อาจอยู่ในเส้นทางเดินเรือ
เพื่อป้องกันการติดตื้นของเรือ ทั้งสามารถตรวจสอบการตกซ้าย - ขวา เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางเดินเรือตาม
แผน หากสามารถตรวจพบสิ่งที่อาจเป็นอันตราย ก็สามารถทำ�การเตือนอันตรายผ่านทางภาพหรือเสียง ตามแต่
กรณีที่มีการกำ�หนดค่าการเตือนอันตราย และการแจ้งข้อมูลสำ�คัญได้   ความคลาดเคลื่อนของตำ�บลที่เรือจากเส้น
ทางเดินเรือที่ยอมรับได้นั้น   จะแสดงเป็นทั้งภาพและตัวเลขระยะทาง ของเส้นทางเดินเรือที่จำ�ลองขึ้น ที่เป็นภาพ
รวมระหว่างเส้นทางเดินเรือ เมื่อนำ�ไปเปรียบเทียบกับระยะที่เรือตกทางซ้าย-ขวาของเส้นทางเดินเรือ โดยระยะนี้
นักเดินเรือสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
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ภาพที่ ๔-๑๐ แสดงการวางแผนการเดินเรือบน ECDIS (ที่มา : PC Maritime)

		
๔.๘.๑.๒ การติดตามการเดินเรือ (Route monitoring)
เป็นการทำ�งานที่ช่วยให้นายยามเรือเดิน สามารถนำ�เรือให้อยู่บนเส้นทางตลอดเวลา ได้ง่ายและสะดวกขึ้น ใน
ระหว่างการทำ�งานในการติดตามการเดินเรือนั้น สิ่งที่สำ�คัญที่ ECDIS จะต้องทราบคือ ตำ�บลที่เรือ ซึ่งจะต้องแสดง
บนหน้าจอ ECDIS ได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องตลอดเวลา ร่วมกับข้อมูล ENC และข้อมูลจากเครื่องมือเดินเรือต่างๆ
ที่มีความสำ�คัญต่อการเดินเรือ เช่น เข็มเรือ ความเร็ว เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้เมื่อนำ�มาประมวลผลร่วมกัน จะ
ทำ�ให้สามารถใช้ ECDIS ติดตามการเดินเรือ และควบคุมการเดินเรือที่เบี่ยงออกจากเส้นทางที่วางแผนไว้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ในระหว่างการทำ�งานในการติดตามการเดินเรือ ECDIS ยังสามารถแสดงข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ เช่น ระยะ
ที่เบี่ยงซ้าย–ขวา ออกจากเส้นทางเดินเรือ  ระยะทางหรือเวลาที่เหลือที่จะไปยังจุดหมายหรือจุดเปลี่ยนเข็มต่อไป ตำ�บลที่
และแนวเส้นทางการเดินเรือที่ผ่านมาแล้ว เป็นต้น  การติดตามการเดินเรือในลักษณะนี้นอกจากจะช่วยป้องกันการติดตื้น
ของเรือ ช่วยทำ�นายหรือประมาณการเคลื่อนที่ของเรือ และแสดงข้อมูลติดตามการเดินเรือ ไม่ว่าจะเป็นตำ�บลที่เรือ เข็ม
ความเร็วเรือ และระยะทางถึงจุดเปลีย่ นเข็มได้อย่างต่อเนือ่ งแล้ว  ยังมีเครือ่ งมือย่อยอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์อกี เช่น นายยาม
สามารถกำ�หนดหรือเปลี่ยนระยะจำ�กัดของการที่เรือจะเดินเบี่ยงออกจากเส้นทางที่วางแผนไว้ได้ ซึ่งการกำ�หนดหรือเปลี่ยน
ระยะนี้ จะส่งผลต่อการเตือนภัยของ ECDIS ด้วย
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การทำ�งานในการติดตามการเดินเรือของ ECDIS นี้   นอกจากจะทำ�หน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยในการเดิน
เรือตามเส้นทางตลอดเวลา  แสดงข้อมูลการเดินเรืออย่างต่อเนื่อง และควบคุมการถือท้ายอัตโนมัติแล้ว  ยังเปิดโอกาส
ให้นายยามเรือเดินสามารถบันทึกและทำ�จุดสังเกตไว้บนเส้นทางเดินเรือ เพื่อประโยชน์ในการรับ-ส่งหน้าที่ การจัดทำ�
เอกสารรายงานการเดินเรือ และการนำ�เรือช่วยคนตกน้ำ�ด้วย

ภาพที่ ๔-๑๑ แสดงการติดตามการเดินเรือบน ECDIS (ที่มา : PC Maritime)

๔.๘.๑.๓ การทำ�เอกสารและสำ�รองข้อมูล (Documentation)
เป็นการบันทึกข้อมูลและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ เพื่อใช้ในการวางแผนการเดินเรือ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเดินเรือ   และใช้ทางด้านกฎหมายในกรณีที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุต่างๆ   โดยปกติ ECDIS
ต้องสามารถบันทึกตำ�บลที่ เข็ม ความเร็ว และ ENC รวมทั้งสถานภาพ ENC ที่ใช้ในการเดินเรือได้เป็นเวลาอย่างน้อย
๑๒ ชั่วโมง และสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง ซึ่งเมื่อการเดินเรือสิ้นสุดลงแล้ว นายยามเรือเดินก็
ยังสามารถนำ�ข้อมูลที่ถูกบันทึกย้อนหลังไว้ มาทำ�รายงานการเดินเรือได้
การสำ�รองข้อมูลของ ECDIS จะเกิดขึ้นสองแห่ง แห่งแรกตัวเครื่องจะทำ�การบันทึกลงในหน่วยความจำ�ของตัว
เครื่อง ซึ่งต้องสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างน้อย ๑๒ ชั่วโมง หากหน่วยความจำ�มีขนาดความจุน้อย ข้อมูลที่เก่าที่สุดก็
จะถูกข้อมูลที่ใหม่ที่สุดบันทึกทับลงไปในหน่วยความจำ� สำ�หรับการสำ�รองข้อมูลอีกแห่งหนึ่ง  จะเกิดขึ้นที่อุปกรณ์สำ�รอง
ข้อมูลที่มีลักษณะการทำ�งานคล้ายๆ กล่องดำ�บนเครื่องบิน ที่เรียกว่า Voyage Data Recording หรือ VDR ที่บรรจุ
อยู่ในกล่องแข็งแรงคงทน สามารถป้องกันอุปกรณ์สำ�รองข้อมูลที่อยู่ภายในจากไฟไหม้ กันน้ำ�เข้าและแรงระเบิด ซึ่ง
อุปกรณ์สำ�รองข้อมูลนี้จะทำ�การสำ�รองข้อมูลในลักษณะเดียวกับหน่วยความจำ�ใน ECDIS หากแต่มีความสามารถใน
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การสำ�รองหรือบันทึกข้อมูลได้หลากหลายกว่า เช่น ข้อมูลการติดต่อสื่อสารของเรือ และภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้ง
ไว้บนเรือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถคัดลอกภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ ECDIS ได้ตามระยะเวลาที่ทำ�การตั้งค่าการ
บันทึกไว้อีกด้วย
๔.๘.๑.๔ การเตือนภัยและแจ้งข้อมูลในระหว่างการควบคุมเรือให้อยู่บนเส้นทาง (Track Control Indications
and Alarms)
นอกจากการเตือนภัยข้างต้น ECDIS ยังสามารถเตือนภัยเมื่อสัญญาณจากระบบหาตำ�บลที่เรือขัดข้องและ
ไม่สามารถส่งสัญญาณเข้า ECDIS ได้ โดยจะแสดงข้อมูลแจ้งเตือนเหตุขัดข้องนั้นซ้ำ�ๆ กัน เพื่อให้นายยามเรือเดิน
ทราบว่าสัญญาณเกิดขัดข้อง สำ�หรับเงื่อนไขต่างๆ ที่จะสามารถไปเปิดการเตือนภัยให้ทำ�การแจ้งเตือนภัยนั้น เป็นไป
ตามรายการการเตือนภัยและการแจ้งข้อมูลสำ�คัญของ ECDIS ที่กำ�หนดไว้ใน IMO Resolution A.817 (19), App.5  
โดยต้องทำ�การเตือนและแจ้งข้อมูลในกรณีหลักๆ ดังนี้
- การแล่นข้ามเส้นความลึกปลอดภัย
- การแล่นข้ามเขตจำ�กัด หรือห้าม หรือเงื่อนไขพิเศษ
- การละเมิดค่าหรือเงื่อนไขที่กำ�หนดเพื่อความปลอดภัย และในระหว่างการปฏิบัติการเดินเรือ ECDIS ยังมี
ความสามารถในการกำ�หนดการเตือนภัยในลักษณะต่างๆ ดังนี้
- การตั้งค่าระยะของที่เรือที่ตกซ้าย-ขวา จากเส้นทางเรือเดิน
- การตั้งการเตือนเมื่อเรือถึงจุดวิกฤต เช่น จุดเปลี่ยนเข็ม เป็นต้น
- การตั้งค่าจำ�กัดการเปลี่ยนเข็มหรือมุมหางเสือ โดยถือท้ายตามเข็มเรือที่สั่ง ค่าทิศของเข็มถือท้ายจะได้
จากเข็มทิศไยโร

ภาพที่ ๔-๑๒ แสดงข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้ เมื่อพ่วงต่อเครื่องรับ NAVTEX เข้ากับ ECDIS (ที่มา : e-Navigation)
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๔.๘.๒ หน้าที่การทำ�งานแบบอัตโนมัติ
นอกจากหน้าที่การทำ�งานหลักของ ECDIS ที่กล่าวข้างต้น ECDIS ยังมีการทำ�งานในแบบที่ทำ�งานเองโดย
อัตโนมัติ โดยทั่วไปประกอบด้วย
- การตรวจสอบตามเงื่อนไขที่อาจเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ ตามเส้นทางเดินเรือทีได้วางแผนไว้
- การรายงานและการให้ข้อมูลสำ�คัญในการทำ�งานในลักษณะของการติดตามการเดินเรือ
- การบันทึกและรวบรวมข้อมูลสำ�คัญในการเดินเรือ ที่จะนำ�ไปใช้ในการจัดทำ�เอกสาร  รายงานการเดินเรือ
และการสำ�รองข้อมูลข่าวสารการเดินเรือ
นอกจากนี้ ECDIS ยังมีความสามารถประการอื่นด้วย ดังนี้
- การเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดของเรือ โดยพิจารณาในมุมมองของความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และความปลอดภัย
ในการเดินเรือ
- การประเมินอันตรายตามเส้นทางเดินเรือล่วงหน้า การหมายรู้เครื่องหมายทางเรือในเส้นทาง การพล็อต
หาตำ�บลที่เรือ และการแก้เข็มและความเร็ว ในระหว่างการเดินเรือ เป็นต้น
๔.๘.๓ หน้าที่การทำ�งานแบบป้อนค่าโดยผู้ใช้งาน
นอกจากการทำ�งานแบบอัตโนมัติแล้ว ในการเดินเรือโดยทั่วไป ผู้ใช้ยังสามารถป้อนค่าการทำ�งานและกำ�หนดการ
ทำ�งานให้กับ ECDIS ได้  โดยใช้อุปกรณ์ป้อนค่าต่างๆ เช่น แป้นพิมพ์  เม้าส์ หรือปุ่มปรับค่าต่างๆ  เพื่อป้อนค่าเส้น
แบริ่ง กำ�หนดวงระยะ ดังนี้
- การหาตำ�บลที่เรือด้วยวิธีต่างๆ แล้วทำ�การป้อนค่าโดยผู้ใช้บนหน้าจอ ECDIS
- การกำ�หนดเส้นตำ�บลที่ (LOP)
- การใช้งานวงระยะ และเส้นแบริ่งบนหน้าจอ
- การกำ�หนดแนวเส้นขนาน (Parallel Index)
- การเปลี่ยนมาตราส่วน
- การตั้งค่าที่เกี่ยวกับเรือของตนเอง อาทิเช่น การเปลี่ยนเส้นความลึกปลอดภัยสำ�หรับเรือ (Ship’s
Safety Contour) และการกำ�หนดค่าความลึกปลอดภัย (Safety depth)

ภาพที่ ๔-๑๓ แสดงการตั้งระยะปลอดภัยโดยผู้ใช้งาน
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อุปกรณ์รองรับการทำ�งานแบบป้อนค่าโดยผู้ใช้งาน
อุปกรณ์ควบคุม
- Trackball หรือ Mouse อุปกรณ์ทั้งสองต่างกันที่การใช้งาน Trackball จะใช้การกลิ้งเพื่อการบังคับ
cursor ไปยังตำ�แหน่งที่ต้องการบนหน้าจอ แต่ Mouse ใช้การเลื่อนไปด้วยมือ และโดยมากมักจะมีสองปุ่ม หากมีสาม
ปุ่ม ปุ่มกลางมักไม่กำ�หนดค่าเพื่อการใช้งานใดๆ สำ�หรับสองปุ่มนั้น ปุ่มซ้ายโดยปกติเป็นปุ่มที่สัมพันธ์กับคำ�สั่งของแป้น
พิมพ์ “Enter” ที่ใช้เพื่อการยอมรับค่าและการทำ�งานต่างๆ ที่เลือก  เปิดคำ�สั่งย่อย และการเลือกการทำ�งาน  ส่วนปุ่ม
ขวาเป็นปุ่มที่สัมพันธ์กับคำ�สั่งของแป้นพิมพ์ “Esc” ทีใช้เพื่อการยกเลิกค่า ออกจากหน้าต่างการทำ�งานย่อย
- Keyboard ทำ�ให้ผู้ใช้งาน ECDIS สามารถกำ�หนดค่าที่เกี่ยวกับตัวเลขและตัวอักษร รวมทั้งการควบคุม
การทำ�งาน ECDIS  อย่างไรก็ตามการทำ�งานผ่าน keyboard นั้น มีบางอย่างที่ซ้ำ�กับอุปกรณ์อื่น เช่น คำ�สั่ง “Enter”
และ “Esc” และอาจใช้กำ�หนดคำ�สั่งต่างๆ ตามที่ผู้ผลิต ECDIS กำ�หนด
- Free cursor เป็นลักษณะการทำ�งานผ่าน Trackball หรือ Mouse ที่สามารถเคลื่อนไหวไปมาอย่าง
อิสระบนหน้าจอ ECDIS ได้ โดยสามารถทำ�งานกับทุกคำ�สั่งและหน้าที่ที่ปรากฏ ถ้าต้องการตั้งค่าการทำ�งานให้สามารถ
ทำ�งานกับคำ�สั่งหรือพื้นที่ทำ�งานเฉพาะบนหน้าจอ ก็สามารถกำ�หนดโดยผ่านคำ�สั่ง Cursor setting ได้
- Graphic cursor บางระบบของ ECDIS สามารถแจ้งผู้ใช้งานว่าทำ�งานอยู่กับคำ�สั่งใด หรือแจ้งผู้ใช้ว่า
บนหน้าจอขณะนั้นเป็นการทำ�งานในลักษณะใดได้ ด้วยการแสดงเป็นรูปภาพที่ต่างกันของ cursor เช่น สัญลักษณ์ของ
cursor ที่เป็นรูป Graphic ของเส้นตรงสองเส้นตัดกันแบบตั้งฉาก จะหมายความว่าตรงจุดนั้นเป็นจุดค่าพิกัดที่กำ�หนด
ด้วยค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่มีค่าละติจูดและลองจิจูดตามที่ปรากฎ เป็นต้น
๔.๙ การควบคุมและบังคับใช้ระบบแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศเพื่อการเดินเรือของรัฐชายฝั่ง
และรัฐเจ้าของธง (Port state control and flag state requirement)
แม้ว่า IMO จะได้จัดทำ�ข้อกำ�หนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับใช้ ECDIS และความต้องการติดตั้ง ECDIS เพื่อ
ใช้งานบนเรือสินค้าจะมีจำ�นวนเพิ่มสูงขึ้น   IMO ก็ยังไร้ซึ่งอำ�นาจในการบังคับใช้ ECDIS ซึ่งโดยแท้จริงแล้วหน้าที่ใน
การบังคับใช้กฎหมายนั้น เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ   หน่วยงานระหว่างประเทศ หรือ หน่วยงานบังคับใช้ข้อบังคับ
ในระดับภูมิภาค หลังจากที่รัฐต่างๆ ได้ยินยอมตามข้อบังคับต่างๆ ที่ระบุในอนุสัญญาของ IMO แล้ว ข้อบังคับต่างๆ
เหล่านั้นจะถูกนำ�มาร่างเป็นกฎหมายหรือข้อบังคับ ที่มีผลบังคับใช้กับเรือสัญชาติของรัฐนั้น รวมทั้งเรือสัญชาติอื่น
ที่เข้า-ออก ท่าเรือของรัฐนั้น ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายผ่านหน่วยงานของรัฐชายฝั่งและรัฐเจ้าของธง เช่น กรมเจ้า
ท่าของรัฐนั้น เป็นต้น ความต้องการตามข้อบังคับสำ�หรับเรือที่ชักธงรัฐนั้น ก็คือต้องทำ�ตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของ
รัฐ สำ�หรับเรือสัญชาติอื่นที่เข้ามาใช้ท่าเรือของรัฐนั้น ก็จำ�เป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องเช่น
เดียวกับเรือที่ชักธงของรัฐนั้นเช่นกัน การตรวจสอบตามความต้องการตามข้อบังคับฯ จะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ หรือ
ในแต่ละหน่วยงาน
สำ�หรับเจ้าของเรือควรจะต้องทำ�ความคุ้นเคยกับกฎหมาย รวมทั้งข้อบังคับของหน่วยงานรัฐเจ้าของธงที่มีอำ�นาจ
ในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เรือที่อยู่ในความครอบครองของตนนั้น เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงาน
รัฐที่มีอำ�นาจบังคับใช้กฎหมาย โดยมีตัวอย่างของการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับต่างๆ ของเจ้าของเรือจาก Paris
Memorandum of Understanding, a coalition of  27 European and North Atlantic maritime administrations
ที่มีรายละเอียดคำ�แนะนำ�ให้เจ้าของเรือที่ต้องเดินทาง เข้า-ออก ท่าเรือ   ในภูมิภาคยุโรปและมหาสมุทรแอตแลนติก
ตอนเหนือ
การตรวจสอบตามข้อบังคับของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำ�นาจในการบังคับใช้นั้น มักแตกต่างกันตามความความรู้พื้นฐาน
หรือความรู้เดิม และประสบการณ์ตามสายวิชาชีพ อาทิเช่น ความรู้จากการเดินเรือ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความรู้
พื้นฐานที่เกี่ยวกับการเดินเรือ และมีความคุ้นเคยกับการใช้ ECDIS นั้น จะมีประสบการณ์และความเข้าใจเป็นอย่างมาก
ส่งผลให้เกิดทักษะและความสามารถในการตรวจสอบ ECDIS ได้อย่างเคร่งครัด
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คำ�แนะนำ�การตรวจสอบตามข้อกำ�หนดที่ระบุไว้ใน Paris MOU (the European region) สามารถสรุปเป็น
แนวทางการตรวจสอบสำ�หรับเจ้าหน้าที่รัฐ ได้ดังนี้
๑) เอกสารที่ระบุ/แสดงมาตรฐานของระบบเดินเรือที่เป็นไปตามมาตรฐานการทำ�งานของ ECDIS ของ
IMO (IMO Performance Standards for ECDIS)
หน่วยงานรัฐชายฝั่งจะตรวจสอบเอกสารของ ECDIS ที่เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ที่กำ�หนด และอาจ
ทำ�การตรวจสอบ ECDIS ด้วยตนเอง เป็นความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของธงที่จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าเรือของตนนั้น
มีเอกสารที่ระบุถึงอย่างครบถ้วน
๒) ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำ�หรับการใช้ ECDIS ที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
หน่วยงานของรัฐชายฝั่งจะพิจารณาว่า ECDIS เป็นเครื่องมือเดินเรือที่มีความสำ�คัญมากบนสะพาน
เดินเรือ ดังนั้นจึงจะทำ�การตรวจสอบคำ�แนะนำ�การใช้งาน ECDIS ที่ติดตั้งบนสะพานเดินเรือด้วย เพื่อเป็นข้อแนะนำ�
แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงาน โดยขั้นตอนต่างๆ ของการใช้งาน ECDIS นั้น จำ�เป็นต้องมีความชัดเจน ครอบคลุม
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆ เช่น เครื่องมือเดินเรือขัดข้อง  ระบบไฟขัดข้อง  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลแก่นายยาม
เรือเดิน  ให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
๓) ผู้บังคับการเรือและนายยามเรือเดินสามารถแสดงเอกสารที่ผ่านการใช้งาน ECDIS ทั้งการใช้งานขั้น
พื้นฐานโดยทั่วไป (generic) และการใช้งานเฉพาะ ECDIS ที่ติดตั้งบนเรือของตน (Type Specific) โดยเจ้าหน้าที่
รัฐชายฝั่งจะขอตรวจสอบประกาศนียบัตรของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบนสะพานเดินเรือ ที่เกี่ยวกับการผ่านการฝึกใช้งาน
ECDIS ตามที่ระบุไว้ใน IMO model course syllabus  และหลักสูตรเฉพาะที่เกี่ยวกับการสร้างความคุ้นเคยกับการ
ระบบ ECDIS บางครั้งเจ้าหน้าที่รัฐชายฝั่งอาจขอให้นายยามเรือเดินสาธิตการใช้งาน ECDIS เช่น การค้นหา ENC ที่
ต้องการใช้งาน  การป้อนค่าตำ�บลที่  การป้อนค่าของเส้นแบริ่ง และอื่นๆ
๔) เรือได้รับการติดตั้งข้อมูลปรับปรุง ENC และ ENC บรรณาธิกรใหม่ล่าสุด
เจ้าหน้าที่รัฐชายฝั่งจะทำ�การตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่แสดงบน ECDIS ในส่วนที่ระบุถึงบรรณาธิกร และ
การปรับปรุงข้อมูล ENC ล่าสุด และ ENC ที่เป็นทางการครั้งล่าสุด
๕) เรือได้รับการติดตั้ง ENC ที่มีย่านการใช้งาน (มาตราส่วน) ถูกต้องและเหมาะสมเพียงพอ และ
ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการและเส้นทางเดินเรือ
เจ้าที่หน้าที่รัฐชายฝั่งนั้น อาจทำ�การตรวจสอบแผนการเดินเรือ และอาจให้แสดง ENC ที่ครอบคลุมตาม
เส้นทางเดินเรือ เพื่อเป็นการตรวจสอบความครบถ้วน เหมาะสม และเพียงพอของ ENC ตามเส้นทางเดินเรือ
๖) เรือมีบรรณสารการเดินเรือต่างๆ เพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในความต้องการ ที่ให้เรือต้องถือครองแผนที่
และบรรณสารการเดินเรือต่างๆ
คำ�แนะนำ�ข้อนี้เป็นที่คุ้นเคยสำ�หรับชาวเรือโดยทั่วไป ไม่ว่าเรือลำ�นั้นจะมี ECDIS ใช้งานอยู่หรือไม่ก็ตาม
และเรือก็ควรต้องถือครองแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ ให้เป็นไปตามความต้องการที่ให้เรือต้องถือครองแผนที่และ
บรรณสารการเดินเรือต่างๆ ที่ถูกกำ�หนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐชายฝั่ง
๗) ความสอดคล้องเข้ากันได้ระหว่างข้อมูลจากเครื่องมือเดินเรือต่างๆ และการแสดงผลของข้อมูลเหล่า
นั้นบน ECDIS
เจ้าหน้าที่รัฐชายฝั่งจะทำ�การตรวจสอบการแสดงผลของข้อมูลต่างๆ ที่นำ�มาแสดงบน ECDIS เพื่อให้
มั่นใจว่าสัญลักษณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตำ�บลที่เรือที่ปรากฏบนจอแสดงผล และข้อมูลนำ�เข้าอื่นๆ จะมีการแสดงผลอย่าง
ถูกต้อง ทั้งตำ�บลที่  ทิศทาง และสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของเรือที่แสดงบน ECDIS
๘) เรือได้รับการติดตั้งการสำ�รอง ECDIS เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือตามเส้นทางเดินเรือที่
วางแผนไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเกิดความเสียหายต่อ ECDIS หรือไม่ก็ตาม
		เจ้าหน้าที่รัฐชายฝั่งจะทำ�การตรวจสอบการสำ�รอง ECDIS ให้เป็นไปตามความต้องการที่กำ�หนดโดย
รัฐชายฝั่ง และระบบสำ�รองนั้นจะต้องมีความพร้อมในการทำ�งานตามคุณสมบัติที่กำ�หนดไว้   สำ�หรับเรือที่มีการติดตั้ง
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ECDIS จำ�นวน ๒ ชุด ไม่มีความจำ�เป็นที่จะต้องแยกแหล่งพลังงานเป็นสองแหล่งเพื่อจ่ายกำ�ลังไฟแก่ ECDIS ทั้ง
สองนั้น แต่เจ้าหน้าที่รัฐชายฝั่งจะตรวจสอบเครื่องมือเดินเรือต่างๆ ที่ติดตั้งบนเรือ ว่ามีการแยกการเชื่อมต่อกับ ECDIS   
ทั้งสองชุดที่เหมาะสม ที่จะส่งผลให้ ECDIS สำ�รองนั้นมีความพร้อมใช้งานได้ทันที หลังจากที่ ECDIS หลักเกิดเหตุ
ขัดข้องหรือไม่
๙) เรือต้องมีแผนที่เดินเรือกระดาษ และการปรับปรุงแผนที่เดินเรือตามประกาศชาวเรือ หาก ECDIS ที่
ติดตั้งนั้น มีการทำ�งานในแบบ RCDS (Raster Chart Display System)
เจ้าหน้าที่รัฐชายฝั่งจะทำ�การตรวจสอบการใช้งานแผนที่เดินเรือร่วมด้วย
โดยจะตรวจสอบการพล๊อต
ตำ�บลที่เรือ เข็ม ตามช่วงระยะเวลาต่างๆ ที่เหมาะสม ที่จะเอื้อให้เกิดความปลอดภัยต่อการเดินเรือ
ในบริบทของการบังคับใช้ ECDIS ตามความต้องการในข้อบังคับที่กำ�หนดการถือครองและติดตั้ง ECDIS
เพื่อใช้งานนั้น อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ แต่โดยหลักใหญ่แล้วจะมีความแตกต่างกันในประการสำ�คัญ ๒
ประการ ดังนี้
			- การพิจารณาให้การใช้งาน ECDIS ที่ใช้ ENC เป็นระบบหลักสำ�หรับการเดินเรือ
- รายละเอียดการติดตั้งและสำ�รอง ECDIS
		ตัวอย่างความต้องการในการกำ�หนดให้เรือต้องถือครองและติดตั้ง ECDIS ของหน่วยงานรัฐชายฝั่ง
ต่างๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ.๒๐๐๗ โดย RENC (International Center for ENC และ PRIMAR) ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้ ถูกรวบรวมขึ้นเพื่อนำ�มาใช้เป็นกรอบอ้างอิง ในการแก้ไขปัญหาบางประการที่ยังคงเป็นที่สงสัยและ
ไม่มีข้อยุติ แต่ไม่ประสงค์ให้นำ�มาใช้ทดแทน หรือแก้ไขกฎระหว่างประเทศ และข้อบังคับต่างๆ ทั้งที่เป็นหน้าที่
ในส่วนของเจ้าของเรือที่จะต้องหาข้อมูลอ้างอิงล่าสุดจากหน่วยงานของรัฐชายฝั่งที่เกี่ยวข้อง และรัฐ
เจ้าของธง  จากข้อมูลตามตารางข้างต้น สรุปได้ว่ารัฐที่มีการจัดทำ�เอกสารอ้างอิงสำ�หรับความต้องการในการกำ�หนดการ
ถือครองและติดตั้ง ECDIS นั้น  ส่วนใหญ่จะอนุมัติให้มีการใช้งาน ECDIS เป็นระบบหลักในการเดินเรือได้ สำ�หรับข้อ
เท็จจริงที่เห็นได้จากตารางข้างต้นที่เกี่ยวกับการสำ�รอง ECDIS นั้น รัฐชายฝั่งทุกรัฐมักกำ�หนดให้มีการเตรียมการสำ�รอง
ECDIS  ไม่ว่าจะเป็นการสำ�รองด้วย ECDIS เพิ่มเติมอีกหนึ่งระบบ โดยมีแหล่งจ่ายไฟ หรือเลือกที่จะเตรียมการสำ�รอง
ECDIS ด้วยแผนที่เดินเรือที่ครอบคุลมพื้นที่ปฏิบัติการและเส้นทางเดินเรือทั้งหมดของเรือนั้น
การสำ�รอง ECDIS
การตีความข้อบังคับต่างๆ ที่ระบุไว้ใน SOLAS ที่แตกต่างกัน ทำ�ให้เกิดความเข้าใจ รวมถึงการบังคับใช้เกี่ยวกับ
การสำ�รอง ECDIS แตกต่างกันไปด้วยระหว่างรัฐต่อรัฐ ดังนี้
- การพิจารณาให้การใช้งานแผนที่เดินเรือที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เป็นการสำ�รอง ECDIS ที่
เพียงพอ
- การพิจารณาให้เรือ ทำ�การสำ�รอง ECDIS โดยการติดตั้ง ECDIS ที่ใช้ ENC เพิ่มเติมขึ้นอีกหนึ่งระบบ
โดยแต่ละระบบจะใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าแยกอิสระจากกัน
- การพิจารณาให้เรือทำ�การสำ�รอง ECDIS โดยการติดตั้ง ECDIS ที่ใช้แผนที่ RNC เพิ่มเติมอีกหนึ่ง
ระบบ โดยแต่ละระบบจะใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าแยกอิสระจากกัน
- การพิจารณาให้ใช้ระบบ ECS ที่ใช้ ENC เป็นระบบสำ�รองของ ECDIS
- การพิจารณาให้ใช้เรดาร์ที่สามารถแสดงผลร่วมกับ ENC บนหน้าจอเรดาร์ เป็นระบบสำ�รองของ ECDIS
ในทางปฏิบัติรัฐต่างๆ ต่างก็ตีความข้อบังคับที่ระบุใน SOLAS เท่าที่จำ�เป็น เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการ
บังคับใช้ ECDIS ในรัฐของตนเท่านั้น อีกประการหนึ่งนอกจากการบังคับใช้ ECDIS ก็คือการเพิ่มความครอบคลุมของ
ENC ที่เป็นปัจจัยสำ�คัญ ซึ่งส่งผลต่อการใช้งาน ECDIS ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ปัจจัยของความต้องการของผู้ใช้
งาน และการพัฒนาเทคโนโลยีในการเดินเรือก็เป็นปัจจัยสำ�คัญที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้ ECDIS ด้วย
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รัฐที่อนุญาตให้ใช้ ECDIS เป็นระบบเดินเรือหลักนั้น ควรจะมีการสำ�รอง ECDIS เป็นอย่างไร และเท่าใด เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานผู้มีอำ�นาจของรัฐชายฝั่ง เป็นผู้จะต้องพิจารณาถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการสำ�รอง ECDIS
กับการสำ�รอง ECDIS ต่างๆ ที่แตกต่างกัน ทั้งยังต้องคำ�นึงถึงภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดอายุการใช้งานของ ECDIS  
การฝึกอบรม  ความปลอดภัยในการเดินเรือ และการปฏิบัติงาน
การสำ�รอง ECDIS ด้วยการใช้แผนที่เดินเรือ ร่วมกับบรรณสารการเดินเรือที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย อย่างเพียง
พอ ครอบคลุมเส้นทางเดินเรือที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยนั้นเป็นแนวทางการสำ�รอง ECDIS ที่สำ�คัญ
แต่เนื่องจากจากการปรับปรุงแผนที่เดินเรือให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลานั้น เป็นงานที่ใช้เวลาและน่าเบื่อ ดังนั้นบริษัทเรือ
มักจะตั้งคำ�ถามอยู่เสมอว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเดินเรือโดยไม่ต้องมีการใช้งานแผนที่เดินเรือ ที่ผ่านการปรับปรุงให้ทัน
สมัยอยู่เสมอ จากกรณีที่กล่าวข้างต้นนี้ ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ หากแต่การจะให้เรือนั้นๆ เดินเรือโดยไม่ต้องใช้งานแผนที่
เดินเรือกระดาษ ที่ผ่านการปรับปรุงให้ทันสมัยตามประกาศชาวเรืออยู่เสมอนั้น จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
- เรือได้รับการติดตั้ง type-approved ECDIS เป็นระบบเดินเรือหลัก และ
- รัฐของสัญชาติเรือลำ�นั้นอนุญาตให้ใช้ ECDIS เป็นระบบเดินเรือหลัก และ
- เรือมี ENC ที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย สำ�หรับการเดินเรือตามแผน และ
- มีการติดตั้ง ECDIS เพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นระบบสำ�รอง โดยใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานไฟฟ้าเป็น
อิสระจากแหล่งพลังงานของ ECDIS ที่ถูกใช้เป็นระบบหลัก และ
- รัฐเจ้าของเรือลำ�นั้นอนุญาตให้ใช้ ECDIS ที่มีแหล่งกำ�เนิดพลังงานที่เป็นอิสระ เป็นระบบสำ�รองตาม
ข้อบังคับที่ว่าด้วยการสำ�รอง ECDIS และ
- เรือได้ติดตั้ง ENC ที่เหมาะกับการใช้งานบน ECDIS หลัก และ ECDIS สำ�รอง และ
- เรือต้องเป็นไปตามข้อกำ�หนดต่างๆ รวมทั้งการครอบครองเอกสารการฝึก และคู่มือการใช้งาน ECDIS
ที่ถูกต้อง และเอกสารประกอบอื่นๆ
หากเรือเป็นตามเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมด เรือลำ�นั้นก็สามารถจะเดินเรือโดยปราศจากการใช้งานแผนที่เดินเรือที่
ผ่านการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอได้ อย่างไรก็ตามชาวเรือจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ยังคงมีความเสี่ยงในประเด็น
ของการนำ�เรือของตนเข้าไปยังท่าเรือของรัฐ ที่ยังไม่ได้มีการรับรองให้มีการใช้งาน ECDIS เป็นระบบหลักในการเดินเรือ
หรือยังไม่ได้มีการอนุมัติให้ใช้ระบบเดินเรือสำ�รองเป็นอย่างอื่น นอกเสียจากแผนที่เดินเรือ  ซึ่งหากเป็นไปตามที่กล่าวนี้
ผลที่ตามมาแก่เรือก็คือการถูกลงโทษ ถูกกักเรือ นอกจากความเสี่ยงในการอนุมัติให้ใช้งานและการเลือกสำ�รอง ECDIS
แล้ว ยังมีความเสี่ยงในด้านอื่นๆ อีก เช่น การฝึกอบรมการใช้งาน การบำ�รุงรักษา และการตั้งค่าการเตือนภัยต่างๆ บน
ECDIS ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการเดินเรือ เป็นต้น
การฝึกอบรม
นายยามเรือเดินและผู้บังคับการเรือที่มีการใช้งาน ECDIS มักมีความกังวล และความกลัวในการใช้งาน ECDIS
ในประเด็นของการฝึกอบรมที่ถูกต้องและเหมาะสม   ซึ่งนักเดินเรือส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ECDIS เป็น
เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ และช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือในขณะนำ�เรือเข้าใกล้เรืออื่นๆ   หรือใน
น่านน้ำ�จำ�กัด แต่เนื่องจากความซับซ้อนของ ECDIS กับการใช้งานที่หลากหลาย  ทำ�ให้ประเด็นสำ�คัญที่ต้องพิจารณา
ก็คือเรื่องการฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS นั่นเอง
จากข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมที่ไม่เพียงพอ ที่ปรากฎว่าในปี ค.ศ.๒๐๐๘ The United Kingdom’s
Marine Accident Investigation Branch ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการขาดการฝึกอบรมการ
ใช้งาน ECDIS ที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น เรือที่มีชุดนำ�เรือที่ผ่านการฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS เบื้องต้น และกำ�ลัง
รับการฝึกการใช้ ECDIS เฉพาะที่ติดตั้งอยู่บนเรือลำ�นั้น แต่เมื่อถึงคราวจำ�เป็นในการเดินเรือ กลับบรรจุชุดนำ�เรือชุด
อื่นที่ยังไม่ผ่านการอบรมมาปฏิบัติงานแทน รวมทั้งผู้บังคับการเรือที่บรรจุมาด้วยนั้น ก็ยังขาดประสบการณ์การใช้งาน
ECDIS หรือการเดินเรือด้วยระบบการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ นายยามเรือเดินที่ได้รับการบรรจุก็ไม่ทราบถึงนัย
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สำ�คัญของเส้นชั้นความลึกปลอดภัย (safety contour)  ความลึกปลอดภัย (safety depth)  และไม่รู้วิธีการตั้งค่าเส้น
เวกเตอร์หัวเรือ หรือความสำ�คัญของการตั้งเส้นเวกเตอร์หัวเรือนั้น
สิ่งประกอบเหล่านี้ เป็นความรู้พื้นฐานที่มีการบรรจุไว้แล้วในหลักสูตรการฝึกอบรม ของหน่วยงานทางทะเล
หลายหน่วย ที่จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS เบื้องต้น และการใช้งานเฉพาะสำ�หรับ ECDIS ที่ได้รับการติดตั้ง
บนเรือ ซึ่งการฝึกอบรมกำ�ลังได้รับความสนใจและเพิ่มจำ�นวนขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในโรงเรียนเดินเรือ ที่จัดให้มีการ
ฝึกอบรมนายยามเรือเดินผ่านเครื่องฝึกจำ�ลองการเดินเรือ นอกจากนั้นบริษัทผู้ผลิต ECDIS เกือบทุกบริษัท ยังจัดให้มี
การฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS หรือรวบรวมรายชื่อสถาบันที่มีการฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS เพื่อเตรียมนำ�เสนอต่อ
ลูกค้าอีกด้วย
ความต้องการการฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS
ความจำ�เป็นในการฝึกอบรมขึ้นอยู่กับระบบเดินเรือหลักของเรือลำ�นั้น หากใช้แผนที่เดินเรือและบรรณสารการ
เดินเรือเป็นระบบเดินเรือหลัก หรือเรือลำ�นั้นไม่มีการติดตั้ง ECDIS การฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS ก็จะเป็นเพียงทาง
เลือกเท่านั้น สำ�หรับ Standard of Training, Certification & Watchkeeping 1995 (STCW 95) ของ IMO นั้น
ระบุให้มีการฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS โดยพิจารณาว่า ECDIS ที่เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นั้น เทียบเคียงได้กับ
การใช้งานแผนที่เดินเรือใน STCW 95 ตารางที่ A-II-1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คำ�ว่า ECDIS ได้ถูกพิจารณาให้รวมไว้ใน
คำ�นิยามของแผนที่เดินเรือแล้ว (ECDIS systems are considered to be included under the term ‘chart’)
ดังนั้นคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับ ECDIS ของ RENC จึงเป็นไป ดังนี้
๑) หาก ECDIS ได้รับการใช้งานเช่นเดียวกับแผนที่เดินเรือ ผู้ใช้งาน ECDIS ก็จำ�เป็นต้องมีความรู้และ
สามารถใช้งาน ECDIS ได้เช่นเดียวกับการใช้งานแผนที่เดินเรือ
๒) การฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS เป็นการฝึกที่บังคับให้ปฏิบัติ เช่นเดียวกับการฝึกอบรมการใช้งาน
แผนที่เดินเรือ  เพราะว่าเจ้าของเรือจะต้องเตรียมให้บุคลากรของตนได้รับการจัดสรรความรู้   ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ   ซึ่งในกรณีที่ ECDIS ถูกใช้งานเป็นระบบเดินเรือหลักบนเรือลำ�นั้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น การฝึกอบรม
การใช้งาน ECDIS จะมีผลทางกฎหมายและการประกันภัย ในการพิจารณาความรับผิดชอบ ยิ่งไปกว่านั้นหน่วยงานที่
มีอำ�นาจของรัฐชายฝั่ง อาจกำ�หนดการฝึกการใช้งาน ECDIS ให้มีผลใช้บังคับกับเรือที่จดทะเบียนเป็นสัญชาติของรัฐตน
หรือรวมถึงเรืออื่นที่เข้ามาใช้งานในท่าจอดเรือของรัฐของตนอีกด้วย
ข้อแนะนำ�เกี่ยวกับการฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS
นายยามเรือเดินที่ปฏิบัติหน้าที่บนสะพานเดินเรือ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการนำ�เรือ และระวังความปลอดภัยใน
การเดินเรือด้วย ECDIS ที่ติดตั้งใช้งาน ดังนั้นนายยามเรือเดินควรจะต้องผ่านการฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS เบื้องต้น
และผ่านการฝึกความคุ้นเคยในการใช้งานเฉพาะ ECDIS ที่ติดตั้งประจำ�เรือของตน ถึงแม้ว่าเรือของตนจะใช้แผนที่
เดินเรือเป็นระบบเดินเรือหลักก็ตาม   ดังนั้นการฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS เป็นอย่างดีนั้น จะทำ�ให้นายยามเรือเดิน
ตระหนักและทราบถึงถึงข้อจำ�กัดของ ECDIS ทำ�ให้ไม่เชื่อถือ ECDIS จนมากเกินไป
คณะกรรมาธิการของ IMO ที่กำ�หนดมาตรฐานเกี่ยวกับการฝึกอบรม และการปฏิบัติหน้าที่ในการนำ�เรือ (STW)
ได้อนุมัติแบบมาตรฐานของหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS ที่รู้จักกันในชื่อ “Model Course 1.27” หลักสูตร
การฝึกอบรมนี้ประกอบด้วยหัวข้อและทักษะที่ต้องการต่ำ�สุด สำ�หรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจนผ่านได้รับประกาศนียบัตร
แม้ว่าจะมีการกำ�หนดหลักสูตรมาตรฐานดังที่กล่าวแล้วนี้   ยังคงมีความแตกต่างในการกำ�หนดระยะเวลาของหลักสูตร
การฝึกอบรม  ที่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานที่รับผิดชอบการฝึกอบรม โดยปกติแล้วระยะเวลาของหลักสูตรการ
ฝึกใช้งาน ECDIS เบื้องต้นนั้น จะใช้ระยะเวลาประมาณ ๕ วัน และหลักสูตรการฝึกอบรมใช้งานเฉพาะ ECDIS ที่ติด
ตั้งบนเรือของนั้น จะใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ - ๓ วัน
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ผู้บังคับการเรือ ต้นหนคนที่หนึ่ง และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนำ�เรือบนสะพานเดินเรือ อย่างน้อยที่สุดควรจะ
ผ่านการฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS ทั้งสองหลักสูตร โดยจำ�เป็นต้องได้รับการฝึกทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี และควร
ทำ�การเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานเฉพาะ ECDIS ทุกครั้งที่มีการติดตั้ง ECDIS ใหม่บนเรือของตน  
นอกจากความจำ�เป็นของการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว พบว่า ECDIS ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องอ่านแผนที่
เท่านั้น หากแต่เป็นระบบที่ซับซ้อน มีความสามารถหลากหลาย ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการ
เดินเรือให้เพิ่มมากขึ้น และก็ควรมีการเตรียมพร้อมสำ�หรับการเปลี่ยนแปลง จากการเดินเรือด้วยแผนที่เดินเรือไปสู่
การเดินเรือด้วย ECDIS อันอาจนำ�มาซึ่งอันตรายต่อการเดินเรือ เนื่องจาก ECDIS นั้น มีรูปแบบการใช้งานที่แตก
ต่างกันอย่างสิ้นเชิง  เแผนที่เดินเรือและการเปลี่ยนผ่านจากการใช้งานจากแผนที่เดินเรือไปสู่การใช้งาน ECDIS จะ
แฝงไว้ด้วยความท้าทายสำ�หรับวงการอุตสาหกรรม
นอกจากวงการอุตสาหกรรมแล้ว ชาวเรือเองก็ควรตระหนักถึงความสำ�คัญของ ECDIS ที่มิได้เป็นเพียงแผนที่
เดินเรือที่อยู่ในรูปดิจิตอลเท่านั้น   หากแต่การฝึกอบรมการใช้งาน ECDIS จะส่งเสริมให้นักเดินเรือมีความมั่นใจ
ในการปฏิบัติงานร่วมกับ ECDIS   แต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องคงทักษะความเป็นชาวเรือ และหลีกเลี่ยงการเชื่อมั่น
ECDIS มากเกินไป โดยปราศจากความสงสัย เพราะอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอันตรายต่อการเดินเรือได้
ในกรณีที่มีการใช้ ECDIS ร่วมกับแผนที่เดินเรือกระดาษ  จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรือ และ
ลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานบนสะพานเดินเรือได้ ดังนี้
- ENC มีความสามารถทีจ่ ะสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ ด้วยคุณลักษณะการทำ�งานของ
ECDIS ที่สามารถแสดงตำ�บลที่เรือได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และใกล้เคียงเวลาจริง ทำ�ให้สามารถประเมินสิ่งอันตราย
ต่อการเดินเรือ ที่อยู่ในบริเวณโดยรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ
- การเดินเรือด้วย ECDIS เป็นการเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงานบนสะพานเดินเรือไปเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตามสิ่งจำ�เป็นที่ต้องมีและละเลยไม่ได้ คือทักษะและความสามารถพื้นฐานของชาวเรือจะต้องคงอยู่ และไม่
ถูกลดทอนลงเนื่องจากการใช้งาน ECDIS
- ECDIS มีศักยภาพที่เอื้อต่อแนวความคิดเรื่อง e-Navigation ของ IMO ที่มีนิยามว่า “The
Collection Integration and Display of Maritime Information Onboard and Ashore by Electronic Means
to Enhance Berth-to-Berth Navigation and Related Services, Safety at Sea and Protection of The
Marine Environment.” กล่าวโดยสรุปเป็นแนวความคิดของการใช้ข้อมูลบน ECDIS จากเครื่องมือเดินเรือต่างๆ บน
เรือร่วมกันกับสถานีฝั่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการนำ�เรือจากท่าเทียบสู่ท่าเทียบ และการบริการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความปลอดภัยในการเดินเรือ และการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล  
การใช้งาน ECDIS แบบเต็มรูปแบบ
การใช้งาน ECDIS แบบเต็มรูปแบบ จะต้องมีสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมดเกิดขึ้น
๑) ECDIS ต้องสามารถปรับปรุงแก้ไข ENC ได้โดยอัตโนมัติ ด้วยความรวดเร็ว และปราศจากข้อผิดพลาด
๒) ใช้ ECDIS เป็นศูนย์กลางของสะพานเดินเรือแบบรวมการ (Intregated Bridge System) ได้อย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
๓) ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลพิเศษสำ�หรับการเดินเรือ ต้องปรากฏบน ECDIS ที่เดียวอย่างต่อเนื่อง
๔) ECDIS ต้องสามารถกรองข้อมูลจากเครื่องมือเดินเรือต่างๆ และแสดงข้อมูลที่จำ�เป็นอย่างเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมในขณะนั้น เช่น สภาพแสงสว่างบนสะพานเดินเรือ  สภาวะทะเล และอื่นๆ
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๕) ECDIS ต้องสามารถติดตามและตรวจสอบเส้นทางเดินเรือได้โดยอัตโนมัติ   พร้อมทั้งค้นหาและแจ้ง
เตือนสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ เช่น ความลึกน้ำ� วัตถุใต้น้ำ� ดิวิเอชั่น
๖) ECDIS ต้องสามารถควบคุมให้เรือเดินอยู่บนเส้นทางที่วางแผนไว้ได้โดยอัตโนมัติ                                                
๗) ECDIS ต้องช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘) ECDIS ต้องช่วยนำ�เรือในกรณีพิเศษต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การนำ�เรือเก็บคนตกน้ำ�
การนำ�เรือทิ้งสมอ การเข้าท่าเทียบ เป็นต้น
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ผนวก
รวมคำ�ย่อเกี่ยวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
(Abbreviations Relating to ENC)
AIS
ARCS
ARPA
AUV
AVCS
C-47
CATZOC
DC
DGPS
DS
ECDB
ECDIS
ECS
EIHC
ENC
e-NtM
ESI
GIS
GMDSS
GNSS
GLONASS
GPS
HSSC
HW_ID
IALA
IBS
IC-ENC
IEC
IHO
IHO CBSC
IHO TSMAD

-

Automatic Communication and Identification System
Admiralty Raster Chart Service
Automatic Radar Plotting Aid
Autonomous Underwater Vehicle
Admiralty Vector Chart Service
IHO Capacity Building 47 “Training Courses in Hydrography and Nautical Cartography”
Category of zone of confidence
Data Client
Differential Global Positioning System
Data Server
Electronic Chart Database
Electronic Chart Display and Information System
Electronic Chart Systems
Extra International Hydrographic Conference
Electronic Navigational Chart
Electronic Notice to Mariners
Environment Sensitive Index
Geographic Information System
Global Maritime Distress and Safety System
Global Navigation Satellite System
Global Navigation Satellite System
Global Positioning System
Hydrographic Services and Standards Committee
Hardware Identification
International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities
Integrated Bridge System
International Centre for ENC
International Electrotechnical Commission
International Hydrographic Organization
IHO Capacity Building Subcommittee
IHO Transfer Standard Maintenance and Applications Development Working Group
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IMO
INT Chart
IOC
MBES
M_KEY
NtM
OEM
RCDS
RENC
RHC
RNC
SA
S-4
		
S-8
		
S-52
S-57
S-58
S-62
S-63
S-66
S-100
SENC
SOLAS
TSMAD
UOC
UKHO
VDR
WEND
WGS 84
WWNWS

International Maritime Organization
International Chart
International Oceanographic Commission
Multi-beam Echo Sounder
Manufacturer Key
Notice to Mariners
Original Equipment Manufacturer
Raster Chart Display System
Regional ENC Coordinating Centre
Regional Hydrographic Commission
Raster Navigational Chart
Scheme Administrator
IHO Publication S-4 “Regulations of the IHO for International (INT) Charts and
Chart Specifications of the IHO”
IHO Publication S-8 “FIG/IHO/ICA Standards of Competence for Nautical
Cartographers”
IHO Publication S-52 “Specifications for chart content and display aspects of ECDIS”
IHO Publication S-57 “IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data”
IHO Publication S-58 “IHO Recommended ENC Validation Checks”
IHO Publication S-62 “ENC Producer Codes”
IHO Publication S-63 “IHO Data Protection Scheme”
IHO Publication S-66 “Facts about electronic charts and carriage requirements”
IHO Publication S-100 “IHO Universal Hydrographic Data Model”
System Electronic Navigational Chart
Safety of Life At Sea
Transfer Standard Maintenance and Applications Development Working Group
Use of Object Catalogue
United Kingdom Hydrographic Office
Voyage Data Recording
World-Wide Electronic Navigational Chart Database
World Geodetic System 1984

- World-Wide Navigational Warning System

จ-๒

ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ ครบรอบ ๙๔ ปี

บรรณานุกรม
IHO, S-66 Facts about electronic charts and carriage requirements Edition 1.0.0, 2010, IHB: Monaco. p.48
IHO, M-2 The need for national hydrographic services, Edition 3.0.2 January 2014, IHB: Monaco. P.47
IHO, M-3 Resolutions of the International Hydrographic Organization, 2nd Edition, Update to June 2014,
IHB: Monaco.
IHO, S-65 Electronic Navigational Charts (ENCs) “production, maintenance and distribution guidance”,
Edition 2.0.0, April 2012, IHB: Monaco.
IHO, S-57 IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data, 2000, IHB: Monaco.
IHO, S-58 Recommended ENC validation checks, Edition 4.2.0, February 2011, IHB: Monaco.
IHO, S-63 IHO data protection scheme edition 1.1.1, 2012, IHB: Monaco. P.108
WEND, WEND8-4G The role of the RENC, 8th WEND Committee Meeting, 2004, IHB: Monaco.
IHB, CL5/2012 Operational descriptions of IC-ENC and PRIMAR RENCs, 2012, IHB: Monaco
IHB, CL82/2008 11th Meeting of the WEND Committee and 4th ECDIS Stakeholders Forum, 2008, IHB:
Monaco.
WEND, Status RENC – RENC cooperation discussions and achievements, 2011, IHB: Monaco.
WEND, Minutes of Worldwide ENC Database Working Group (WEND-WG) Meeting 1, 2011, IHB: Monaco.
RHSG, Minutes of RENC Harmonisation Sub-Group Meeting 1, 2012, IHB: Monaco.
RHSG, RENC Harmonisation SubGroup Report to IRCC, 2013, IHB: Monaco.
WEND, Report of the 4th Meeting of the World-wide ENC Database Working Group (WENDWG), 2014,
IHB: Monaco.
iNavX, iNavX TM – Marine Navigation App for iPhone, iPod touch and iPad http://www.inavx.com/, 2014.
SEAiq, Creating intelligent products for marine navigation http://www.seaiq.com/, 2014.
NavPlay, Plan your Navigation Experience http://www.navplay.com/Planning.aspx, 2014.
Jeppesen, Plan2Nav user guide v1.0.5, 2012, Jeppesen.
Jeppesen, Plan2Nav user guide for Android v1.0, 2012, Jeppesen.
Sea Technology, NOAA to beta test Nautical Chart App through Labor Day, in Sea Technology 2013, C.
Amos Bussmann: Arlington, VA, USA. P.63
NOAA, MyNOAACharts app popularity leads to better to charting service for private innovation http://www.
nauticalchaarts.noaa.gov/mymoaachart/, 2014

ฉ

ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ ครบรอบ ๙๔ ปี

