




คู่มือเครื่องหมายทางเรือ                                                                                                                                          ค าน า                                                                                 
  
 

ค ำน ำ 
 
คู่มือเครื่องหมายทางเรือ (NAVGUIDE) ได้น ามาใช้เป็นบรรณสารแหล่งข้อมูลสารสนเทศของมวลสมาชิก

สมาคมประภาคารระหว่างประเทศ (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse 
Authorities: IALA) และผู้ใช้อ่ืน ๆ มาเป็นเวลาหลายปี ฉบับบรรณาธิกรปี พ.ศ.2557 (NAVGUIDE 2014) ฉบับนี้ 
ยังคงด ารงไว้ซึ่งความน่าภาคภูมิใจในการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยสารสนเทศและการพัฒนาล่าสุดในวิทยาการ
และเทคโนโลยีด้านเครื่องหมายทางเรือ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

คู่มือนี้เป็นผลผลิตของความร่วมมือระยะเวลาสีป่ี ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าด้านเครื่องหมายทางเรือ
ทั่วโลก จากคณะกรรมการหลักสี่ด้านของ IALA คือ คณะกรรมการบริหารเครื่องหมายทางเรือ (Aids to Navigation 
Management : ANM) คณะกรรมการด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ (Engineering, Environment 
and Preservation : EEP) คณะกรรมการด้านเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ และบริหารการจราจรทางน้ า  (e – Navigation :  
e - NAV and Vessel Traffic Services : VTS) โดยคณะกรรมการ ANM เป็นผู้ตรวจทานและจัดท าต้นฉบับเอกสาร 

คู่มือนี้ได้มีบทบาทส าคัญในการให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับงานเครื่องหมายทางเรือ  และถือได้ว่าเป็นแหล่ง
สารสนเทศหลักในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับผิดชอบงานด้านเครื่องหมายทางเรือทั่วโลก โดยใช้ควบไปพร้อมกับสิ่งอ่ืน ๆ  
ที่ IALA จัดท าขึ้น เช่น มาตรฐานต่าง ๆ  ข้อก าหนด ค าแนะน า คู่มือ และบรรณสารต่าง ๆ 

เพื่อให้เป็นบรรณสารที่สมบูรณ์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องหมายทางเรือ การปรับปรุงคู่มือครั้งล่าสุดนี้  
มีการสนธิเอาเนื้อหาบางส่วนจากเอกสารค าแนะน า หัวข้อการฝึกการจัดการด้านเครื่องหมายทางเรือ จากสถาบันโลก
กว้างของ IALA (IALA’s World – Wide Academy : WWA) รวมเข้าไว้ด้วย นับแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมามีการเปิด
หลักสูตรซึ่งใช้ระยะเวลาหนึ่งเดือน ในหัวข้อการบริหารงานด้านเครื่องหมายทางเรือ โดยเปิดสอนที่ส านักงานใหญ่ 
IALA ประเทศฝรั่งเศส  ซึ่งคาดหวังว่าการสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรนี้ จะได้รับการน าไปปฏิบัติตามในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลกต่อไป 

คู่มือนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งในเวลาหลายปีที่ผ่านมา ซึ่ง IALA สนับสนุนอย่างเต็มที่
ส าหรับการด าเนินการดังกล่าวของประเทศสมาชิก เพื่อให้องค์ความรู้นี้แพร่หลายไปในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ที่อาจ
มิได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ 

คู่มือ IALA NAVGUIDE ฉบับบรรณาธิกร พ.ศ.2557  จะเผยแพร่ผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นหลัก โดยให้ดาวน์
โหลดได้จากเว็บไซต์ www.iala-aism.org รวมถึงสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่  IALA ให้บริการกับสมาชิก และผู้ใช้งาน
เครื่องหมายทางเรือด้วยเช่นกัน และขอเชิญชวนให้ผู้ใช้คู่มือนี้ ได้ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของ IALA เพื่อค้นหา
สารสนเทศต่าง ๆ ที่อาจน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานด้านเครื่องหมายทางเรือ IALA ยินดีรับฟังข้อติชมจากผู้ใช้ 
เก่ียวกับคู่มือ NAVGUIDE 2014 ฉบับนี้ เพื่อจะได้น ามาใช้พัฒนาแก้ไขปรับปรุงฉบับบรรณาธิกรใหม่ในโอกาสต่อไป 
โดยส่งค าแนะน ามาได้ที่ contact@iala-aism.org  

ท้ายนี้  ขอขอบคุณสมาชิก IALA ที่ช่วยสนับสนุนด้านต่าง ๆ ในการจัดท าคู่มือ เครื่องหมายทางเรือ 
(NAVGUIDE 2014) ฉบับบรรณาธิกร พ.ศ.2557 อันเป็นการสะท้อนให้เห็นธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของ IALA ใน
การได้รับความร่วมมือจากมืออาชีพทั่วโลก ซึ่งแม้จะมีภาระเต็มมือจากความรับผิดชอบที่มีอยู่ ในองค์กรของตนเอง   
แต่ยังแบ่งทั้งเวลาและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ มาช่วยงานของประชาคมการเดินเรือนานาชาติ ในการปรับปรุง และท าให้
งานด้านเครื่องหมายทางเรือ มีความความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
แกรี่ พรอสเซอร์ เลขาธิการใหญ่สมาคมประภาคารระหว่างประเทศ 

เมษายน พ.ศ.2557  

mailto:contact@iala-aism.org
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1 รู้จักสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ 
1.1 วัตถุประสงค์และขอบเขต 

วัตถุประสงค์ของคู่มือนี้เพ่ือช่วยเหลือหน่วยงานที่รับผิดชอบเครื่องหมายทางเรือ (Aids to Navigation : 
AtoN) น ามาใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับการท างานให้บริการเครื่องหมายทางเรือในทุกแง่มุม อีกทั้งยังใช้
อ้างอิงเพ่ือรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะจาก IALA องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International 
Maritime Organization : IMO) และองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเฉพาะใด ๆ 
 
1.2 ภูมิหลัง 

การค้าขายทางทะเลนับเป็นอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ทีอ่ยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใช้บังคับซึ่งตราขึ้นโดย
หลายองค์กร โดยชาติต่าง ๆ ได้ตระหนักว่าการที่จะให้เกิดประสิทธิผล และมีความเหมาะสมนั้น จ าเป็นต้องมี
การออกกฎเกณฑ์ในระดับนานาชาติเพ่ือบริหารจัดการด้านการค้าขายทางทะเล 

สมาคมประภาคารระหว่างประเทศ (International Association of Marine Aids to Navigation 
and Lighthouse Authorities : IALA) เป็นสมาคมทางเทคนิคระดับนานาชาติ ที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่มีวัตถุประสงค์ 
ในการแสวงหาก าไร อุทิศตนให้กับการด าเนินการเพ่ือให้เครื่องหมายทางเรือมีความสอดคล้องกัน เริ่มการก่อ
ตัวเป็นรูปเป็นร่างในปี พ.ศ.2500 ในฐานะสมาคมทางเทคนิคซึ่งมีการด าเนินการต่าง ๆ คือ จัดท าโครงสร้าง
ให้แก่หน่วยงานด้านเครื่องหมายทางเรือ ร่วมมือกับส่วนต่าง ๆ ของโลกในการหารือกัน และสร้างผลผลิต
ออกมา โดยมีความพยายาม และวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อ 

x สร้างมาตรฐานที่สอดคล้องกันส าหรับเครื่องหมายทางเรือทั่วโลก 

x อ านวยให้การเดินทางในทะเลเกิดความปลอดภัย และมีประสิทธิผล  
x เพ่ิมพูนการปกป้องสภาพแวดล้อมในทะเล 

เป้าประสงค์ของ IALA คือการสนับสนุนให้การเดินทางของยานพาหนะทางน้ าเป็นไปด้วยความปลอดภัย
และเกิดประสิทธิผล ด้วยการปรับปรุงและท าให้เกิดความสอดคล้องกัน ของเครื่องหมายทางเรือทั่วโลก และ
ด้วยวิธีการใด ๆ ที่เหมาะสม โดย 

x ท าให้เกิดความสอดคล้องกันของระบบเครื่องหมายทางเรือและการให้บริการที่เกี่ยวข้อง อาทิ การ
เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Navigation) และการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ผ่านทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และจัดท ามาตรฐานต่าง ๆ ขึ้นเพื่อใช้ร่วมกัน 

x ท าให้มั่นใจว่ารัฐชายฝั่งทั้งปวงให้การสนับสนุนอย่างมีประสิทธิผลเป็นเครือข่ายระดับโลก ในเรื่อง
เครื่องหมายทางเรือ และการให้บริการเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือ โดยผ่านทางขบวนการ
เสริมสร้างขีดความสามารถ และการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ  

 
บทบาทของ IALA มีดังนี้ คือ 

x พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้วยการสนับสนุนให้เกิดการท างานสัมพันธ์ร่วมมืออย่างใกล้ชิด
และช่วยเหลือกันในระหว่างประเทศสมาชิก 

x รวบรวมและแลกเปลี่ยนสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาต่าง ๆ ล่าสุด รวมทั้งเรื่องราวต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ความสนใจร่วมกัน ในเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องหมายทางเรือ ซึ่งรวมถึง การให้บริการที่เพียบพร้อมทั้ง
คุณภาพและประสิทธิผล และอุปกรณร์วมทั้งผู้ปฏิบัติงานที่เชื่อถือได้  
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x การน าเสนอในเรื่องต่าง ๆ คือ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านการเดินเรือ เรื่องราวด้านอุทกศาสตร์ การเดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารการจราจรทางน้ า 

x ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ใช้เครื่องหมายทางเรือ 

x ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เช่น องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime 
Organization : IMO) องค์การอุทกศาสตร์สากล (International Hydrographic Organization : 
IHO)  สมาคมการขนส่งทางน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานโลก (the World Association for Waterborne 
Transport Infrastructure : PIANC) กรรมาธิการว่าดว้ยการสอ่งสว่าง (Commission on Illumination : 
CIE) และ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunications Union : 
ITU) 

x ปรับปรุงการปฏิบัติการและการบริหารจัดการระบบเครื่องหมายทางเรือ และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งรวมถึงการบริหารการจราจรทางน้ า (Vessel Traffic Services : VTS) ผ่านทางกิจกรรมเสริมสร้าง
ขีดความสามารถ และสถาบันโลกกว้าง (World Wide Academy : WWA) 

x จัดหาค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ หรือให้ความช่วยเหลือในข้อหารือทั้งปวง เกี่ยวกับเครื่องหมายทาง
เรือ ซึ่งรวมถึงประเด็นต่าง ๆ ทางเทคนิค การจัดองค์กร หรือการฝึก 

x จัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือ 
- วางกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม และจัดพิมพ์เผยแพร่ในเรื่องเหล่านี้ อาทิเช่น ข้อเสนอแนะ 

ข้อแนะน า และคู่มือ   
- สนับสนุนการพัฒนาซึ่งกฎเกณฑ์ และมาตรฐานสากล 
- ศึกษาเรื่องจ าเพาะใด ๆ 

x สนับสนุนสมาชิก IALA ให้พัฒนานโยบายต่าง ๆ ที่มีการโยงยึดกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้      
สอดคล้องไปกับการจัดสร้าง และให้บริการเครื่องหมายทางเรือ อาทิเช่น 
- อนุรักษ์ประภาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
- การใช้เครือ่งหมายทางเรือเป็นฐานส าหรับการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่รัฐบาล หรือทางการค้า 

x จัดให้มีการประชุม ประชุมสัมมนา สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดกิจกรรมใด ๆ ที่     
เกี่ยวข้องกับงานเครื่องหมายทางเรือ 

 
1.3 สมาชิกภาพ 

IALA ประกอบด้วยสมาชิกสี่ประเภท คือ 
ชาติสมาชิก : สมัครโดยหน่วยงานของทางการประเทศใด ๆ ซึ่งมีความรับผิดชอบตามกฎหมายในการ 

ด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องหมายทางเรือ คือ จัดหา บริหารจัดการ ปรนนิบัตบ ารุง และการด าเนินงาน 
 สมาชิกสมทบ : สมัครโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น องค์กร หรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางเรือ  หรือเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 สมาชิกอุตสาหกรรม : สมัครโดยโรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิต หรือผู้แทนจ าหน่ายอุปกรณ์เครื่องหมาย
ทางเรือ หรือองค์กรที่จัดหา ให้บริการ หรือให้ค าแนะน าทางเทคนิคด้านเครื่องหมายทางเรือ โดยด าเนินการ
ภายใต้สัญญาที่จัดท าขึ้น 
 สมาชิกกิตติมศักดิ์ : มอบให้ตลอดชีพโดยการพิจารณาของสภา ซึ่งมอบให้แก่บุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับการ
พิจารณาว่าให้การสนับสนุนอย่างส าคัญต่องานของ IALA  
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1.4 ชาติสมาชิก 
 
      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            รูปที่ 1- ชาติสมาชิก IALA (ดูรูปสใีนส่วน ดี ท้ายเล่ม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
ชาติสมาชิก ชาติไม่เป็นสมาชิก 
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1.5 โครงสร้าง IALA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 - โครงสร้างองค์กร IALA 

ประชุมสมัชชาใหญ่ 
GENERAL ASSEMBLY 

สภา IALA 
IALA COUNCIL 

คณะกรรมการการเงินและตรวจสอบภายใน 
FINANCE & AUDIT COMMITEE 

เลขาธิการใหญ่ 
SECRETARY GENERAL  

คณะท างานเฉพาะกิจของสภา 
AD HOC COUNCIL 

W orking 
Groups  

โครงสร้างถาวรทางเทคนิค 
STANDING TECHNICAL STRUCTURE  

 
ประธานคณะผู้ให้ค าแนะน าด้านนโยบาย 

เลขาธิการใหญ ่
Policy Advisory Panel Chair 

Secretary General 
 

คณะกรรมการเทคนิค 
TECHNICAL COMMITEES 

 
 

วิศวกรรมเครือ่งหมายทางเรือ 
และความยั่งยืน 

AtoN Engineering 
and Sustainability (ENG)   

เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
E – Navigation 

 (ENAV)   

ความต้องการและการบริหาร
จัดการเครื่องหมายทางเรือ 

AtoN Requirement 
and Management (ARM)   

การให้บริการจราจรทางน  า 
Vessel Traffic Service 

(VTS)   

คณะทีป่รกึษาด้านกฎหมาย 
Legal Advisory Panel 

(LAP)   

ประชาคมน าร่องท่ีได้รับการ
รับรอง 

Competent Pilotage 
Authorities Forum 

(CPAF)   

โครงสร้างถาวรส านักงานใหญ่ 
STANDING HEADQUARTER STRUCTURE  

 
           ด้านบริหาร                        ด้านเทคนิค 
ADMINISTRATION MATTERS              TECHNICAL MATTERS     

 

สภามรดกชาต ิ
Heritage Forum   

คณะกรรมการสมาชิกภาคอุตสาหกรรม 
Industrial Member Committee (IMC) 

คณะท างานก ากบัการประชุม 
Conference Steering Committee   

การบริหาร และการ
จัดการแถลงการณ์ 
Administration & 
Bulletin Manager 

รองเลขาธิการใหญ ่
Deputy Secretary 

General 

ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร 
Executive Assistant 

เลขานกุารคณะกรรมการ 
Committee Secretaries 

พนักงานหน้าที่ทัว่ไป
General Duties Officer 

ผู้ช่วยด้านสารสนเทศ 
Information Assistants 

สถาบันโลกกว้าง 
WORLD WIDE ACADEMY 

 

ที่ปรึกษา 
Consultants 

 คณบด ี
Dean 

 
ฝ่ายจัดหลักสูตร 

Programme  
Manager 

ที่ปรึกษาอาวุโส 
Senior Advisor 

ค าแนะน าการให้บริการ
การจราจรทางน้ า 

World Vessel Traffic 
Services Guide  

ฝ่ายการเงินและรับสมาชิก 
FINANCE AND MEMBERSHIP 

ฝ่ายบริหาร  
Executive Officer 

 

เจ้าหน้าที่ (Officer) 
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1.5.1 สภา IALA  
 IALA มีการบริหารงานผ่านทางสภา (Council) สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งจ านวนยี่สิบสองคน และ
จากการแต่งตั้งสองคน การคัดเลือกใช้วิธีการลงคะแนนเสียง โดยผู้แทนประเทศสมาชิกทั้งหมดที่เข้าร่วมการ
ประชุมใหญ่สมัชชา (General Assembly) และผู้แทนแต่ละชาติสมาชิกมีสิทธิลงคะแนนได้เพียงหนึ่งเสียง
เท่านั้น ในการเลือกสมาชิกสภา ทั้งนี้การเลือกตั้งมีจุดมุ่งหมายต้องการให้สัดส่วนสมาชิกมาจากภูมิภาคทั่วโลก 
เพ่ือให้มีความหลากหลายของสมาชิก 
 สมาชิกจากการแต่งตั้งมีที่มาจากหัวหน้าคณะผู้แทนชาติสมาชิกสองประเทศ คือ ประเทศที่จะเป็น
เจ้าภาพการประชุมครั้งถัดไป และประเทศที่เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งหลังสุด 
 สมาชิกสภาร่วมกันเลือกประธาน รองประธาน และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านงบประมาณ ทั้งหมดนี้มี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ (4) ปี ระหว่างช่วงการประชุม สภายังท าหน้าที่เลือกเลขาธิการใหญ่ (Secretary 
General) เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนตามกฎหมาย และหัวหน้าฝ่ายบริหาร (Chief Executive) ของ IALA 
 สมาชิกสภาต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ผู้สามารถร้องขอให้มีการเปิดประชุมได้ คือ 
ประธาน รองประธาน เลขาธิการใหญ่ และสมาชิกสภา 
 
 สภา IALA มีบทบาทดังนี้ 

x ด าเนินการด้านนโยบายทั้งปวงของ IALA ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ หรือตามที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติไว้ 
แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ขึ้นให้ท างานสอดคล้องกับเป้าหมายที่ IALA ก าหนด และให้การรับรอง 
ผู้ด ารงต าแหน่งประธาน และรองประธานของแต่ละคณะกรรมการ 

x ยกร่างกฎและกระบวนการท างานส าหรับคณะกรรมการต่าง ๆ และขอบเขตงาน 

x ยกร่างและทบทวนทิศทางยุทธศาสตร์ของ IALA 

x ให้การรับรองการเสนอแนะ มาตรฐาน ค าแนะน าต่าง ๆ  
x จัดท าระเบียบปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุม IALA 

x จัดประชุมใหญ่ 
x ให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปี และการใช้จ่ายเงิน 

x ตกลงใจในเรื่องเก่ียวกับสมาชิกภาพ 

x ก าหนดอัตราส าหรับช าระค่าสมาชิกต่าง ๆ 
  
1.5.2  การประชุมใหญส่มัชชา 
 การประชุมใหญ่สมัชชาใหญ่ (General Assembly) ของสมาชิก IALA ก าหนดขึ้นโดยสภา ตามปกติ
แล้วจะสอดคล้องกับการประชุม (Conference) ของ IALA ซึ่งจัดให้มีขึ้นทุก ๆ สี่ (4) ปี การประชุมใหญ่นั้น 
นอกเหนือจากเรื่องต่างๆ ที่น ามาหารือกันแล้ว ยังมีการตกลงใจในเรื่องเหล่านี้ คือ นโยบายทั้งปวง ธรรมนูญ 
และการเลือกตั้งสมาชิกสภา ทั้งนี้เฉพาะชาติสมาชิกเท่านั้นทีม่ีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในการประชุมใหญ่ 
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1.5.3  คณะท่ีปรึกษาด้านนโยบาย 
 คณะที่ปรึกษาด้านนโยบาย (Policy Advisory Panel : PAP) คือกลุ่มบุคคลที่ประกอบไปด้วย เลขาธิการใหญ่ 
(Secretary General) ประธานและรองประธานของแต่ละคณะกรรมการ และที่ปรึกษาพิเศษของ IALA คณะที่ปรึกษาฯ 
มีการประชุมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือพิจารณาทบทวนงานที่กระท าโดยคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับ
การแต่งตั้ง 
 บทบาทของ PAP มีดังนี ้

x ตรวจสอบการซ้ าซ้อนใด ๆ ของงานที่อาจมีระหว่างคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และก ากับดูแลให้มั่นใจว่า
เสร็จงานตามก าหนด 

x ตรวจสอบทบทวนการปฏิบัติโดยทั่วไปของคณะกรรมการ 

x ให้ค าแนะน าสภา IALA เกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ณ ส านักงานใหญ่ 
 
1.5.4 คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ (Committees) ต่าง ๆ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยสภา เพ่ือให้ท าหน้าที่ศึกษาประเด็น
ต่าง ๆ ตามที่ก าหนดขึ้นจากผลการประชุมใหญ่ และจัดท าออกมาเป็น ข้อเสนอแนะ (Recommendations) 
และ ค าแนะน า (Guidelines) ให้แก่มวลสมาชิก IALA นอกจากนั้นคณะกรรมการยังมีหน้าที่จัดท าข้อพิจารณา 
และยกร่างเอกสารต่าง ๆ เพ่ือเสนอต่อองค์การระหว่างประเทศอีกด้วย และเมื่อได้รับการร้องขอ คณะกรรมการ
ต้องเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องเรื่องใด ๆ ที่น่าส่งผลต่อการตัดสินใจในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องหมายทางเรือ 
(Aids to Navigation) รวมทั้งการให้บริการจราจรทางน้ า (Vessel Traffic Services) 
 สภาเป็นผู้จัดท าขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ให้ส าหรับทุกคณะกรรมการที่ได้รับการ
จัดตั้งขึ้น และถ้ามีความจ าเป็น ให้ทบทวนตรวจสอบและแก้ไข TOR ให้แล้วเสร็จก่อนการประชุม 
 คณะกรรมการมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ และเป็นส่วนส าคัญยิ่งต่องานของ IALA เนื่องจากเป็น
ผู้ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อการพัฒนาต่าง ๆ อาทิเช่น การพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญใน
สาขาของตน จัดท า ตรวจสอบทบทวน และปรับปรุงใหม่ให้กับบรรณสารของ IALA ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงาน (Work Programme) ที่ได้รับความเห็นชอบ โดยทั่วไปแล้ว แผนปฏิบัติงานมีช่วงเวลา
การศึกษาสี่ (4) ปี เริ่มจากการประชุมครั้งสุดท้าย และไปสิ้นสุดที่การประชุมครั้งถัดไป 
 เอกสารที่คณะกรรมการต่าง ๆ จัดท าขึ้น ระบุด้วยหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ คือ การบริหาร
จัดการ การปฏิบัติการ งานวิศวกรรม เทคโนโลยีใหม่ และการฝึก และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา IALA 
  สมาชิกท้ังปวงของ IALA ได้รับเชิญเข้ามาร่วมในคณะกรรมการต่าง ๆ ของสภา IALA ในเรื่อง  

x วิศวกรรม AtoN และการใช้อย่างยั่งยืน (ENG) รวมทั้งสภามรดกชาติ (Heritage Forum) 

x ความต้องการและการบริหารจัดการ AtoN (ARM) 

x เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Navigation : ENAV) 

x การให้บริการจราจรทางน้ า (Vessel Traffic Service : VTS)  
นอกเหนือไปจากคณะกรรมการต่าง ๆ ของ IALA ยังมีอีกสองเวที (Forums) ส าหรับให้ค าปรึกษา คือ 

 คณะที่ปรึกษาทางกฎหมาย (Legal Advisory Panel : LAP) คือกลุ่มบุคคลที่ประกอบไปด้วย ประธาน 
และรองประธาน (ทั้งสองคนได้รับการแต่งตั้งโดยสภา) สมาชิก IALA ที่มีความสนใจในเรื่องกฎหมาย ผู้แทน
จากองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการใหญ่) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (ได้รับ
ความเห็นชอบจากเลขาธิการใหญ่)  
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 บทบาทของ LAP มีดังนี ้
x ให้การสนับสนุน IALA ในด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชาติสมาชิก 

x ให้การสนับสนุนด้านกฎหมายแก่ IALA ในฐานะองค์กร 

x ให้ค าแนะน าสมาชิกถึงหนทางปฏิบัติดีที่สุดเกี่ยวกับงานเครื่องหมายทางเรือ 
 LAP เป็นผู้จัดให้มีเวทีถกแถลงในเรื่องกฎหมายที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน โดยพิจารณาจากบทบัญญัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเครื่องหมายทางเรือ และพิจารณาให้ค าแนะน ากรณีที่เห็นว่ามีประเด็นใด ๆ ที่จ าเป็น 
ต้องขอค าปรึกษาด้านกฎหมายจากภายนอก 
 LAP เป็นผู้รับผิดชอบดูแลประเด็นและข้อสังเกตต่าง ๆ ที่ยกขึ้นมาผ่านทางเลขานุการ IALA ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และจัดท าค าแนะน าในเรื่องบทบัญญัติเกี่ยวกับงานเครื่องหมายทางเรือ นอกจากนั้นยัง
ต้องพิจารณาก าหนดและก ากับแผนด าเนินงาน (Work Programme) เพ่ือตอบสนองต่อประเด็นต่าง ๆ ที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปภายใต้กรอบงานเครื่องหมายทางเรือ 
 ประชาคมน าร่องที่ได้รับการรับรอง1 (Competent Pilotage Authority Forum : CPAF) คือกลุ่ม
บุคคลที่ประกอบไปด้วย ประธาน (จากการเลือกตั้ง) สมาชิก IALA หน่วยงานน าร่องที่มีอ านาจรับผิดชอบ 
(ด้วยการเชิญจากเลขาธิการใหญ่) ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้รับความเห็นชอบ
จากเลขาธิการใหญ่) และเลขาธิการใหญ่สมาคมน าร่องนานาชาติ (International Marine Pilots Association : 
IMPA) (ในฐานะผู้สังเกตการณ์)  
 บทบาทของ CPAF คือจัดให้มีเวทีส าหรับหน่วยงานน าร่องที่ได้รับการรับรอง ในการปรึกษาหารือใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการน าร่อง โดยมีเป้าหมายให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  ที่สอดคล้องกันในระดับ   
นานาชาติ โดยเน้นไปที่ธรรมาภิบาลของงานน าร่อง (การบริหารจัดการและการออกกฎเกณฑ์) แต่มิใช่ประเด็น
ด้านการให้บริการน าร่อง 
 ในเวทีหารือนี้จะมีการระบุหัวข้อประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกันของหน่วยงานน าร่อง และก าหนด
ออกมาเป็นแผนปฏิบัติงานเชิงรุก ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความ
สอดคล้องกันของการให้บริการ 
 
1.5.5 การประชุม สัมมนาทางวิชาการ และนิทรรศการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IALA จัดให้มีการประชุมใหญ่เครื่องหมายทางเรือทุก ๆ สี่ (4) ปี ซึ่งผู้เข้าร่วมอาจเป็นได้ทั้งสมาชิกของ
สมาคม และไม่ใช่สมาชิกจากหน่วยงานที่ไม่ได้รับผิดชอบงานด้านเครื่องหมายทางเรือ 
 
 
 
1 ประชาคมน าร่องที่ได้รับการรับรอง (Competent pilotage authority) หมายถึง หน่วยงานแห่งชาติของรัฐบาลในภูมิภาคนั้น ๆ ซ่ึงมี 
หน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายในการจัดให้มีระบบน าร่องขึ้น 
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 เอกสาร ค าบรรยาย และการถกแถลง เป็นการน าเสนออย่างกว้างขวางในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
เครื่องหมายทางเรือ งานทั้งหลายที่ IALA ได้กระท าในรอบสี่ปีที่ผ่านมา จะได้รับน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
สามัญ สมาชิกสามารถน าเสนอเอกสารบทความต่าง ๆ เพื่อน ามาถกแถลงในที่ประชุมได้ 
 โดยธรรมเนียมปฏิบัติ คณะท างานของสมาชิกภาคอุตสาหกรรมจะจัดให้มีนิทรรศการแสดงอุปกรณ์
และเทคโนโลยีเครื่องหมายทางเรือควบคู่ไปกับการประชุมใหญ่สามัญ  
 โดยธรรมเนียมปฏิบัติ การประชุมสมัชชาใหญ่ (General Assembly) จะด าเนินควบคู่ไปกับการประชุม
ใหญ่สามัญ (Conference) และ IALA มีระยะเวลาการท างานช่วงสี่ (4) ปี ในระหว่างการการประชุมครั้งสุดท้าย
และครั้งถัดไป 
 นอกจากนั้น IALA อาจจัดให้มี การประชุมเชิงวิชาการ (Symposium) ในเรื่องเฉพาะใด ๆ ที่อยู่ใน
ความสนใจของมวลสมาชิก ตัวอย่างเช่น การประชุมเชิงวิชาการในเรื่อง VTS จัดให้มีขึ้นทุกสี่ (4) ปีโดยมี
ระยะห่างจากการประชุมใหญ่สามัญสองปี 
 
 
 
 
 
 
1.5.6 การประชุมเชิงปฏิบัติการ และสัมมนา 
 IALA จัดให้มี การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) และ การสัมมนา (Seminars) เพ่ือหารือกันใน
เรื่องท่ีอาจมีขึ้นในช่วงระยะเวลาการท างาน (ระหว่างช่วง 4 ป)ี  
                                            การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการประชุมพิเศษที่มวีัตถุเพ่ือใช้ประโยชน์ 
                                            สูงสุดจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคท่ีท างานกับสมาคมในประเด็น 
                                            เฉพาะใด ๆ กลุม่บุคคลเหล่านี้มีทักษะและความสามารถในการเรียนรู้ 
                                            และท าความความเข้าใจกับเทคนิคใหม่ ๆ การถ่ายทอดใช้วิธีการ 
                                            ผสมผสานระหว่างการบรรยายร่วมกับการจ าลองสถานการณ์ 
       
                                            สัมมนา เป็นการประชุมกลุ่มเล็ก ๆ ของผู้ช านาญการในเรื่องหรือประเด็น 
                                            เฉพาะ เพ่ือให้ค าปรึกษา โดยใช้วิธีการจัดท าเอกสารในเรื่องหรือประเด็น 
                                            นั้น ๆ ออกแจกจ่ายและบรรยาย ตามด้วยการจัดวาระให้มีการตั้งค าถาม  
                                            และตอบค าถาม 
 
                                            IALA ได้จัดพิมพ์เอกสารค าแนะน าเพ่ือใช้ภายใน ส าหรับเป็นแนวทางใน 
                                            การจัดประชุมสัมมนา ทั้งนี้การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือสัมมนา  
                                            ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาและอนุมัติโดยเลขาธิการใหญ่ 
 
 
 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการประชุมพิเศษที่มีวัตถุเพ่ือใช้
ประโยชน์สูงสุดจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ท างานกับสมาคม
ในประเด็นเฉพาะใด ๆ กลุ่มบุคคลเหล่านี้มีทักษะและความสามารถใน
การเรียนรู้และท าความความเข้าใจกับเทคนิคใหม่ ๆ การถ่ายทอดใช้
วิธีการผสมผสานระหว่างการบรรยายร่วมกับการจ าลองสถานการณ์ 
 

สัมมนา เป็นการประชุมกลุ่มเล็ก ๆ ของผู้ช านาญการในเรื่องหรือ
ประเด็นเฉพาะ เพ่ือให้ค าปรึกษา โดยใช้วิธีการจัดท าเอกสารในเรื่อง
หรือประเด็นนั้น ๆ ออกแจกจ่ายและบรรยาย ตามด้วยการจัดวาระให้
มีการตั้งค าถาม และตอบค าถาม 
 

IALA ได้จัดพิมพ์เอกสารค าแนะน าเพ่ือใช้ภายใน ส าหรับเป็นแนวทาง
ในการจัดประชุมสัมมนา ทั้งนี้การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือสัมมนา 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาและอนุมัติโดยเลขาธิการใหญ่ 
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1.5.7 เวทีหารือ 
 เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างกันในเรื่องสารสนเทศ และการประสานงานกันในเรื่องงาน
เกี่ยวกับเครื่องหมายทางเรือ IALA ได้จัดให้มี เวทีหารือ (Forums) ส าหรับให้มวลสมาชิกและกลุ่มผู้สนใจ  
ใช้เป็นที่พบปะกันเป็นระยะ เพ่ือถกแถลงกันในเรื่องเฉพาะใด ๆ 
 
1.6 บรรณสารของ IALA 
 IALA มีความรับผิดชอบต่อมวลสมาชิก ในเรื่องของการจัดท าและพิมพ์บรรณสารที่มีเนื้อหาครอบคลุม
สมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ืออ านวยให้ทั่วโลกมีความเป็นเอกภาพ และสอดคล้องในแนวทางเดียวกัน 
ในด้านงานเครื่องหมายทางเรือ การเดินเรือ และระบบเวลาทั่วโลก 
 
บรรณสารต่าง ๆ มีดังนี้ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรณสารต่าง ๆ ของ IALA จัดท าขึ้นโดยครอบคลุมหลักการต่อไปนี้ 
 
ใช้ง่าย (Usability)  - เอกสารทั้งปวงของ IALA จัดท าอย่างเป็นระบบที่เข้าใจง่าย ๆ เท่าท่ีจะเป็นไปได้ การวาง
ล าดับเลขหมายต่าง ๆ เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ IALA 
อ่านง่าย (Visibility) – การจัดหน้า วรรคตอน ตัวอักษร ฯลฯ ‘ให้ความรู้สึกเรียบง่ายสบายตา’ มีสิ่งที่เห็นแล้ว
บ่งบอกว่าเป็นเอกสารของ IALA อีกท้ังมีเครื่องแสดงที่ช่วยให้ดูออกว่าเป็นเอกสารชนิดใดของ IALA 
 

ข้อเสนอแนะของ IALA (IALA Recommendation) 
 ถือเป็นเอกสารระดับสูงสุดของ IALA ซึ่งถือว่ามีความสมมูลกับค าว่า ‘มาตรฐาน’ (Standard) ที่ใช้
กันอยู่ในหน่วยงานระหว่างประเทศ ข้อเสนอแนะ (Recommendation) ต่าง ๆ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ก าหนด
ทิศทางแก่สมาชิก IALA ให้มีความเป็นเอกภาพในเรื่องของ ขั้นตอนการปฏิบัติ  (procedure) และ
กระบวนการ (process) ต่าง ๆ ที่ช่วยอ านวยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ IALA  ข้อเสนอแนะของ IALA เป็น
สารสนเทศที่สมาชิกน ามาใช้ส าหรับการวางแผน ปฏิบัติการ และการบริหารเครื่องหมายทางเรือ ทั้งนี้ 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อาจอ้างอิงอยู่กับมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้อง และค าแนะน า (Guideline) ของ IALA 
 

ค าแนะน าของ IALA (IALA Guideline) 
เอกสารนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้สารสนเทศในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องจ าเพาะใด ๆ โดยระบุ ทางเลือก 

หนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และค าแนะน า ส าหรับการท าให้เกิดผล ค าแนะน าของ IALA เกี่ยวข้องอยู่กับการ 
วางแผน การปฏิบัติการ และการบริหาร เครื่องหมายทางเรือ 
 

คู่มือ IALA (IALA Manuals) 
 เอกสารนี้จัดท าข้ึนเพื่อแสดงภาพรวมอย่างกว้าง ๆ ของเรื่องต่าง ๆ  โดยในขณะที่มุ่งไปที่การแนะน า
เรื่องอย่างกว้าง ๆ และหลากหลายแล้วแต่ความสนใจของผู้อ่าน แต่ทว่ายังคงอ้างอิงกับ ข้อเสนอแนะ และ
ค าแนะน าของ IALA  รวมทั้งเอกสารสากลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ส าหรับค้นคว้าในเชิงลึกต่อไป 
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ทันสมัย (Validity) – เอกสารที่ได้รับการจัดท า แก้ไข/บรรณาธิกร มีการระบุให้เห็นชัดเจนถึง วัน เดือน ปี  
ทีจ่ัดท าขึ้น เพ่ือให้สมาชิกได้รับข่าวสารที่ทันสมัยล่าสุดเท่าที่เป็นไปได้ 
พร้อมใช้ (Availability) – ในทางอุดมคตินั้น เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินเรือ ควรต้องมี
พร้อมแจกจ่ายให้แก่ผู้ต้องการใช้ข่าวสารนั้นเสมอ อาทิ อยู่ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของ IALA  
ให้ดาวน์โหลดได้โดยไม่คิดมูลค่า 
 
1.6.1 ข้อเสนอแนะของ IALA  
 ถือเป็นเอกสารระดับสูงสุดของ IALA ข้อเสนอแนะ (Recommendation) ต่าง ๆ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้
ก าหนดทิศทางแก่สมาชิก IALA ให้มีความเป็นเอกภาพในเรื่องของ ขั้นตอนการปฏิบัติ (procedure) และ
กระบวนการ (process) ต่าง ๆ ที่ช่วยอ านวยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ IALA  ข้อเสนอแนะของ IALA เป็น
สารสนเทศที่สมาชิกน ามาใช้ส าหรับการวางแผน ปฏิบัติการ และการบริหารเครื่องหมายทางเรือ ทั้งนี้ 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อาจอ้างอิงอยู่กับมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้อง และค าแนะน า (Guideline) ของ IALA 
 ข้อเสนอแนะระบุโดยชุดของอักษรกับตัวเลข (อนุกรมท่ีเป็นหลักร้อย) ดังนี้ 

x A-### ใช้ส าหรับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับประเด็น เครื่องแสดงตนอัตโนมัติ (Automatic 
Identification System : AIS) 

x E-### ใช้ส าหรับข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางวิศวกรรม และสภาพแวดล้อม 

x e-NAV-### ใช้ส าหรับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับประเด็น การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์      
(e-Navigation) 

x H-### ใช้ส าหรับข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาเรื่องมรดกชาติ (Heritage) 

x O-### ใช้ส าหรับข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับประเด็นการปฏิบัติการและการบริหารจัดการ 

x R-### ใช้ส าหรับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริการจราจรทางน้ า 
(Vessel Traffic Service : VTS) 

 ทั้งนี ้มีความคาดหมายโดยปริยายว่า ทุกชาติสมาชิกจะติดตามข้อเสนอแนะของ IALA และน าไปใช้ 
 
 
 
 
1.6.2 ค าแนะน าของ IALA  

เอกสารนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้สารสนเทศในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องจ าเพาะใด ๆ โดยระบุ ทางเลือก 
หนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และค าแนะน า (Guideline) ส าหรับการท าให้เกิดผล ค าแนะน าของ IALA เกี่ยวข้องอยู่
กับการวางแผน การปฏิบัติการ และการบริหาร เครื่องหมายทางเรือ 
 ข้อเสนอแนะระบุโดยชุดของล าดับตัวเลข (อนุกรมที่เป็นหลักพัน) แต่ไม่มีตัวอักษรก ากับ โดยเรียงไป
อย่างต่อเนื่องตามล าดับหลังหัวเรื่อง อาทิ ‘IALA Guideline 1001’ ‘IALA Guidelines on the Design of 
Leading Lines’ เป็นต้น 
 
  

 

ข้อเสนอแนะของ IALA จัดท าไว้เป็นไลล์ pdf ใส่ไว้ในเว็บไซต์ของสมาคมฯ เพ่ือให้ผู้สนใจท าการดาวน์
โหลดไปใช้ได้โดยไม่คิดมูลค่า (www.iala-aism.org) 

ค าแนะของ IALA จัดท าไว้เป็นไลล์ pdf ใส่ไว้ในเว็บไซต์ของสมาคมฯ เพ่ือให้ผู้สนใจท าการดาวน์โหลดไป
ใช้ได้โดยไม่คิดมูลค่า (www.iala-aism.org) 
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1.6.3 คู่มือ IALA  
คู่มือ IALA (IALA Manuals) จัดท าขึ้นเพ่ือให้ทั้งผู้เป็นหรือไม่เป็นสมาชิก และสถาบันฝึกหัดต่าง ๆ 

น าไปใช้ โดยเอกสารแสดงภาพรวมอย่างกว้าง ๆ ของเรื่องต่าง ๆ  อาทิเช่น คู่มือ NAVGUIDE และ IALA VTS 
โดยในขณะที่มุ่งไปที่การแนะน าเรื่องอย่างกว้าง ๆ และหลากหลายแล้วแต่ความสนใจของผู้อ่าน แต่ทว่ายังคง
อ้างอิงกับ ข้อเสนอแนะ และค าแนะน าของ IALA  รวมทั้งเอกสารสากลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  

 
 
 
1.6.4 พจนานุกรม IALA  
 พจนานุกรม IALA (IALA Dictionary) จัดท าขึ้นเพ่ือรวมรวมค าศัพท์ และวลี เรียงตามล าดับตัวอักษร 
พร้อมให้ค าอธิบาย และการบรรยาย ในเรื่องทั้งปวงเกี่ยวกับ การวางแผน การบริหารจัดการ อุปกรณ์ ระบบ 
และศัพท์วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ AtoN 
 
1.6.5 สถาบันโลกกว้างของ IALA 
 สถาบันโลกกว้าง (World Wide Academy : WWA) มีขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวก ในการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถ (Capacity Building) ด้วยการจัดให้มีหลักสูตรการฝึกต้นแบบ (Model Training Course) 
และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้ทั่วโลกมีการปรับปรุงทั้งทางด้านการปฏิบัติ และการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ระบบเครื่องหมายทางเรือ และการให้บริการที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น VTS  
 
1.6.6 เอกสารอ่ืน ๆ 
 IALA ยังจัดท าเอกสารอื่น ๆ ไว้ให้บริการ ดังนี้ 

x เอกสารสรุปผลการประชุมใหญ่ (Conference Proceeding) 

x รายงานต่าง ๆ (การประชุมย่อย ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ฯลฯ) 
x แถลงการณ์ (IALA Bulletin) ออกเป็นวารสารรายไตรมาส 

x บัญชีรายการบรรณสาร 
ทั้งนี้ IALA มีความพยายามอย่างเต็มที่ ในการจ าหน่ายบรรณสารเหล่านี้ด้วยราคาต่ าสุด 

 
1.6.7 องค์การที่เกี่ยวข้อง 
 IALA ท างานประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์การทางทะเลต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ AtoN มีความเป็นเอกภาพ 
 
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) 
 IMO เป็นองค์กรช านัญพิเศษ (Specialist Agency) สังกัดองค์การสหประชาชาติ (United Nation : 
UN) มีรัฐสมาชิก 168 ประเทศ และ 3 สมาชิกสมทบ ส านักงานใหญ่อยู่ที่สหราชอาณาจักร มีบุคลากร
ปฏิบัติงานมากกว่า 300 คน ภารกิจหลักคือการธ ารงไว้ซึ่งการออกกฎข้อบังคับที่ครอบคลุมครบถ้วนเกี่ยวกับ
การเดินเรือ ขอบเขตงานที่รับผิดชอบดูแลในปัจจุบัน คือ ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความร่วมมือทางเทคนิค ความปลอดภัยทางทะเล และการเดินเรืออย่างมีประสิทธิผล  คณะกรรมการ

คู่มือ IALA (IALA Manuals) สั่งซื้อได้จากส านักงานใหญ่ของ IALA ในราคาที่คิดเพียงเฉพาะค่าจัดพิมพ์และ
ค่าจัดส่งเท่านั้น 
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ผู้เชี่ยวชาญ และคณะอนุกรรมการ ปฏิบัติภารกิจโดยเน้นไปที่งานทางเทคนิค เพ่ือท าการปรับปรุงบทบัญญัติ
ทางกฎหมายที่ใช้อยู่ให้มีความทันสมัย หรือพัฒนาและน ากฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ขึ้นมาใช้ IMO มีผู้ร่วมงานทั้งจาก
ผู้เชี่ยวชาญกิจการทางทะเลจากรัฐสมาชิกต่าง ๆ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศที่สนใจเข้าร่วม และองค์การ
ที่ไม่ใช่ของรัฐ สนธิสัญญาส าคัญ (Key Treaties) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ IMO อาทิเช่น อนุสัญญาว่าด้วย
ความปลอดภัยของชีวิตในทะเล พ.ศ.2517 (Safety of Life at Sea 1974 : SOLAS)  อนุสัญญาว่าด้วยการ
ป้องกันมลพิษจากเรือ (Convention for the Prevention of Pollution by Ships : MARPOL) และอนุสัญญา
ว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม ใบรับรอง และการเข้ายาม ส าหรับนักเดินเรือ (Convention on Standards 
of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers : STCW) 
 
สมาคมโลกส าหรับโครงสร้างพื นฐานการขนส่งทางน  า (The World Association for Waterborne 
Transport Infrastructure : PIANC)  
 PIANC เป็นหน่วยงานระดับโลกที่ไม่แสวงผลก าไรและไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง ท าหน้าที่ให้
ค าแนะน าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางน้ า ส าหรับท่าเรือและเส้นทางเดินเรือ
ต่าง ๆ  PIANC เป็นเวทีให้มืออาชีพจากท่ัวโลกมาร่วมกันจัดท าค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญให้น าไปใช้ ท าให้มีข้ึน
ซึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานที่ คุ้มราคา เชื่อถือได้ และมีความยั่งยืน เพ่ืออ านวยให้มีการเติบโตของการขนส่งทางน้ า 
สมาคมฯ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2428 เป็นผู้น าในการเป็นคู่คิดให้แก่ทั้งรัฐบาลและภาคเอกชนในเรื่องเหล่านี้ คือ 
การออกแบบ การพัฒนาและปรนนิบัตบ ารุงท่าเรือ เส้นทางน้ า และพ้ืนที่ชายฝั่ง สมาชิกของสมาคมฯ 
ประกอบไปด้วย รัฐบาลและหน่วยงานสาธารณะประเทศต่าง ๆ บริษัทการค้า และปัจเจกบุคคลที่สนใจเข้าร่วม 
 
กรรมาธิการเทคนิคไฟฟ้าระหว่างประเทศ (International Electrotechnical Commission : IEC) 
 IEC เป็นองค์การระดับโลกที่มีบทบาทน า ในเรื่องของการก าหนด จัดท า และตีพิมพ์มาตรฐานสากล
ส าหรับใช้ในเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งสิ่งที่กล่าวนี้ได้
น ามาใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับการก าหนดมาตรฐานแห่งชาติ และใช้อ้างอิงส าหรับการท าร่างใบเสนอราคาหรือ
เอกสารสัญญาระหว่างประเทศ  กฎบัตรของ IEC ครอบคลุมเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้า อาทิเช่น 
อิเล็กทรอนิกส์ แม่เหล็ก และแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้าสวนะ (Electroacoustics) สื่อผสม (Multimedia) โทรคมนาคม 
และ การผลิตและแจกจ่ายพลังงาน ทั้งยังรวมถึงวิทยาการทั่วไป เช่น ศัพท์วิทยา และสัญลักษณ์ ความเข้ากัน
ได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า การตรวจวัดและวิธีปฏิบัติ ความเชื่อถือได้ การออกแบบและพัฒนา ความปลอดภัยและ
สภาวะแวดล้อม เป็นต้น    
 
 สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (international Telecommunication Union : ITU) 
 ITU เป็นหน่วยงานชั้นน าที่ขึ้นกับองค์การสหประชาชาติ ท างานในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 
สารสนเทศ และการสื่อสาร และเป็นจุดศูนย์รวมระดับโลกส าหรับรัฐบาลและภาคเอกชน ในการพัฒนา
เครือข่ายและการให้บริการ หน่วยงานตั้งขึ้นมาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 145 ปี ที่ตั้งอยู่ ณ กรุงเจนีวา 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผู้เข้าร่วมสหภาพฯ ประกอบไปด้วย 191 รัฐสมาชิก และจากภาคส่วนต่าง ๆ และ
สมทบรวม 700 สมาชิก  ITU ท าหน้าที่ประสานงานและจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Spectrum) ให้แก่
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกน าไปใช้งาน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการก าหนดวงโคจรดาวเทียม 
ท างานเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคมในประเทศที่ก าลังพัฒนา ก าหนดมาตรฐานโลกที่
เอ้ืออ านวยให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างระบบการสื่อสารต่างชนิดกันอย่างปราศจากรอยต่อ และน าเสนอสิ่ง
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ที่เป็นความท้าทายระดับโลก ตัวอย่างเช่น ทุเลาการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศ และ เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity)   
 
1.7 นิยาม 
เครื่องหมายทางเรือ (Aid to Navigation : AtoN) : อุปกรณ์หรือระบบใด ๆ ที่อยู่นอกตัวเรือ ซึ่งช่วยให้นัก
เดินเรือน ามาใช้ประโยชน์ คือ หาต าบลที่และเข็ม เตือนถึงอันตรายและสิ่งกีดขวาง หรือใช้เป็น เครื่องบอก
เกี่ยวกับสถานที่ หรือวางเส้นทางที่ดีท่ีสุด 
ระบบแสดงตนอัตโนมัติ (Automatic Identification System : AIS) : ระบบวิทยุออกอากาศด้วยช่องผ่านส่ง
สัญญาณ (Transponder) ท างานด้วยคลื่นวิทยุชาวเรือย่านความถ่ีสูงมาก (Very High Frequency : VHF) ใช้
ส าหรับการสื่อสารเพ่ือบอกระยะของเรือจากสถานีรับ และสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทางของเรือ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ (Competent Authority) : หน่วยงานรัฐบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่หรือ
บางส่วนในเรื่องเหล่านี้ คือ ความปลอดภัย ซึ่งหมายรวมถึง ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม ประสิทธิผล
ของการจราจรทางเรือ และการปกป้องสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เป็นไปตามเอกสาร IMO Resolution A.857(20) 
ระบบรายงานตนเองของเรือภาคบังคับ (Mandatory Ship Reporting System) : ระบบรายงานตนเองของ
เรือซึ่งก าหนดให้เรือประเภทหรือชั้นเฉพาะใด ๆ ต้องปฏิบัติตาม โดยเป็นไปตามข้อก าหนดของรัฐบาลประเทศ
ใด ๆ ภายหลังจากที่ได้ยอมรับเอาระบบที่ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime 
Organization : IMO) เสนอมาใช้  โดยเป็นไปตามข้อก าหนดทั้งปวงที่ก าหนดไว้ในกฎข้อบังคับที่ V/8-1 
(Regulation V/8-1) ของ อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของชีวิตในทะเลปี พ.ศ.2517 (International 
Convention for the Safety of Life at Sea 1974 : SOLAS) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งนี้ยกเว้นข้อ (e) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) : ปัจเจกบุคคล คณะบุคคล หรือองค์การใด ๆ ได้น าไปใช้ ได้รับผล หรือ
เชื่อว่าอาจได้รับผลจากการตัดสินใจ หรือกิจกรรมใด ๆ ทั้งนี้ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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2 แนวความคิดเรื่องความแม่นย าในการเดินเรือ 
โดยทั่วไปแล้ว หน่วยงานที่มีอ านาจในงานเครื่องหมายทางเรือ ได้รับการสถาปนาขึ้นเพ่ือท าหน้าที่

รับผิดชอบในการท าให้การเดินเรือมีความปลอดภัย ซึ่งช่วยอ านวยให้เกิดการพัฒนาด้านการค้า และเศรษฐกิจ 
ดังนั้นการให้บริการหลัก ๆ จึงมุ่งไปยังการสนองความต้องการของเรือค้า และในบางพ้ืนที่อาจจัดให้มีบริการ
พิเศษเพ่ิมเติมให้แก่ เรือข้ามฟาก เรือประมง เรือส าราญ และกิจกรรมเฉพาะในทะเล 
 ในบทนี้เป็นการกล่าวถึงวิธีการเดินเรือแบบต่าง ๆ และความแม่นย า (Accuracy) ที่พึงประสงค์ 
เมื่อพิจารณาในทัศนะของผู้เดินเรือค้า 
 
2.1 วิธีการเดินเรือ 
 
  
 

   
  

ถ้าเป็นไปได้ มีข้อแนะน าว่าไม่พึงใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงอย่างเดียว ในการหาต าบลที่ของเรือ ซึ่ง
วิธีการหลัก ๆ ในการเดินเรือ อธิบายอย่างย่อ ๆ ดังต่อไปนี้ 
เดินเรือชายฝั่ง (Terrestrial Navigation) : เดินเรือโดยใช้วิธีการทางทัศนะ เรดาร์ และ (ถ้าสถานการณ์
อ านวย) หยั่งน้ า การตรวจพิสูจน์ทราบสิ่งต่าง ๆ บนฝั่ง เช่น รูปลักษณ์ที่เด่นชัด วัตถุและที่หมายต่าง ๆ ทั้งนี้
เพ่ือน ามาใช้หาต าบลที่เรือ 
เดินเรือดาราศาสตร์ (Celestial or Astronomical Navigation) : เดินเรือโดยใช้การตรวจวัตถุท้องฟ้าต่าง ๆ 
(เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ และดาวฤกษ์) เพ่ือน ามาใช้หาต าบลที่เรือ 
เดินเรือวิทยุ (Radionavigation) : เดินเรือด้วยการใช้สัญญาณวิทยุ เพ่ือน ามาใช้หาต าบลที่ หรือเส้นต าบลที่ 
(เช่น LORAN, GPS, DGPS... ฯลฯ) 
 
2.2 มาตรฐานความแม่นย าในการเดินเรือ 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 แสดงมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ตามที่ยอมรับใช้กันใน ผนวก (Appendixes) 2 และ 3 
ของข้อมติ (Resolution) ที่ A.915(22)  ซึ่งใน ผนวก 2 มีข้อก าหนดต้องการความแม่นย าขนาด 10 เมตร 
ส าหรับการเดินเรือในมหาสมุทร และข้อมติที่ A.293(3) กล่าวว่า “เมื่อใช้ระบบเดินเรือวิทยุเป็นเครื่องช่วยใน
การเดินเรือในมหาสมุทร ระบบดังกล่าวควรมีความแม่นย า 100 เมตร ด้วยค่าของความน่าจะเป็น 95%” 
 
 
 

ตามข้อมติ (Resolution) ของ IMO ที่ A.915(22) นิยามว่า เดินเรือ คือ “กระบวนการวางแผน บันทึก 
และควบคุมการเคลื่อนที่ของยาน (Craft) จากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง” 

ข้อมติ (Resolution) ของ IMO ที่ A.915(22)  ใช้ก าหนด มาตรฐานความแม่นย า (Accuracy Standard) 
ส าหรับการเดินเรือ 
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การใช้งาน 
(Application) 

ความแม่นย าสัมบูรณ์ในแนวราบ 
(95%)/เมตร 

(Absolute Horizontal Accuracy (95%)/(m)) 

ส าหรับการเดินเรือในบริเวณ :  
มหาสมุทร (OCEAN) 
ชายฝั่ง (Coastal) 
น่านน้ าจ ากัด (Restricted waters) 
ท่าเรือ (Port) 
เส้นทางน้ าในแผ่นดิน (Inland Waterways)  

 
10 – 100 

10 
10 
1 
10 

อุทกศาสตร์ (Hydrography)             1-2 
สมุทรศาสตร์ (Oceanography) 10 
การจัดการเครื่องหมายทางเรือ (Aid to Navigation 
Management) 

1 

ปฏิบัติการท่าเรือ : 
VTS ในท้องถิ่น (Local VTS) 
การจัดการตู้สินค้า/สินค้า (Container/cargo Management) 
การบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) 
การขนถ่ายสินค้า (Cargo Handling) 

 
1 
1 
1 

0.1 
ตารางที่ 1 -  ความต้องการเป็นอย่างน้อยของผู้ใช้งานทางทะเล 

 
2.3 ช่วงของการเดินเรือ (Phases of Navigation) 
 ตามรูปแบบแล้ว การเดินเรือแบ่งออกเป็นสามช่วง : เดินเรือในมหาสมุทร (Ocean Navigation), 
เดินเรือชายฝั่ง (Coastal Navigation) และ เดินเรือในน่านน  าจ ากัด (Restricted Water Navigation) ทั้งนี้
เอกสารบางฉบับอาจก าหนดการเดินเรือช่วงอ่ืน ๆ ไว้อีก เช่น เข้าสู่ท่าเรือ (Harbour Approaches) ท่า (Port) 
เส้นทางน้ าในแผ่นดิน (Inland Waterways) 
 เข้าสู่ท่าเรือ (Harbor Approaches) เป็นช่วงเข้าสู่น่านน้ าจ ากัด แต่ทว่าในคู่มือนี้จะพิจารณาแยก
ออกไปต่างหาก 
 การเดินเรือในท่า (Port) และ เส้นทางน้ าในแผ่นดิน (Inland Waterways) เป็นสองแง่มุมของการ
เดินเรือใน น่านน  าจ ากัด (Restricted Water) แต่จะไม่พิจารณาแยกจากกันต่างหากในคู่มือเล่มนี้ เนื่องจากมี
ข้อควรระวังและมาตรการที่จ าเป็น ส าหรับการเดินเรือในน่านน้ าจ ากัดที่ต้องน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับน่านน้ าที่
กล่าวถึงท้ังสองนี้เช่นกัน 
 
2.3.1 เดินเรือในมหาสมุทร 
 การเดินทางในช่วงนี้ ตามรูปแบบแล้วเรือจะ : 

x อยู่เลยไหล่ทวีป (ความลึก 200 เมตร) ออกไป และอยู่ห่างจากแผ่นดินมากกว่า 50 ไมล์ทะเล 

x อยู่น่านน้ าบริเวณที่ซึ่งการหาต าบลที่เรือแน่นอนด้วยวิธีทัศนะจาก ที่หมายบนแผ่นดิน สิ่งปลูกสร้าง
ชายฝั่งที่ลงในแผนที่  และเครื่องหมายทางเรือที่อยู่ประจ าที่หรือลอยน้ า ไม่อาจเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
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x ไกลอย่างมากพอจากแผ่นดินและบริเวณพ้ืนที่สัญจร ซึ่งโอกาสในการพบที่ตื้นอันตรายและเรือโดนกัน
มีค่อนข้างน้อย  

 
 ถึงแม้ว่า IMO มีข้อก าหนดที่เข้มงวดมากเรื่องความแม่นย า (ตารางที่ 1) ก็ตาม ส าหรับการเดินเรือ
ในช่วง (Phase) มหาสมุทร พิจารณาให้ข้อก าหนดต่ าสุดของความแม่นย า (Accuracy) อยู่ในช่วง 2 ถึง 4 ไมล์
ทะเล โดยให้หาที่เรือแน่นอน (Fix) ทุกช่วง 15 นาทีหรือน้อยกว่า (มากสุดทุก 2 ชั่วโมง) ความแม่นย าในช่วง
มหาสมุทรมีพ้ืนฐานอยู่บนแนวคิดว่า เรือนั้นสามารถปรับแผนการเดินเรือขณะเดินทางเข้าใกล้ฝั่งหรือน่านน้ า
จ ากัดได้ตลอดเวลา 
 มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ในแง่ประสิทธิภาพของการเดินเรือ (เช่น เวลาเดินทาง และความสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิง) เพ่ิมพูนขึ้นได้ด้วยการมีระบบหาต าบลที่เรือซึ่งให้ความต่อเนื่องและแม่นย า  ท าให้เรือสามารถใช้
เส้นทางสั้นที่สุดอย่างปลอดภัยด้วยความเที่ยงตรง (Precision) 
 
2.3.2 เดินเรือชายฝั่ง 
 การเดินทางในช่วงนี้ ตามรูปแบบแล้วเรือจะ : 

x อยู่ในระยะ 50 ไมล์ทะเลห่างจากฝั่ง หรืออยู่เขตไหล่ทวีป (ความลึก 200 เมตร) 
x อยู่ในน่านน้ าเขตต่อเนื่องกับแผ่นดินใหญ่ หรือกลุ่มเกาะ ซึ่งเส้นทางผ่านมหาสมุทรมีแนวสอบเข้าไปยัง

พ้ืนที่ปลายทาง และท่ีซึ่งการสัญจรไปมาระหว่างท่าเรือมีลักษณะกระสวนหลักขนานกับแนวขอบฝั่ง 
 เรืออาจเผชิญกับ : 

x ระบบรายงานตนเองของเรือ (Ship Reporting Systems : SRS) และการให้บริการจราจรทางน้ า 
(Vessel Traffic Services : VTS) 

x การแสวงหาประโยชน์นอกฝั่ง และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์บนไหล่ทวีป 

x กิจกรรมตกปลา การประมง และนันทนาการทางน้ า 
 ช่วงเดินเรือชายฝั่งถือว่าเกิดขึ้นเมื่อ ระยะห่างจากฝั่งท าให้มีความเป็นไปได้ในการเดินเรือด้วยวิธีการ
ตรวจทาง ทัศนะ เรดาร์ และด้วยการหยั่งน้ าถ้ามีความเหมาะสม และท านองเดียวกันกับช่วงเดินเรือใน
มหาสมุทร ระยะห่างจากแผ่นดินอาจผันแปรไปเมื่อน าไปพิจารณากับเรือเล็กและคุณลักษณะเฉพาะทาง
ภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นนั้น ๆ  
 ถึงแม้ว่า IMO มีข้อก าหนดที่เข้มงวดมากเรื่องความแม่นย า (ดูตารางที่ 1) ก็ตาม จากผลการศึกษา
นานาชาติได้น าไปสู่การตั้งข้อก าหนดว่า ความต้องการต่ าสุดส าหรับส าหรับการเดินเรือค้าที่ปฏิบัติการในช่วง
การเดินเรือชายฝั่ง คือ ระบบเดินเรือสามารถให้ต าบลที่แน่นอน (Fix) ที่มีความแม่นย า 0.25 ไมล์ทะเล โดยให้
หาที่เรือแน่นอนทุกช่วง 2 นาที ถึงสูงสุด 15 นาท ี
 ปฏิบัติการเดินเรือที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะในช่วงการเดินเรือชายฝั่ง อาจต้องใช้ระบบเดินเรือที่มี  
ขีดความสามารถให้ความแม่นย าซ้ า ๆ สูงกว่าปกติ ไม่ว่าเป็นแบบถาวรหรือเป็นครั้งคราว ตัวอย่างการปฏิบัติ
เหล่านี้ เช่น การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล ส ารวจอุทกศาสตร์ ประมงพาณิชย์ ส ารวจหาแร่ธาตุหรือปิโตรเลียม  
และค้นหาและกู้ภัย (Search and Rescue : SAR) 
  เมื่อพิจารณาจากจ านวนคนประจ าเรือในเรือส่วนใหญ่แล้ว ในทางปฏิบัติ ไม่อาจเป็นไปได้เสมอไปใน
การก าหนดให้มีการพล็อตที่เรือแน่นอนทุก 2 นาทีบนแผนที่ตามวิธีการแบบดั้งเดิม ในกรณีเช่นนี้ ระบบหา
ต าบลที่ด้วยดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) และ ระบบหาต าบลที่ด้วยดาวเทียมความ 
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ละเอียดสูง (Differential Global Positioning System : DGPS) (และในอนาคต บางพ้ืนที่อาจน าลอแรนที่
เพ่ิมขีดความสามารถ (enhanced Loran : eLORAN) มาใช้ทดแทน และเมื่อสนธิเข้ากับเทคโนโลยีระบบ
แสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Chart System : ECS) หรือ ระบบแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
และสารสนเทศเพ่ือการเดินเรือ (Electronic Chart Display and Information System : ECDIS) แล้ว    
ให้ความถี่ของการพล็อต และความแม่นย าของต าบลที่เรือสูงกว่าที่ IMO ก าหนดไว้ส าหรับการเดินเรือชายฝั่ง  
 
2.3.3 เข้าสู่ท่าเรือ 
 ช่วงนี้เป็นการเดินเรือจากชายฝั่งไปยังท่าเรือ ซึ่งเรือจะ : 

x เดินจากน่านน้ าที่ค่อนข้างไม่จ ากัดจากช่วงเดินเรือชายฝั่ง ไปยังบริเวณน่านน้ าจ ากัดและมีการสัญจรที่
หนาแน่นมากกว่า ซึ่งอยู่ใกล้ และ/หรือ ภายในเส้นทางเข้า อ่าว แม่น้ า หรือท่าเรือ 

x ต้นหนต้องท าการหาต าบลที่เรือแน่นอนบ่อยครั้งขึ้น และมีการหันเลี้ยวหลบหลีกเพ่ือหลีกเลี่ยงการ
โดนกันกับเรืออ่ืน ๆ และให้พ้นอันตรายจากการติดตื้น 

  
 โดยทั่วไปแล้วเรือจะอยู่ในช่วง :  

x พ้ืนที่ซึ่งครอบคลุมไปด้วยเครื่องหมายทางเรือที่มีความซับซ้อนต่าง ๆ กันไป (เช่น ไฟ กระโจมเรดาร์ 
(Racons) ไฟน า และไฟเสี้ยว) 

x พ้ืนทีใ่ช้น าร่อง  
x อาณาบริเวณของระบบรายงานตัวของเรือ (Ship Reporting Systems : SRS) และบริการจราจรทางน้ า 

(Vessel Traffic Services : VTS)  
  
 ประเด็นเรื่องความปลอดภัยในการเดินเรือในช่วงการเข้าสู่ท่าเรือ (Harbour Approach) ท าให้มีความ
ต้องการอย่างยิ่งยวดในเรื่อง ความแม่นย าของต าบลที่ ความถ่ีในการหาที่เรือแน่นอน (Fix) และสารสนเทศด้าน
การเดินเรือตามเวลาจริง สิ่งที่กล่าวเหล่านี้ต้องมีความเข้มข้นมากกว่าช่วงการเดินเรือชายฝั่ง (Coastal Phase) 
 
 GPS และ DGPS (และในอนาคต บางพ้ืนที่อาจใช้ลอแรนที่ เพ่ิมขีดความสามารถ (enhanced 
Loran : eLORAN)) ได้น ามาใช้ส าหรับการหาต าบลที่ในช่วงการเข้าสู่ท่าเรือ (Harbour Approach) เนื่องจากให้
ต าบลที่ซึ่งมีความแม่นย าสูง และเมื่อสนธิเข้ากับเทคโนโลยีระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Chart 
System : ECS) หรือ ระบบแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศเพ่ือการเดินเรือ (Electronic Chart 
Display and Information System : ECDIS)  ให้ความถี่ในการหาที่เรือแน่นอน (Fix Rates) ได้ทุก 10 วินาที 
หรือดีกว่า  
 
2.3.4 น่านน  าจ ากัด 
 แม้ว่ามีความคล้ายคลึงกับช่วงการเข้าสู่ท่าเรือก็ตาม ทว่าการอยู่ใกล้ที่อันตรายและมีขีดจ ากัดในเรื่อ ง
การหันเลี้ยวและควบคุมเรือ ลักษณะของการเดินเรือน่านน้ าจ ากัด (Restricted Water) จึงอาจเกิดขึ้นได้
เช่นกันในช่วงการเดินเรือชายฝั่ง (Coastal Navigation)  อาทิ บริเวณช่องแคบต่าง ๆ ทั่วโลก 
 พนักงานน าร่อง (Pilot) หรือ ผู้บังคับการเรือ (Master) เรือขนาดใหญ่ขณะอยู่น่านน้ าจ ากัด ต้องท า
การน าเรือด้วยความแม่นย า (Accuracy) และเที่ยงตรง (Precision) สูง เพ่ือหลีกเลี่ยง การติดตื้น การเกยกับ
วัตถุใต้น้ าที่เป็นอันตราย หรือโดนเข้ากับเรืออ่ืนในช่องแคบที่การสัญจรหนาแน่น  ถ้าเรือใหญ่เผชิญกับ เหตุ 
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คับขันที่ไม่อาจเปลี่ยนเข็มหรือหยุดเรือได้ สถานการณ์อาจบังคับให้ต้องเดินเรือห่างที่อันตรายในระยะ 2 – 3 เมตร 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการโดนกันที่จะเกิดข้ึน 
 ข้อก าหนดเพ่ือความปลอดภัยส าหรับการเดินเรือในช่วงน่านน้ าจ ากัด (Restricted Water) มีความ
ต้องการจากระบบเดินเรือดังนี้ :  

x ให้ต าบลที่เรือแน่นอนที่แม่นย าอย่าง (เกือบ) ต่อเนื่อง 
x สารสนเทศต่าง ๆ ที่แสดงแนวโน้มของเรือท่ีเบี่ยงเบนออกจากเส้นทางตั้งใจ 

x การแสดงโดยฉับพลันของเข็มซึ่งเรือควรถือไปเพ่ือรักษาเส้นทางตั้งใจไว้ 
 ข้อก าหนดเหล่านี้อาจบรรลุได้อย่างง่าย ๆ ด้วยการใช้เพียงเครื่องช่วยทางทัศนะและเรดาร์ แต่ส าหรับ
การเข้าสู่ท่าเรือ (Harbour Approach) อาจได้มาโดยการร่วมกันของ GPS/DGPS (และในอนาคต บางพ้ืนที่
อาจใช้ลอแรนที่เพ่ิมขีดความสามารถ (enhanced Loran : eLORAN)) และเทคโนโลยี ระบบแสดงแผนที่
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Chart System : ECS) หรือ ระบบแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
เพ่ือการเดินเรือ (Electronic Chart Display and Information System : ECDIS)    
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

รูปภาพได้รับความอนุเคราะห์จาก Wasser und Schiffahrtsdirektion (เยอรมนี) 
 

2.4 การวัดความคลาดเคลื่อนและความแม่นย า 
 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการออกแบบทั้งการเดินเรือและเครื่องหมายทางเรือ คือ การระบุ ความคลาด
เคลื่อน (Error) หรือความไม่แน่นอนในการวัดพารามิเตอร์ หรือการได้มาของต าบลที่แน่นอน (Fix) ควรได้รับ
การรายงานควบคู่ไปกับผลที่ได้รับ 
 
2.4.1 ความคลาดเคลื่อนจากการตรวจวัด 
 ความคลาดเคลื่อนจากการตรวจวัด (Measurement Error) นิยามว่า หมายถึงความแตกต่างระหว่าง
ค่าจริงกับค่าที่ตรวจวัดได้ โดยทั่วไปแล้ว ความคลาดเคลื่อนมีอยู่สามแบบคือ 
 ความคลาดเคลื่อนเป็นระบบ (Systematic Errors) : รู้กันในชื่ออ่ืนอีกว่า ความคลาดเคลื่อนคงที่ 
(Fixed Error) หรือ ความคลาดเคลื่อนอุปทาน (Bias Error) โดยเป็นความคลาดเคลื่อนที่คงที่ ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับลักษณะนิสัยด้านความแม่นย าของอุปกรณ์นั้น หรือเป็นผลที่เกิดจากการปรับแต่งอุปกรณ์ไม่
ถูกต้อง ความคลาดเคลื่อนชนิดนี้บางครั้งอาจตรวจไม่พบและท าการปรับแก้ได้ 
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ความคลาดเคลื่อนสุ่ม (Random Errors) : เป็นค่าสุ่ม (Random) ที่อ่านได้ต่างจากค่าเฉลี่ย (Mean) โดยอาจ
เกิดขึ้นจาก ผู้ตรวจวัด/ผู้ควบคุม หรือจากตัวอุปกรณ์เอง และปรากฏให้เห็นจากการอ่านค่าซ้ า ๆ ความคลาด
เคลื่อนชนิดนี้ ทั้งไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า หรือไม่อาจปรับแก้ได้อย่างสิ้นเชิง 
ความบกพร่องและผิดพลาด (Faults and Mistakes) : ความคลาดเคลื่อนชนิดนี้สามารถลดทอนลงได้ด้วย
การรับการฝึกอย่างเหมาะสม ด้วยกระบวนการที่ก าหนดให้ 
 
2.4.2 ความแม่นย า  
 ในกระบวนการที่ซึ่งมีการตรวจวัดหลาย ๆ ครั้ง ค าว่า ความแม่นย า (Accuracy) หมายถึงระดับของ
ความสอดคล้องกลมกลืน (Conformity) ระหว่างค่าพารามิเตอร์ (Parameter) ที่ตรวจวัดได้ ณ เวลาหนึ่ง ๆ 
และค่าพารามิเตอร์จริง ณ เวลานั้น ทั้งนี้ค าว่าพารามิเตอร์หมายถึง ต าบลที่ พิกัด ความเร็ว เวลา มุม...ฯลฯ   
 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเดินเรือ อาจนิยามความแม่นย า (Accuracy) ได้สี่ชนิด คือ 
 ความแม่นย าสัมบูรณ์ (Absolute Accuracy) ((ความแม่นย าจีโอเดติก หรือความแม่นย าภูมิศาสตร์ 
(Geodetic or Geographic Accuracy)) : ความแม่นย าของต าบลที่เมื่อเทียบกับค่าพิกัดภูมิศาสตร์หรือพิกัด 
จีโอเดติกของโลก 
 ความแม่นย าท านาย (Predictable Accuracy) : ความแม่นย าของต าบลที่ที่ได้ เมื่อน าเอาความคลาดเคลื่อน 
ที่ท านายไว้มาร่วมพิจารณา ดังนั้นความแม่นย าชนิดนี้จึงขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ และต้นเหตุของความคลาดเคลื่อน 
 ความแม่นย าสัมพัทธ์ (Relative or Relational Accuracy) : ความแม่นย าของต าบลที่ที่ได้จากการ
ที่ผู้ใช้ (อุปกรณ์) สามารถหาต าบลที่โดยเปรียบเทียบกับผู้ใช้อื่น ๆ ซึ่งใช้ระบบเดินเรือเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน 
 ความแม่นย าซ  า (Repeatable Accuracy) : ความแม่นย าที่ผู้ใช้ (อุปกรณ์) สามารถกลับคืนเข้าสู่
ต าบลที่ในพิกัด (Coordinates) เดิมที่ได้เคยตรวจวัดไว้ในเวลาก่อนหน้านี้  โดยใช้วิธีการตรวจวัดที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกันเลยจากระบบเดินเรือเดียวกัน  
 ความแม่นย าสัมบูรณ์ (Absolute Accuracy) และ ความแม่นย าท านาย (Predictable Accuracy) 
เป็นความเกี่ยวข้องหลักส าหรับการเดินเรือโดยทั่วไป 
 ความแม่นย าซ  า (Repeatable Accuracy) : สิ่งนี้อยู่ในความสนใจของกลุ่มผู้ ใช้ประโยชน์ คือ 
ชาวประมง อุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซนอกฝั่ง เรือซึ่งเดินทางเข้าสู่ พ้ืนที่น่านน้ าจ ากัด และหน่วยงานที่วาง 
ทุ่นเครื่องหมายทางเรือ 
 ความแม่นย าของต าบลที่แน่นอน (Accuracy of a Position Fix) : ในการต าบลที่แน่นอนในทะเล
จ าเป็นต้องใช้เส้นต าบลที่ (Line of Position : LOP) อย่างน้อยสองเส้น  เนื่องจากแต่ละ LOP มีความคลาด
เคลื่อนแฝงอยู่ด้วย ต าบลที่แน่นอนจึงมีความคลาดเคลื่อนสองมิติ ทั้งนี้มีอยู่หลายทางในการวิเคราะห์ขอบเขต
ความคลาดเคลื่อน อย่างไรก็ตาม วิธีการที่มักน ามาใช้คือ  ให้ระดับของความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อน
ทางรัศมีที่สัมพัทธ์กับต าบลที่จริงเท่ากับ 95% 
 การตรวจวัดต าบลที่แน่นอนในการเดินเรือ (Navigational Position Fixing Measurements) : 
ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นชนิดของความแม่นย า (Accuracy) (ความน่าจะเป็น 95%) ด้วยการใช้เทคนิค หรือ
อุปกรณ์การเดินเรือแบบธรรมดา 
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กระบวนการ 
(Process) 

ชนิดของความแม่นย า  
(ความน่าจะเป็น 95%) 
(Typical Accuracy) 

 

ความแม่นย าที่ 1 ไมล์ทะเล 
(เมตร) 

(Accuracy at 1 NM 
(meters)) 

 
ใช้เข็มทิศแม่เหล็กแบริงไฟหรือที่หมายบนฝั่ง ± 3° 

ความแม่นย าอาจลดน้อยลงที่ละตจิูดสูง ๆ 
93 

ใช้เข็มทิศไจโรแบริงไฟหรือที่หมายบนฝั่ง 0.75° × secant ของละติจูด 
(ละตจิูดต่ ากว่า 60°) 

<62 

วิทยุหาทิศ (Radio Direction Finder) ±3° ถึง ±10° 93 - 310 
แบริงจากเรดาร์ ±1° 

สมมติฐานว่าภาพบนจอมีความเสถียร 
และเรืออยู่ในสภาพน่ิงพอควร 

 
31 

ระยะทางจากเรดาร์ 1% ของระยะสูงสุดของสเกลที่ใช้หรือ  
30 เมตร แล้วแต่วา่ค่าไหนจะมากกว่า 

 

LORAN C/CHAYKA 30 เมตร  
eLoran  80 - 10 เมตร  
GPS 5 – 10 เมตร  
DGPS (GNSS) (ITU-R M.823/1 Format) 1 – 3 เมตร  
ที่เรือรายงาน (Dead Reckoning : DR) ประมาณ 1 ไมล์ทะเลต่อทุก ๆ 

ชั่วโมงของการเดินเรือ 
 

 
ตารางที่ 2 - กระบวนการหาต าบลที่แน่นอนและระบบที่ใช้ 

 
2.5 การพิจารณาด้านอุทกศาสตร์  
2.5.1 แผนที่ 
 IMO ได้นิยาม2แผนที่เดินเรือ (Nautical Chart) และบรรณสารการเดินเรือ (Nautical Publication) 
ว่าเป็นแผนที่หรือหนังสือที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ หรือฐานข้อมูล (Database) พิเศษ ที่ได้รวบรวมเอาข้อมูลจาก
แผนที่หรือหนังสือที่ว่านั้น ซึ่งเอกสารเหล่านั้นจัดท าขึ้นอย่างเป็นทางการโดย หน่วยงานรัฐบาลที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ ส านักงานอุทกศาสตร์ที่มีหน้าที่ หรือ สถาบันของทางการที่เกี่ยวข้อง และได้รับการออกแบบให้
เป็นไปความต้องการเพ่ือน ามาใช้ในการเดินเรือ แผนที่เดินเรือน ามาใช้แสดงบางส่วนของพ้ืนผิวโลกในทะเลให้
ปรากฏบนพ้ืนราบในลักษณะกราฟิก ในการสร้างนั้นได้รวบรวมเอาที่อันตรายที่ตรวจพบในทะเล และ
เครื่องหมายทางเรือเอาไว้ด้วย 
 องค์การระหว่างประเทศที่เป็นหลักในเรื่องแผนที่คือ องค์การอุทกศาสตร์สากล (International 
Hydrographic Organization : IHO) 
 
 
  
 

IHO เป็นองค์การให้ค าปรึกษาทางเทคนิคระหว่างรัฐบาล ได้รับการสถาปนาขึ้นในปี พ.ศ.2464 เพ่ือให้การ
สนับสนุนต่อความปลอดภัยในการเดินเรือ และปกป้องสภาวะแวดล้อมในทะเล 
 

2 SOLAS บทที่ 5 กฎขอ้ที่ 2 
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 วัตถุประสงค์ของ IHO เพ่ือน าไปสู่ : 
x การประสานความร่วมมือกันในกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างส านักงานอุทกศาสตร์แห่งชาติ 
x การให้แผนที่และบรรณสารการเดินเรือมีความเป็นเอกภาพมากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
x การน ามาใช้ซึ่งใช้วิธีการที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานส ารวจอุทกศาสตร์ 
x การพัฒนาวิทยาการอุทกศาสตร์ และเทคนิคต่าง ๆ ส าหรับงานด้านสมุทรศาสตร์พรรณนา 

 IHO เป็นองค์กรรับผิดชอบเรื่องการก าหนดมาตรฐานสากล เพ่ือให้งานด้านส ารวจอุทกศาสตร์ และ
การสร้างแผนที่เดินเรือเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 - แผนที่เดินเรือ (Wikimedia Commons)  (ดูรูปสีในส่วน ดี ท้ายเล่ม) 
 
2.5.2 พื นหลักฐาน 
 โดยรูปแบบที่ง่ายที่สุด พ้ืนเกณฑ์ (Datum) คือจุดเริ่มต้นที่ได้จากการสมมุติหรือนิยามขึ้น เพ่ือใช้
ส าหรับการตรวจวัดต่าง ๆ 
 ตัวอย่างที่มีความซับซ้อนกว่านี้  คือ มูลฐานจีออเดติก (Geodetic Datum) ใช้แสดงค่าตัวแทนทาง
คณิตศาสตร์ของพ้ืนผิวของโลก ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีหลายพ้ืนหลักฐานที่ได้มีการคิดประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือใช้
นิยามขนาดและรูปทรงของโลก และจุดศูนย์ก าเนิดและการวางตัวของระบบพิกัด (Coordinate Systems) 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแผนที่ สิ่งเหล่านี้วิวัฒนาการขึ้นจากการพิจารณาทรงกลมของโลก ด้วยการใช้
แบบจ าลองของ จีออยด์ (Geoid) และ ทรงรี (Ellipsoidal) อีกทั้งโครงสร้าง (Projection) ระนาบส าหรับ
น ามาสร้างแผนที่  
 แบบจ าลอง จีออยด์ (Geoid) นั้นพิจารณาพ้ืนผิวของโลกด้วยการนิยามว่าหมายถึง พ้ืนศักย์สมดุล3 
(Equipotential Surface) โดยสมมุติว่าคือระดับน้ าทะเลที่ปราศจากการผันแปรของ ระดับน้ า (Tide) กระแสน้ า 
ความหนาแน่นน้ า และผลกระทบจากสภาวะอากาศ 

3 สิ่งนี้เหมือนกันกับศักดิแ์รงโน้มถ่วง (Potential Gravity) ส าหรับแต่ละจุด 
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 แบบจ าลองที่ใกล้เคียงโลกมากกว่าข้างต้นคือการใช้ ทรงรี (Ellipsoid) ซึ่งเป็นพื้นผิวทางคณิตศาสตร์ที่
เรียบสม่ าเสมอ และกลมกลืนเข้ากับผิวของจีออยด์ได้ดีที่สุด หลายแบบจ าลองของทรงรียุคแรก ๆ ได้รับการ
พัฒนาขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับการสร้างแผนที่ของท้องถิ่นในภูมิภาคของประเทศต่าง ๆ อย่างไรก็ตามไม่ได้
หมายความว่าแบบจ าลองเหล่านี้ให้ผลเป็นที่น่าพอใจส าหรับส่วนอ่ืน ๆ ของโลก ปัจจุบันนี้แผนที่เดินเรือบาง
ระวางยังคงใช้ พ้ืนเกณฑ์ท้องถิ่น (Local Datum) ที่ได้กลายเป็นต านานไปแล้ว ตัวอย่างเช่น รูปทรงรี 
Hayford หรือ International  - พ้ืนเกณฑป์อตสดัม ปารีส หรือ ลิสบอน เป็นต้น 
พื นเกณฑ์แผนที่ 
 พ้ืนเกณฑ์แผนที่ (Chart Datum) ตามนิยามหมายถึง พ้ืนเกณฑ์ (Datum) หรือระนาบอ้างอิงส าหรับ
ใช้แสดงความลึกน้ า และความสูงเมื่อน้ าแห้งในแผนที่เดินเรือทั้งหมด โดยมีความสอดคล้องกับพ้ืนที่เฉพาะถิ่น
ซึ่งระดับน้ า (Tide) ไม่บ่อยครั้งนักที่จะลดต่ าลงกว่าพ้ืนเกณฑ์ที่ว่านี้ ตามปกติแล้วใช้เป็นนิยามของค าศัพท์ว่า 
ระดับน ้าต่้าสุดทางดาราศาสตร์ (Lowest Astronomical Tide : LAT) (และในบางกรณีใช้ค าว่า ระดับน้ าลง
ต่ าสุดอินเดียหน้าน้ าเกิด (Indian Spring Tide)) 
พื นเกณฑ์ระดับ หรือพื นเกณฑ์บังคับทางดิ่ง 
 ระดับมูลฐาน หรือพ้ืนเกณฑ์บังคับทางดิ่ง (Levelling Datum or Vertical Control Datum) เป็น 
ค าทั่วไป (Generic Term) ของพ้ืนผิวระดับซึ่งน ามาใช้ส าหรับหา ระดับ (Level) หรือ ความสูง (Elevation) 
การใช้ในแผนที่เดินเรือมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ :  

x ความลึกน้ าวัดจาก พ้ืนเกณฑ์แผนที่ (Chart Datum) ไปยังพื้นท้องทะเล 

x ความสูง (Elevations) ของแผ่นดินหรือสิ่งปลูกสร้างวัดโดยอ้างอิงจากทั้ง น  าขึ นเต็มที่หน้าน  าเกิด
ปานกลาง (Mean High Water Spring) (ใช้กับพ้ืนที่บริเวณที่ระดับน้ าเป็นชนิดน้ าคู่ (semi-diurnal 
tides)) หรือ น  าขึ นเต็มที่ยอดสูงปานกลาง (Mean Higher High Water) (ใช้กับพ้ืนที่บริเวณระดับ
น้ าเป็นชนิดน้ าเดี่ยว (diurnal tides))4 

x ความสูงจากหน้าผิวน้ าถึงใต้สะพานโดยทั่วไปแล้วอ้างอิงกับ น  าขึ นสูงสุดทางดาราศาสตร์ (Highest 
Astronomical Tide) 

 ความสูงต่าง ๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นในรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               รูปที่ 4 -ระดับ  หรือ พ้ืนเกณฑ์บังคับทางดิ่ง  

 
 

พื้นอ้างอิงต่าง ๆ ที่แสดงไว้นี้อาจไม่น ามาใช้กับแผนที่ทุกระวาง โดยปกติ
แล้วจะเป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสารบัญแผนที่ 

ระยะในแผนที่ ตามแนวดิ่ง 
(Charted clearance, vertical) 

ความสูงในแผนที ่
(Charted height)    แนวน้ าขึน้เต็มที ่

ในแผนที่ (เส้นขอบฝั่ง) 
(Charted NW (coast) line) 

พ้ืนเกณฑ์ส ารวจบนบก 
(Land Survey Datum) 

ผิวหน้าทะเลที่เวลาขณะใด ๆ 

ความสูงเมื่อน้ าลด 
(Drying Height) 

 

ความสูงของน้ าท านาย 
(Height of tide) 

ความลึกในแผนที ่
(Charted depths) 

ความลึกที่หยัง่ได ้
(Observed depth) 

เส้นน้ าลงเตม็ทีบ่นแผนที่ (เมื่อน้ าลด) 
(Charted LW (drying) line) 

ระดับทะเลปานกลาง 
(Mean Sea Level : MSL) 

ระดับน้ าลงเต็มทีป่านกลาง 
(Mean Low Water : MLW) 

ระดับน้ าข้ึนเตม็ที่ยอดสูงปานกลาง 
(Mean Higher High Water : MHHW) 

ระดับน้ าข้ึนเตม็ที่ปานกลาง 
(Mean High Water : MHW) 

ระดับน้ าลงเต็มทีย่อดต่ าปานกลาง 
(Mean Lower Low Water : MLLW) 

4 ความสูง (Elevations) ของสิ่งปลูกสร้างในแผนที่นั้น โดยทัว่ไปแล้วอา้งอิงอยูก่ับ ระดับทะเลปานกลาง (Mean Sea Level : MSL) 
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อธิบายลักษณะของระดับ (Level Description) ค าย่อ 
ระดับน  าสูงสุดทางดาราศาสตร์ (Highest Astronomical Tide) : ระดับน้ าที่สูงที่สุดซึ่ง
สามารถท านายการเกิดขึ้น ภายใต้สภาวะเฉลี่ยทางอุตุนิยมวิทยา และภายใต้ผลรวมของ
สภาวะทางดาราศาสตร์ (IHO Dictionary, S-32, 5th Edition, 2244) 

HAT 

น  าขึ นเต็มที่ยอดสูงปานกลาง (Mean Higher High Water) : ค่าเฉลี่ยความสูงของน้ าขึ้น
เต็มที่ยอดสูง ณ ที่หนึ่ง ๆ ในช่วงเวลา 19 ปี (IHO Dictionary, S-32, 5th Edition, 3140) 

MHHW 

น  าขึ นเต็มที่หน้าน  าเกิดปานกลาง (Mean High Water Springs) : ค่าเฉลี่ยความสูงของน้ า
ขึ้นเต็มที่หน้าน้ าเกิด เรียกอีกอย่างว่า น้ าขึ้นเต็มที่หน้าน้ าเกิด (spring high water) (IHO 
Dictionary, S-32, 5th Edition, 3144) 

MHWS 

ระดับทะเลปานกลาง (Mean Sea Level) : ค่าเฉลี่ยความสูงของผิวหน้าน้ าทะเล ณ สถานี
วัดระดับน้ า จากบันทึกการวัดระดับน้ าในช่วงคาบเวลา 19 ปี ตามปกติค านวณจากค่าความ
สูงน้ ารายชั่วโมง ที่วัดจากระดับอ้างอิงที่ก าหนดไว้แน่นอน (IHO Dictionary, S-32, 5th 
Edition, 3156) 

MSL 

น  าลงเต็มที่หน้าน  าเกิดปานกลาง (Mean Low Water Springs) : ค่าเฉลี่ยความสูงของน้ า
ลงเต็มที่หน้าน้ าเกิด เรียกอีกอย่างว่า น้ าลงเต็มที่หน้าน้ าเกิด (spring low water) (IHO 
Dictionary, S-32, 5th Edition, 3150) 

MLWS 

น  าลงเต็มที่ยอดต่ าปานกลาง (Mean Lower Low Water) : ค่าเฉลี่ยความสูงของน้ าลง
เต็มที่ยอดต่ า ณ ที่หนึ่ง ๆ ในช่วงเวลา 19 ปี (IHO Dictionary, S-32, 5th Edition, 3145) 

MLLW 

ระดับน  าลงเต็มที่อินเดียหน้าน  าเกิด (Indian Spring Tide) : พ้ืนเกณฑ์น้ าขึ้น-ลง (Tidal 
Datum) ซึ่งเป็นค่าระดับโดยประมาณของค่าเฉลี่ยของ ระดับน้ าลงเต็มที่ยอดต่ าหน้าน้ าเกิด 
(Lower Low Water at Spring Tide) เรียกในอีกชื่อว่า ระนาบพ้ืนเกณฑ์อินเดีย (Indian 
Datum Plane) (IHO Dictionary, S-32, 5th Edition, 2427)  ISLW ถู กนิ ย ามขึ้ น โดย 
G.H.Darwin ส าหรับระดับน้ าในอินเดีย โดยอยู่ระดับต่ ากว่า MSL และหาออกมาได้ด้วยการ
ลบค่าของผลรวมค่าคงที่ฮาร์โมนิก (Harmonic Constituants) M2, S2, K1 และ O1 ออก
จาก MSL 

ISLW  

ระดับน  าลงต่ าสุดทางดาราศาสตร์ (Lowest Astronomical Tide) : ระดับน้ าที่ลงต่ าสุด 
ซึ่งสามารถท านายการเกิดขึ้นภายใต้สภาวะเฉลี่ยทางอุตุนิยมวิทยา และภายใต้ผลรวมของ
สภาวะทางดาราศาสตร์ (IHO Dictionary, S-32, 5th Edition, 2936) 

LAT 

ตารางที่ 3 - ระดับท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางเรือในบริเวณชายฝั่งและน่านน้ าจ ากัด 
 

ประเด็นเกี่ยวกับพื นเกณฑ์แผนที่ 
 ก่อนหน้าที่การเดินเรือด้วยดาวเทียมจะเป็นเรื่องธรรมดาเช่นในปัจจุบัน ทั่วไปแล้วการสร้างแผนที่
เดินเรือกระท าโดยใช้พ้ืนเกณฑ์ท้องถิ่นของชาตินั้น ๆ (Local and National Datum) ในปัจจุบันนี้ระบบหา
ต าบลที่ GPS ได้ถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวาง ระบบดังกล่าวนี้ใช้จุดศูนย์กลางของโลกเป็นพ้ืนเกณฑ์ (Datum) 
อ้างอิง เรียกว่า ระบบพ้ืนหลักฐานโลก 1984 (World Geodetic System51984 : WGS - 84) ซึ่งได้รับการ
พิจารณาว่า มีความเหมาะสมที่สุดในการน ามาใช้แสดงผิวพ้ืนโลกทั้งหมด 
 
 

5 ระบบพื้นหลักฐานโลก (World Geodetic System : WGS) ประกอบด้วยชุดของพารามิเตอร์ซ่ึงใช้พรรณนาสิ่งเหล่านี้ คือ ขนาดและรูปทรง
ของโลก ต าบลที่ของจุดโครงข่ายซ่ึงโยงยึดกับจุดศูนย์กลางมวลของโลก การแปลงข้อมูลจากมูลฐานจีออเดติก (Geodetic Datum) หลักที่ใช้อยู่
เดิม และศักย์ของโลก (IMO Resolution A860(20) 
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 โดยทั่วไปแล้ว WGS - 84 คือระบบจีออเดติก (Geodetic System) ที่น ามาใช้ร่วมกับข้อมูลค่าแก้
ละเอียด ซึ่งออกอากาศจากสถานี DGPS ชายฝั่งทะเล ด้วยการใช้ฟอร์แมตสัญญาณ ITU-R M.823/1 
 ข้อมติทางเทคนิค (Technical Resolution) ของ IHO หมายเลข B1.1 แนะน าว่าทุกประเทศที่
จัดสร้างแผนที่เดินเรือของชาติออกจ าหน่าย ควรอิงอยู่กับระบบพื้นหลักฐาน (Geodetic System) WGS - 84  
ส าหรับหลาย ๆ ประเทศแล้วเป้าประสงค์ง่าย ๆ ที่กล่าวนี้ส่งผลให้เกิดภาระงานอย่างมหาศาล และต้องใช้เวลา
หลายปีกว่าที่จะบรรลุ  ดังนั้นแผนที่เดินเรือจ านวนมากยังคงไม่ใช้ WGS - 84 และใช้พ้ืนหลักฐานเดิมอยู่ต่อไป 
ซึ่งท าอาจให้เกิดความแตกต่างนับเป็นร้อย ๆ เมตร ระหว่างต าบลที่ซึ่งได้จาก GPS และต าบลที่ในแผนที่ 
 ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนี้ เป็นสิ่งส าคัญมากที่ต้นหน และบุคคลใดก็ตามท่ีใช้แผนที่จะต้อง : 

x ค านึงถึงพ้ืนเกณฑ ์(Datum) ที่ใช้ในแผนที่ระวางนั้น 

x ให้ระบพ้ืุนเกณฑ ์(Datum) ที่ใช้อ้างอิง เมื่อมีการแจ้งข้อมูลต าบลที่ที่หาได้ 
x ให้ตรวจสอบดูว่าค่าต าบลที่ซึ่งได้จากดาวเทียมนั้น สามารถพล็อตลงโดยตรงในแผนที่ได้หรือไม่ ในบาง

กรณี แผนที่ได้ให้ข้อมูลส าหรับการปรับแก้ค่าต าบลที่ซึ่งได้ค่าพิกัดจากระบบหาต าบลที่ด้วยดาวเทียม 
เพ่ือให้เป็นค่าที่สอดคล้องกับพ้ืนเกณฑ ์(Datum) ในแผนที่นั้น 

x พึงระวังไว้ว่า GPS บางเครื่องมีฟังก์ชั่นอัตโนมัติช่วยแปลง (และแสดง) ต าบลที่จาก WGS - 84 ไปเป็น
ค่าพิกัดบนพ้ืนเกณฑ์อ่ืน ดังนั้นผู้ใช้เครื่องจึงควรตรวจสอบการตั้งค่าพ้ืนเกณฑ์ (Datum) ของเครื่องทุก
ครั้งก่อนใช้งาน 
ที่แสดงให้เห็นต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบันทึกท่ีปรากฏในแผนที่บางระวาง6 ดังแสดงให้เห็นในรูปที่ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 -  ตัวอย่างบันทึกเกี่ยวกับ GPS บนแผนที่ 
 

2.5.3 ความแม่นย าของแผนที่ 
 ในระดับชาติ ถือเป็นความส าคัญว่า หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบงานเครื่องหมายทางเรือ และงานด้าน
อุทกศาสตร์ต้องร่วมงานกัน ให้เกิดความมั่นใจได้ว่าได้จัดให้มีทั้งเครือข่าย และการผสมผสานกันของ
เครื่องหมายทางเรือ โดยปรากฏอยู่อย่างเหมาะสมในแผนที่  เพ่ือให้การเดินเรือมีความปลอดภัย ในแผนที่
เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Navigation Chart : ENC) ของทางการ ได้จัดให้มีการแสดงแหล่งบ่งชี้
คุณภาพ โดยแสดงเป็นเขตของความเชื่อมั่น (Zone of Confidence : ZOC ) แหล่งของตัวบ่งชี้คุณภาพ อาจ
พิมพ์ลงไว้ที่หลังแผนที่กระดาษของบางประเทศ นักเดินเรือควรพิจารณาสารสนเทศเหล่านี้ไว้เสมอ ในกรณีของ
แผนที่ทางการ (ทั้งกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์) ทีอ่าจสร้างขึ้นจากข้อมูลเก่าซึ่งด้อยหรือขาดคุณภาพ     
                                                       

ต าบลทีจ่ากดาวเทียม 
ต าบลที่ซึ่งได้มาจากระบบหาต าบลที่ด้วยดาวเทียม 
(GPS) ซึ่งใช้พื้นเกณฑ์ WGS – 84 ให้ขยับค่าพิกัด 0.09 
ลิปดาไปทางใต้  และ  0.06 ลิปดาไปทางตะวันตก 
ก่อนท่ีจะพล็อตลงในแผนที่นี้   

ต าบลที่จากดาวเทียม 
ต าบลที่ซึ่งได้มาจากระบบหาต าบลที่ด้วยดาวเทียม 
(GPS) ซึ่งใช้พื้นเกณฑ์ WGS – 84 ไม่สามารถพล็อตลง
ได้โดยตรงลงบนแผนที่นี้ เนื่องจากไม่ทราบค่าความ
แตกต่างระหว่างต าบลที่จาก GPS และต าบลที่จริงใน
แผนที่ ชาวเรือควรระมัดระวังว่า ความแตกต่างนี้อาจมี
นัยส าคัญ และแนะน าให้ใช้วิธีการอ่ืนในการหาต าบลที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีเดินเรือเข้าใกล้ฝั่ง  หรือมีที่
อันตรายอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

ต าบลทีจ่ากดาวเทียม 
ต าบลที่ซึ่งได้มาจากระบบหาต าบลที่ด้วยดาวเทียม 
(GPS) ซึ่งใช้พื้นเกณฑ์ WGS – 84 สามารถพล็อตลงได้
โดยตรงลงบนแผนท่ีนี้ 

6 ตัวอยา่งน ามาจากแผนที่เดินเรือออสเตรเลีย 
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1 2 3 4 5 
ZOC1 ความแม่นย า 

ของต าบลที ่
ความแม่นย าของความลึก ครอบคลุมพื นที่ท้องทะเล คุณลักษณะเฉพาะของ

การส ารวจแต่ละแบบ 
 
 
 

A1 

 
 
 

± 5 เมตร 

= 0.50 + 1%d ส ารวจครอบคลุมหมดทั้ง
พื้นที่ รูปลักษณ์ที่มี
นัยส าคัญบนพื้นท้องทะเล
ทั้งหมดได้ถูกตรวจพบ 
และหยั่งความลกึน้ า
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ส ารวจหาจุดบังคับอย่าง
เป็นระบบ ค่าต าบลที่ และ
ความลึกมีความแม่นย าสูง 
บรรลุได้ด้วยการใช้ DGPS 
ห รื อ ส า ม เส้ น ต า บ ล ที่ 
(LOP) ซ่ึงคุณภาพสูง และ
หยั่งน้ าด้วยเครื่องหยั่งน้ า
หลายล าคลื่น ใช้การกวาด
ด้ ว ย เค รื่ อ งก ล ไก ห รื อ     
โซนาร์   

ความลึก (เมตร) ความแม่นย า (เมตร) 

10 
30 
100 
1000 

± 0.6 
± 0.8 
± 1.5 
± 10.5 

 

 
 

A2 

 
 
± 20 เมตร 

= 1.00 ± 2%d ส ารวจครอบคลุมหมดทั้ง
พื้ น ที่  รู ป ลั ก ษ ณ์ ที่ มี
นัยส าคัญบนพื้นท้องทะเล
ทั้ งหมดได้ ถู กตรวจพ บ 
แ ล ะ ห ยั่ ง ค ว า ม ลึ ก น้ า
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ส ารวจหาจุดบังคับอย่าง
เป็ น ระบบ  ได้ ค่ าความ
แม่นย าของต าบลที่ และ
ความลึกน้อยกว่า ZOC 
A1 ด้วยการใช้เครื่องหยั่ง
น้ าด้วยเสียงยุคใหม่ และ
ใช้โซนาร์ หรือการกวาด
ด้วยเครื่องกลไก 

ความลึก (เมตร) 
 

ความแม่นย า (เมตร) 

10 
30 
100 
1000 

± 1.2 
± 1.6 
± 3.0 
± 21.0 

 

 
 
B 

 
 
± 50 เมตร 

= 1.00 ± 2%d ส ารวจไม่ครอบคลุมทั้ ง
พื้ นที่  อ าจตรวจ ไม่พ บ
รูปลักษณ์บนพื้นท้องทะเล 
และที่ อั นตรายต่ อการ
เดินเรือทั้งหมดที่มีอยู่ 

ส ารวจหาจุดบังคับอย่าง
เป็ นระบบ ค่าความลึก
แม่นย า แต่ต าบลที่มีความ
แม่นย าน้อยกว่า ZOC A2 
ด้วยการใช้เครื่องหยั่งน้ า
ด้วยเสียงยุคใหม่แต่ไม่ใช้
โซนาร์ หรือการกวาดด้วย
เครื่องกลไก 

ความลึก (เมตร) 
 

ความแม่นย า (เมตร) 

10 
30 
100 
1000 

± 1.2 
± 1.6 
± 3.0 
± 21.0 

 

 
C 

 
± 500 เมตร 

= 2.00 ± 5%d ส ารวจไม่ครอบคลุมทั้ ง
พื้นที่ ความลึกที่ได้อาจมี
ความผิดเพี้ยน 

ก า ร ส า ร ว จ ที่ มี ค ว า ม
แม่นย าต่ า หรือเป็นการ
เก็บรวมรวมข้อมูลตามแต่
โอกาสอ านวย เช่นการ
หยั่งน้ าเมื่อเดินทางผ่าน  

ความลึก (เมตร) 
 

ความแม่นย า (เมตร) 

10 
30 
100 
1000 

± 2.5 
± 3.5 
± 7.0 
± 52.0 

 

D  
ด้อยกว่า 
ZOC C 

 
ด้อยกว่า ZOC C 

ส ารวจไม่ครอบคลุมทั้ ง
พื้นที่ ความลึกที่ได้อาจมี
ความผิดเพี้ยน 

ข้อมูลส ารวจด้อยคุณภาพ
หรือไม่อาจประเมินค่าได้
เนื่องจากขาดสารสนเทศ
ประกอบ 

U ไม่มีการประเมิน – คุณภาพของข้อมูลหยั่งน้ ายังไม่ได้รับการประเมิน 
 

 ตารางที ่4 – เขตของความเชื่อมั่น (Zone of Confidence :ZOC) (IHO) 
  
  
 

1เขตของความเชื่อมั่น (Zone of Confidence: ZOC) 
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 ความแม่นย า (Accuracy) ที่ต้องการส าหรับการเดินเรือทั่ว ๆ ไปสามารถเชื่อมโยงเข้ากับมาตราส่วน 
(Scale) ของแผนที่ซึ่งน ามาใช้ในการเดินเรือแต่ละช่วง โดยตรวจสอบร่วมกับแบบของเรือและสภาวะในพ้ืนที่
ขณะนั้น มาตราส่วนของแผนที่ที่สมนัยกับความแม่นย าที่ประสงค์ ซึ่งเป็นไปตามค าแนะน าของ IHO และสมมูล
กับจุดที่มีขนาด 0.5 มิลลิเมตรบนแผนที่ ดูได้จากตารางที่ 5 
 

มาตราส่วนแผนที่7  
Chart Scale 

ความแม่นย าที่สมนัย (เมตร) 
Corresponding need accuracy (m) 

ความกว้างโดยประมาณของจุดดินสอ 
(0.5 มิลลิเมตร) ที่สมมูลกัน (เมตร)8 ช่วงในการเดินเรือ 

1 : 10,000,000 10,000 5,000  
1 : 2,500,000 2,500 1,250 มหาสมุทร 
1 : 750,000 750 375 มหาสมุทร 
1 : 300,000 300 150 ชายฝั่ง 
1 : 100,000 100 50 ชายฝั่ง 
1 : 50,000 50 25 ใกล้ฝั่ง 
1 : 15,000 15 7.5 น่านน้ าจ ากัด 
1 : 10,000 10 5 น่านน้ าจ ากัด 
1 : 5,000 5 2.5 ท่าเรือ 

ตารางที่ 5 – มาตราส่วนแผนที่ ช่วงการเดินเรือ และพิจารณาความแม่นย าที่สมนัยกัน 
 

2.5.4 แผนที่แสดงต าบลที่ทุ่น 
 ส าหรับเครื่องหมายทางเรือชนิดลอยน้ าแล้ว ไม่อาจเชื่อถือได้ว่าอยู่ในต าบลที่พอดีกับที่ก าหนดไว้เสมอ 
การใช้ทุ่นเหล่านี้จึงควรเป็นไปด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรถือว่าเป็นที่หมายซึ่งน ามาใช้ในการเดินเรือ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ออยู่ในบริเวณเปิดโล่ง ถ้าเป็นไปได้ควรเดินเรือด้วยการแบริงที่หมายไปยังวัตถุคงที่ หรือ
ใช้วิธีวัดง่ามมุมระหว่างวัตถุเหล่านี้ ไม่ควรใช้ทุ่น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 โดยทั่วไปแล้ว มาตราส่วนแผนที่อ้างอิงอยู่กับละติจูดเฉพาะใด ๆ เช่น 1 : 300,000 ที่ละติจูด 27º15́́́́    ´S 
8 สารสนเทศเหล่านี้อาจน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประเมินความแม่นย าที่พึงประสงค์ในทางปฏิบัติส าหรับการวางทุ่นผูกเรือ 
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3 เครื่องหมายทางเรือ 
AIDS TO NAVIGATION 
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3 เครื่องหมายทางเรือ 
เครื่องหมายทางเรือ (Aids to Navigation : AtoN) คืออุปกรณ์หรือระบบที่มิได้อยู่ในเรือ ได้รับการ

ออกแบบเพ่ือใช้งานในการช่วยเพ่ิมความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ของการเดินเรือ และ/หรือ การจราจร
ทางน ้า อนึ่งไม่ควรสับสนระหว่างค้าที่ว่านี กับค้าว่า อุปกรณ์การเดินเรือ (Navigational Aid) เนื่องจากค้าหลัง
นี หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ แผนที่ ฯลฯ ที่อยู่ในเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยในการเดินเรือ 

ในบทนี เป็นการบรรยายถึงแบบหลัก ๆ ของเครื่องหมายทางเรือแบบทัศนะ และลักษณะทางกายภาพ
ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน และยังให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ และสมรรถนะของเทคโนโลยีที่น้ามาใช้ ทั งนี  
บริการจราจรทางน ้า (Vessel Traffic Services : VTS) พิจารณาโดย IALA ถือว่าเป็นไปตามนิยามของเครื่องหมาย
ทางเรือด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามเรื่อง VTS ได้น้าไปพิจารณาแยกเป็นบทต่างหาก เนื่องจากได้เพ่ิมบทบาทขึ น
อย่างมีนัยส้าคัญที่ช่วยสนับสนุนความปลอดภัยในการเดินเรือ 

เมื่อเร็ว ๆ นี  แนวความคิดเรื่องเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (e - Navigation) ได้เพ่ิมแรงขับเคลื่อนอย่างมี
นัยส้าคัญ และกรอบการพัฒนาได้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของ IMO  ในการนี  IALA ได้รับการร้องขอจาก IMO 
ให้ช่วยพัฒนาเกณฑ์กรอบแนวคิด และสถาปัตยกรรมส้าหรับเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Navigation) ที่มีฐานอยู่
บนฝั่ง  ทั งนี ระบบเดินเรือทางวิทยุ (Radionavigation) คือปัจจัยส้าคัญที่ช่วยก่อร่างให้แก่โครงสร้างพื นฐาน
ส้าหรับการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ดังจะกล่าวต่อไปในบทที่ 4  
 
3.1 เครื่องหมายทางเรือทางทัศนะ 
 ที่หมายทางทัศนะส้าหรับการเดินเรือ อาจเป็นได้ทั งวัตถุธรรมชาติหรือถูกสร้างขึ น สิ่งเหล่านี เช่น 
โครงสร้างที่ออกแบบขึ นเฉพาะส้าหรับใช้เป็นเครื่องหมายทางเรือระยะใกล้ หรือรูปลักษณ์ที่เห็นเด่นชัด เช่น 
หัวแหลม ยอดเขา โขดหิน ต้นไม้ หอคอยโบสถ์ ยอดสุเหร่า เจดีย์ อนุสาวรีย์ ปล่องไฟ ฯลฯ เครื่องหมายทาง
เรือระยะใกล้อาจมีการติดตั งไฟ เพ่ือให้ใช้ส้าหรับการเดินเรือเวลากลางคืน หรืออาจไม่ติดไฟถ้าการใช้ส้าหรับ
เดินเรือเวลากลางวันเป็นการพอเพียงแล้ว 
  
 ในกรณีที่ไม่มีการติดไฟ เครื่องหมายทางเรือนั นอาจใช้ส้าหรับการเดินเรือได้ในระดับหนึ่ง ถ้า : 

x มีการติดตั งแผ่นสะท้อนเรดาร์ และเรือมีเรดาร์ 
x มีการติดตั งแผ่นสะท้อนแสง และเรือมีไฟฉายใหญ่ การเดินเรือลักษณะนี  โดยทั่วไปแล้วยอมรับได้

เพียงส้าหรับเรือขนาดเล็กซ่ึงอยู่ในพื นน ้าที่ปลอดภัย และมีข้อได้เปรียบจากความคุ้นเคยท้องถิ่นนั น 
  
 เครื่องหมายทางเรือทางทัศนะ จัดสร้างขึ นโดยมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารสารสนเทศให้แก่ผู้ตรวจที่
ผ่านการฝึกอบรมซึ่งอยู่บนเรือ เพ่ือน้าไปช่วยในการเดินเรือ การสื่อสารที่ว่านี เป็นกระบวนการที่เรียกว่า     
การสัญญาณชาวเรือ (Marine Signalling) 
 
 เครื่องหมายทางเรือทางทัศนะตามปกติ ตัวอย่างเช่น ประภาคาร (Lighthouses) กระโจม (Beacons) 
แนวน้า (Leading (Range) Lines ทุ่นหรือทุ่นไฟ (Buoy (Lit or UnLit)) เครื่องหมายกลางวัน หรือแผงกลางวัน 
(Daymarks (Dayboards)) และ ไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signals)    
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 ประสิทธิผลของเครื่องหมายทางเรือทางทัศนะหาได้จากปัจจัยดังต่อไปนี  : 
x แบบและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายทางเรือ 

x ที่ตั งของเครื่องหมายทางเรือที่สัมพันธ์กับรูปแบบของเส้นทางเดินเรือ 

x ระยะห่างระหว่างเครื่องหมายทางเรือกับผู้ตรวจ 

x สภาวะของบรรยากาศ 

x การตัดกันระหว่างสภาวะของฉากหลังที่สัมพัทธ์กับเครื่องหมายทางเรือ 

x ความเชื่อถือได้ (Reliability) และ ความพร้อมใช้งาน (Availability) ของเครื่องหมายทางเรือ 
  
 เครื่องหมายทางเรือทางทัศนะ สามารถแยกแยะออกได้กว้าง ๆ ตามคุณลักษณะเฉพาะ ดังเช่น : 

x แบบ รูปทรง ขนาด สี ชื่อ ลักษณะการสะท้อนแสง ตัวอักษร และหมายเลข 

x มีไฟ/ไม่มีไฟ ลักษณะสัญญาณ ความเข้มไฟ เสี ยวมองเห็น การมีระบบส้ารอง 
x โครงสร้างประจ้าที่ ฐานลอยน ้า (Platform) วัสดุที่ใช้ก่อสร้าง 
x ที่ตั ง ความสูง ความสัมพันธ์กับเครื่องหมายทางเรืออ่ืน ๆ และรูปลักษณ์ท่ีปรากฏ 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพด้วยความอนุเคราะห์จาก Danish Maritime Authority 
 

อ้างอิงจากบรรณสาร IALA : 
- ข้อเสนอแนะ (Recommendation) ที่ O – 130 เรื่องล าดับชั้นและเป้าประสงค์ในความพร้อม

ใช้งานของเครื่องหมายทางเรือพิสัยใกล้ 
- ค าแนะน า (Guideline) ที่ 1035 เรื่อง ความพร้อมใช้และความเชื่อถือได้ของเครื่องหมายทางเรือ 
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3.1.1 สีของสัญญาณ 
IALA ได้จัดท้าข้อเสนอแนะ (Recommendation) เกี่ยวกับสีที่ใช้กับไฟเครื่องหมายทางเรือ และสีผิว

ส้าหรับสัญญาณทางทัศนะของเครื่องหมายทางเรือ 
ไฟสัญญาณส้าหรับเครื่องหมายทางเรือเป็นระบบที่ มีหก (6) สี คือ ขาว ด้า แดง เขียว เหลือง และ  

น ้าเงิน โดยเป็นไปตามนิยามที่ก้าหนดไว้ตามข้อเสนอแนะของ IALA ที่ E – 200 Part 1  ย่านของสีที่นิยามไว้
ในข้อเสนอแนะที่ว่านี  มีความสอดคล้องกับมาตรฐานของ กรรมาธิการว่าด้วยการส่องสว่าง (International 
Commission on Illumination : CIE) ที่  S 004/E20019 เรื่อง “สีของไฟสัญญาณ” (Colours of Light 
Signals) แต่ทว่าบริเวณช่วงต่อของแต่ละสียังมีความแตกต่างกันบ้างในบางกรณี ยิ่งไปกว่านั น ตามมาตรฐาน
ที่ว่านี  CIE ยังให้ข้อเสนอแนะว่า ระบบสัญญาณตามปกติควรมีไม่เกินกว่า 4 ส ี 

 
ค้าแนะน้าสีผิวส้าหรับสัญญาณทางทัศนะบนเครื่องหมายทางเรือมีดังนี  : 

x สีธรรมดาควรจ้ากัดใช้เพียง ขาว ด้า แดง เขียว เหลือง และน ้าเงิน10 

x สีส้ม และแดงแบบวาวแสง (Fluorescent) สีแดง เหลือง เขียว หรือส้ม อาจน้ามาใช้ในวัตถุประสงค์
พิเศษเมื่อตอ้งการความเด่นชัดสูง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

มาตรฐาน CIE ในเรื่องการวัดสี หรือ รงคศาสตร์ (Colorimety) มีพื นฐานอ้างอิงอยู่บนระบบสาม (3) 
สี (tri – stimulus systems)) ที่มีการผันแปรไปตามการผสมผสานกัน ซึ่งสามารถก้าเนิด สเปกตรัม (Spectrum) 
หรือแถบสีออกมา ฟังก์ชันสี (Colour Function) เฉพาะ อธิบายด้วยสัญลักษณ์ X, Y และ Z ซึ่งใช้แสดง
สัดส่วนของสีอ้างอิงเหล่านี  
 การใช้อัตราส่วนของค่า สีทั งสาม (Tri – stimulus Value) ดังเช่น X + Y + Z = 1 เป็นต้น ทั งนี 
สามารถนิยามสีได้ตามข้อก้าหนดของ รงคชาติ (Chromaticity) โดยใช้เพียงค่า x = [X/(X+Y+Z)] และ       
y [= X/(X+Y+Z)] ข้อได้เปรียบของการจัดการลักษณะนี คือ สามารถน้ามาใช้สร้างแผนที่สองมิติที่เรียกว่า 
แผนภาพสี (Chromaticity Diagram)  
  มาตรฐานสีของ CIE ส้าหรับใช้กับสัญญาณในทะเลแสดงออกมาในรูปพื นที่ของแผนภาพสี พื นที่
เหล่านี ก้าหนดด้วยอาณาเขตทีแ่สดงในรูปของฟังก์ชัน x และ y (สมการ) 
 
9 CIE 004/E 2001 ได้น้ามาใช้แทนที่ CIE 2.2 – 1975, เรื่อง “สีของไฟสัญญาณ” (Colours of Light Signals) 
10 อาจน้าผิวสีน ้าเงินมาใช้บริเวณทางน ้าในแผ่นดิน ชะวาก และท่าเรือ ณ บริเวณที่ซ่ึงอาจมองเห็นสีได้ในระยะใกล้ ทั งนี ให้ดูข้อเสนอแนะ (Recommendation) 
ของ IALA ที่ E 108 นอกจากนั นแสงสีน ้าเงินยังอยู่ในระหว่างการทดสอบเพื่อน้ามาใช้ส้าหรับทุ่นฉุกเฉินหมายเรือจม (Emergency Wreck Marking Buoys) – 
อ้างตามข้อเสนอแนะของ IALA ที่ O – 133 

อ้างอิงจากบรรณสาร IALA : 
- ข้อเสนอแนะที่  E – 106 เรื่องวัตถุสะท้อนแสงบนเครื่องหมายทางเรือที่ ใช้อยู่ ในระบบทุ่น

เครื่องหมายทางเรือของ IALA (IALA Maritime Buoyage System)  
- ข้อเสนอแนะที่ E – 108 เรื่อง สีผิวส าหรับสัญญาณทางทัศนะบนเครื่องหมายทางเรือ (Surface 

Colours Used as Visual Signals on Aids to Navigation) 
- ค าแนะน า (Guideline) ที่ 1015 เรื่องการทาสีทุ่นเครื่องหมายทางเรือ (รวมทั้งค าแนะน าทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับสีผิว) 
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รูปที่ 6 -  ภาพแสดงเขตสีตามแผนผังสี 1931 CIE (ดูรูปสใีนส่วน ดี ท้ายเล่ม) 
ให้สังเกตว่าสทีี่ได้ออกมานี  เป็นเพียงการแสดงให้ทราบและไม่ควรถือว่ามีความแม่นย้าสมบูรณ์ 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7 -  พ้ืนที่สี (Chromaticity Area) ของสีผิวธรรมดาซึ่ง IALA อนุญาตให้ใช้ 

(ดูรูปสใีนส่วน ดี ท้ายเล่ม) 
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 ถ้าทราบสิ่งเหล่านี  คือ พิกัด (Coordinate) ของสีไฟ  วัตถุกรองแสง หรือคุณภาพสี แล้ว ก็สามารถที่
จะน้ามาประยุกต์เพ่ือท้าสัญญาณไฟเพ่ือการเดินเรือได้อย่างง่าย ๆ 
 เมื่อเร็ว ๆ นี ได้มีการทบทวนมาตรฐานของ CIE ส้าหรับสีสัญญาณ ด้วยการปรับแต่งบางประการให้แก่
อาณ าเขตของสีสัญญาณ  สารสน เทศเพ่ิม เติม เกี่ ยวกับสี ผิ วสามารถหาอ่านได้จากข้อเสนอแนะ 
(Recommendation) ของ IALA ที่ E 108 เรื่องสีผิวที่ใช้เป็นสัญญาณทางทัศนะบนเครื่องหมายทางเรือ 
สารสนเทศเกี่ยวกับสีไฟสัญญาณปรากฏอยู่ในข้อเสนอแนะของ IALA เรื่องสีส้าหรับไฟสัญญาณ (Colour for 
Light Signals) บนเครื่องหมายทางเรือ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2520 รายละเอียดเพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าว
นี ดูได้จากเอกสาร CIE S 004/E-2001 เรื่องสีของไฟสัญญาณ (Colour of Light Signals11) 
 
3.1.2 ทัศนวิสัยของเครื่องหมาย 
 ทัศนวิสัยของเครื่องหมาย (Mark) ไดร้ับผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี  : 

x ระยะที่ตรวจ (พิสัย) 
x ความโค้งของโลก 

x การหักเหแสงในบรรยากาศ 

x การผ่านแสงในบรรยากาศ (ทัศนวิสัยอุตุนิยมวิทยา) 
x สูงของเครื่องหมายเหนือระดับน ้าทะเล 

x คุณภาพสายตาของผู้ตรวจ 

x สูงตาของผู้ตรวจ 

x สภาวะขณะตรวจ (กลางวัน กลางคืน) 
x ความเด่นชัดของเครื่องหมาย (รูปทรง ขนาด สี การสะท้อนแสง และคุณสมบัติของวัสดุท้าเครื่อง

สะท้อน 

x การตัดกัน (Contrast) (ฉากหลังเป็นแบบใด เช่น แสงไฟ พืช หิมะ ฯลฯ) 
x เครื่องหมายติดหรือไม่ติดไฟ 

x ความเข้ม (Intensity) และ ลักษณะ (Character) ไฟ 
 
 
 
 
 
 
3.1.3 ทัศนวิสัยอุตุนิยมวิทยา 

ทัศนวิสัยอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Visibility : V) นิยามว่าหมายถึง ระยะทางไกลที่สุดที่
สามารถมองเห็นวัตถุด้าที่มีมิติพอเหมาะ ในเวลากลางวันเมื่อตัดกับขอบฟ้า และสามารถหมายรู้ได้ว่าคืออะไร 
หรือในการตรวจเวลากลางคืน น่าจะเห็นได้ในลักษณะเดียวกัน ถ้าแสงโดยทั่วไปปรับขึ นมาอยู่ในระดับ
เดียวกับเวลากลางวันตามปกติ โดยปกติแสดงในหน่วยกิโลเมตร หรือไมล์ทะเล 
 
11 น้ามาจาก CIE website address: www.cie.co.at/cie 

อ้างอิงจากบรรณสาร IALA : 
- ข้อเสนอแนะที่ E – 106 เรื่องการใช้วัสดุสะท้อนแสงกับเครื่องหมายทางเรือ ตามระบบทุ่น

เครื่องทางเรือของ IALA (IALA Maritime Buoyage System) 
- ข้อเสนอแนะที่ E – 108 เรื่องสีผิวที่ใช้กับสัญญาณทัศนะบนเครื่องหมายทางเรือ   

 

http://www.cie.co.at/cie
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ภาพได้รับความอนุเคราะห์จาก Australian Maritime Safety Academy 
 

3.1.4 การผ่านแสงในบรรยากาศ 
การผ่านแสงในบรรยากาศ (Atmospheric Transmissivity : T) นิยามว่าเป็นการส่องผ่าน หรือสัดส่วน

ของแสงจากแหล่งก้าเนิด ที่ยังคงเหลืออยู่หลังการเดินทางผ่านระยะทางจ้าเพาะหนึ่ง ๆ ในบรรยากาศที่ระดับ  
น ้าทะเล โดยแสดงในรูปอัตราส่วน แต่เนื่องจากว่าบรรยากาศมีความไม่สม่้าเสมอในช่วงระยะทางจากเครื่องหมาย
ทางเรือส่วนใหญ่ไปจนถึงผู้ตรวจ ค่าท่ีน้ามาใช้แทนเป็นดังนี  : 

x ตามรูปแบบแล้ว ให้ค่า การผ่านแสงในบรรยากาศ T = 0.74 ต่อหนึ่ง (1) ไมล์ทะเล 

x ตัวเลขของ T = 0.86 ใช้เป็นครั งคราว ในบริเวณท่ีซึ่งบรรยากาศแจ่มใสมาก 
 

หลายประเทศในโลกได้เก็บรวมรวมข้อมูล การผ่านแสงในบรรยากาศ ณ ที่ต่าง ๆ ตามแนวชายฝั่งของ
ตนเอาไว้ ซึ่งสิ่งนี ช่วยท้าให้ ระยะเห็นได้ไกลของแสงไฟ (Luminous Range) สามารถ : 

x ค้านวณหาได้อย่างเที่ยงตรง (Precise) มากขึ น 

x เข้ากันได้อย่างดีขึ นกับสภาวะในท้องถิ่นและความประสงค์ของผู้ใช้ 
 
3.1.5 การหักเหแสงในบรรยากาศ 

 ปรากฏการณ์ธรรมชาตินี มีผลมาจากการลดทอนตามปกติของความหนาแน่นของชั นบรรยากาศจาก
ผิวโลกไปยังชั นสตราโตสเฟียร์ (Stratosphere) ซึ่งส่งผลท้าให้ล้าแสงที่พุ่งตรงท้ามุมกับชั นบรรยากาศมีการ
หักเหเข้าสู่ผิวโลก โดยเป็นไปตามกฎของสเนลล์ (Snell’s Law)  
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3.1.6 การเปรียบต่าง 

 ขีดความสามารถในการตรวจพบความแตกต่างของ ความส่องสว่าง (Luminance) ระหว่างวัตถุหนึ่ง
กับฉากหลังที่มีความสม่้าเสมอ เป็นความต้องการพื นฐานทางทัศนะ และน้ามาใช้นิยามค้าว่า การเปรียบต่าง 
(Contrast) ซึ่งสามารถแสดงแทนได้โดยสมการ : 
 
                                                   C = 
 
เมื่อ :    C = การเปรียบต่าง (Contrast) 

   LB = ความส่องสว่างของฉากหลัง (cd/m2) 
                               LO  = ความส่องสว่างของวัตถุ (cd/m2) 
 
 การเปรียบต่าง (Contrast) ที่สามารถตรวจพบวัตถุได้ที่ฉากหลังหนึ่ง ๆ ที่ 50% ของเวลา คือ ค่า
ต่้ าสุดของการตัดกัน  (Threshold Contrast) ส้ าหรับการตรวจทางอุตุนิ ยมวิทยา ต้องใช้ค่ าต่้ าสุ ด 
(Threshold) ที่สูงกว่านี  เพ่ือให้พิสูจน์ทราบวัตถุได้อย่างมั่นใจ 
 
 

    
 
3.1.7 การใช้กล้องสองตา 

 โดยทั่วไปแล้วมักสันนิษฐานว่าการตรวจต่าง ๆ กระท้าด้วยตาเปล่า แต่ส้าหรับนักเดินเรือแล้วมักมีการ
ใช้กล้องสองตาอยู่เสมอ ซึ่งมีข้อดีคือ : 
x ได้รับแสงและรายละเอียดของคุณลักษณะวัตถุที่มากกว่า ระยะเห็นได้ไกลของแสงไฟ (Luminous 

Range) เมื่อมองด้วยตาเปล่า 
x ช่วยเพิ่มความไวในการเห็นไฟน้า 
x ช่วยให้ตรวจพบความแตกต่างของแบริงดีขึ นถึง 30% 

x ช่วยการตรวจพิสูจน์ทราบไฟซึ่งสภาวะฉากหลังมีแสงไฟมากท้าได้ดีขึ น 
 

 โดยทั่วไปแล้ว พิจารณากันว่ากล้องสองตาที่มีความเหมาะสมที่สุดส้าหรับการใช้งานในทะเล คือ กล้อง
ที่มีก้าลังขยายเจ็ด (7) เท่า และเลนส์วัตถุ (Objective Lens) ขนาด 50 มิลลิเมตร ส้าหรับใช้งานเวลากลางคืน 
และขนาด 10 × 50 ส้าหรับใช้งานเวลากลางวัน 
 
3.1.8 พิสัยของท่ีหมายทางทัศนะ 

 พิสัย (Range) ของเครื่องหมายทางเรือสามารถนิยามอย่างกว้าง ๆ ว่า คือระยะทางที่ซึ่งเครื่องรับ 
(Receiver) สามารถรับและแยกแยะ (Resolve) สัญญาณได้ ทั งนี ในกรณีของที่หมายทางทัศนะ (Visual 
Marks) เครื่องรับหมายถึงตาของผู้ตรวจ จากนิยามกว้าง ๆ ของค้าว่าพิสัย น้าไปสู่นิยามที่จ้าเพาะอีกหลาย
รายการ ดังที่บรรยายต่อไปนี  : 
 

( LO  – LB ) 
LB  

มีการยอมรับและน ามาใช้ ค่าการเปรียบต่าง (Contrast) 0.05 เป็นค่าพ้ืนฐานส าหรับการตรวจวัดพิสัย
ทัศนูปกรณ์ทางอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Optical Range) 
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รูปที่ 8 - ผลกระทบจากการเกินระยะภูมิศาสตร์ (Geographical Range) 
 

3.1.9 ระยะภูมิศาสตร์ 
 ระยะภูมิศาสตร์ (Geographical Range) คือระยะทางมากที่สุดซึ่งวัตถุหรือแหล่งก้าเนิดแสงน่าจะ
มองเห็นได้ภายใต้สภาวะทัศนวิสัยสมบูรณ์ โดยถูกจ้ากัดไว้ เพียงด้วย ความโค้งของโลก การหักเหแสงใน
บรรยากาศ และความสูงของทั งผู้ตรวจและไฟ 
 เมื่อผู้ตรวจขยับห่างออกไปจากวัตถุหรือแหล่งก้าเนิดไฟ ก็จะไปจนกระทั่งถึงจุดที่ซึ่งทั งวัตถุหรือแหล่ง
ไฟถูกบดบังด้วยความโค้งโลก ดังแสดงให้เห็นในรูปที่ 8 
 
สูงตาผู้ตรวจ

เป็นเมตร สูงของเครื่องหมาย/เมตร 

 0 1 2 3 4 5 10 50 100 200 300 
1 2.0 4.1 4.9 5.5 6.1 6.6 8.5 16.4 22.3 30.8 37.2 
2 2.9 4.9 5.7 6.4 6.9 7.4 9.3 17.2 23.2 31.6 38.1 
5 4.5 6.6 7.4 8.1 8.6 9.1 11.0 18.9 26.9 33.3 39.7 
10 6.4 8.5 9.3 9.9 10.5 11.0 12.8 20.8 26.7 35.1 41.6 
20 9.1 11.1 12.0 12.6 13.1 13.6 15.5 23.4 29.4 37.8 44.2 
30 11.1 13.2 14.0 14.6 15.2 15.7 17.5 25.5 31.4 39.8 46.3 

 
ตารางที่ 6 – ตารางระยะภูมิศาสตร์ (Geographical Range) ในหน่วยไมล์ทะเล 

 
  ค่าตัวเลขในตารางที่ 6 ค้านวณมาจากสูตรต่อไปนี  
 

Rg   =  2.03 ×  [ho]½  +  [Hm]½  
  

 เมื่อ :        Rg    = ระยะภูมิศาสตร์ (Geographical Range) เป็นไมล์ทะเล 
       ho  = สูงตาผู้ตรวจ (เมตร) 
                        Hm   = สูงของเครื่องหมาย (เมตร) 

ผู้ตรวจ (OBSERVER) 

ความโค้งโลก (CURVE OF EARTH) 

แหล่งก้าเนิด  (SOURCE) 

ขอบฟ้า (HORIZON) 
ผู้ตรวจ (OBSERVER) 
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ระยะทัศนะทางอุตุนิยมวิทยา 
 ระยะทัศนะทางอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Range) คือระทางที่ผ่านบรรยากาศของล้าแสงตรง
ซึ่งออกจากแหล่งก้าเนิดที่มี อุณหภูมิสี (Colour Temperature) 2700 เคลวิน (K) เมื่อฟลักซ์การส่องสว่าง 
(Luminous Flux) ลดทอนลง 95% 

ระยะทางทัศนะทางอุตุนิยมวิทยามีความสัมพันธ์กับ ค่าการส่งผ่านบรรยากาศ (Atmospheric 
Transmissivity) โดยสูตร : 

V  =  d                          หรือ  T  =  0.05d/V 

  
เมื่อ :   V   =  ระยะทัศนะทางอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Range) เป็นไมล์ทะเล 
  d   =   ระยะทางเป็นไมล์ทะเล 
  T    =  ค่าการส่งผ่านบรรยากาศ (Atmospheric Transmissivity)  
 ทั งนี เพ่ือความสะดวกในการค้านวณ จึงปรับนิพจน์ข้างต้นให้อยู่ในพจน์เดียวของระยะทาง ดังนี  : 
 

T   =  0.05 1/V     หรือ     T V  =  0.05 
 

ระยะทัศนะ 
 ระยะทัศนะ (Visual Range) คือระยะทางมากสุดที่ซึ่งท้าให้การเปรียบต่าง (Contrast) ของวัตถุกับ
ฉากหลังถูกลดทอนลงโดยบรรยากาศ ไปจนถึงค่าการเปรียบต่าง (Contrast) ของผู้ตรวจอยู่ในระดับต่้าสุด 
(Threshold) ระยะดังกล่าวนี สามารถเพ่ิมได้ด้วยการใช้กล้องสองตา อย่างไรก็ดี ประสิทธิผลขึ นอยู่กับ
เสถียรภาพของพื น (Platform) ที่ผู้ตรวจยืนอยู่ ระยะทัศนะ (Visual Range) ยังอาจตีความได้ว่าเป็นระยะทาง
ที่ผู้ตรวจสามารถเห็นไฟดวงหนึ่ง ๆ ได้ 
 
ระยะเห็นได้ไกล 
 ระยะเห็นได้ไกล (Luminous Range) คือระยะทางมากที่สุดที่สัญญาณจากไฟดวงหนึ่ง ๆ สามารถ
เห็นได้โดยสายตาของผู้ตรวจ ณ เวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งหามาได้จากทัศนวิสัยอุตุนิยมวิทยา (Meteorological 
Visibility) ที่เป็นอยู่ในขณะนั น ทั งนี โดยไม่น้าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี มาพิจารณาร่วมด้วย คือ สูงไฟ สูงตาผู้ตรวจ 
หรือความโค้งของโลก 
 
ระยะก าหนด  
 ระยะก้าหนด (Nominal Range) คือ ระยะเห็นได้ไกล (Luminous Range) เมื่อทัศนวิสัยอุตุนิยมวิทยา 
(Meteorological Visibility) เท่ากับ 10 ไมล์ทะเล ซึ่งสมมูลกับแฟกเตอร์ค่าการส่งผ่านบรรยากาศ T = 0.74 
ระยะนี โดยปกติเป็นค่าทางการที่ใช้ตีพิมพ์ลงในบรรณสารการเดินเรือ เช่น แผนที่  หรือท้าเนียบไฟ เป็นต้น 
ทั งนี การให้ค่า ระยะก้าหนด (Nominal Range) ตั งอยู่บนสมมุติฐานว่า ไฟที่ตรวจนั นมีฉากหลังที่มืดสนิท และ
ไม่มีแสงที่เป็นฉากหลังรบกวนเลย 

แฟกเตอร์ 2.03 พิจารณาจากการหักเหแสงในบรรยากาศ อย่างไรก็ตาม การผันแปรของลมฟ้าอากาศใน
แต่ละภูมิภาคของโลกอาจท าให้ค่านี้มีความแตกต่างออกไป จึงควรใช้ค่าของภูมิภาคนั้น ๆ ทั้งนี้ค่า      
แฟกเตอร์ข้างต้นปกติอยู่ในช่วง 2.03 – 2.12  

log 0.05 
log T 
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3.2 ไฟเครื่องหมายทางเรือ 
 ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ก่อนหน้าที่จะมีการประยุกต์ใช้ไฟฟ้ากับงานเครื่องหมายทางเรือ     
ไฟ (Light) ทั งหมดที่ใช้มาจากการเผาไหม้ เช่น ใช้แสงสว่างจากการเผากองฟืน (ใช้จนถึงราว พุทธศักราช 
2300) ใช้ตะเกียงน ้ามันมีไส้ การเผาไอระเหยน ้ามันหรือก๊าซ มาจนถึงการไฟฟ้าจุดประกาย (Electric Arc) ไฟ 
และจุดไส้ตะเกียงทังสเตน ทัศนอุปกรณ์เหล่านี ได้น้ามาใช้ควบคู่กับการพัฒนาเสริมอ่ืน ๆ เริ่มแรกคือการใช้
ระบบการสะท้อนแสง และในช่วงหลังเป็นการใช้ประกอบกับเลนส์  
 เป็นสิ่งน่าสนใจที่ควรบันทึกไว้ ถึงความเพียรพยายามในการท้าความเข้าใจการรับรู้ของมนุษย์ในเรื่อง
ของ (แสง) ไฟ (Light) อาทิเช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการส่องสว่าง และทัศนอุปกรณ์
ของเครื่องหมายทางเรือ สิ่งต่าง ๆ ข้างต้นนี  นับเป็นความพยายามทางวิทยาศาสตร์ในระดับแนวหน้า นับมา
เป็นเวลาหลายปี  
 การออกแบบเลนส์แก้วได้รับการบุกเบิกโดย นาย Augustine Fresnel ราวปี พ.ศ.2363 และยังคง
เป็นองค์ประกอบหลักของไฟที่ใช้กับเครื่องหมายทางเรือยุคใหม่ แม้ว่าเลนส์ยุคปัจจุบันได้น้าพลาสติกมาใช้
ทดแทนแก้วแล้วก็ตาม 
 ปัจจุบันมี เพียงสองสามประเทศที่ยังคงใช้ วิธีการเผาก๊าซอะเซทีลีน (Acetelene) หรือโพรเพน 
(Propane) กับเครื่องก้าเนิดไฟ (Light) ของเครื่องหมายทางเรือ ความยังเป็นที่นิยมนี เนื่องมาจาก เป็นระบบที่มี
ความทนทานและง่ายในการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ระบบไฟของเครื่องหมายทางเรือส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้ใช้
ไฟฟ้าเป็นหลัก ด้วยแหล่งก้าเนิดพลังงานหลากหลายแบบ ทั่วไปแล้วไฟฟ้าให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าก๊าซ   
ในปัจจุบันก้าลังไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ระบบไฟ AtoN ได้มาจากแหล่งพลังงานที่น้ากลับมาใช้ซ ้าได้ อาทิเช่น 
พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม และคลื่น โดยมีการใช้เพ่ิมมากขึ นเรื่อย ๆ 
 ตะเกียง (Lamp) ที่ใช้ไฟฟ้าเพ่ือก้าเนิดไฟ ได้รับการออกแบบมาเฉพาะเพ่ือประยุกต์ใช้กับเครื่องหมาย
ทางเรือ อย่างไรก็ตามตะเกียงที่มีจ้าหน่ายมากมายหลายแบบในท้องตลาด ก็ได้รับการคัดสรร และน้ามาปรับ
ใช้กับเครื่องหมายทางเรือด้วยเช่นกัน 
 ในปัจจุบัน ได้มีการน้าเอาเทคโนโลยี ไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode : LED) เข้ามาใช้กัน
อย่างกว้างขวาง เพ่ือใช้ทดแทนตะเกียงมีไส้แบบดั งเดิม  
 
3.2.1 ไฟจากก๊าซ 
อะเซติลีน 
 ระบบไฟอะเซติลีน (Acetelene) หรือ ก๊าซคาร์ไบด์ (Carbide Gas) ก้าเนิดขึ นจากการประดิษฐ์
คิดค้นของนาย Gustaf Dalén เมื่อราวต้นพุทธศตวรรษที่ 25 และน้าออกจ้าหน่ายโดยหลายผู้ผลิต ตามปกติ
ก๊าซอะเซติลีนมีคุณสมบัติ คือ ถ้าผสมกับอากาศด้วยสัดส่วนที่ถูกต้อง เมื่อเผาไหม้แล้วให้เปลวไฟสีขาว สิ่งนี 
ช่วยให้การพัฒนาประดิษฐ์ตะเกียงแบบเปลวไฟที่มีความเชื่อถือได้สูง  
 เทคโนโลยีการก้าเนิดไฟจากอะเซติลีน ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ นไปอีกโดย เครื่องผสมก๊าซ (Mixer)   
แบบ Dalén ซึ่งมีกลไกที่ท้าให้ก๊าซและอากาศไหลไปรวมกันที่ห้องเผาไหม้จากนั น ไส้เปล่งแสง (Incandescent 
Mantle) ท้าการสันดาป ก้าเนิดไฟที่มีความสุกสว่างมากกว่าแบบเปลวไฟตามปกติ ไส้ชนิดนี สามารถน้ามาใช้
เป็น ไฟวับ (Flashing) เมื่อติดตั งประกอบกับเลนส์ที่ตรึงกับที่ หรือเปล่งแสงสม่้าเสมออยู่ภายในเลนซ์หมุน 
ต่อมาได้มีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เช่น มีกลไกที่น้าก๊าซไปขับเคลื่อนเลนส์ให้หมุน และใช้ลานนาฬิกา
ขับอุปกรณ์เปลี่ยนไส้เปล่งแสง    
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โพรเพน 
 ได้มีการน้าเอาก๊าซ โพรเพน (Propane) เป็นเชื อเพลิงส้าหรับการเผาไหม้ในระบบไฟ (Light) อุปกรณ์
ก้าเนิดไฟใช้การสันดาปของก๊าซด้วย ไส้เปล่งแสง (Incandescent Mantle) ให้ไฟสีขาวและไฟสี เหลือง/ส้ม 
กรณีของการใช้หัวตะเกียงแบบเปลวไฟตามปกติ 
 

 
 
 
3.2.2 ไฟจากไฟฟ้า 
ตะเกียงชนิดเผาไส้ 
ไส้ทังสเตน 
 มีการใช้ไส้ทังสเตน (Tungsten) เป็นแหล่งก้าเนิดไฟมาตั งแต่ต้นพุทธศักราช 2400 มีการออกแบบ
หลอดไฟพิเศษหลายแบบขึ นมาใช้งานในระยะเวลาหลายปีที่ผ่ านมา โดยพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ 
ขนาด รูปทรง และต้าแหน่งของไส้ ต้องเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับระบบเลนส์ อีกทั งต้องสามารถปฏิบัติงานได้
โดยตรง จากแหล่งก้าเนิดไฟฟ้าที่เหมาะสม และค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าก้าหนด (Nominal Voltage) อยู่ระหว่าง 
6 ถึง 240 โวลต์ โดยใช้ได้กับทั งไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current : AC) และไฟฟ้ากระแสตรง (Direct 
Current : DC) 
แบบท่ีใช้ : 
 กระโจมไฟ (Lighted Beacon) ทุกแบบ (ตัวอย่างเช่น ไฟน้า (Leading Light) ไฟเสี ยว (Sector 
Light) ไฟรอบทิศ (360° Lights) ตะเกียงทุ่นไฟ (Lanterns on Light buoys)) ในประเทศและโรงงานผู้ผลิต
บางแห่ง ได้ยอมรับเอาแบบมาตรฐาน พร้อมรหัสอ้างอิง (Reference Code) เพ่ือน้าไปใช้ในการออกแบบ
ตะเกียง (Lamps) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น้าไปประยุกต์ใช้กับประภาคาร (Lighthouse)  ที่ได้รับการออกแบบ
เหล่านี  อาทเิช่น ฐานรองรับไส้เพื่อรักษาให้คงรูป และให้มั่นใจได้ว่า มีการเปล่งแสงที่สม่้าเสมอรอบทิศ 360° 
ข้อมูลทางเทคนิค :  

x ก้าลังไฟฟ้า (Power) 2 ถึง 1,000 วัตต์ (Watts) พิเศษ 3,500 วัตต์ 
x ประสิทธิภาพ (Efficiency)  9 ถึง 19 ลูเมนต่อวัตต์ (Lumen/Watt) 

x ช่วงอายุใช้งาน 300 ถึง 1,500 ชั่วโมง 
ข้อได้เปรียบ : 

x การเปลี่ยนรหัสของลักษณะไฟสามารถท้าได้อย่างง่ายดายโดยการตัดกระแสไฟฟ้าชั่วขณะ 

x สามารถออกแบบการวางตัวเชิงเรขาคณิตของไส้ตะเกียงให้สอดคล้องกับเลนส์ (Optic) 

x บริเวณท่ีแสงกระเจิง (เช่น ส่วนโค้งมน หรือสัน) สามารถปรับปรุงการส่องสว่างให้ดีขึ น เมื่อน้าไปใช้กับ
เลนส์รุ่นเก่าท่ีท้าด้วยแก้ว แต่ทว่าความเข้มของไฟจะลดทอนลง 

x ให้สเปกตรัมสีออกมาในย่านกว้าง จึงใช้งานได้ดีกับฟิลเตอร์ (Filters) สีมากท่ีสุด 

x แสงที่เปล่งออกมามีความเสถียรเพียงพอตลอดอายุการใช้งาน แต่หลอดไฟอาจเริ่มเปลี่ยนเป็นสีด้า
ก่อนที่จะขาด 

x การเฝ้าสังเกตจากระยะไกลด้วยการตรวจกระแสไฟฟ้าท้าได้ง่าย 
 

อ้างอิงถึงบรรณสาร IALA : 
- บันทึกแนวทางปฏิบัติส าหรับการปฏิบัติงานกับก๊าซให้มีความปลอดภัย 
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ข้อเสียเปรียบ : 
x โดยเปรียบเทียบแล้วอายุค่อนข้างสั น 

x ต้องมีวิธีการก้าจัดที่ปลอดภัยและเหมาะสมส้าหรับของเสียที่เป็นโลหะและแก้ว 

x หลอดไฟเฉพาะส้าหรับ AtoN มีราคาแพง 
x สีที่ให้ออกมาในย่านสีขาวไม่สมบูรณ์ (ค่อนไปทางเหลือง) 
x ประสิทธิภาพต่้า 

 
ความปลอดภัย : 

x ตัวหลอดมีอุณหภูมิสูงขณะใช้งาน 

x แรงดันไฟฟ้าที่ใช้อาจท้าให้เกิดอันตราย 

x มีความเป็นไปได้ของความเสี่ยงในการเกิดประกายไฟที่เป็นอันตรายต่อสายตา 

x มีอันตรายจากแก้วที่แตก 
 
การก าจัด : 

x ต้องใช้วิธีการที่ปลอดภัยและเหมาะสมในการก้าจัดขยะโลหะและแก้ว 
 
ทังสเตนฮาโลเจน 
 หลอดไฟ ทังสเตนฮาโลเจน (Tungsten Halogen) มีการเติมสารฮาไลด์ (Halide) และก๊าซเฉื่อย
ปริมาณน้อยไว้ในหลอด เมื่อทังสเตนระเหยออกจากไส้ที่ร้อนจะรวมตัวเข้ากับฮาโลเจน (Halogen) และกระจาย
ตัวอยู่ภายในหลอด เนื่องจากตัวหลอดได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี จึงสามารถท้างานที่อุณหภูมิสูงได้ และ
ยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการจับตัวของตะกอนทังสเตนบนผิวแก้ว จากนั นไอของทังสเตนฮาไลด์ (Tungsten - 
Halide) จะไหลเวียนไปจับไส้หลอด มีการแตกตัวท้าให้โลหะทังสเตนจับตัวกลับคืนไปยังไส้หลอด หลอดชนิดนี 
สามารถน้ามาใช้งานได้โดยตรงกับระบบไฟฟ้าที่เหมาะสม โดยใช้กับค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าก้าหนด (Nominal 
Voltage) อยู่ระหว่าง 12 ถึง 240 โวลต์ โดยใช้ได้กับทั ง ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current : AC) และ 
ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current : DC) 
 
รูปแบบการใช้งาน : 
 ใช้ได้กับ กระโจมไฟ (Lighted Beacon) ทุกแบบ แต่ทว่าควรประกอบเข้าเป็นชุด (พวง) ที่มีหลอดไฟ
หลายดวง เมื่อน้าไปใช้กับเลนส์หมุนขนาดใหญ่ ซึ่งท้าให้เป็นแหล่งก้าเนิดไฟขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
แหล่งก้าเนิดไฟที่ไม่ใช้ไฟฟ้าแบบดั งเดิม 
 
ข้อมูลทางเทคนิค : 

x ก้าลังไฟฟ้า 5 ถึง 1,000 วัตต์  พิเศษ 1,500 และ 2,000 วัตต์ 
x ประสิทธิภาพ 20 ถึง 25 ลเูมนต่อวัตต์ (Lumen/Watt) 

x ช่วงอายุใช้งาน 300 ถึง 4,000 ชั่วโมง 
 

 
หลอดไฟบางแบบที่มีความสว่างมาก ๆ มีอายุการใช้งานที่สั้น 
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ข้อได้เปรียบ : 
x การเปลี่ยนรหัสของไฟสามารถท้าได้ง่ายดายโดยการตัดกระแสไฟฟ้าชั่วขณะ แต่ให้ดูข้อถัดไป 

x ให้ความส่องสว่างมากกว่าหลอดไฟทังสเตน 

x แสงที่เปล่งออกมามีความเสถียรตลอดอายุการใช้งาน 

x การให้แสงในย่านสีขาวดี  
x หลอดไฟคุณภาพสูงส้าหรับใช้ในวัตถุประสงค์ทั่วไป มีราคาต่้า 
x หลอดที่ขนาดเล็ก (10 ถึง 100 วัตต์) มีความทนทานสูงมาก 

x โดยรูปแบบแล้วมีขนาดเล็กกว่าหลอดทังสเตน และอาจน้าไปใช้กับระบบเลนส์ขนาดเล็กได้ 
ข้อเสียเปรียบ :  

x ตามปกติมีขนาดไส้เล็ก ดังนั นจึงมีข้อด้อยของการวางตัวทางเรขาคณิต เมื่อน้าไปใช้ปรับปรุงระบบ
เลนส์เก่า 

x โดยทั่วไปท้างานที่แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่้า ส่งผลให้ใช้กระแสไฟฟ้าสูง จึงต้องระมัดระวังในการออกแบบ
ฐานรองรับหลอด และการเดินสายไฟ 

x ต้องจัดวางหลายหลอดเข้าด้วยกันเป็นชุด เพ่ือให้หลอดขนาดเล็กเหล่านี เข้ากันได้กับเลนส์ขนาดใหญ่ 
x ไม่ได้ท้าขึ นเพื่อใช้เฉพาะกับ AtoN คุณลักษณะเฉพาะจึงอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ทราบล่วงหน้า 

x การวับ (Flashing) ของหลอดไฟทังสเตนฮาโลเจน อาจท้าให้เกิดการขัดจังหวะของ วัฏจักรฮาโลเจน 
(Halogen Cycle)  ผลที่ตามมา คือ ท้าให้หลอดด้าและไส้ขาดก่อนก้าหนด จึงขอแนะน้าให้มีการบันทึก
ผลการใช้งาน เกี่ยวกับแรงเคลื่อนไฟฟ้า และวงรอบการใช้งาน (Duty Circle) เพ่ือน้ามาเสนอแนะ 
หรือปรึกษาหารือกันในระหว่างเพ่ือนสมาชิก IALA  

x ไม่ควรสัมผัสหลอดด้วยมือเปล่า เพราะจะท้าให้หลอดอายุสั นลง 
ความปลอดภัย :  

x แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ใช้อาจท้าให้เกิดอันตราย 

x อันตรายทั่ว ๆ ไปจากแก้วแตก 

x อุณหภูมิผิวสูงมาก เนื่องจากหลอดมีขนาดเล็ก 

x มีความเป็นไปได้จากความเสี่ยงสูงเนื่องจากรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ทั งนี ขึ นอยู่กับแบบหลอด 

x ความเสี่ยงจากการระเบิด ส้าหรับหลอดแบบที่มีความดันภายในสูง 
การก าจัด : 

x ตรวจสอบกับองค์กรท้องถิ่น และกฎหมายในประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 
หลอดไฟแบบเรืองแสง 
ฟลูออเรสเซนต์ 
 ท้างานกับระบบไฟฟ้าขนาดแรงเคลื่อน 110 ถึง 220 โวลต์ ร่วมกับวงจรควบคุมซึ่งให้แรงเคลื่อนไฟฟ้า
ตั งต้นสูง 
รูปแบบการใช้งาน : 

x ประกอบเป็น ลูกศรแสดงทิศ ป้ายเตือน และท่อหรือแท่งไฟเพ่ือใช้กับไฟน้า (Leading Lights) 

x ใช้กับพื นที่ขนาดใหญ่ที่ต้องการความส่องสว่างมาก 
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ข้อมูลทางเทคนิค : 
x ก้าลังไฟฟ้า 8 ถึง 100 วัตต์ 
x ประสิทธิภาพ 80 ถึง 100 ลูเมนต่อวัตต์ 
x อายุใช้งาน มากกว่า 20,000 ชั่วโมง 

ข้อได้เปรียบ :  
x ประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง 
x มีพื นที่เปล่งแสงมาก เหมาะกับการประยุกต์เข้ากับงานที่ไม่จ้าเป็นต้องใช้ประกอบกับเลนส์ ท้าให้ได้ 

AtoN ที่มีราคาต่้า 
x มีการผลิตออกจ้าหน่ายมากมายหลายแบบในท้องตลาด ด้วยราคาที่ต่้า 
x มีให้เลือกใช้หลายสี (ไม่จ้าเป็นต้องเคลือบสีหลอด) 

ข้อเสียเปรียบ :  
x การส่องสว่างต่้า 
x เป็นการยากท่ีจะน้ามาใช้กับระบบเลนส์ เนื่องจากขนาดใหญ่ 
x ความส่องสว่างลดทอนลงอย่างส้าคัญตามระยะเวลาที่ใช้ 
x จ้าเป็นต้องมีวงจรควบคุมเพ่ือปรับแต่งแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สอดคล้องกับหลอดไฟ 
x มีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดอาการกระพริบ 

ความปลอดภัย :  
x อันตรายจากแรงเคลื่อนไฟฟ้า 
x อันตรายจากแก้วที่แตก 

x สารที่เคลือบภายในหลอดอาจเป็นอันตรายในกรณีหลอดแตก เนื่องจากมีไอปรอทรั่วออก 

x ใช้อุปกรณ์เพ่ิมแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สูงในตอนเริ่มต้น 
การก าจัด : 

x สารเคลือบผิวภายในหลอดอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการปนเปื้อนของสารปรอท 

x ตรวจสอบกับองค์กรท้องถิ่น และกฎหมายในประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
หลอดไฟชนิดบรรจุไอโซเดียมความดันต่ า : 
 ใช้ไฟฟ้าขนาดแรงเคลื่อน 110 ถึง 220 โวลต์ร่วมกับวงจรควบคุม มีใช้เฉพาะสีเหลือง 
รูปแบบการใช้งาน : 

x ใช้เป็นไฟแสงสว่างและให้แสงสว่างกับโครงสร้างภายนอก เช่น หอคอย ประตูน ้า ฯลฯ 
ข้อมูลทางเทคนิค :  

x ก้าลังไฟฟ้า  20 ถึง 180 วัตต์ 
x ประสิทธิภาพ  180 ลูเมนต่อวัตต์ 
x อายุใช้งาน  10,000 ชั่วโมง 

 
 
 



เครื่องหมายทางเรือ  หนา้ 44 คู่มือเครื่องหมายทางเรือ                                                                                                               
 

ข้อได้เปรียบ :  
x อายุการใช้งานยาวนาน 

x ประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง 
x ไร้สารปรอท 

x อุณหภูมิผิวหลอดต่้า 
x สามารถน้ามาใช้เป็นไฟสัญญาณสีเหลือง 
x การดึงดูดแมลงต่้า 

ข้อเสียเปรียบ : 
x มีให้ใช้เฉพาะสีเหลือง 
x การส่องสว่างต่้า 
x ไม่สามารถท้า ไฟวับ (Flash) ได ้

x ต้าบลที่ส้าหรับน้ามาใช้งานจ้ากัด 
ความปลอดภัย : 

x อันตรายจากแก้วที่แตก 

x ใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้า (AC) สูง 
x อันตรายจากสารเคมีที่เกิดจากโซเดียม  

 
การก าจัด : 

x ตรวจสอบกับองค์กรท้องถิ่น และกฎหมายในประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
หลอดไฟชนิดบรรจุไอโซเดียมความดันสูง : 
 ใช้ไฟฟ้าขนาดแรงเคลื่อน 110 ถึง 220 โวลต์ร่วมกับวงจรควบคุม  
รูปแบบการใช้งาน : 

x หลอดไฟสีขาวอาจน้ามาใช้เป็นแหล่งก้าเนิดไฟให้ AtoN 
ข้อมูลทางเทคนิค :  

x ก้าลังไฟฟ้า  50 ถึง 400 วัตต์ 
x ประสิทธิภาพ  90 ลูเมนต่อวัตต์ 
x อายุใช้งาน  10,000 ชั่วโมง 

ข้อได้เปรียบ : 
x อายุใช้งานยาวนาน 

x ไร้สารปรอท 

x ประสิทธิภาพสูง 
x ให้ไฟสีขาว 
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ข้อเสียเปรียบ : 
x ไม่สามารถท้าไฟวับ (Flash) ได ้

x ในทางปฏิบัติใช้ได้เพียงสีขาว 

x เจือสีแดงต่้าท้าให้การใช้เลนส์สีเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ 
x แรงเคลื่อนไฟฟ้าตอนตั งต้นสูง 
x จ้าเป็นต้องใช้เครื่องเปลี่ยนหลอดที่มีกลไกซับซ้อน เนื่องจากมีช่วงอุ่นหลอดยาว และจ้าเป็นต้องให้

หลอดเย็นลงก่อนการเปิดไฟขึ นใหม่ 
x รูปทรงทางเรขาคณิตด้อย ส้าหรับการน้ามาใช้กับเลนส์แบบต่าง ๆ  
x การส่องสว่างลดทอนลงตามอายุ และสีขาวค่อย ๆ กลายเป็นเหลือง 

ความปลอดภัย : 
x อันตรายจากแก้วที่แตก 

x ใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้า (AC) สูง 
x อันตรายจากสารเคมี และท้าให้เกิดปัญหาสุขภาพ  

 
การก าจัด : 

x ตรวจสอบกับองค์กรท้องถิ่น และกฎหมายในประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
เมทัลฮาไลด์ 
 หลอดไฟ เมทัลฮาไลด์ (Metal Halide) เป็นหนึ่งในกลุ่มหลอดไฟที่ ให้ก้าลังส่องสว่างสูง (High Intensity 
Discharge : HID) ตัวหลอดท้าขึ นจากแก้วซิลิกา (Silica) หลักการที่น้ามาท้าให้เกิดการแพร่กระจายของแสง  
มีดังนี  1) แรงเคลื่อนฟ้าสูงจากบัลลาสท์จ่ายกระแสไฟฟ้าไหลผ่านระหว่างขั ว (Electrodes) ในหลอด 2) เมื่อ
อุณหภูมิในหลอดเพ่ิมสูงขึ น โลหะในหลอดจะกลายเป็นไอและเปล่งแสงออกมา ด้วยการควบคุมของวงจรไฟฟ้า 
ท้าให้สามารถจ่ายไฟให้แก่หลอดด้วยแรงเคลื่อนระหว่าง 12 ถึง 240 โวลต์ จากแหล่งก้าเนิดไฟฟ้าที่มีแรงเคลื่อน
ระหว่าง 110 ถึง 240 โวลต์ 
รูปแบบของการใช้งาน :  

x ใช้เป็นแหล่งก้าเนิดไฟนิ่งให้กับเลนส์หมุน หรือกับเลนส์ประจ้าที่ประกอบฉากหมุน หรือใช้เป็นไฟแสง
สว่างทั่ว ๆ ไป 

ข้อมูลทางเทคนิค :  
x ก้าลังไฟฟ้า  10 ถึง 2,000 วัตต์ 
x ประสิทธิภาพ  80 ถึง 110 ลูเมนต่อวัตต์ 
x อายุใช้งาน  6,000 ถึง 20,000 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 

อายุใช้งานขึ้นอยู่อย่างมากกับจ านวนครั้งที่มีการเปิดสวิทช์ใช้งาน 
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ข้อได้เปรียบ :  
x ประสิทธิภาพความส่องสว่างสูง 
x หลอดแบบใสให้ความส่องสว่างสูง 
x หลอดแบบเคลือบให้การวางตัวทางเรขาคณิตดี เมื่อใช้กับเลนส์แก้วแบบดั งเดิม 

x อายุใช้งานยาวนาน 

x มีจ้าหน่ายมากมายหลายแบบในท้องตลาด 

x ให้สีออกมาดี สอดคล้องกับข้อก้าหนดของ IALA 

x การที่ปราศจากไส้ ท้าให้ต้านทานต่อความสั่นสะเทือน และการกระทบกระแทกได้ดี 
ข้อเสียเปรียบ : 

x ในทางปฏิบัติไม่สามารถใช้เป็น ไฟวับ (Flash) 

x การอุ่นหลอดเมื่อตั งต้นใช้งานช้า 
x ต้องรอให้เย็นตัวลงก่อนการเปิดใช้งานใหม่ ท้าให้การออกแบบเครื่องเปลี่ยนหลอดมีความซับซ้อน 

x การเฝ้าติดตามการท้างานจากระยะไกลด้วยวิธีการตรวจจับกระแสไฟฟ้าท้าได้ยาก 

x ก้าลังส่องสว่างลดลงตามอายุใช้งาน 

x มีย่านสเปกตรัมสีแดงจ้ากัด ดังนั นแม้ใช้เลนส์สีแดงได้แต่ไม่ดีเท่าที่ควร เลนส์สีเขียวใช้ได้ดี 
ความปลอดภัย : 

x อันตรายจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูง 
x แผ่รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) สูง 
x มีความเป็นไปได้ของการเกิดปัญหาติด ๆ ดับ ๆ 

x มีความเป็นได้จากการระเบิด 

x อันตรายจากแก้วที่แตก 

x อาจมีอันตรายจากโลหะมีพิษ 
การก าจัด : 

x ตรวจสอบกับองค์กรท้องถิ่น และกฎหมายในประเทศที่เก่ียวข้อง ในเรื่องเกี่ยวกับสารปรอท 
 
หลอดซีนอน : 
 หลอดซีนอน (Xenon) ออกแบบให้ใช้กับไฟฟ้าขนาดแรงเคลื่อน 110 ถึง 240 โวลต์ เป็นหลอดไฟ
แบบเรืองแสง (Discharge Lamp) มีลักษณะเป็นหลอดแก้วซิลิกาบรรจุก๊าซซีนอนความดันสูง กระแสไฟฟ้าที่
ปล่อยเข้าไปท้าปฏิกิริยากับก๊าซซีนอนให้ก้าเนิดแสงสีขาวที่มีความสุกสว่างสูง ตามปกติหลอดชนิดนี ใช้งานเป็น
แฟลชกล้องถ่ายภาพ ในการประจุไฟ DC เข้าไปนั นต้องใช้วงจรควบคุมที่มีความซับซ้อน หลอดสามารถ
เปล่งแสงออกมาได้ทั งลักษณะเป็นห้วง ๆ หรือต่อเนื่องสม่้าเสมอ 
รูปแบบการใช้งาน : 

x เป็นแหล่งก้าเนิดไฟพิเศษ น้ามาใช้ในกรณีที่ความต้องการแสงที่สุกสว่างสูงเป็นสิ่งที่ส้าคัญมาก หลอด
ชนิดนี ใช้ได้กับทั งเลนส์ประจ้าที่และเลนส์หมุน 
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ข้อมูลทางเทคนิค : 
x ก้าลังไฟฟ้า  150 ถึง 2,000 วัตต์ 
x ประสิทธิภาพ  35 ลูเมนต่อวัตต์ 
x อายุใช้งาน 2,000 ชั่วโมง 

ข้อได้เปรียบ : 
x มีการสุกสว่างสูงจึงสามารถให้ไฟที่แรงสูงได้ด้วยการใช้เลนส์ประกอบที่เหมาะสม 

x ให้แสงสีขาวที่มีย่านสเปกตรัมกว้างจึงใช้ได้ดีกับเลนส์สี 
ข้อเสียเปรียบ : 

x ระบบควบคุมไฟฟ้ามีความซับซ้อน 

x อายุใช้งานสั น 

x องค์ประกอบส่วนควบคุมอิเล็กทรอนิกส์มีอายุใช้งานสั น 

x ราคาค่อนข้างสูง 
x อัตราการสิ นเปลืองพลังงานผันแปรไปตามวงรอบ การประจุไฟ/การเปล่งแสง ของระบบ ท้าให้การ

รับภาระของระบบจ่ายไฟฟ้ามีการผันแปรไปด้วย 
ความปลอดภัย : 

x อันตรายจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูง 
x ความเป็นไปได้ของอันตรายจากการระเบิด เนื่องจากความดันในหลอดสูง 
x การแพร่กระจายรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) สูง 
x อุณหภูมิผิวหลอดสูง 
x อันตรายจากแก้วแตก 

การก าจัด : 
x ตรวจสอบกับองค์กรท้องถิ่น และกฎหมายในประเทศที่เก่ียวข้อง ในเรื่องเกี่ยวกับสารปรอท 

 
ไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode : LED) : 
LED สี 
 ไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode : LED) คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวน้า (Semiconductor) 
ซึ่งสร้างแสงไฟที่เกือบมีสีเดียว (Monochromatic) สารกึ่งตัวน้าได้ถูกน้ามาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันแล้วถูกผนึกไว้
ในพลาสติกใส ซึ่งตามปกติมีเลนส์เป็นส่วนประกอบร่วม LED หลาย ๆ หน่วยจะถูกน้ามาประกอบเข้าด้วยกัน
เป็นกลุ่ม หรือเรียงเป็นแถว ๆ  เพ่ือใช้เป็นแหล่งก้าเนิดแสงตามขนาดและความเข้มของการส่องสว่างที่ต้องการ 
ด้วยจ้านวนหลอดที่เผื่อขาดเอาไว้ด้วย หลอดไฟชนิดนี ใช้พลังงานจากไฟ DC แรงเคลื่อนต่้า การท้างานจะ
ถูกต้องเพียงใดขึ นอยู่กับความแม่นย้าของการควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า 
LED สีขาว 
 LED ชนิดนี ตรงรอยต่อ (Junction) สารกึ่งตัวน้าซึ่งเปล่งแสง น ้าเงิน/ม่วง ถูกผนึกสนธิเข้ากับสาร
ฟอสเฟอร์ (Phosphor) ซึ่งจะท้าให้ทั งแสงสีน ้าเงินและสีเหลืองย่านกว้าง (Broad Band Yellow) เปล่งแสง
ออกมาพร้อม ๆ กันเกิดเป็นแสงสีเกือบขาว ขณะนี มีความคืบหน้าในการวิจัยในการสนธิเอา LED สีแดงและ
ขาวเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือให้ได้ไฟสีขาวตรงคุณลักษณะของสีที่ก้าหนดโดย  IALA  ทั งนี มีรายงานว่า LED น้ามาใช้
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กับตะเกียงเครื่องหมายทางเรือ บางครั งมีความเข้มสี และระยะทางมากกว่าวิธีการค้านวณที่ IALA แนะน้าไว้
ในขณะนี  ซึ่งในปัจจุบันนี  IALA ก้าลังท้าการศึกษาอยู่  
รูปแบบการใช้งาน :  

x ใช้เป็นตะเกียงติดประกอบทุ่นไฟหรือกับ AtoN ระยะปานกลาง แต่ทว่า LED ส้าหรับตะเกียงระยะไกล 
ก็ได้มีจ้าหน่ายเพ่ิมมากขึ นในท้องตลาด 

x ใช้กับไฟน้า (Range Light) โดยน้าหลาย ๆ หลอด LED มาประกอบเรียงแถวกันเป็นชุด หรือใช้ชนิด
ก้าลังสูงเพียงหลอดเดียว 

x เป็นสัญลักษณ์และสัญญาณโดยน้าเอา LED หลายดวงเรียงกันเป็น อักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ ฯลฯ  
ข้อมูลทางเทคนิค :  

x ก้าลังไฟฟ้า  LED หลอดเดียว : 1 มิลลิวัตต์ ถึงมากกว่า 32 วัตต์, เป็นชุด : 1 ถึง 60 วัตต์หรือสูงกว่า 
x ประสิทธิภาพ  ให้ความสุกสว่างที่มีความสม่้าเสมอ 

x อายุใช้งาน 100,000 ชั่วโมง 
 
 
 
ข้อได้เปรียบ : 

x อายุใช้งานยาวนานมาก (ถ้าก้าลังไฟฟ้าที่จ่ายเข้าได้รับการควบคุมอย่างระมัดระวัง) ท้าให้ราคาตลอด
อายุการใช้งานมีราคาต่้า 

x อายุใช้งานยาวนานมากเสียจนกระทั่งไม่มีความจ้าเป็นต้องมีเครื่องเปลี่ยนหลอด 

x สีแดงและเขียวมีประสิทธิภาพของความสุกสว่างสูง 
x ให้สีของแสงสัญญาณท่ีเข้มข้น ดังนั นจึงไม่มีความจ้าเป็นต้องใช้เลนส์สี 
x มีความทนทานต่อการกระทบกระเทือนเมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟปกติท่ัวไป 

x เวลาตัดต่อไฟ (Switching) เร็วมาก 

x อุณหภูมิการใช้งานค่อนข้างต่้า 
x น้า LED ประกอบเข้าเป็นชุดได้ง่าย 

ข้อเสียเปรียบ : 
x จ้าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน เพ่ือให้บรรลุความต้องการในเรื่องอายุใช้

งานที่ยาวนาน และมีประสิทธิผลสูง 
x โดยทั่วไปแล้วถือว่าค่อนข้างยากในการน้ามาปรับใช้ 
x ประสิทธิภาพของการส่องสว่างลดลงอย่างช้า ๆ ตามอายุใช้งาน 

x LED สีขาวอยู่นอกเหนือข้อก้าหนดใหม่ของ  CIE (2001) เกี่ยวกบัย่าน (สเปกตรัม) สีขาว 

x LED สีขาวให้ประสิทธิผลที่ต่้ามากเมื่อน้ามาใช้ร่วมกับเลนส์สีแดงและเขียว 

x อายุใช้งานหลอดไฟจะลดลงอย่างมากท่ีสุด ถ้าไฟฟ้าที่จ่ายเข้าและอุณหภูมิขาดการควบคุมให้ถูกต้อง 
ความปลอดภัย : 

x ไม่มีอันตรายที่ต้องระวังเป็นพิเศษ 
 

อายุของการใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิขณะใช้งานตรงจุดรอยต่อ (Junction) ของ LED และ
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน 
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การก าจัด : 
x ตรวจสอบกับองค์กรท้องถิ่น และกฎหมายในประเทศที่เก่ียวข้อง 

 
เลเซอร์ 
 เลเซอร์ (Laser) คืออุปกรณ์ที่ใช้สร้างแสง สีเดี่ยว (Monochromatic Light) เป็นเส้นตรงที่มีความ
สม่้าเสมอเป็นเนื อเดียว (Coherent) ในปัจจุบันนี ยังคงไม่มีการประยุกต์ใช้เลเซอร์กับ AtoN แม้ว่าจะมีความ
พยายามมานับทศวรรษแล้วก็ตาม อย่างไรก็ดี การวิจัยยังคงด้าเนินต่อไป เพ่ือวัตถุประสงค์ในการน้ามาใช้ใน
การปรับปรุงไฟ (Light) ที่ใช้กับเส้นทางปลอดภัย (Fairway) ให้มีทัศนวิสัยและการแยกเสี ยว (Secter) ที่มี
ความชัดเจน  
รูปแบบการใช้งาน : 

x เลเซอร์ก้าลังสูงสามารถน้ามาใช้ส่องให้เห็นเป็นแนวแสง ในท้องฟ้าบริเวณท่ีมี ฝุ่น ละอองน ้า ฯลฯ โดย
เปล่งเห็นชัดเป็นล้าเพ่ือใช้เป็นแนวน้า อุปกรณ์ชนิดนี ต้องการก้าลังไฟฟ้าที่มากพอควร (หลายกิโลวัตต์) 

x เลเซอร์ก้าลังต่้าอยู่ระหว่างการทดสอบอยู่ที่หน่วยยามฝั่งแคนาดา (Canadian Coast Guard) โดยใช้
การเล็งตรงไปที่ชาวเรือ เลเซอร์หลากสีได้น้ามาใช้เพ่ือการก้าหนดขอบเขตพื นที่การเดินเรือที่ส้าคัญ 
ทั งนี ล้าแสงเลเซอร์สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางวัน ด้วยระยะทางท่ีน้ามาใช้ประโยชน์ได้ 

ข้อมูลทางเทคนิค : 
x ใช้พลังงานไฟฟ้าปานกลาง (หลายสิบวัตต์) 
x เครื่องฉายแสงเลเซอร์มรีาคาสูง และต้องใช้ระบบควบคุมที่ซับซ้อน 

ข้อดี : 
x ความยาวคลื่นเดียว (Monochromatic) 

x ความตรงของทิศทางสูง 
x แบบเลนส์เรียบง่าย 

ข้อเสีย : 
x เลเซอร์พลังสูงต้องใช้ก้าลังไฟฟ้ามาก 

x ความซับซ้อนของระบบอาจท้าให้เกิดปัญหากับที่ตั งบางแห่ง 
ความปลอดภัย : 

x ภายใต้สภาวะบางอย่าง อาจท้าให้เกิดอันตรายกับสายตา 
x การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ สมาคมการทดสอบและวัสดุอเมริกัน 

(American Society for Testing and Materials : ASTM) 

x ให้เป็นไปในรายละเอียดตามกระบวนการเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน 
 

 
 
 
 
 
 

อ้างอิงถึงบรรณสาร IALA : 
- ค าแนะน าท่ี 1043 เรื่อง แหล่งก าเนิดไฟที่ใช้กับเครื่องหมายทางเรือทัศนะ 
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3.2.1 การวัดแสงส าหรับไฟสัญญาณที่ใช้กับเครื่องหมายทางเรือ 
การวัดแสง 
 ในทางวิทยาศาสตร์ลักษณะนิสัยของแสงตามปกติ มองดูในบริบททั งเป็นการแพร่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
(Electromagnetic) หรือการเคลื่อนที่ของอนุภาค หรือเรียกว่าธรรมชาติแสงในรูป “คู่แฝด คลื่น/อนุภาค” ซึ่ง
ส่วนหลังนั นได้รวมเอาแนวคิดของ “รังสี” (Rays) ของแสงซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแสงและ
เลนส์ หน่วยวัดที่เกี่ยวข้องทางแม่เหล็กไฟฟ้าส้าหรับการประยุกต์ใช้แสงโดยทั่วไปคือ  ความยาวคลื่นเป็น  
“เมตร” (Metres) และก้าลังไฟฟ้าเป็น วัตต์ (Watts)   
 การศึกษาเรื่อง การวัดแสง (Photometry) และการน้าแสงมาประยุกต์ใช้เป็นสัญญาณ มีความจ้าเป็น 
ต้องใช้คู่ขนานไปกับชุดของหน่วย (Unit) ซึ่งได้รับการพัฒนาด้วยการพิจารณาถึงแง่มุมทางสรีรศาสตร์ว่าสายตา
มนุษย์มีการรับรู้ต่อแหล่งก้าเนิดแสงอย่างไร ดังได้แสดงไว้ในตารางที่ 7 
 ความไวต่อย่านสเปกตรัมของสายตามนุษย์ (การตอบสนองต่อแสงสีต่าง ๆ ของดวงตา) ได้รับการ
ประเมินโดยการทดสอบกับคนจ้านวนมาก ผลลัพธ์ที่ได้ถูกน้ามาแสดงเป็นเส้นโค้งมาตรฐานการกระจายของ
ความไวต่อแสงของผู้ตรวจ (Spectral Sensitivity Distribution Curve) ในเวลากลางวัน (Photopic) หรือ 
V(O) และ เวลากลางคืน (Scotopic) V'(O)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 9 -  เส้นโค้งมาตรฐานการกระจายของความไวต่อแสงของผู้ตรวจ (Spectral Sensitivity Distribution  
         Curve) 
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รูปที่ 10 - ย่านสี (Chromaticity Regions) ตามข้อเสนอแนะของ IALA (Recommend) เกี่ยวกับสีไฟ 

(ดูรูปสใีนส่วน ดี ท้ายเล่ม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตมากท่ีสุด (Optimum Boundaries) ตามข้อเสนอแนะ IALA แสดงด้วยเส้นทึบ ส่วนขอบเขต
ชั่วคราว (Temporary Boundaries) แสดงด้วยเส้นประ 
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หน่วยวัด 
 

ค าศัพท ์ ค าอธิบาย หน่วย อักษรย่อ 
ฟลักซ์การส่องสว่าง 
Luminous Flux 

ปริมาณแสงทั งหมดที่เปล่งออกจากแหล่งก้าเนิด ความไว
ในการรับแสงสูงสุดของดวงตามนุษย์อยู่ที่ประมาณ 555 
นาโนเมตร ซึ่งเป็นความยาวคลื่นย่านสีเขียว ที่ความยาว
คลื่นดังกล่าวนี  วัดปริมาณแสงหนึ่งวัตต์ได้ค่าสมมูลเป็น 
680 ลูเมน 

ลูเมน 
Lumens 

lm 

ความเข้มของการส่อง
สว่าง 
Luminous 
Intensity 

คือส่วนหนึ่งของฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) 
ในทิศทางเฉพาะหนึ่ง ๆ แสดงได้ในอีกลักษณะหนึ่งคือ 
ฟลักซ์การส่องสว่างต่อมุมตัน (Luminous Flux per 
Solid Angle) 

แรงเทียน 
Candela 

cd 

ความสว่าง 
Luminance หรือ 
Brilliance 

คือส่วนหนึ่งของฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ที่
เปล่งออกมาในทิศทางเฉพาะหนึ่ง ๆ โดยออกจากพื นที่ผิว
ของวัตถุเปล่งแสงนั น ตัวแปรดังกล่าวนี เป็นพจน์ส้าคัญ
ส้ าห รับ การระบุ ระดั บ ความสุ กสว่ าง  (Brightness 
Impression) ของแหล่งก้าเนิดแสง และวัตถุเปล่งแสง 

แรงเทียนต่อตารางเมตร 
Candela per Square 

Meter 
แรงเทียนต่อตาราง

เซนติเมตร 
Candela per Square 

Centimeter 

cd/m2 

cd/cm2 

แสงสว่าง 
Illuminance 

คือความหนาแน่นของฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous 
Flux) ที่ตกกระทบพื นผิว กล่าวคือเป็นผลลัพธ์ของการหาร
ของฟลักซ์การส่องสว่างด้วยพื นที่ของพื นผิว เมื่อพื นผิวนั น
ได้รับแสงอย่างสม่้าเสมอ 

ลูเมนต่อวัตต ์
Lumens per Watts 

หรือ ลักซ ์
Lux 

lx 

ประสิทธิภาพความ
สว่าง 
Luminous Efficacy 

คืออัตราส่วนระหว่างความสว่างที่เปล่งออกมา (Luminous 
Output) ต่อพลังงานที่ส่งออกมา (Radiometric Output) 
จากแหล่งก้าเนิดแสง หรือคือประสิทธิภาพของการแปลง
ก้าลังไฟฟ้าไปเป็นการแผ่รังสีที่มองเห็นได้ 

ลูเมนต่อวัตต์ ของ
ก้าลังไฟฟ้าท่ีใช้ 

Lumens per Watt of 
Electrical Power 

Consumed 

 

อุณหภูมสิ ี
Colour 
Temperature 

เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับกับอุณหภูมิของวัตถุด้า (Black Body) 
ซึ่งเมื่อวัตถุนี ร้อนขึ น จะมีการทยอยเปลี่ยนสีไปเป็นล้าดับ 
เริ่มจากแดงไปเหลือง และขาว จนถึงน ้าเงินอมขาว (Blue 
White) สีปรากฏของหลอดไฟไส้ทังสเตนมีความคล้ายคลึง
กับวัตถุด้าที่อุณหภูมิเดียวกัน 

เคลวิน 
Kelvin 

K 

ดัชนีการแสดงผลส ี
Colour Rendering 
Index 

คุณลักษณะการให้คุณภาพสีของแสงจากหลอดไฟ ซึ่งเป็น
เหมือนกันหมดตามนิยามส้าหรับหลอดชนิดเผาไส้ 
(Incandescent Lamp) และเท่ากับค่าสูงสุดคือ 100 

 CRI 

 
ตาราง 7 – หน่วยวัดที่เก่ียวกับการวัดแสง 
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ค่าต่ าสุดของแสงสว่าง 
 ในทางฟิสิกส์ค้าว่า ค่าต่้าสุดของแสงสว่าง (Threshold of Illuminance) หมายถึง แสงสว่าง (Illuminance) 
จากแหล่งก้าเนิดไฟเป็นจุด เมื่อพิจารณาเทียบกับ ระดับความสว่าง (Luminance) ฉากหลัง ซึ่งส่งผลต่อการ
ตอบสนองทางทัศนะของลูกตา เมื่อน้ามาประยุกต์ใช้กับสัญญาณทัศนะ ค่าต่้าสุดของแสงสว่าง (E) มีค่าเท่ากับ 
0.2 ไมโครลักซ์ (Plux) ที่ลูกตาของผู้ตรวจ 
 ในกรณีของไฟน้า (Leading Lights) ที่มีระยะจ้ากัดและมีแสงสว่างที่ชายฝั่งในระดับสูง ตัวเลขที่ให้
ข้างบนนั นอาจมีค่าต่้าเกินไป มีข้อเสนอแนะว่า เพ่ือให้การตรวจต้าบลที่สัมพัทธ์ของไฟ (Light) เป็นไปโดยง่าย
และให้ได้ความแม่นย้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากไฟน้า (Leading Light) และ ไฟเสี ยว (Sector Light) 

โดยทั่วไปแล้ว ที่ดวงตาของผู้ตรวจจ้าเป็นต้องได้รับแสงสว่างต่้าสุดเท่ากับ 1 ไมโครลักซ์ (Plux) ซึ่งเงื่อนไขที่
กล่าวนี จะเกิดขึ นที่เขตนอกสุดของช่วงที่ใช้ประโยชน์ได้ ภายใต้ทัศนวิสัยต่้าสุดทางอุตุนิยมวิทยา ในชั่วขณะที่ใช้
ไฟน้านั น 
 ข้อเสนอแนะของ IALA เกี่ยวกับนิยามของ ระยะก้าหนดในเวลากลางวันของไฟสัญญาณ (Nominal 
Daytime Range of Maritime Signal Lights) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ค้าแนะน้าการเดินเรือในเวลากลางวัน 
(พ.ศ.2517) โดยบอกวิธีการออกแบบไฟ AtoN ส้าหรับการใช้ในเวลากลางวัน 
 ส้าหรับไฟที่ใช้กับเครื่องหมายทางเรือลอยน ้า ต้องมีความระมัดระวังในการออกแบบ โดยต้องจัดให้มี
การบานออกของแสงในแนวดิ่งอย่างเพียงพอ เพ่ือด้ารงไว้ซึ่งแสงสว่างน้อยที่สุดที่ไปยังผู้ตรวจ ไม่ว่าตัวเครื่อง
หมายนั นจะโคลงเคลงไปมาอย่างไร 
 
ความเข้มของการส่องสว่าง 
 ความเข้มของการส่องสว่าง (Luminous Intensity) ของไฟที่ใช้ในการเดินเรือเป็นสัดส่วนตรงกับ 
ความสว่าง (Luminance) ของแหล่งก้าเนิดไฟนั น ขนาดของแหล่งก้าเนิดไฟเป็นสัดส่วนผกผันกับความสว่าง 
(Luminance) และเป็นสัดส่วนตรงกับการบานออกของแสงจากระบบเลนส์นั น 
 แรงเทียน (Candela : cd) เป็นหน่วยใช้ส้าหรับวัดปริมาณความเข้มของการส่องสว่างของไฟที่ใช้กับ
เครื่องหมายทางเรือ 
 
กฎก าลังสองผกผัน 
 แสงที่เปล่งออกจากแหล่งก้าเนิดจะแพร่ออกไปในทุกทิศทาง ส้าหรับแหล่งก้าเนิดที่เป็นจุดอาจ
จินตนาการได้ว่าหน้าของคลื่นแสงมีลักษณะต่อเนื่องซ้อนออกไปเป็นชั น ๆ ของผิวทรงกลม ดังที่แสดงให้เห็นใน
รูปที่ 11 ยิ่งแสงเดินทางห่างออกไปจากแหล่งก้าเนิดมากเท่าใด พื นที่ของผิวทรงกลมก็ใหญ่ขึ นเท่านั น ในขณะที่
แสงสว่างก็ลดลงไปเป็นล้าดับ เนื่องจากแสงสว่างวัดในหน่วยลูเมนต่อตารางเมตร และพื นที่ผิวทรงกลมเพ่ิมขึ น
เป็นสัดส่วนตรงกับก้าลังสองของรัศมี ดังนั นแสงสว่าง (Illuminance) จึงลดลงเป็นสัดส่วนตรงกับก้าลังสอง
ของระยะทางจากแหล่งก้าเนิด การลดลงของแสงสว่างตามระยะทางนี เรียกว่า กฎก้าลังสองผกผัน (Inverse 
Square Law) 
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รูปที่ 11-  แสดงแนวความคิดของกฎก าลังสองผกผัน (Inverse Square Law) 
 

กฎของอัลลาร์ด 
 แสงสว่างของแหล่งก้าเนิดที่ตกมาถึงดวงตาผู้ตรวจ เป็นตัวชี ว่าแสงนั นถูกมองเห็นอย่างไร 
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี  คือ แสงสว่างที่มาถึงตาผู้ตรวจ ความเข้มของการส่องสว่าง (Luminious Intensity) ของ
แหล่งก้าเนิดแสง ระยะทางถึงผู้ตรวจ และการส่งผ่านแสงในบรรยากาศ (Atmospheric Transmissivity)  
ทั งหมดท่ีกล่าวมีความสัมพันธ์กันด้วย  กฎของอัลลาร์ด (Allard’s Law) คือ 
 
                                                   E =  
 
 
เมื่อ :   E  =  แสงสว่างที่ตาผู้ตรวจเป็น ลูเมนต่อตารางเมตร (lm/m2) 
                     I   =  ความเข้มของแหล่งก้าเนิดแสงที่มีผล 
                    T   =  การส่งผ่านแสงในบรรยากาศ (Atmospheric Transmissivity)   
                    d   =  ระยะทางระหว่างแหล่งก้าเนิดแสงและผู้ตรวจ 
 
 
 
 
 

กฎของอัลลาร์ด (Allard’s Law) น้ามาประยุกต์ใช้เพียงเมื่อ ความสว่าง (Luminance) ของฉากหลังมีค่า
น้อยเม่ือเปรียบกับค่าเฉลี่ย แสงสว่าง (Illuminance) ของแสง 
 
 
 
 
 
 

I × T d 

 d 2 

เนื่องจาก T วัดเป็นหน่วยต่อระยะทางเป็นไมล์ทะเล ดังนั้นตัวยกก าลัง d ต้องมีหน่วยเป็นไมล์ทะเลด้วย
เช่นกัน ส่วนตัวหาร d มีหน่วยเป็นเมตร 

อ้างถึงบรรณสาร IALA : 
- ข้อเสนอแนะที่ E – 200 – 2 ไฟสัญญาณที่ใช้ในทะเล – ภาคที่ 2 – การค านวณ นิยาม และ 

หมายเหตุเกี่ยวกับ ระยะเห็นได้ไกลของแสงไฟ (Luminous Range) 

แหล่งก้าเนิดแสง 
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การวัดสีของแสง 
 วิธีการวัดสีของแสง (Colorimetric Measurement of Lights)  ได้อธิบายไว้ในบรรณสาร No 15.2 
(1986) ของ CIE ว่าด้วย รงคศาสตร์ (Colorimetry)  ทั งนี มีอุปกรณ์หลักสองแบบที่ใช้ในการวัดสี แบบแรกคือ 
เครื่องวัดสี (Colorimeter) แบบที่สองคือ เครื่องวัดสเปกตรัม (Spectroradiometer)  
เครื่องวัดสี (Colorimeter) ตามปกติประกอบไปด้วยสามหน่วยรับแสง (Photoreceptors) แต่ละหน่วยประกอบ
เข้ากับแผ่นกรองแสง (Coloured Filter) แต่ละแผ่นกรองแสงมีความสอดคล้องตรงกันกับการสนองตอบของสาม
หน่วยรับแสง (สี) ในลูกตามนุษย์ กล่าวคือ แดง เขียว และน ้าเงิน ซึ่งอุปกรณ์ที่ว่านี มีชื่อเรียกว่า เครื่องวัด ‘สามสี’ 
(Tristimulus  Colorimeters) เครื่องวัดสีให้ค่าออกมาเป็นสามผลลัพธ์ โดยแต่ละค่าส้าหรับแต่ละแผ่นกรอง
แสงของหน่วยรับแสง ซึ่งต่างสมนัยกันกับฟังก์ชัน X, Y และ Z ของลูกตาผู้ตรวจ 
เครื่องวัดสเปกตรัม (Spectroradiometer) ประกอบด้วย เครื่องแยกสี (Monochromator) และ เครื่องรับ
แสง (photoreceptor) เครื่องแยกสีท้าการแยกแสงออกเป็นสีตามความยาวคลื่น (ท้านองเดียวกับการใช้
ปริซึมท้าสีรุ้ง) ซึ่งตามปกติแล้วเป็นไปตามจังหวะการหมุนของช่องให้แสงผ่าน เครื่องรับแสงซึ่งอยู่หลังช่องให้
แสงผ่านจะวัดความแตกต่างในแต่ละส่วนของสเปกตรัมไปพร้อม ๆ กันกับที่เครื่องแยกสีก้าลังหมุน ผลลัพธ์ที่ได้
ออกมาคืออนุกรมของค่าที่อ่านได้ออกมาเป็นกราฟของ ก้าลัง (Power) เทียบกับ ความยาวคลื่น (Wavelength)  
จากนั นน้าผลที่ได้ออกมานี ไปเทียบน ้าหนักในฟังก์ชันของ X, Y และ Z ของลูกตาผู้ตรวจ ซึ่งจะให้สารสนเทศ
ของสีออกมาในท้ายที่สุด 
เครื่องแยกแยกสีเป็นล าดับ  (Stepping Monochrometer) ที่อธิบายมาก่อนหน้านี นั นนับเป็นแบบการท้างานที่
ค่อนข้างช้า และไม่เหมาะส้าหรับการน้ามาวัด ไฟวับ (Flashing Light) อีกทางหนึ่ง เครื่องวัด ‘สามสี’ (Tristimulus  
Colorimeters) สามารถใช้วัดแสงได้เร็วกว่า โดยได้มีการประดิษฐ์ เครื่องวัดสเปกตรัม (Spectraradiometer) 
แบบใหม่ที่เรียกว่า เครื่องวัดสเปกตรัมแบบเรียงแถว (Array-based Spectraradiometer) ขึ นมาใช้ เครื่อง
ชนิดนี  แทนที่จะมีเครื่องรับแสง (photoreceptor) หนึ่งชุดกับ เครื่องแยกสี (Monochromator) หมุน กลับ
ตรึงให้เครื่องแยกสีอยู่นิ่งกับที่ และส่งผลลัพธ์ของค่าที่วัดได้ตรงไปยังแถวของ อุปกรณ์ถ่ายเทประจุ (Charge 
Couple Devices : CCD) อุปกรณ์ที่ว่านี มีขีดความสามารถในการวัดที่สูงกว่า เครื่องแยกแยกสีเป็นล้าดับ  
(Stepping Monochrometer) 
  การพัฒนาเรื่องการแยกสีเมื่อเร็ว ๆ นี  ส่งผลให้มีการประดิษฐ์กล้องดิจิทัลขึ น ทั งนี อุปกรณ์ที่เรียกว่า 
เครื่องวัดภาพ (Imaging Photometer) ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่ากล้องดิจิทัลที่ได้รับการปรับแต่ง ซึ่งบางแบบ
มี แผ่นกรองสามสี (Tristimulus Filter) เป็นองค์ประกอบ อุปกรณ์นี มีขีดความสามารถในการวัดภาพรวม
ทั งหมด (Whole Scene) อย่างรวดเร็ว จึงมีประโยชน์ส้าหรับการใช้งานนอกห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม 
ความแม่นย้า (Accuracy) ของอุปกรณ์ท่ีมีราคาถูก ยังเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณา 

กล่าวโดยสรุป :  
x เครื่องวัดสามสี (Tristimulus  Colorimeters) มีความไว อย่างไรก็ตามรุ่นที่มีราคาถูก มีความคลาด

เคลื่อนเกิดขึ นเมื่อน้าไปวัดแหล่งก้าเนิดแสงสเปกตรัมแคบ เช่น LED 

x เครื่องแยกแยกสีเป็นล้าดับ  (Stepping Monochrometer) มีราคาแพง ช้า แต่ความแม่นย้าสูง 
x เครื่องวัดสเปกตรัมแบบเรียงแถว (Array-based Spectraradiometer) ราคาค่อนข้างถูก ท้างานเร็ว 

แต่มีความคลาดเคลื่อนเมื่อวัดแสงที่มาแบบประปราย 

x เครื่องวัดภาพ (Imaging Photometer) มีราคาแพง และไม่มีความแม่นย้ามากนัก แต่สามารถบันทึก
ภาพรวม (Whole Scene) ไม่ใช่เฉพาะแสงใดแสงหนึ่งเท่านั น 
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ผลลัพธ์ข้อมูลที่ได้จากการวัดสี โดยปกติแสดงในรูปของ แผนผังสี (Chromaticity Chart) พัฒนาโดย CIE 
ในป ีพ.ศ.2474 (CIE 1931)  ค่า X, Y และ Z ได้ทอนลงเหลือเป็นสองค่าของ x, y ดังแสดงในรูปที่ 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 - แผนผังสี (Chromatic Chart) ตาม CIE 1931 (ดูรูปสีในส่วน ดี ท้ายเล่ม) 
 

 
3.2.2 จังหวะและลักษณะไฟ 

IALA ได้จัดท้าข้อเสนอแนะ (Recommendation) เกี่ยวกับลักษณะไฟที่ใช้กับเครื่องหมายทางเรือ 
ตารางที่ 8 ได้จ้าแนกประเภท และคุณลักษณะเฉพาะของไฟที่ใช้กับเครื่องหมายทางเรือที่ใช้เอาไว้เป็นแนวทาง 

 
 
 
 
 

ลักษณะของจังหวะไฟจัดท้าไว้ให้ในตารางที่ 9 
 
 
 
 

 

อ้างถึงบรรณสาร IALA : 
- ข้อเสนอแนะของ IALA ที่ E – 110 เรื่อง ลักษณะของจังหวะไฟที่ใช้กับเครื่องหมายทางเรือ 
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เครื่องหมาย ลักษณะไฟ ข้อสังเกตและค าแนะน าเพิ่มเติม 
ทางข้าง 
Lateral 

ใช้ ไฟจังหวะใด ๆ 12 แต่ทว่าไฟวับหมู่ผสมแบบ     
(2 +1) ควรน ามาใช้เพียงเฉพาะกับเครื่องหมายทาง
ข้างพิเศษ (Modified Lateral) ท่ีใช้หมายระบุร่อง
น้ าท่ีควรใช้เท่าน้ัน 

ใช้เพียงสีแดงและเขียวเท่าน้ัน 

ทางข้างพิเศษ 
Modified Lateral 

ไฟวับหมู่ผสมแบบ (2 + 1) ซ่ึงมีคาบเวลาไม่เกินกว่า 
16 วินาที 

คาบเวลาของไฟมืดถัดจากไฟวับเดี่ยวไม่ควรน้อยกว่าสาม
เท่าของคาบเวลาของไฟมืดท่ีถัดจากไฟวับหมู่สองวับ 

จตุรทิศ 
Cardinal 

 ใช้เพียงสีขาวเท่าน้ัน 

จตุรทิศเหนือ 
North Cardinal 

(ก) ไฟวับเร็วมากอย่างต่อเนื่อง 
(ข) ไฟวับเร็วอย่างต่อเนื่อง 

 

จตุรทิศตะวันออก 
East Cardinal 

(ก) ไฟวับเร็วมากเป็นหมู ่3 วับ ทุก 5 วินาที 
(ข) ไฟวับเร็วเป็นหมู่ 3 วับ ทุก 10 วินาที 

 

จตุรทิศใต้ 
South Cardinal 

(ก) ไฟวับเร็วมากเป็นหมู่ 6 วับ ตามด้วยไฟ
วับยาวท่ีมีคาบเวลาไม่น้อยกว่า 2 วินาที 
ทุก 10 วินาที 

(ข) ไฟวับเร็วเป็นหมู่ 6 วับ ตามด้วยไฟวับ
ยาวท่ีมีคาบเวลาไม่น้อยกว่า 2 วินาที ทุก 
15 วินาที 

คาบเวลาของไฟมืดก่อนหน้าไฟวับยาว ควรเท่ากับ
คาบเวลาของไฟมืดระหว่างไฟวับท่ีมีอัตรากระพริบสูง
มาก 
คาบเวลาของไฟวับยาวไม่ควรมากกว่าคาบเวลาของไฟมืด
ท่ีเกิดถัดจากไฟวับยาว 
คาบเวลาของไฟมืดก่อนหน้าไฟวับยาวควรเท่ากับ
คาบเวลาของไฟมืดระหว่างไฟมืดท่ีมีอัตรากระพริบสูง 
คาบเวลาของไฟวับยาวไม่ควรมากกว่าคาบเวลาของไฟมืด
ท่ีเกิดถัดจากไฟวับยาว 

จตุรทิศตะวันตก 
West Cardinal 

(ก) ไฟวับเร็วมากเป็นหมู่ 9 วับ ทุก 10 วินาที 
(ข) ไฟวับเร็วเป็นหมู่ 9 วับ ทุก 15 วินาที 

 

สิ่งอันตรายโดด
เดี่ยว 

ISOLATED 
DANGER 

(ก) ไฟวับเป็นหมู่ 2 วับ ทุก 5 วินาที 
(ข) ไฟวับเป็นหมู่ 2 วับ ทุก 15 วินาที 

ใช้ไฟสีขาวเท่าน้ัน 
คาบเวลาของไฟวับรวมกับคาบเวลาไฟมืดในหมู่ ไม่ควร
น้อยกว่า 1 วินาทีและไม่ควรมากกว่า 1.5 วินาที หรือ 
คาบเวลาของไฟวับรวมกับคาบเวลาของไฟมืดในหมู่ไม่
ควรน้อยกว่า 2 วินาที และไม่มากกว่า 3 วินาที 

ท่ีปลอดภัย 
SAFE WATER 

(ก) ไฟวับยาว 1 วับ ทุก 10 วินาที 
(ข) ไฟช่วงเท่า 
(ค) ไฟวาบเด่ียว 
(ง) ไฟรหัสมอร์สอักษร “A”  

ใช้ไฟสีขาวเท่าน้ัน 
 

พิเศษ 
Special 

(ก) ไฟวาบเป็นหมู่ 
(ข) ไฟวับเด่ียว แต่ห้ามใช้ไฟวับยาวทุก 10 

วินาที 
(ค) ไฟวับเป็นหมู่ 4, 5 หรือ กรณีพิเศษ 6 วับ 
(ง) ไฟวับหมู่ผสม 
(จ) ไฟรหัสมอร์ส แต่ห้ามใช้อักษร “A” หรือ 

“U”13 

ใช้ไฟสีเหลืองเท่าน้ัน 
ไฟวับเป็นหมู่ 5 วับ อัตราการกระพริบ 30 ครั้งต่อนาที 
ทุก 20 วินาที ก าหนดให้น าไปใช้กับ ระบบทุ่นเก็บข้อมูล
สมุทรศาสตร์ (Ocean Data Acquisition Systems : 
ODAS) 
 

  
ตารางที่ 9 –  ลักษณะไฟตามระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือของ IALA  

 
12 ไฟนิ่งดวงเดียวจะไม่น ามาใช้กับเครื่องหมายภายในกรอบข้อก าหนดระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือของ IALA เนื่องจากอาจไม่สามารถรับรู้ได้ว่า
เป็นไฟเครื่องหมายทางเรือ 
13 ไฟรหัสมอร์สสีขาวอักษร “U” ตัวเดียวก าหนดให้น ามาใช้กับสิ่งปลูกสร้างในทะเล  
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คาบเวลาสูงสุดของลักษณะไฟ 
ประเภทของลักษณะไฟ คาบเวลาสูงสุด (วินาที) 

ไฟช่วงเท่า (Isophase light) 12 
ไฟวาบเดี่ยว (Single – occulting light) 15 
ไฟวับเดี่ยว (Single – flashing light) 15 
ไฟวับเป็นหมู่เร็วมาก (Group very quick light) 15 
ไฟวาบเป็นหมู่ คาบมืดสองครั้ง (Group – occulting light 
of two eclipses) 

20 

ไฟวาบยาว (Long – flashing light) 20 
ไฟวับ เป็นหมู่  สองวับ  (Group – flashing light of two 
flashes) 

20 

ไฟวับเร็วเป็นหมู่ (Group – quick light) 20 
ไฟวาบเป็นหมู่  คาบมืดสามครั้งหรือมากกว่า (Group – 
occulting light of three or more eclipses) 

30 

ไฟวับเป็นหมู่ สามวับหรือมากกว่า (Group – flashing light 
of three or more flashes)  

30 

ไฟวับเป็นหมู่ผสม (Composite group flashing light) 30 
ไฟรหัสมอร์ส (Morse code light) 30 

 
ตารางที่ 10 – คาบเวลาสูงสุดส าหรับการก าหนดจังหวะลักษณะไฟเครื่องหมายทางเรือ 

 
 

 
 
เวลาการเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ 
 ไฟเครื่องหมายทางเรือมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือใช้งานเวลากลางคืน แต่ทว่าก็มีบทบาทส าคัญในเวลา
กลางวันด้วยเช่นกัน  ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เป็นตัวก าหนดช่วงเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนดัง
แสดงให้เห็นในตาราง 

ปรากฏการณ์ สภาวะ แสงสว่าง (ลักซ์) ข้อสังเกต 
ดวงอาทิตย์ขึ้น/ตก ขอบบนของดวงอาทิตย์สัมผสัขอบฟ้า 600  
สนธยา (Civil Twilight) 
เริ่ม/สิ้นสุด 

จุดศูนย์กลางดวงอาทิตย์อยู่ต่ ากว่า
ขอบฟ้าหก (6) องศา 

6 มองเห็นวัตถุขนาดใหญ่ แต่ไม่อาจ
แยกแยะรายละเอียด มองเห็นดาว
ฤกษ์ที่สุกสว่างที่สุดและดาวเคราะห์ 
ขอบฟ้าคมชัด 

สนธยา (Nautical Twilight) 
เริ่ม/สิ้นสุด 

จุดศูนย์กลางดวงอาทิตย์อยู่ต่ ากว่า
ขอบฟ้าสิบสอง (12) องศา 

0.06 มืดมองเห็นวัตถุได้ราง ๆ โดยปกติ
มองไม่เห็นขอบฟ้า 

สนธยา (Nautical Twilight) 
เริ่ม/สิ้นสุด 

จุดศูนย์กลางดวงอาทิตย์อยู่ต่ ากว่า
ขอบฟ้าสิบแปด (18) องศา 

0.006 มีเพียงแสงจากดวงดาวต่าง ๆ และ
แสงเรืองรองตามธรรมชาติในท้องฟ้า 

 
ตารางที่ 11 – เวลาเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ 

 

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ข้อเสนอแนะที่ E – 110 เรื่องคาบเวลาสูงสุดส าหรับการก าหนดจังหวะลักษณะไฟเครื่องหมายทางเรือ 
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สวิตช์เปิด/สวิตช์ปิด ระดับไฟ 
 ส าหรับไฟเครื่องหมายทางเรือซึ่งท างานเฉพาะเวลากลางคืนนั้น ควรตั้งให้มีการเปิดสวิตช์ไฟ AtoN 
เมื่อสภาวะแสงสว่างโดยรอบในขณะนั้นไม่อ านวยให้สามารถเดินเรือได้อย่างปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม 
และควรปิดสวิทซ์เม่ือแสงสว่างอ านวยให้เดินเรือได้อย่างปลอดภัย เช่น กรณีมีเมฆปกคลุมเต็มท้องฟ้า เป็นต้น 
 
 
 
 
การใช้งานในเวลากลางคืน 
ระยะก าหนดในการเห็นแสงไฟและก าลังส่องสว่างของไฟ 
 ตารางที่ 12 ตัดตอนมาจากข้อเสนอแนะของ IALA เกี่ยวกับบันทึกของ ก าลังส่องสว่าง (Luminous 
Intensity) และ ระยะเห็นไฟ รวมทั้งการแปลงไปมาระหว่าง ระยะก าหนดในการเห็นไฟ (Nominal Range) 
และ ก าลังส่องสว่างของไฟ (Luminous Intensity) 
 
ระยะก าหนดในการเห็นไฟ 

Nominal Range 
ไมล์ทะเล (Nautical Miles) 

ก าลังส่องสว่างของไฟ 
Luminous Intensity  
 แรงเทียน (Candela) 

ระยะก าหนดในการเห็นไฟ 
Nominal Range 

ไมล์ทะเล (Nautical Miles) 

ก าลังส่องสว่างของไฟ 
Luminous Intensity  
แรงเทียน (Candela) 

1 0.9 12 3600 
1.5 2.4 13 5700 
2 5 14 8900 

2.5 9 15 14000 
3 15 16 21000 

3.5 24 17 32000 
4 36 18 49000 

4.5 53 19 73000 
5 77 20 110000 
6 150 21 160000 
7 270 22 240000 
8 480 23 360000 
9 820 24 520000 
10 1400 25 770000 
11 2200 26 1100000 

 
ตารางที่ 12 – ตารางแปลงค่าของ IALA ส าหรับก าลังส่องสว่างของไฟและระยะก าหนดในการเห็นไฟเมื่อ  
                  ตรวจในเวลากลางคืน 
 
 
 
 

 

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ค าแนะน าที่ 1038 เรื่อง ระดับแสงสว่างแวดล้อม ที่ควรเปิด/ปิดสวิตช์ไฟเครื่องหมายทางเรือ 

ตารางข้างต้นนี้อยู่บนสมมุติฐานที่ว่า ค่าการส่งผ่านของแสงในบรรยากาศ (Atmospheric Transmissivity) 
หรือ T = 0.74 และค่าต่ าสุดของแสงสว่าง (Threshold of Illumination) เท่ากับ 0.2 ไมโครลักซ์ (P lux) 
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แสงสว่างฉากหลัง 
 ระยะก าหนดในการเห็นไฟ (Nominal Range) เวลากลางคืน ได้มาจากการค านวณที่ปราศจากการ
ชดเชยแสงเรืองรองจากฉากหลัง แสงสว่างที่มากเกินไปจากฉากหลัง เช่น ไฟถนน ป้ายนีออน ฯลฯ เหล่านี้ 
บ่อยครั้งที่ท าให้ไฟจากเครื่องหมายทางเรือมีประสิทธิผลน้อย ในบางกรณีถึงกับหายไปกับฉากหลังโดยสิ้นเชิง 
เมื่อเกิดปัญหาที่กล่าวนี้ อาจแก้ไขได้โดยวิธีการต่าง ๆ คือ เพ่ิมก าลังส่องสว่างให้มากขึ้น โดยเปลี่ยนสีไฟ หรือ 
โดยการเปลี่ยนจังหวะไฟ 
 
แสงแยงตา 
 แสงจ้า (Glare) อาจเกิดขึ้นได้จากแสงที่มาจากฝั่ง เช่น จากไฟหน้ารถยนต์ หรือจากยานพาหนะอ่ืน ๆ 
ที่ก าลังใช้ไฟฉายใหญ่ส่องกวาดไปมา ไฟจากเครื่องหมายทางเรือเองก็อาจเป็นสาเหตุของแสงจ้า ถ้ามีความ
สว่างมากเกินไปส าหรับการมองเห็นในระยะใกล้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ระนาบโฟกัสของไฟและตาผู้ตรวจ
อยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้สามารถเกิดขึ้นกับกรณีของสองสถานีของแนวน า (Leading Lines) 
ส าหรับกรณีของไฟเครื่องหมายทางเรือโดยทั่วไปแล้ว ค่าที่ยอมรับได้ส าหรับ แสงสว่าง (Illuminance) ที่ลูกตา
ของผู้ตรวจได้รับจากไฟ ควรเป็นดังนี้ : 

x ไม่ควรเกินกว่า 0.1 ลักซ์ (lux) 
x ควรลดลงเหลือ 0.01 ลักซ์ ถ้าฉากหลังมืดมาก 

  
  
 
 
 
 ในสถานการณ์ท่ีแสงจ้าก่อให้เกิดปัญหา วิธีการต่าง ๆ ที่กล่าวนี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่า อาจน ามาใช้
แก้ไขท าให้เกิดผลเป็นที่น่าพอใจ กล่าว คือ : 

x ขยับระนาบโฟกัสไฟขึ้น เพ่ือให้ชาวเรือใช้แสงจาง ๆ หรือใช้ส่วนของแสงที่มีความแรงลดลงจากการ
กระจายของไฟในแนวดิ่ง 

x ลดแสงสว่างจากแหล่งก าเนิดไฟ 
x ลดขนาดของเลนส์ลง 
x ท าหน้ากากเลนส์ ตัวอย่างเช่น การครอบด้วยตะแกรงโลหะ 
x กั้นเสี้ยวของไฟที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ 
x ใช้ไฟก าลังส่องสว่างต่ าหนึ่งหรือสองดวงแทนที่จะใช้ไฟก าลังส่องสว่างสูงเพียงดวงเดียว 
ทั้งนี้ไม่ว่าจะน าเอาวิธีการใดมาใช้งานก็ตาม สิ่งจ าเป็นต้องท าคือการวัดหรือค านวณก าลังส่องสว่าง 

(Intensity) และการกระจายแสงของไฟที่ท าการปรับปรุง หรือระบบของไฟนั้น 
 
ก าลังส่องสว่างที่สูญไป 
 อุปกรณ์ไฟบางชนิดต้องได้รับการป้องกันโดยการติดตั้งลงในตัวเรือนตะเกียง (Lantern)  เว้นเสียแต่ว่า
ในทางปฏิบัติแล้วสามารถที่จะวัด ความเข้มของการส่องสว่าง (Luminous Intensity) จากไฟที่ประกอบแล้ว
เสร็จในตะเกียง  ในทางปฏิบัติตามปกติจะใช้วิธีการก าหนดแฟกเตอร์การลดลงของความเข้มของการส่องสว่าง

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ข้อเสนอแนะที่ E – 112 ส าหรับไฟน า (Leading Lights) (excel program) 
- ค าแนะน าท่ี 1023 ส าหรับการออกแบบแนวน า (Leading Lines) 
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ให้กับอุปกรณ์ไฟ เพ่ือให้ทราบการสูญเสียคุณภาพการของสะท้อน และการสูญเสียการส่งผ่านของแสงเมื่อผ่าน
ครอบตะเกียง โดยทั่วไปแล้วเรียกค่าดังกล่าวนี้ว่า แฟกเตอร์การสูญเสียผ่านเครื่องครอบ (Glazing Loss 
Factor) 
 กรอบหรือสันนูนตามแนวนอนของเลนส์อาจลดทอนก าลังส่องสว่างของไฟลงในบางแบริง การติดตั้ง
โดยเลือกเลนส์ที่ไม่มีลักษณะดังกล่าวจะช่วยลดปัญหานี้ได้ในระดับหนึ่ง  ระนาบของโฟกัสไฟควรอยู่ใน
ต าแหน่งห่างออกมาจากสันนูนตามแนวนอนของเลนส์หรือจุดตัดของกรอบ 
 IALA มีข้อเสนอแนะว่า ในกรณีที่ขาดสารสนเทศที่ชัดเจน ให้ใช้ค่าแฟกเตอร์การสูญเสียผ่าน เครื่อง
ครอบ (Glazing Loss Factor) เท่ากับ 0.85 ส าหรับสภาพเลนส์ที่ใสสะอาด 
 
 
 
ปัจจัยสภาวะการใช้งาน 
 ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ ความเข้มของการส่องสว่าง (Luminous Intensity) มีแนวโน้มลดทอน
ลงตามช่วงเวลาการปรนนิบัติบ ารุงแต่ละครั้ง มีปัจจัยหลายประการที่ท าให้มีการลดทอนลงดังกล่าว คือ : 

x สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา (อาจเป็นเพียงชั่วคราว) 
x ความสกปรกและเกลือที่สะสม (ลดลงได้โดยก าหนดแผนการท าความสะอาดระบบเลนส์และ

ส่วนประกอบ) 
x การเสื่อมสภาพตามระยะเวลาของแหล่งก าเนิดแสงตามช่วงเวลาการปรนนิบัติบ ารุงแต่ละครั้ง 

เป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่จะระบุปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนไดอ้ย่างง่าย ๆ  การประเมิน
ที่เหมาะสมถึงผลกระทบต่าง ๆ น่าจะกระท าได้เพียงด้วยวิธีการตรวจวัด ณ ที่ตั้งตามช่วงระยะเวลาที่สม่ าเสมอ 
อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะให้ได้ค่าตัวเลขใกล้เคียงความเป็นจริงเก่ียวกับสมรรถนะของไฟภายใต้สภาวะปฏิบัติการ
ตามปกติ การวัดความเข้มของการส่องสว่าง (Luminous Intensity) ในห้องปฏิบัติการ หรือด้วยวิธีการวัด
ระยะแสง (Photometric Range)  อาจให้ค่าคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริง จึงเป็นการเหมาะสมกว่าที่จะ
น าเอาปัจจัยสภาวะการใช้งานจริง (Service Conditions Factor) มาใช้ในการวัดความเข้มของการส่องสว่าง 

 
ปฏิบัติการในเวลากลางวัน 
 หน่วยงานหลายแห่งได้สร้าง แนวน า (Leading Lines) ที่ติดไฟเวลากลางวัน เพ่ือใช้บริเวณท่าเรือหลัก
และเส้นทางน้ า โดยมีวัตถุประสงค์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิผลได้เท่าเทียมหรือมากกว่าการใช้แผงเครื่องหมาย
กลางวัน (Dayboards) 
ระยะก าหนดในการเห็นแสงไฟเวลากลางวันและความเข้มของการส่องสว่าง 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 13 และตารางที่ 13 ตัดตอนมาจากข้อเสนอแนะที่ E 200 – 2 เรื่องสัญญาณไฟที่ใช้ในทะเล 
ตอนที่ 2 – การค านวณ นิยาม และข้อก าหนด ระยะเห็นได้ไกลของแสงไฟ (Luminous Range) และให้การ
แปลงระหว่างระยะก าหนดในการเห็นแสงไฟเวลากลางวันและความเข้มของการส่องสว่าง  

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ข้อเสนอแนะที่ E  200 – 0 เรื่องไฟสัญญาณใช้ในทะเล ตอนที่ 0 (โอ) – กล่าวโดยทั่วไป 

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ข้อเสนอแนะที่ E 200 – 2 เรื่องสัญญาณไฟใช้ในทะเล ตอนที่ 2 – การค านวณ นิยาม และ 

ข้อก าหนด ระยะเห็นได้ไกลของแสงไฟ (Luminous Range) 
- ข้อเสนอแนะที่ E – 111 เรื่องสัญญาณจราจรในท่า 



เครื่องหมายทางเรือ หน้า 68 คู่มือเครื่องหมายทางเรือ                                                                                                               
 

 

 
 

รูปที่ 13 - ไดอะแกรมระยะเห็นได้ไกลของไฟ (Luminous Range) ในเวลากลางวัน 
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ความเข้มของการส่องสว่าง 
Luminous Intensity 

ระยะก าหนดในการเห็นแสงไฟ 
Nominal Range (ปัดเศษ) 

ระยะเห็นได้ไกลของไฟ 
Luminous Range 

ระยะก าหนดในการเห็นแสงไฟ 
Nominal Range (ปัดเศษ) 

กิโลแรงเทียน   
Kilocandelas (103cd) 

 

ไมล์ทะเล 
Nautical Miles (M) 

เมกาแรงเทียน 
Megacandelas (106cd) 

ไมล์ทะเล 
Nautical Miles (M) 

1 – 12.0 1 1.02 – 1.82 7 
12.1 – 45.3 2 1.83 – 3.16 8 
45.4 - 119 3 3.17 – 5.32 9 
120 - 267 4 5.33 – 8.78 10 
268 - 538 5 8.79 – 14.2 11 
539 - 1010 6 14.3 – 22.6 12 

  22.7 – 35.6 13 
  35.7 – 55.5 14 
  55.6 – 85.6 15 
  85.7 - 130 16 
  131 - 198 17 
  199 - 299 18 
  300 - 449 19 
  450 - 669 20 
  670 - 993 21 
  994 - 1460 22 

 
     ตารางที่ 13 – IALA ตารางแปลงค่าระหว่าง ความเข้มของการส่องสว่าง (Luminous Intensity)  
                        และ ระยะก าหนดในการเห็นแสงไฟ (Nominal Range) ในเวลากลางวัน 
 
ไดอะแกรมระยะก าหนดในการเห็นแสงไฟ ในเวลากลางวัน 
 ไดอะแกรม ระยะก าหนดในการเห็นแสงไฟ (Luminous Range) ดังแสดงในรูปที่ 12 ช่วยให้นักเดินเรือ
สามารถน ามาใช้ประเมินระยะทางที่จะเห็นไฟได้ในเวลากลางวัน ตามสภาวะทางอุตุนิยมวิทยาที่เป็นอยู่ และ
ภายใต้สภาพระดับแสงในท้องฟ้าในขณะนั้น (ดูตารางที่ 13) 
 

สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ความสว่าง 
Luminance (cd/m2) 

ต้องการแสงสว่าง (Et in 10-3 lx) 
Required Illuminance 

ฟ้ามืดครึม้มาก เมฆปกคลุมเต็มทอ้งฟ้า 100 0.013 
ฟ้ามืดครึม้ เมฆปกคลุมเกือบเตม็ทอ้งฟ้า 200 0.024 
เมฆปกคลุมท้องฟ้าตามปกต ิ 1 000 0.107 
ฟ้าสว่างไสวมีเมฆ หรือฟ้าโปร่งใส ทิศทางห่างออกไป
จากดวงอาทิตย ์

5 000 0.506 

เมฆสว่าง หรือฟ้าใสในทิศทางใกลก้ับดวงอาทิตย์ 10 000 1 
เมฆสว่างมาก 20 000 1.98 
เมฆมีแสงจ้า 50 000 4.91 
 

ตารางที่ 14  - ความต้องการแสงสว่างตามการผันแปรของสภาวะทางอุตุนิยมวิทยา 
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 กราฟเขียนขึ้นส าหรับท้องฟ้าที่มี ความสว่าง (Luminance) เท่ากับ 10,000 cd/m2 ส าหรับค่าความ
สว่างอ่ืน ๆ ของท้องฟ้า ให้หาจากสเกล abscissae (ตามแนวนอน) โดยใช้ระยะทางระหว่าง ความสว่าง 
(Luminance) 10,000 cd/m2 และค่าทีต่้องการพิจารณาจาก สเกลช่วย (Auxiliary Scale) 
ตัวอย่าง 
 สมมุติว่าต้องการค านวณหาค่า ระยะเห็นได้ไกลของไฟ (Luminous Range) ที่ความเข้มของการส่อง
สว่าง (Luminous Intensity) เท่ากับ 2,000,000 ก าลังเทียน (cd) ทัศนวิสัยอุตุนิยมวิทยา (Meteorological 
Visibility) เท่ากับ 2 ไมล์ทะเล เมื่อท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมตามปกติ (ความสว่าง 1,000 cd/m2) 
 จากรูปที่ 13 ใช้ปากคีบวัดระยะทาง A บน สเกลช่วย (Auxiliary Scale) ซึ่งอยู่ระหว่างค่า 10,000 cd 
และ 1,000 cd  ถ่ายระยะที่ว่านี้ไปยังสเกล แกนนอน (abscissae) จากขีดแบ่งที่สมนัยกับค่า 2,000,000 cd 
(2 × 106) บนสเกล ความเข้มของการส่องสว่าง (Luminous Intensity) จากด้านขวา ลากเส้นดิ่งฉากข้ึนไปตัด
กับสเกล ระยะก าหนดในการเห็นแสงไฟ (Nominal Range) ได้ค่ามากกว่า 12 ไมล์ทะเลเล็กน้อย จากจุดนี้
ลากเส้นขนานกับ แกนตั้ง (ordinate) ไปจนตัดกับเส้นโค้งทัศวิสัย 2 ไมล์ทะเล จากจุดตัดลากเส้นขนานกับ
แกนนอนไปทางซ้ายจนตัดกับแกน ระยะเห็นได้ไกลของไฟ (Luminous Range) ได้ค่าโดยประมาณ 4 ไมล์
ทะเล 
 
เครื่องหมายกลางวัน 
 ขนาดของ เครื่องหมายกลางวัน (Daymarks หรือ Dayboards) ควรค านวณให้มีขนาดพอเหมาะ 
เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดจากระยะมองเห็นที่ใช้ประโยชน์ได้ และตามสภาวะทัศนวิสัยต่ าสุด เครื่องหมาย
กลางวันที่ใช้กับ แนวน า (Leading Lines) โดยรูปแบบแล้วเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ติดตั้งลักษณะด้านยาวอยู่ใน
แนวดิ่ง โดยปกติแล้วอัตราส่วนของสี่เหลี่ยมนี้เท่ากับ 2 : 1 (สูง = 2 × กว้าง)  
 รูปแบบระยะการใช้งานของ เครื่องหมายกลางวัน (Daymarks) ภายใต้สภาวะทัศนวิสัยต่าง ๆ แสดง
ให้เห็นในตารางที่ 15 

ระยะใช้งานของเคร่ืองหมายกลางวัน (ไมล์ทะเล) 
ทัศนวิสัยต่ าสุด 

(ไมล์ทะเล) 
ความสูงเคร่ืองหมาย (เมตร) /อัตราส่วน h = 2w (สูง = 2 × กว้าง) 

1.8 2.4 3.7 4.9 7.3 
1 0.5 0.7 0.9 1.0 1.1 
2 0.6 0.9 1.2 1.4 1.5 
3 0.6 1.1 1.5 1.9 2.1 
4 0.7 1.3 1.8 2.3 2.7 
5 0.8 1.5 2.1 2.7 3.3 
6 0.8 1.6 2.3 2.9 3.6 
7 0.9 1.7 2.4 3.3 4.0 
8 0.9 1.7 2.6 3.5 4.2 
9 0.9 1.9 2.8 3.8 4.5 
10 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

 
ตารางที่ 15 – รูปแบบระยะการใช้งานของเครื่องหมายกลางวัน 

 ค าแนะน าเกี่ยวกับผลกระทบจากไฟฉากหลัง และสภาวะทางอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับความเข้มของไฟ
อันพึงประสงค์ส าหรับระยะจ าเพาะหนึ่ง ๆ แสดงไว้ในตารางที่ 16 
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3.2.5 เครื่องหมายทางเรืออยู่ประจ าที่  
 พจนานุกรมศัพท์เครื่องหมายทางเรือของ IALA นิยามว่า กระโจม (Beacon) หมายถึง “เครื่องหมาย
ทางเรือที่สร้างไว้ประจ าที่” โดยสังเกตรู้ได้จาก รูปทรง สี รูปแบบ เครื่องหมายยอด หรือลักษณะไฟ หรือสิ่งต่าง ๆ 
ที่กล่าวนี้รวมกัน  ในขณะที่นิยามว่าด้วยหน้าที่ได้รวมเอา ประภาคาร (Lighthouses) และเครื่องหมายทางเรือ
อ่ืนที่อยู่ประจ าที่ไว้เข้าด้วยกัน ศัพท์ค าว่า ประภาคาร และ กระโจม ได้น ามาใช้มากกว่าในกรณเีฉพาะเจาะจง 
เมื่อต้องการแสดงถึงความส าคัญและขนาด 
 
ประภาคาร (Lighthouse) โดยทั่วไปแล้วพิจารณาว่าหมายถึง โครงสร้างขนาดใหญ่เด่นชัด (ที่หมายทัศนะ)  
อยู่บนแผ่นดิน อยู่ใกล้ชายฝั่ง หรืออยู่ในน้ า โดย : 

x ท าหน้าที ่เครื่องหมายกลางวัน (Daymark) 

x โดยทั่วไปใช้ท าหน้าที่เป็นแท่นส าหรับติดตั้งไฟเครื่องหมายทางเรือระยะไกล 
 เครื่องหมายทางเรืออ่ืน ๆ อาทิเช่น สัญญาณเสียง และ เครื่องหมายทางเรือวิทยุ (Radio Aids to Navigation) 
อาจติดตั้งอยู่บน หรือใกล้ประภาคาร ทั้งนี้ประภาคารอาจมีเจ้าหน้าที่ประจ า หรือเป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งกรณีแรกนั้น
เริ่มลดลงเป็นล าดับ ชนิดที่เป็นระบบอัตโนมัติมักมีการเฝ้าตรวจจากระยะไกล และในบางกรณีก็สามารถควบคุมได้
จากระยะไกล 
 
กระโจม (Beacon) คุณลักษณะทางทัศนะของกระโจมบ่อยครั้งที่ได้ก าหนดโดย เครื่องหมายกลางวัน (Daymarks) 
เครื่องหมายยอดทุ่น (Topmarks) และ ตัวเลข โดยทั่วไปแล้วกรณีที่มีการติดตั้งไฟสัญญาณ ระยะที่เห็นไฟจะต่ ากว่า
ของประภาคาร ส าหรับร่องน้ าเดินเรือ อาจใช้กระโจมแบบเสา (Pile) แทนทุ่นก ากับร่องน้ า13 

  
วัตถุประสงค์ของประภาคารและกระโจม 
ประภาคารและกระโจมอาจน ามาใช้ท าหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า เพ่ือการเดินเรือ ดังนี้ : 

x หมายต าบลที่เข้าสู่ฝั่ง 
x หมายสิ่งกีดขวางหรืออันตราย 

x แสดงขอบเขตทางข้างของร่องน้ า หรือช่องเดินเรือ 

x แสดงจุดเลี้ยว หรือทางแยกของช่องเดินเรือ 

x หมายทางเข้าของ แผนแบ่งแนวจราจร (Traffic Separation Scheme : TSS)  

x วางตัวเป็น แนวน า (Leading Line) 

x หมายพื้นที่ใด ๆ 

x ให้จุดอ้างอิงส าหรับนักเดินเรือเพ่ือใช้ในการแบริง หรือ หาเส้นต าบลที่ (Line of Position : LOP) 
 
 
 
 
 
 

 

13 ในสถานการณ์ที่ว่านี้ โดยทั่วไปแล้วกระโจมจะแสดงตนดว้ยสีและเครื่องหมายยอด ตามข้อก าหนดระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือของ IALA 
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ประภาคารยังใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืนอีก ดังนี้ : 
x เป็นฐานติดตั้งอุปกรณ์ ระบบแสดงตนอัตโนมัติ (AIS) กระโจมตอบเรดาร์ (Racon) ระบบวิทยุเดินเรือ 

(Radio Navigation System) สถานีอ้างอิงส าหรับระบบหาต าบลที่ด้วยดาวเทียม (DGNSS) 

x การเฝ้าตรวจชายฝั่ง หรือสถานีหน่วยยามฝั่ง 
x เป็นสถานีให้การบริการจราจรทางน้ า (Vessel Traffic Service : VTS) 

x เป็นสถานีเก็บข้อมูล อุตุนิยมวิทยา และสมุทรศาสตร์ 
x ที่รับรองนักทอ่งเที่ยว 

 
3.2.6 เครื่องหมายทางเรือลอยน  า 
 เครื่องหมายทางเรือลอยน้ าน ามาใช้ด้วยวัตถุประสงค์ท านองเดียวกันกับ กระโจม หรือประภาคาร 
อย่างไรก็ดี เครื่องหมายทางเรือชนิดนี้น ามาใช้ในบริเวณดังต่อไปนี้ : 

x สถานที่ซึ่งการใช้เครื่องหมายทางเรือชนิดประจ าที่ ไม่อาจเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเนื่องจาก ความลึกน้ า 
ลักษณะพ้ืนท้องทะเล หรือค่าก่อสร้าง 

x ที่อันตรายซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา (เช่น สันทราย เรือจมที่เคลื่อนไปมา เป็นต้น) 
x เครื่องหมายมีความเสี่ยงสูงจากการเสียหายหรือสูญหายเนื่องจาก น้ าแข็งไหลผ่าน หรือถูกเรือชน  

ท าให้การซ่อมบ ารุงท าไดย้าก หรือต้องละทิ้งไป 

x สถานที่นั้นต้องการเครื่องหมายทางเรือหมายไว้เพียงชั่วคราว 
 
ทุ่น (Buoys) ได้รับการนิยามว่าคือ เครื่องหมายทางเรือลอยน้ าขนาดเล็ก (Minor Floating Aids) ซึ่งตามปกติ
มักติดไฟ หรืออาจไม่ติดไฟก็ได้ เครื่องหมายทางเรือชนิดนี้มีก าหนดเฉพาะอย่างครอบคลุมครบถ้วนไว้ใน  
บรรณสารระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือของ IALA (IALA Maritime Buoyage System) โดยมีลักษณะ
โครงสร้างทรงถังกลม ที่มเีส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 1 ถึง 3 เมตร และอาจมีสัญญาณเสียงติดตั้งไว้ 
 นอกเหนือไปจากนั้น เนื่องจากข้อจ ากัดของโครงสร้าง อาจมีการประยุกต์ใช้สิ่งเหล่านี้ คือ : 

x มีการติดตั้งไฟ ซึ่งตามปกติใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ หรือแบตเตอรี่แห้ง อย่างไรก็ตามยังคงมี
ทุ่นเครื่องหมายที่ใช้ไฟจากก๊าซอยู่บ้าง 

x เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องพลังงานส าหรับทุ่นที่ติดตั้งไฟ โดยปกติระยะเห็นของไฟจ ากัดอยู่ที่ 2 ถึง 5 ไมล์
ทะเล แม้ว่าการประยุกต์ใช้ในบางกรณีอาจมีระยะไกลกว่านี้มาก 

x มีข้อจ ากัดในการใช้งานอ่ืนเพิ่มเติมกับทุ่นเนื่องจากมีพลังงานจ ากัด แต่นอกเหนือจากไฟแล้วในบางครั้ง
อาจมีการติดตั้ง กระโจมตอบเรดาร์ (Racon) และ ระบบแสดงตนอัตโนมัติ (AIS) เพ่ิมเข้าไปด้วย 

x มีการใช้ สัญญาณหมอก (Fog Signal) ควบคุมด้วยไฟฟ้าในบางประเทศ 
 

เรือทุ่นไฟ เรือไฟ และทุ่นเครื่องหมายทางเรือขนาดใหญ่ เรือทุ่นไฟ (Light Vessels) เรือไฟ (Lightships) 
และ ทุ่นเครื่องหมายทางเรือขนาดใหญ่ (Large Navigational Buoys : LNB หรือ LANBY) เหล่านี้ได้รับการ
นิยามว่าเป็น เครื่องหมายทางเรือลอยน้ าขนาดใหญ่ (Major Floating Aids) นอกเหนือจากการติดตั้งไฟแล้ว 
อาจมีการติดตั้งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่าไว้ด้วย อาทิ กระโจมตอบเรดาร์ (RACON) ระบบแสดง
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ตนอัตโนมัติ (AIS AtoN) สัญญาณเสียง และในบางกรณี ติดตั้งกระโจมวิทยุ (Radio Beacon) ไว้ด้วย ส าหรับ
เรือทุ่นไฟอาจติดไฟสีขาวดวงหนึ่งไว้ด้วยเพื่อแสดงการทอดสมอของเรือ 
เครื่องหมายทางเรือแบบที่กล่าวมาข้างต้น : 

x โดยทั่วไปมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสูง 
x น าไปใช้กับเฉพาะกับบริเวณต าบลที่วิกฤต 

x ไม่ครอบคลุมโดยข้อก าหนดใน ระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือของ IALA  
 เรือทุ่นไฟ (Light Vessel) บางล ายังคงมีคนประจ าเรืออยู่ ในปัจจุบัน แต่ทว่ามีแนวโน้มในการใช้ระบบ
อัตโนมัติมาแทนที่ โดยการเฝ้าตรวจและควบคุมจากระยะไกล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14 - ตัวอย่างเครื่องหมายทางเรือลอยน ้า (ดูรูปสีในส่วน ด ีท้ายเล่ม) 

อ้างถึงบรรณสาร IALA : 
- ข้อเสนอแนะที่ O – 104 เรื่อง “ ‘นอกสถานี’ (Off Station) สัญญาณส้าหรับเครื่องหมายทาง

เรือลอยน ้าขนาดใหญ่” 

ทุ่นวัสดุสังเคราะห์ – ภาพอนุเคราะห์โดย  
China Maritime Safety Administration 

ทุน่น ้าแข็ง – ภาพอนุเคราะห์โดย Cybernetica  AS 

ทุ่นเครื่องหมายทางเรือขนาดใหญ ่(LANBY) – 

ภาพอนุเคราะห์โดย Commissioners of Irish Light 

ทุ่นขอน (Spar Buoys)  – ภาพอนุเคราะห ์

โดย Zeni Lite Buoy Co 
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ระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือ 
 ระบบทุ่น เครื่องหมายทางเรือของ IALA (IALA Maritime Buoyage System : MBS) นับเป็น
คุณูปการที่ทรงคุณค่าของ IALA ในการสนับสนุนเพ่ิมพูนความปลอดภัยในการเดินเรือ ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2519 มี
มากกว่า 30 ระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก ซึ่งต่างมีกฎเกณฑ์ในการใช้ที่แตกต่างกัน ในปี 
พ.ศ.2523 หน่วยงานประภาคาร 50 ประเทศ และ 9 องค์การระหว่างประเทศได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม ซึ่ง
น าไปสู่กฎเกณฑ์ระบบเดียวที่น ามาใช้ร่วมกัน ในปี พ.ศ.2553 ได้มีการทบทวน MBS สาระส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงคือ มีการเพ่ิมเติม ทุ่นหมายเรืออับปางฉุกเฉิน (Emergency Wreck Marking Buoys) และ 
เครื่องหมายประจ าที่ (Fixed Mark) เข้ามาในระบบ ดังนั้นชื่อของบรรณสารนี้จึงเปลี่ยนใหม่เป็น ระบบทุ่น
เครื่องหมายทางเรือและเครื่องหมายทางเรืออ่ืน ๆ ของ IALA (IALA Maritime Buoyage System and 
other Aids to Navigation) แต่ยังคงใช้อักษรย่อว่า MBS 
 MBS ใช้ เครื่องหมายทางเรือ 7 แบบ ซึ่งอาจน ามาใช้ร่วมกันได้ นักเดินเรือสามารถแยกแยะ
เครื่องหมายทางเรือเหล่านี้ได้จากคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายทางเรือ ประกอบด้วย : 

x เครื่องหมายทางข้าง 14 (Lateral Marks) 

x เครื่องหมายจตุรทิศ (Cardinal Marks) 

x เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว (Isolated Danger Marks) 

x เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัย (Safe Water Marks) 

x เครื่องหมายพิเศษ (Special Marks) 

x ทุ่นหมายเรืออับปางฉุกเฉิน (Emergency Wreck Marking Buoy) 

x เครื่องหมายอ่ืน ๆ (Other Marks) 
หลักการทั่วไปและกฎต่าง ๆ ของระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือของ IALA ดูได้จาก ผนวก ดี (Annex D) 
 
ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นข้อพิจารณาเพ่ิมเติมเม่ือน า MBS มาใช้ 
 
เครื่องหมายจตุรทิศ 
 ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 3.2.4 เกี่ยวกับ MBS เป็นสิ่งส าคัญมากที่ต้องพิจารณาถึงความสับสนที่เป็นไป
ได้ว่าอาจเกิดขึ้น เมื่อน าเครื่องหมายจตุรทิศจ านวนมากมาใช้งานบริเวณใกล้เคียงกัน ดังนั้นหน่วยงานที่
รับผิดชอบพึงระมัดระวังในการน ามาใช้ เมื่อพิจารณาแผนการติดตั้ง AtoN ในภาพรวมของพ้ืนที่เฉพาะหนึ่ง ๆ 
 ในพ้ืนที่บริเวณท่ีมี พิสัยน้ า (Tidal Range) สูง การทาสีเครื่องหมายเพ่ือการพิสูจน์ทราบ ควรอยู่เหนือ
ระดับน้ าขึ้นสูงสุดทางดาราศาสตร์ (Highest Astronomical Tide : HAT) 
 
เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว 
 การแผ่ขยายออกของที่อันตรายมักไม่มีความสม่ าเสมอ ดังนั้นจึงควรใช้แผนที่เดินเรือในการตรวจสอบ
เพ่ือยืนยันขอบเขตของอันตรายดังกล่าวนี้  
 เมื่อมีการวางแผนในภาพรวมส าหรับ AtoN ทั้งหมด หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรให้มีความแน่ใจว่าได้ใช้
เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว ในการหมายเพียงกับที่อันตรายซึ่งสามารถใช้เดินเรือได้โดยรอบเท่านั้น 
 
 

14 ทุ่นเครื่องหมายทางข้างมีการวางที่แตกต่างกันระหว่าง ภูมิภาค A (Region A) และ ภูมิภาค B (Region B) 
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เครื่องหมายพิเศษ 
 แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วเครื่องหมายพิเศษไม่ได้มีขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับการหมายร่องน้ าหรือสิ่งกีดขวาง โดย
น่าจะน ามาใช้บริเวณที่มีความจ าเป็นเฉพาะเพ่ือเป็นการแนะน า หรือในสถานที่การใช้เครื่องหมายแบบอ่ืน ๆ 
ไม่มีความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น การก าหนดเส้นทางในร่องน้ า อาทิ หมายเส้นทางปลอดภัยส าหรับเรือกินน้ า
ลึกในร่องน้ าทีห่มายโดยเครื่องหมายทางข้าง หรือแนวร่องน้ าเฉพาะส าหรับเรือเล็ก 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบพึงระลึกไว้เสมอว่า เมื่อมีการน าเอาเครื่องหมายพิเศษมาใช้โดยมีวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกันในบริเวณใกล้เคียงกัน อาจเป็นการยากส าหรับนักเดินเรือในการแยกแยะความหมายของแต่ละ
เครื่องหมาย ในสถานการณ์ที่ว่านี้ควรพิจารณาใช้เครื่องหมายแบบอ่ืนจะเป็นการเหมาะสมกว่า ควรมีการ
พิจารณาน าเอา ภาพสัญลักษณ์ (Pictograms) มาใช้ร่วมกับเครื่องหมายพิเศษด้วยเช่นกัน 
 
ทุ่นหมายเรืออับปางฉุกเฉิน 
 ทุ่นหมายเรืออับปางฉุกเฉิน (Emergency Wreck Marking Buoy : EWMB) น ามาใช้เพ่ือตอบสนอง
อย่างทันทีในการหมายที่อันตรายใหม่เช่นเรืออับปาง ดังนั้นทุ่นจึงควรอยู่ประจ าสถานีเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง
จนกว่าหน่วยงานผู้รับผิดชอบจะมีความพึงพอใจว่า สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับอันตรายใหม่นี้ได้รับการเผยแพร่
อย่างเพียงพอ หรือที่อันตรายนั้นถูกขจัดออกไปแล้ว ถ้าคาดหมายว่าที่อันตรายนั้นยังคงอยู่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ควรหมายไว้ด้วยเครื่องหมายที่เหมาะสมตามปกติ 
 EWMB ที่น าไปวางควรมีขนาดที่สามารถช่วยอ านวยให้พิสูจน์ทราบได้ในทุกสภาวะทะเล เมื่อมีการ
ตัดสินใจว่าจะใช้ EWMB แล้วควรมีการด าเนินการโดยพลัน ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ได้ด้วยการให้เรือวางทุ่นบรรทุกทุ่น
ดังกล่าวนี้ไว้พร้อมเสมอเพ่ือการปฏิบัติการโดยทันที และควรพิจารณาด้วยว่าทุ่นขนาดเล็กนั้น บางโอกาสอาจ
น ามาใช้งานได้อย่างรวดเร็วกว่า แต่ถ้ามีความจ าเป็นแล้วควรวางทดแทนภายหลังด้วยทุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่า 
 
 
 
 
 
 IALA ได้จัดท าและรวบรวม ข้อเสนอแนะ (Recommendation) และ ค าแนะน า (Guideline) เพ่ือ
น ามาใช้หมายพื้นที่จ าเป็นในการเดินเรือเฉพาะ ซึ่งน ามาใช้กับสิ่งปลูกสร้างหลายชนิด อาทิ ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
แท่นขุดเจาะนอกฝั่ง และฐานผลิตพลังงาน 
 
เกณฑ์สมรรถนะส าหรับเครื่องหมายทางเรือลอยน  า 
 ความพร้อมใช้งาน (Availability) ได้รับการนิยามว่าหมายถึงความเป็นไปได้ที่เครื่องหมายทางเรือ 
หรือระบบเครื่องหมายทางเรือ ตามที่ก าหนดไว้โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่เฉพาะ 
ณ เวลาใด ๆ ที่เลือกสุ่มตามต้องการ โดยแสดงในรูปของค่าร้อยละของเวลารวมที่เครื่องหมายทางเรือ หรือ
ระบบเครื่องหมายทางเรือ ควรจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจเฉพาะที่ได้รับมอบหมายนั้น15 

 

 

 

15 น ามาจากค าแนะน าของ IALA เรื่อง ความพร้อมใช้งาน (Availability) และ ความเช่ือถือได้ (Reliability) ของเครื่องหมายทางเรือ ทฤษฎี และ
ตัวอย่าง (บรรณาธิกรครั้งที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2547)  

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือ (Maritime Buoyage System) (พร้อมด้วยค้าแนะน้าต่าง ๆ) 
- ค้าแนะน้าที่ 1046 เรื่อง แผนตอบสนองส้าหรับการหมายเรืออับปางใหม่ 
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 ความพร้อมใช้งานของเครื่องหมายทางเรือลอยน้ าคือมาตรการหลักของสมรรถนะที่ก าหนดโดย IALA 
เป้าหมายของความพร้อมใช้งานที่เสนอแนะ แสดงในตารางที่ 17  
 

ลักษณะของเครื่องหมาย เป้าหมายความพร้อมใช้งาน 
เครื่องหมายทางเรือลอยน้ าซึ่งพิจารณาว่าใช้เป็นหลักช่วย
ในการเดินเรืออย่างมีนัยส าคัญ 

ระดับ 1 อย่างน้อย 99.8 % 

เครื่องหมายทางเรือลอยน้ าซึ่งพิจารณาว่าใช้ช่วยในการ
เดินเรืออย่างมีนัยส าคัญ 

ระดับ 2 อย่างน้อย 99 % 

เครื่องหมายทางเรือลอยน้ าซึ่งพิจารณาว่ามีนัยส าคัญที่ใช้
ช่วยในการเดินเรือค่อนข้างน้อยกว่า ระดับ 1 และ ระดับ 2  

ระดับ 3 อย่างน้อย 97 % 

ตารางที่ 17 – เป้าหมายความพร้อมใช้งาน 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
ข้อพิจารณาทางเทคนิคส าหรับเครื่องหมายทางเรือ 
 มีข้อพิจารณาทางเทคนิคหลายประการที่ควรน ามารวมเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ ราคา ปัจจัยการออกแบบ 
ต าบลที่ และ การหมาย (Marking)  
ราคา 
 ราคาของการติดตั้งเครื่องหมายทางเรือลอยน้ าไว้ ณ ต าบลที่หนึ่ง ๆ โดยทั่วไปแล้วมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
เครื่องหมายชนิดติดตั้งประจ าที่  ความต่างของราคานี้เพ่ิมข้ึนตามความลึกของน้ า และความแรงลม และคลื่น 
 ในทางกลับกันค่าบ ารุงรักษาเครื่องหมายทางเรือลอยน้ านั้นค่อนข้างสูง เมื่อคิดสัมพัทธ์กับเงินลงทุน
ขั้นต้น ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงควรพิจารณาวิเคราะห์ลดค่าใช้จ่ายผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น 
การออกแบบใหม่ ใช้วัสดุอ่ืนเป็นทางเลือก ว่าจ้างเอกชนจัดท าขึ้น (สัญญาซื้อ/จ้าง) แก้ไขปรับปรุงวิธีการซ่อม
บ ารุง โดยทัว่ไปแล้ว ที่กล่าวมาท้ังหมดนี้ เพ่ือขยายช่วงระยะเวลาการซ่อมบ ารุงแต่ละวงรอบให้นานออกไป 
 เมื่อหน่วยงานมีการน าเครื่องหมายทางเรือลอยน้ าจ านวนมากมาใช้งาน อาจมีความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติในการจัดหาเรือใช้งานด้านทุ่นเครื่องหมายทางเรือโดยเฉพาะขึ้นมาใช้ เรือนี้มีอุปกรณ์เฉพาะทางที่ช่วย
ลดเวลาในการสับเปลี่ยนทุ่น และช่วยปรับปรุงให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดีขึ้น 
 
 
 
 

 เป้าหมายความพร้อมใช้งานที่ก้าหนดให้แก่เครื่องหมายทางเรือลอยน ้า มีความสอดคล้องกับระบบ
ทุ่นเครื่องหมายทางเรือของ IALA และควรน้าไปประยุกต์ใช้กับเครื่องหมายยอดด้วยเช่นกัน 

อ้างถึงบรรณสารการเดินเรือ : 
- ข้อเสนอแนะที่ O – 130 เรื่อง เป้าหมายในการจัดอันดับและความพร้อมใช้งานส้าหรับเครื่องหมาย

ทางเรือระยะใกล้ 
- ค้าแนะน้าท่ี 1035 เรื่อง ความพร้อมใช้งานและความเชื่อถือได้ของเครื่องหมายทางเรือ 

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ค้าแนะน้าที่ 1047 เรื่อง เปรียบเทียบราคาในการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับทุ่น 
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การออกแบบเครื่องหมายลอยน  า 
 กระบวนการออกแบบทุ่นเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการเฉพาะนับเป็นกิจพิเศษ ซึ่งเกี่ยวข้องแต่ไม่
จ ากัดเฉพาะ กับสิ่งต่อไปนี้ 

x การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของการน ามาใช้งานตามภารกิจ 

x การก าหนดอุปกรณ์ การใช้พลังงาน และแหล่งพลังงาน 

x การก าหนดแบบและขีดความสามารถของเรือที่จะน ามาใช้ปฏิบัติการกับทุ่น 

x การเลือกแบบที่ได้สัดส่วนพอเหมาะระหว่างทุ่นและอุปกรณ์โยงยึด (โซ่ สเกล ตุ้มน้ าหนัก) 
x การสนธิอุปกรณ์เข้ากับส่วนจ่ายพลังงาน 

x การก าหนดเทคนิคในการวางและเก็บทุ่น 

x การป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้เกิดความเสียหาย 

x จัดให้มีขีดความสามารถในการแก้ไขข้อผิดพลาดได้โดยไม่จ าเป็นต้องยกทุ่นขึ้นจากน้ า 
x หาการตอบสนองของทุ่นที่มีต่อสภาวะ คลื่น ลม และกระแสน้ า ณ ที่ติดตั้ง 
x ออกแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การออกแบบอุปกรณ์ทอด  
 ระบบ ทอด (Mooring) ส าหรับเครื่องหมายทางเรือลอยน้ า คือการรวมองค์ประกอบทั้งหมดเข้า
ด้วยกันเพ่ือให้เครื่องหมายนั้นอยู่ในพ้ืนที่ก าหนด องค์ประกอบเหล่านี้ต้องมีความทนทานต่อแรงจาก ลม คลื่น 
และกระแสน้ า ที่กระท าต่อเครื่องหมายทางเรือลอยน้ านั้น รวมทั้งแรงฉุดจากจากสายทอด (Mooring Line) 
วิธีการหาแรงที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น อยู่ในบรรณสารค าแนะน าที่ 1006 ของ IALA เรื่อง การออกแบบเครื่อง
ทอดส าหรับเครื่องหมายทางเรือลอยน้ า 
 
 

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือ (พร้อมค้าแนะน้า) 
- ค้าแนะน้าที่ 1006 เรื่อง ทุ่นพลาสติก 
- ค้าแนะน้าที่ 1011 เรื่อง วิธีการมาตรฐานส้าหรับการก้าหนดและค้านวณภารกรรมบรรทุกของ

เครื่องหมายทางเรือ 
- ค้าแนะน้าที่ 1036 เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของวิศวกรรมเครื่องหมายทางเรือ 
- ค้าแนะน้าที่ 1037 เรื่อง การรวมรวมข้อมูลส้าหรับการค้านวณสมรรถนะเครื่องหมายทางเรือ 
- ค้าแนะน้าที่ 1040 เรื่อง การซ่อมบ้ารุงทุ่น และโครงสร้างเครื่องหมายทางเรือขนาดเล็ก 
- ค้าแนะน้าที่ 1042 เรื่อง แหล่งพลังงาน และการเก็บพลังงานที่ใช้กับเครื่องหมายทางเรือ 
- ค้าแนะน้าที่ 1043 เรื่อง แหล่งก้าเนิดแสงไฟที่ใช้กับเครื่องหมายทางเรือทัศนะ 
- ค้าแนะน้าที่ 1094 เรื่อง เครื่องหมายกลางวัน 
- ค้าแนะน้าที่ 1099 เรื่อง การออกแบบทาง อุทกสถิต (Hydrostatic) ของทุ่น 
- ข้อเสนอแนะที่ E – 106 เรื่อง การใช้วัตถุสะท้อนแสงกับเครื่องหมายทางเรือ ตามระบบทุ่น

เครื่องหมายทางเรือของ IALA 
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ข้อสมมุตพ้ืินฐานในการจัดท ามีดังนี้ : 
x สายทอดที่โยงยึดติดกับทุ่นด้วยตุ้มน้ าหนักถ่วง โดยปกตินอนราบกับพื้นท้องทะเล 

x แกนของทุ่นอยู่ในแนวดิ่ง ในสภาวะคลื่นลมตามปกติที่สุด  
x อัตราส่วนของแรงเค้น (Stress) ที่ท าให้ระบบทอด (Mooring System) แตกหัก ต่อแรงเค้นจากการ

ค านวณมีค่าไม่น้อยกว่า 5 ภายใต้สภาวะคลื่นและลมที่เลวร้ายที่สุด 

x ก าลังลอยส ารองของทุ่นที่ติดตั้งอุปกรณ์ครบถ้วน ต้องมากกว่าแรงกระท าร่วมกันของกระแสน้ าและ
ลม ภายใต้สภาวะเลวร้ายที่สุด 

 
ค่าความยาวน้อยสุดโดยประมาณของโซ่สายทอดเป็นไปตามสูตรต่อไปนี้ 

x Lmin = 3H  ส าหรับความลึกน้อยกว่า 50 เมตร 
x Lmin = 2H  ส าหรับความลึกมากกว่า 50 เมตร 
x Lmin = 7H  ส าหรับการทอดในน้ าตื้นบริเวณคลื่นหัวแตก 

 
L = ความยาวสายทอด (เมตร) 
H = ความลึกน้ า16 (เมตร) 

 
รัศมีวงแกว่ง 
 รายละเอียดส าหรับการค านวณวงแกว่งและการออกแบบส าหรับใช้กับต าบลที่เฉพาะเพ่ือการทอดทุ่น
อยู่ในค าแนะน าที ่1066 เรื่อง การออกแบบส าหรับการทอดเครื่องหมายทางเรือลอยน้ า 

 
 
 

 
 

 ต าบลท่ีของเครื่องหมายทางเรือลอยน  า 
 ต าบลที่ของเครื่องหมายทางเรือลอยน้ าในแผนที่เดินเรือคือต าบลที่ก าหนด (หรือจริง) ของตุ้มถ่วงหรือ
สมอ เครื่องหมายทางเรือลอยน้ าโดยทั่วไปนั้น มีแนวโน้มที่ ตุ้มถ่วง/สมอ จะเคลื่อนออกจากสถานีที่ก าหนด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เกิดพายุ หรือเกิดจากการทอด ตุ้มถ่วง/สมอ ไม่ตรงต าบลที่ก าหนด 
 การหาต าบลที่ในการทอด ตุ้มถ่วง/สมอ ด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมนั้น ใช้การท าแบริงเข็มไขว้ หรือการวัด
มุมแนวนอนจากที่หมายชายฝั่ง แล้วน ามาพล็อตลงแผนที่ แต่เมื่ออยู่ไกลมากจนไม่เห็นชายฝั่ง จะใช้การหา
ต าบลที่ด้วย วิทยุเดินเรือ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ซึ่งยังคงมีบางหน่วยงานใช้วิธีการที่กล่าวนี้อยู่ แต่ทว่า
ในปัจจุบันนี้การใช้ DGPS ในการหาต าบลที่เป็นวิธีที่เพ่ิมความนิยมมากข้ึน ประโยชน์ที่ได้จากการใช้วิธีที่กล่าว
หลังสุดนี้ คือ สะดวก แม่นย า และท าซ้ า ณ ที่เดิมได้เสมอ เรือวางทุ่นที่ใช้ DGPS โดยทั่วไปแล้วสามารถน าเรือ
เข้าทอด ณ ต าบลที่ก าหนดในขณะปลด ตุ้มถ่วง/สมอ ได้ด้วยความเที่ยงตรงถึง 10 เมตร 
 
 
 

16 นิยามว่าเป็นความลึกน้ ามากที่สุด ซึ่งไดจ้ากการรวมเอาระดับน้ าขึ้นสูงสุดและครึ่งหนึ่งของสูงคลื่นมากที่สุดของสถานที่นั้น ๆ เข้าด้วยกัน 

อ้างถึงบรรณสาร IALA : 
- ข้อเสนอแนะที่ E – 107 เรื่อง การทอดเครื่องหมายทางเรือลอยน ้า 
- ค้าแนะน้าที่ 1066 เรื่อง การออกแบบส้าหรับการทอดเครื่องหมายทางเรือลอยน ้า 
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 ถ้าปล่อยให้ ตุ้มถ่วง/สมอ ตกลงน้ าอย่างอิสระในขณะทอด ต าบลที่สุดท้ายที่จะวางตัวบนพื้นท้องทะเล
ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ คือ กระแสน้ า ความลึกน้ า รูปทรงของ ตุ้มถ่วง/สมอ และลักษณะธรรมชาติพ้ืนท้องทะเล 
การควบคุมให้ ตุ้มถ่วง/สมอ อยู่ในต าแหน่งดีที่สุดตามที่ก าหนด จะช่วยให้ต าบลที่ของทุ่นมีความแม่นย าขึ้น 
 
การหมายทุ่นและเครื่องหมายยอด 
 
การหมายทุ่น 
 เครื่องหมายทางเรือลอยน้ าบ่อยครั้งที่หมายไว้ด้วย ชื่อ อักษรย่อชื่อ ตัวอักษร หรือหมายเลข 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า หมายที่ปรากฏอยู่จริงบนตัวเครื่องหมายตรงกันกับที่ระบุไว้ใน
ท าเนียบไฟ และแผนที่เดินเรือ  
 
เครื่องหมายยอด 
 แบบ สี และการวางตัวของเครื่องหมายยอดบนทุ่น ได้แสดงไว้ในบรรณสาร ระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือ
ของ IALA (IALA Maritime Buoyage System)   
 เครื่องหมายยอดอาจเป็นได้ทั้ง ทรงกรวย ทรงกระบอก ทรงกลม หรือเครื่องหมายกากบาท 
 
เครื่องหมายยอดทรงกรวย 
 ใช้กับเครื่องหมายทางข้าง (Lateral) และ เครื่องหมายจตุรทิศ (Cardinal) 

x ความสูงแนวดิ่งจากฐานถึงยอดควรเป็น 90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางฐานกรวย 

x ส าหรับเครื่องหมายจตุรทิศ (Cardinal Mark) ระยะห่างระหว่างกรวยควรเป็น 50% ของเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ฐานกรวย 

x ระยะห่างในทางดิ่ง ณ จุดต่ าสุดของเครื่องหมายยอดและส่วนอ่ืน ๆ ของเครื่องหมายควรเป็นอย่าง
น้อย 35% เส้นผ่านศูนย์กลางฐานกรวย 

x กรณีของทุ่น เส้นผ่านศูนย์กลางของฐานควรเป็น 25% - 30% ของเส้นผ่านศูนย์กลางทุ่นตรงแนวน้ า 
 
เครื่องหมายรูปทรงกระบอก (กระป๋อง) 
 ใช้กับเครื่องหมายทางข้าง : 

x สูงในแนวดิ่งของทรงกระบอกควรเป็น 1 ถึง 1.5 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 

x ช่องห่างในแนวดิ่งระหว่างจุดต่ าสุดของทรงกระบอกและส่วนอื่น ๆ ของเครื่องหมายควรเป็นอย่างน้อย 
35% ของเส้นผ่านศูนย์กลางทรงกระบอก 

x กรณีของทุ่น เส้นผ่านศูนย์กลางของฐานควรเป็น 25% - 30% ของเส้นผ่านศูนย์กลางของทุ่นตรงแนวน้ า 
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เครื่องหมายยอดรูปทรงกลม 
 ใช้กับเครื่องหมายที่อันตรายโดดเดี่ยวและท่ีปลอดภัยในการเดินเรือ : 

x ในกรณีของทุ่น เส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมควรมีขนาดอย่างน้อย 20% ของเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของทุ่นที่แนวน้ า 

x ส าหรับเครื่องหมายที่อันตรายโดดเดี่ยว ระยะห่างระหว่างทรงกลมแต่ละลูกควรเท่ากับ 50% ของ 
เส้นผ่านศูนย์กลางทรงกลมนั้น 

x ระยะห่างในแนวดิ่งระหว่างส่วนต่ าสุดของทรงกลม และส่วนที่เหลือทั้งหมดของเครื่องหมายควรเป็น
อย่างน้อย 35% ของเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลม 

 
เครื่องหมายยอดรูปกากบาท 
 ใช้กับเครื่องหมายพิเศษ :  

x ในกรณีของทุ่น ความยาวแขนกากบาท (X) ตามแนวทแยงควรอยู่ในกรอบจัตุรัสที่มีความยาวของด้าน
ประมาณ 33% ของเส้นผ่านศูนย์กลางทุ่นที่แนวน้ า ความกว้างแขนกากบาท (X) ควรมีค่าราว 15% 
ของความยาวด้านจัตุรัส  

 
เครื่องหมายยอดรูปเครื่องหมายบวก 
 ใช้กับทุ่นเครื่องหมายเรืออับปางฉุกเฉิน : 

x ส าหรับทุ่น เสา (Pillar) ความยาวแขนของเครื่องหมายบวก (+) ควรอยู่ในกรอบจัตุรัสที่มีความยาว
ของด้านประมาณ 33% ของเส้นผ่านศูนย์กลางทุ่นที่แนวน้ า ความกว้างแขนของเครื่องหมายบวก (+) 
ควรมีขนาดราว 15% ของความยาวด้านจัตุรัส ส าหรับทุ่น ขอน (Spar) แขนของเครื่องหมายบวก (+) 
ควรอยู่ในกรอบจัตุรัสที่มีความยาวของด้าน 1 ถึง 1.5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางขอน 

 
3.2.7 ไฟเสี ยวและแนวน า 
 ไฟเสี้ยว (Sector Light) คือเครื่องหมายทางเรือ ที่แสดงสี และ/หรือ จังหวะต่าง ๆ กัน ในเสี้ยวที่
ก าหนดไว้ วิธีการธรรมดาในการก าหนดเสี้ยวไฟ คือ ติดตั้งแผ่นกรองแสงสีตรงหน้าดวงไฟหลัก อย่างไรก็
ตามไฟเสี้ยวที่ใช้หลอด LED เป็นแหล่งก าเนิดแสง ได้มีการจ าหน่ายในท้องตลาด จึงไม่มีความจ าเป็นใน
การใช้แผ่นกรองแสง เนื่องจากหลอดชนิดนี้สามารถก าเนิดสีของแสง และท าเสี้ยวได้เอง วิธีการใช้ 
แผ่นกรองแสง หรือใช้ไฟชุดที่สอง (หรือไฟหลายดวง) ติดตั้งบนโครงสร้างเดียวกัน โดยไฟชุดที่สองอาจท า
ได้หลายลักษณะ ดังนี้ : 
x เป็นไฟน า (Range Light) บังคับทิศ 

x กระโจมประกอบเลนส์สีครอบไฟ ให้ได้มุมเสี้ยวตามก าหนด 

x กระโจมที่ติดตั้งแผ่นกรองแสงไว้ภายในหรือภายนอก 

x กระโจมหนึ่งดวงหรือมากกว่า พร้อมแหล่งก าเนิดไฟที่ให้สีต่างกัน และบังคับให้ได้เสี้ยวไฟตามก าหนด 

x ไฟบังคับทิศท่ีเที่ยงตรง 
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 การจ ากัดหรือขอบเขตของเสี้ยวไม่มีความเที่ยงตรงพอดีเสมอไป ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ 
คือ คุณลักษณะเฉพาะแหล่งก าเนิดไฟ การจางลงของสี หรือการเปลี่ยนจังหวะระวังเสี้ยวที่ประชิดกัน 
 ส าหรับกระโจมที่ประกอบเลนส์สี ด้วยเหตุผลที่ช่วงเปลี่ยนระหว่างเสี้ยวขาดความเที่ยงตรงที่
ขอบรอยต่อของเสี้ยวตามที่ปรากฏในรูปที่ 15 ซึ่งแสดงให้เห็น แหล่งก าเนิดแสง เลนส์ และเรขาคณิต
ของแผ่นกรอง เขตเปลี่ยนผ่านได้นิยามว่าเป็น “มุมที่ไม่แน่นอน” ซึ่งลักษณะเรขาคณิตท านองเดียวกัน
เกิดข้ึนกับกระโจมไฟ และเลนส์ครอบหลายสี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15 -  มุมของความไม่แน่นอน 
 

สามารถสังเกตเห็นได้เช่นกันว่า 
x มุมของความไม่แน่นอนที่ตรวจได้ โดยทั่วไปแล้วน้อยกว่ามุมเรขาคณิต เนื่องจากความเข้มสัมพัทธ์ของ

สีเสี้ยว (คือการผสมของสี) ในขณะที่ผู้ตรวจผ่านเขตช่วงต่อระหว่างเสี้ยว 

x ถ้าช่องว่างบนโครงสร้างเครื่องหมายทางเรือไม่ได้เป็นปัจจัยจ ากัด โดยปกติแล้วเป็นไปได้ที่มุมของ
ความไม่แน่นอนมีค่าประมาณ 0.25° ด้วยแบบของการจัดวางเสี้ยวที่ว่านี้ 

x สามารถลดทอนมุมของความไม่แน่นอนได้ โดยการลดความกว้างทางกายภาพของแหล่งก าเนิดแสง 
หรือด้วยการเพ่ิมระยะรัศมีของฟิลเตอร์สี 

x ในสถานะที่ซึ่งไฟหลักมีพ้ืนที่ฉายใหญ่ อาทิ เลนส์หมุน หรือแถวของแผ่นสะท้อน โดยทั่วไปแล้วเป็นที่
พึงประสงค์กว่าในการใช้วิธีแยกไฟเสี้ยวออกจากกันต่างหาก ดีกว่าการใช้วิธีติดตั้งฟิลเตอร์สีข้างหน้า
ของไฟหลัก 

 

แบริง ทิศทางของแนวน้า และเขตจ้ากัดของเสี ยว ควรระบุไว้ด้วยแบริงซึ่งนักเดินเรือควรมองเห็น
ได้ เพ่ือเป็นการยืนยันให้ชัดเจนค่าแบริงอาจต่อท้ายด้วยอักษร ‘TBS’ หรือ แบริงจริงจากด้าน
ทะเล (True Bearing from Seaward) 

ฉากทึบแสง 

มุมของความไม่แน่นอน 

มุมของความไม่แน่นอน 

มุมของความไม่แน่นอน 

เลนส์ประจ าที่ 
เส้ียวขาว 

แหล่งก าเนิดแสง 

มุมเสี้ยว 

มุมเสี้ยว 

เส้ียวสี 

ฟิลเตอร์สี 
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 ในบางครั้งคราวได้มีการพัฒนาไฟเสี้ยวเฉพาะกิจขึ้นมา เพ่ือน ามาใช้ในลักษณะที่ให้ไฟแต่ละเสี้ยวที่ต่าง
แบริงกัน มีการกระพริบเป็นจังหวะที่แตกต่างกัน ขีดความสามารถดังที่กล่าวนี้น ามาใช้กับ ไฟบังคับทิศที่
เที่ยงตรง (Precision Direction Light : PDL17) 
 PDL เป็นไฟเสี้ยวที่สร้างขึ้นมาเฉพาะอย่างประณีต โดยสามารถก าหนดขอบเขตระหว่างเสี้ยวได้อย่าง
เที่ยงตรงคมชัด ลักษณะเฉพาะที่ว่านี้เป็นประโยชน์มากในการน ามาใช้กับงานที่ต้องการไฟเสี้ยวหนึ่งหรือ
มากกว่า ที่มีขอบเขตของเสี้ยวเที่ยงตรงมาก PDL อาจใช้แหล่งก าเนิดไฟสีขาวร่วมกับฟิลเตอร์สี แต่ทว่าการ
ออกแบบที่ใหม่กว่านี้มีการใช้ LED หรอือาจเป็นไปได้คือ เลเซอร์ เป็นแหล่งก าเนิดแสง 
 ไฟเสี้ยวแบบ PDL มีความเที่ยงตรงสูงมาก ท าให้การเปลี่ยนสีที่ขอบระหว่างเสี้ยวเป็นไปอย่างสมบูรณ์
แบบ โดยเป็นมุมที่เล็กกว่า 1 ลิปดาของขอบโค้ง ส าหรับเกือบทุกรุ่นที่มีการผลิตออกมา 
 
การประยุกต์ใช้ 
 การออกแบบและติดตั้งไฟเสี้ยวนับเป็นงานที่ค่อนข้างซับซ้อนยุ่งยาก ขั้นตอนในการด าเนินการทั้งหมด
ต้องมีการอ้างอิงอย่างแม่นย าให้สอดคล้องกับแผนที่เดินเรือบริเวณนั้น ๆ  ในบางกรณี น่าจะเป็นการดีที่จะเข้า
ไปศึกษาหาข้อมูลในพื้นท่ีด้วย 
 ไฟเสี้ยวอาจน ามาใช้งานเพื่อแสดงหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ : 

x แสดงขอบเขตของเส้นทางเดินเรือ 

x ต าบลที่เปลี่ยนเข็ม 

x สันทราย ที่ตื้น ฯลฯ 

x พ้ืนที่ หรือ ต าบลที่ (เช่น ที่ทอดสมอ) 
x ส่วนลึกสุดของเส้นทางเดินเรือ 

x ใช้ตรวจสอบต าบลที่เครื่องหมายทางเรือลอยน้ า 
 

PDL สามารถน ามาประยุกตใ์ช้เพิ่มเติมในภารกิจอ่ืน ๆ เนื่องจากมีขีดความสามารถในการ : 
x ให้เสี้ยวไฟที่แคบด้วยมุมของความไม่แน่นอนที่ลดลงเหลือประมาณหนึ่งลิปดาของขอบโค้ง 
x ก าหนดแนวกึ่งกลางของร่องน้ า 
x หมายอย่างแม่นย าให้กับขอบตรงของร่องน้ า (PDL คู่สามารถน ามาใช้ก ากับเขตร่องน้ าที่ แคบเข้า  

บานออก หรือ ร่องน้ าขนาน)  
x แสดงด้วยจังหวะไฟที่ต่างกันส าหรับเสี้ยวที่ประชิดกัน 

  
 
 
                                                                              เครื่องฉายไฟเสี ยวหลอด LED ภาพได้รับ 
                                                                              ความอนุเคราะห์จาก Cybernetica AS 
 
 
 
 
17 รู้จกัภายใต้ชื่อทางการค้า “PEL light” 
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ตัวอย่าง 
 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ไฟเสี้ยวดังแสดงให้เห็นในรูปที่ 16 และ 17 
  
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16 - การประยุกต์ใช้ไฟเสี ยว (ดูรูปสีในส่วน ด ีท้ายเลม่) 
 

รูปที่แสดงสีเป็นไปตามระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือที่ก าหนดให้ใช้ตามข้อตกลงส าหรับ ภูมิภาค A 
(Region A) (สีแดงของเครื่องหมายอยู่ทางกราบซ้ายเมื่อเดินทางเข้าหาฝั่งจากด้านทะเล) ทั้งนี้ถ้าเป็นไปได้ 
เสี้ยวไฟสีขาวควรกว้างเพียงพอ เพ่ือช่วยให้เกิดความปลอดภัยอย่างพอเพียง ในกรณีที่เรืออาจบังเอิญหลุดเข้า
ไปอยู่ในเสี้ยวไฟขาว เส้นโค้ง C และ D แสดง เส้นชั้นความลึกเท่า (Depth Contour) หรือขอบเขตของ
อันตราย ซึ่งเป็นตัวจ ากัดขอบเขตของเสี้ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 17 - การประยุกต์ใช้ไฟเสี ยวในแบบต่าง ๆ 
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 การใช้งานของแต่ละไฟในรูปที่ 17 มีค าอธิบายดังต่อไปนี้ 
x ไฟ I คือไฟสีขาวที่ชายฝั่ง มีเสี้ยวสีแดงเพือ่แจ้งที่อันตราย 

x ไฟ II คือไฟเสี้ยวที่ครอบคลุมชายฝั่ง มีสองเสี้ยวสีขาวแสดงร่องน้ าที่ปลอดภัย  เมื่อเดินเรือตรงมายังไฟ 
ด้านกราบซ้ายเป็นเสี้ยวสีแดง ด้านกราบขวาเป็นเสี้ยวสี เขียว ซึ่งเป็นไปตามกฎในระบบทุ่น
เครื่องหมายทางเรือของ IALA ส าหรับภูมิภาค A (Region A) และในทางกลับกันส าหรับภูมิภาค B 
(Region B) ขอบเขตระหว่างเสี้ยวสีแดงและสีเขียว ยังใช้แสดงต าบลที่ของทุ่นก ากับร่องน้ าอีกด้วย 

x ไฟ III คือไฟเสี้ยวสีแดง และมี 4 เสี้ยวสีขาว แสดงต าบลที่ทอดสมอ ไฟนี้ครอบคลุมชายฝั่ง 
x ไฟ IV คือไฟเสี้ยวสีขาว แสดงร่องน้ าที่ปลอดภัย 

 
ข้อพิจารณาในการออกแบบไฟเสี ยว 
 เมื่อใช้ไฟเสี้ยวดวงเดียวมาก าหนดร่องน้ าในการเดินเรือ ควรน าปัจจัยเหล่านี้มาร่วมพิจารณา ดังนี้: 

x ต าบลที่ทางข้าง : ไม่มีที่หมายสิ่งใดทางข้างให้เรือใช้อ้างอิงขอบร่องน้ า จนกว่าเรือจะเข้าไปสู่ขอบเขต
ของไฟเสี้ยว ลักษณะที่ว่านี้อาจก่อให้เกิดปัญหาส าหรับร่องน้ าที่มีกระแสน้ าขวางร่องก าลังแรง 
ส าหรับเรือที่มีความคุ้นเคยกับพ้ืนที่  เขตของเสี้ยวที่ เป็น มุมของความไม่แน่นอน (Angle of 
Uncertainty) บางครั้งอาจน ามาใช้ประโยชน์ในการน าเรือเข้าสู่บริเวณท่ีใกล้เสี้ยวที่ต้องการ 

x เขตความปลอดภัยเผื่อ : เมื่อมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ควรก าหนด เขตความปลอดภัยเผื่อ 
(Margin of Safety) ระหว่างขอบเขตของเสี้ยว กับท่ีอันตรายซึ่งอยู่ประชิด เอาไว้ด้วย 

x มุมของความไม่แน่นอน : คือเขตที่ก าหนดด้วย มุมของความไม่แน่นอน (Angle of Uncertainty) ซึ่ง
ควรพิจารณา เขตความปลอดภัยเผื่อ (Margin of Safety) รวมเข้าไว้ด้วย นอกเหนือไปจากขอบเขต
จริงของเสี้ยวนั้น ๆ 

x ขนาดเรือ : กระบวนการออกแบบไฟเสี้ยวจ าเป็นต้องน าเอาอัตราการกินน้ าลึก และสภาพการหัน
เลี้ยวของเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่คาดว่าจะใช้ไฟเสี้ยวนั้นมาเป็นเกณฑ์พิจารณา โดยค านึงถึงความเร็วที่
เรือนั้นสามารถสนองตอบ ในชั่วขณะที่ตัดเข้าสู่ขอบเขตของเสี้ยวหนึ่งไปยังอีกเสี้ยวหนึ่ง รวมทั้ง
สถานการณ์ท่ีไม่คาดฝันที่อาจเกิดข้ึน ในกรณีที่มีเรือล าอื่นอยู่ใกล้เคียง   

x แสงและฟิลเตอร์ : เมื่อใช้ไฟชนิดหลอดเผาไส้ (Incandescent) เป็นแหล่งแสงสว่าง ควรค านึงถึงการ
กระจายสเปกตรัมของแหล่งก าเนิดแสงนั้น รวมทั้งสัดส่วนของแสงที่ส่งผ่านฟิลเตอร์  (Filter)  
เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสีและความเข้มของแสงที่ปรากฏออกมา ในกระบวนการนี้ควรมีการ
ตรวจสอบภาวการณ์เกิด แสงจ้า (Glare) ที่อาจเกิดข้ึนด้วย  

x  คุณลักษณะของไฟวับ : ควรเลือกคาบของ ไฟวับ (Flash) ที่ช่วยให้นักเดินเรือมีเวลาเพียงพอส าหรับ
การแยกแยะความแตกต่างไฟระหว่างไฟแต่ละเสี้ยว ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเสี้ยวหนึ่งไปอีกเสี้ยวหนึ่ง 

x สีเสี ยวไฟ : โดยทั่วไปแล้วไฟสีขาวเป็นที่นิยมมากที่สุด ในการน ามาใช้กับประภาคารและกระโจมไฟ 
แต่ถ้ามีการเพ่ิมหนึ่งเสี้ยวไฟเข้าไปด้วย เสี้ยวไฟนี้มักใช้สีแดง ถ้าไฟเสี้ยวสีขาวน ามาใช้หมายร่องน้ า
เดินเรือแล้ว เสี้ยวที่เป็นสีอ่ืนอาจน ามาใช้ข้างเสี้ยวสีขาวนั้นเพ่ือแสดงเขตทางข้างร่อง ในกรณีที่ว่านี้
ถือเป็นแนวปฏิบัติปกติว่า ให้ใช้เสี้ยวสีแดงและสีเขียว โดยเป็นไปตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ใน ระบบ
ทุ่นเครื่องหมายทางเรือของ IALA (IALA Maritime Buoyage System) 
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x ต าบลที่และแบบของหลอดไฟ : ต าบลที่ของแหล่งก าเนิดแสงภายในตะเกียง นับมีความส าคัญยิ่งต่อ
การจัดวางเสี้ยวไฟให้ถูกต้อง เมื่อใดที่มีการเปลี่ยนหลอดไฟ หรือการใช้เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ เป็นสิ่ง
ส าคัญมากที่ต้องให้มีความแน่ใจว่าแหล่งก าเนิดแสง (เช่นหลอดมีไส้) อยู่ในต าแหน่งพอดีกับของเดิม 
ถ้าตะเกียงนั้นใช้เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟอัตโนมัติ ระบบของเสี้ยวไฟควรได้รับการออกแบบให้ใช้
แหล่งก าเนิดแสงของเครื่องเปลี่ยนหลอดนั้นได้กว้างที่สุด  

 
 

 
 
หลักน า/แนวน า 
 หลักน า (Transit) โดยนิยาม หมายถึงการวางตัวเป็นแนวเส้นตรงของที่หมายสองแห่งหรือมากกว่า 
ส่วน ไฟแนวน า (Range หรือ Leading Light) เป็นการน าเอาหลักน ามาประยุกต์ใช้เป็นการเฉพาะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟน้า (ดวงหลัง) – ภาพได้รับการอนุเคราะห์จาก Canadian Coast Guard 
(ดูรูปสีในส่วน ดี ท้ายเล่ม) 

 หลักน าแบบง่าย ๆ สามารถน ามาใช้ : 
x เป็นที่อ้างอิงส าหรับการหันเลี้ยวเรือ 

x ก าหนดแนวเส้นส าหรับจ ากัดเขตการเดินเรือท่ีปลอดภัย 

x ใช้เป็นเครื่องหมายระยะทางตามแนวทางน้ า 
 
 แนวน า (Leading Line) คือระบบเครื่องหมายทางเรือที่ประกอบด้วยโครงสร้างเป็นที่หมายหรือไฟ
สองแห่งแยกห่างกัน เมื่อมองจากแนวกึ่งกลาง หรือเส้นทางที่น้ าลึกที่สุด ตามส่วนที่เป็นแนวเส้นตรงของร่องน้ า
แล้ว จะวางตัวอยู่ในแนวเดียวกันพอดี 
 ในสองสถานีของแนวน า โครงสร้างวางตัวตามแนวที่ยืดออกมาจากเส้นกึ่งกลางของร่องน้ าที่ก าหนด 
ทั้งนี้โครงสร้างที่อยู่ด้านหลังต้องมีความสูงมากกว่าโครงสร้างที่อยู่ด้านหน้า เพ่ือท าให้ที่หมายหรือไฟทั้งสอง
แห่งมองเห็นได้พร้อม ๆ กันในเวลาเดียวกัน 

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ค้าแนะน้าที่ 1041 เรื่อง ไฟเสี ยว 
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 แนวน าช่วยให้เรือหันหัวตรงไปตามแนวอ้างอิง โดยผู้น าเรือใช้ที่หมายของหลักน าเป็นตัวช่วยในการ
ก าหนดขนาดและทิศทางของความคลาดเคลื่อนในทางข้างของเรือ  
วัตถุประสงค์ของแนวน า 
 แนวน าอาจน ามาใช้เพ่ือ :  

x แสดงแนวเส้นตรงที่เป็นกึ่งกลางของร่องน้ า 
x แสดงให้เรือที่กินน้ าลึกมากทราบถึงส่วนที่ลึกที่สุดของทางน้ า 
x แสดงร่องน้ าเดินเรือ ในบริเวณที่ซึ่งปราศจากเครื่องหมายทางเรือแบบประจ าที่หรือแบบลอยน้ า18 

หรือเครื่องหมายที่ว่านี้ ไม่มีความแม่นย าเพียงพอตามวัตถุประสงค์ในการเดินเรือที่ก าหนด 

x แสดงแบริงที่ปลอดภัยในการเข้าสู่ท่าเรือหรือปากแม่น้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสถานที่ซึ่งมี
กระแสน้ าขวางร่อง 

x แยกการจราจรสองทางออกจากกัน (เช่น การลอดสะพาน เป็นต้น) 
ข้อพิจารณาในการออกแบบแนวน า 
 แนวน าที่ออกแบบมาเป็นอย่างด ีช่วยให้เรือทุกแบบและขนาดซึ่งใช้ร่องน้ าตามแบบนั้น สามารถ : 

x พิสูจน์ทราบเครื่องหมายหรือไฟ เมื่อเรือเดินเข้ามาตอนในและตอนนอกของร่องน้ า และตรวจพบ
ความคลาดเคลื่อนจากการตกออกนอกแนวกึ่งกลางร่องน้ าได้ฉับพลันทันที 

x ตรวจพบความคลาดเคลื่อนทางข้างต าบลที่ (ตกซ้ายหรือขวา) ด้วยความรวดเร็วพอเพียงที่จะไม่มี
ความจ าเป็นต้องเปลี่ยนเข็มหรือความเร็วโดยฉับพลัน  

x ตรวจพบไฟทั้งคู่ (หน้า/หลัง) พร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ด้วยการเลือกลักษณะจังหวะไฟที่มีการเหลื่อมกัน
อย่างเหมาะสม ในสภาวะการเปิดไฟอย่างอิสระ ในบางสถานการณ์อาจเป็นการดีกว่าด้วยการ
เพ่ิมเติมอุปกรณ์บังคับเข้าไป เพ่ือให้ไฟทั้งคู่มีการแสดงลักษณะไฟไปพร้อม ๆ กัน 

x ตรวจพบไฟได้ในทุกสภาวะแสงแวดล้อมตามที่ได้รับการออกแบบให้ใช้โดยปราศจากแสงจ้า 
(Glare) ถ้าไฟนั้นออกแบบให้ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน จ าเป็นต้องมีการปรับความเข้มของการ
ส่องสว่างให้เหมาะสมกับแต่ละสภาวะ 

 คุณลักษณะเฉพาะของจังหวะไฟน าควรได้รับการคัดเลือกมาใช้ในลักษณะที่ว่า เมื่อไฟดวงหน้าและ
หลังได้เปิดใช้งานอย่างอิสระ โดยปกติแล้วผู้ตรวจสามารถเห็นไฟทั้งสองได้พร้อมกัน ในบางสถานการณ์อาจ
เป็นการดีกว่า ถ้าท าการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมให้ไฟทั้งสองแสดงลักษณะไฟไปพร้อม ๆ กัน  
 ถ้าไฟนั้นออกแบบให้ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน จ าเป็นต้องมีการปรับความเข้มของการส่องสว่างให้
เหมาะสมกับแต่ละสภาวะ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิด แสงจ้า (Glare) ในเวลากลางคืน เครื่องตอบเรดาร์ (Radar 
Transponder) หรือ กระโจมเรดาร์ (RACON) อาจน ามาใช้ร่วมกับแนวน าได้เช่นกัน 
 
 
 
 
 
  
 
 

18 ตัวอย่างเช่น ในทางน้ าที่ซึ่งเครื่องหมายอาจหลุดลอย หรือถกูท าลายไป เนื่องจากสภาวะน้ าแข็ง 

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ข้อเสนอแนะที่ E – 112 เรื่อง ไฟน้า (ในรูปโปรแกรม Excel) 
- ค้าแนะน้าที ่1023 เรื่อง การออกแบบแนวน้า 
- ข้อเสนอแนะเรื่อง การก้าหนดค่าระยะทางของหลักน้าส้าหรับไฟสัญญาณทางทะเล ที่ใช้ส้าหรับ

การน้าเรือในเวลากลางวัน 
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3.2.8 ตะเกียงที่มีแหล่งพลังงานในตัวเอง 
 ตะเกียงที่มีแหล่งพลังงานในตัวเอง (Integrated Power Supply Lantern : IPSL) มีข้อได้เปรียบใน
การน ามาประยุกต์ใช้กับบางสถานการณ์ ด้วยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ ท าให้ตะเกียงชนิดนี้มี
คุณสมบัติ คือ ขนาดเล็ก ทนทาน เชื่อถือได้ สมราคา และเป็นเอกเทศ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของ ไดโอดเปล่งแสง 
(Light Emitting Diode : LED) เซลล์สุริยะ (Solar Cell) และแบตเตอรี่ เมื่อน ามาสนธิเข้าด้วยกันท าให้เกิด
ตะเกียงที่มีขนาดกะทัดรัด และเพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตะเกียงเหล่านี้ได้รับการออกแบบ
ให้ใช้ได้ในทุกสภาวะแสงอาทิตย์ (คือแสงอาทิตย์พอเพียงส าหรับการประจุไฟฟ้า) โดยยังคงรักษาคุณภาพของ
ไฟที่เปล่งออกมาอย่างสม่ าเสมอ ตลอดช่วงอายุใช้งานที่คาดหมายไว้ 
 เกณฑ์การน าเอา IPSL มาประยุกต์ใช้งาน คือ ระยะก าหนด (Nominal Range) ของไฟเท่ากับ 5 ไมล์
ทะเล พื้นที่ใช้งานรับแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ เป็นพื้นที่ไม่เสี่ยงต่อการถูกท าลายหรือขโมย และทุ่นที่ติดตั้งตะเกียงมี
ขนาดเล็ก โดยบรรทุกน้ าหนักได้อย่างจ ากัด IPSL ดวงหนึ่งมีองค์ประกอบ คือ ส่วนเก็บแหล่งก าเนิดพลังงาน 
หน่วยเก็บพลังงาน หลอดไฟ LED อุปกรณ์ตั้งรหัสจังหวะไฟ และสวิตช์ โดยทั้งหมดนี้รวมเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน  
ISPL ยังสามารถรับโปรแกรมค าสั่งจากภายนอก และยังอาจติดตั้งเข้ากับชุดอุปกรณ์ GPS และการสื่อสารได้
อีกด้วย 
    
  
  

อ้างถึงบรรณสารของ IALA :  
- ค้าแนะน้าที่ 1604 เรื่องตะเกียงที่มีแหล่งพลังงานในตัวเอง  
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4 เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
E - NAVIGATION 
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 4 เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
4.1 ค ำน ำ 
 เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (e - Navigation) พิจารณาในทัศนะทางยุทธศาสตร์อย่างกว้างตามที่ IMO
ก าหนด คือ การให้เกิดความสอดคล้องกันของระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการเดินเรือ รวมทั้งการสนับสนุนต่าง ๆ ที่
อยู่บนฝั่ง เป็นแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ และการสนธิอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ
ทั้งหมดที่มีอยู่เข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดความมั่นคงในระดับที่ดีขึ้น ในเรื่องของความปลอดภัย และการป้องกัน
อุบัติเหตุ เป็นการน าเอาระบบเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มาใช้ไปร่วมกัน ช่วยท าให้เกิดความมีประสิทธิภาพ
ในปฏิบัติการเดินเรืออย่างมีนัยส าคัญ และส่งให้เกิดผลประโยชน์ในด้านการค้าขาย 
 เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์เป็นการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ในลักษณะผสมผสานเข้าด้วยกัน และท า
ให้มั่นใจว่า มีความสอดคล้องกลมกลืนเข้ากันได้ กับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเดินเรือ และการสื่อสารที่
หลากหลาย รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอยู่ในปัจจุบัน 
 ผลการวิจัยบ่งชี้ว่า ประมาณ 60% ของการที่เรือโดนกัน และติดตื้น เป็นผลโดยตรงจากความผิดพลาด
องค์บุคคล ที่แม้ว่าได้รับการฝึกขั้นก้าวหน้า ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่สะพานเดินเรือมาแล้วก็ตาม 
ยังคงดูเสมือนว่า นายยามเรือเดินยังคงต้องตัดสินใจตามล าพัง ในเรื่องของการเดินเรือ และการหลีกเลี่ยงมิให้
เรือโดนกัน ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากสาเหตุการลดคนประจ าสถานียามเรือเดินโดยทั่วไปลง 
 การวิเคราะห์ในแง่ความเชื่อถือได้ของบุคคลพบว่า การมีบุคคลหนึ่งมาช่วยตรวจสอบกระบวนการ
ตัดสินใจ จะช่วยเพ่ิมความเชื่อมั่นได้ถึง 10 เท่า แต่ถ้าน าเอาการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์มาช่วยปรับปรุงในเรื่อง
ดังกล่าวนี้ ด้วยการน าเอาระบบที่ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดีมาใช้บนสะพานเดินเรือ และมีการใช้และ
ประสานอย่างใกล้ชิดกับอุปกรณ์และระบบจัดการด้านจราจรทางน้ า เหล่านี้ช่วยให้ความเสี่ยงจากการโดนกัน
และการติดตื้น และโอกาสผิดพลาดอื่น ๆ ลดลงอย่างส าคัญ 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์อาจน ามาใช้ปรับปรุงสถานการณ์ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
ยังคงต้องระลึกไว้เสมอว่า คุณสมบัติของการเป็นชาวเรือที่ดี การได้รับการฝึกศึกษาที่เหมาะสม และการปฏิบัติ
ตามข้ันตอนที่ถูกต้อง ยังมีความจ าเป็นและส าคัญเช่นกัน 
 ในปี พ.ศ.2549 รัฐสมาชิก IMO จ านวนเจ็ดประเทศ ได้ร่วมกันยื่นข้อเสนอแก่ กรรมาธิการว่าด้วย
ความปลอดภัยทางทะเล (Maritime Safety Committee) ให้ “พัฒนาวิสัยทัศน์ทางยุทธศาสตร์ ในการใช้
ประโยชน์จากอุปกรณ์การเดินเรือท้ังที่มีอยู่เดิมและเกิดขึ้นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือ
น ามาใช้ในภาพรวม อย่างเป็นระบบ” 
 IMO ด้วยการสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศ อาทิ IALA และ IHO และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ได้ท าให้เกิดความก้าวหน้าอย่างส าคัญ ในการแปลงแนวความคิดเรื่อง เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Navigation) ไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นที่คาดหมายว่าในปี พ.ศ.2557 IMO จะให้การ
รับรองต่อแผนยุทธศาสตร์ข้างต้นเพื่อน าไปใช้ต่อไป   
4.2 นิยำม 
 นิยามของเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (e – Navigation) ตามท่ี IMO ก าหนด คือ : 
 “เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ คือ การด าเนินการให้สอดคล้องกันด้วยการ รวมรวม สนธิ แลกเปลี่ยน และ 
วิเคราะห์ ซึ่งสารสนเทศเดินเรือ ทั้งที่อยู่บนเรือ และบนฝั่ง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การเดินเรือจากที่
หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และการให้บริการที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้ด้วยดี ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยและมั่นคงทางทะเล 
และการปกป้องสภาวะแวดล้อมทางทะเล”   
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4.3 วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์ (Vision) ของการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (e - Navigation) ตามความคาดหมายทั่วไป มีการ
โยงยึดเข้ากับสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ทั้งที่อยู่ในเรือ อยู่บนฝั่ง และองค์ประกอบทั้งปวงของการสื่อสาร 
 
ในเรือ 
 คือระบบเดินเรือที่ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ คือ การสนธิกับเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ของเรือ สารสนเทศที่
ช่วยสนับสนุน อุปกรณ์มาตรฐานที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ และระบบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ส าหรับการจัดการกับเขตเฝ้า
ระวัง และเขตต้องตื่นตัว องค์ประกอบที่เป็นแก่นของระบบดังกล่าวนี้ประกอบด้วย การร่วมท างานอย่าง
กระตือรือร้นระหว่างลูกเรือที่ร่วมปฏิบัติการเดินเรือ เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สุด และในขณะเดียวกัน ต้องระมัดระวังมิให้เกิดการเบี่ยงเบนความสนใจ และมีภาระงานมากเกินไป 
 
บนฝั่ง 
 การบริหารการจราจรทางน้ า และการให้บริการที่เกี่ยวข้องจากบนฝั่ง ช่วยเพ่ิมพูนหรือท าให้การ
เดินเรือดีขึ้นอย่างมาก ทั้งนี้ก็ด้วยการ จัดหา ประสาน และให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ใน
รูปแบบที่สามารถเข้าใจง่าย โดยให้ผู้ปฏิบัติงานบนฝั่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนดังกล่าวนี้ เพ่ือให้การเดินเรือเป็นไป
อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
 
กำรสื่อสำร 
 โครงสร้างพ้ืนฐานที่ให้สารสนเทศซึ่งได้รับการกลั่นกรอง โดยเป็นไปอย่างไม่ขาดตอน ทั้งนี้รวมถึง
สารสนเทศ ที่ส่งกันภายในเรือ ระหว่างเรือต่อเรือ และระหว่างเรือกับหน่วยงานชายฝั่งของทางการ และกลุ่ม
งานอ่ืน ๆ ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งการสั่งการ และยังรวมถึงทางเลือกส าหรับการใช้ GPS และโมดูล
สื่อสารอีกด้วย 
 
4.4 ยุทธศำสตร์และกำรน ำมำใช้ 
 ในปี พ.ศ. 2551 IMO ได้ให้ความเห็นชอบในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และ
การน าเอามาใช้ (e - Navigation Strategy Implementation Plan) แผนนี้ประกอบไปด้วยสิ่งต่าง ๆ คือ 
การพัฒนาเทคนิคสถาปัตยกรรม วิเคราะห์ช่องว่าง วิเคราะห์ราคาต่อประโยชน์ที่ได้ และจัดท ารายละเอียดการ 

อักษร e ในเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (e – Navigation) หมายถึง ? 
 โดยทั่วไปแล้วเป็นที่ยอมรับกันว่า แนวความคิดของ IMO เรื่อง “เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์” อาจ
ท าให้คิดได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้า โดยไม่จ าเป็นต้องมีอักษร “e”เพ่ือให้เป็นนิยามเฉพาะ 
 แนวคิดเรื่องเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ได้รับการเสนอโดยรัฐสมาชิก IMO ในปี พ.ศ.2549 เพ่ือให้ใช้
เป็นกระบวนการที่มีความสอดคล้องกันในการ รวมรวม สนธิ แลกเปลี่ยน และน าเสนอซึ่งสารสนเทศ
เดินเรือ ดังนั้นอักษร “e” จึงอาจเป็นได้ทั้งค าว่า “เพ่ิมพูน” (Enhanced) หรือ “อิเล็กทรอนิกส์” 
(Electronic) แต่ก็ไม่จ าเป็นว่าจ ากัดอยู่แค่นี้ส าหรับการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ต้องค านึงไว้ว่า  การ
เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไปมีอยู่แล้วในหลายรูปแบบ ซึ่งไม่ควรน ามาสับสนกับความริเริ่มจ าเพาะ
ของ IMO ในเรื่องที่กล่าวมานี้ 
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น าแผนมาใช้ ขั้นก าหนดโครงร่างขึ้นจ าเป็นต้องรับทราบวิวัฒนาการความต้องการของผู้ใช้ และเอากรรมวิธี  
ซ่ึงเป็นที่เห็นพ้องต้องกันที่มีอยู่แล้ว น ามาใส่ไว้   

แผนยุทธศาสตร์เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และการน าเอามาใช้ (e - Navigation Strategy Implementation 
Plan) ประกอบไปด้วย ล าดับความเร่งด่วนของการส่งมอบงาน ตารางเวลาการน าเอามาใช้ และแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับการประเมินความต้องการของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง ส าหรับขั้นตอนการน ามาใช้นั้นเป็นกระบวนการที่ต้อง
มีการสอบทานและประเมินซ้ า  สถาปัตยกรรมของเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์จะครอบคลุมสิ่งเหล่านี้ คือ ฮาร์ดแวร์ 
ข้อมูล สารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร และซอร์ฟแวร์  ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ใช้แนวความคิดพ้ืนฐานการออกแบบ
อุปกรณ์ให้เป็นโมดูล และมีขนาดที่พอเหมาะ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

การน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้มีพ้ืนฐานอยู่บน การประเมินค่าอย่างเป็นระบบว่า ท าอย่างไรที่จะให้
เทคโนโลยีตอบสนองต่อสิ่งที่ก าหนดได้ดีที่สุด และเป็นการวิวัฒน์ความต้องการของผู้ใช้ภายในกรอบแนวคิด
ของการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์  การพัฒนามาตรฐานการใช้งาน และการพัฒนาขั้นต่อไปตามกระบวนการ
วิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ของ IMO (IMO Human Element Analyzing Process : HEAP) 
จะมีการด าเนินการด้วยเช่นกัน 

การน าเอาเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ จะเริ่มต้นในทันทีที่ IMO ได้ให้ความเห็นชอบต่อการน าแผน
ยุทธศาสตร์มาใช้ (Strategy Implementation Plan) (คาดว่าเป็นปี พ.ศ.2557) ซึ่งสิ่งที่คาดไว้ประกอบด้วย : 

x การระบุความรับผิดชอบ และ องค์การ/กลุ่มบุคคล 

x การจัดการเพ่ือเปลี่ยนผ่าน 

x ตารางช่วงเวลาการน ามาใช้ พร้อมกับแผนผังการปฏิบัติที่เป็นไปได้ 
x ล าดับความเร่งด่วนของการส่งมอบ การจัดการทรัพยากร และตารางเวลาการน ามาใช้งาน และ

การประเมินอย่างต่อเนื่องถึงความต้องการของผู้ใช้ 
x ข้อเสนอส าหรับการประเมินอย่างเป็นระบบ ว่าท าอย่างไรให้เทคโนโลยีใหม่สามารถตอบสนอง

ต่อข้อก าหนด และวิวัฒนาการในความต้องการของผู้ใช้ 
x แผนส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีใด ๆ และการจัดให้มีสถาบันที่จ าเป็นมาด าเนินการ เพ่ือให้

บรรลุความต้องการของเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาว 

x ข้อเสนอในเรื่องสาธารณสัมพันธ์ และส่งเสริมแนวความคิดเรื่องการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ไปยัง
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

x ระบุแหล่งเงินทุนที่มีศักยภาพ ส าหรับการพัฒนาและน ามาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาใน
ภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ และจัดให้มีเงินทุนที่ม่ันคง 

 
ควำมต้องกำรของผู้ใช้ในระดับสูง 
 กรรมวิธีของ IALA คือการเฝ้าจับตาดูวิวัฒนาการความต้องการของผู้ใช้ โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนองค์ประกอบ
ภายในข้อก าหนดของเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการยอมรับ และประยุกต์ใช้แบบ (Template) ที่ได้ มาเป็น
ตัวก าหนดความต้องการเฉพาะของผู้ใช้ ตามพ้ืนฐานดังนี้ คือ ความสอดคล้องต้องกัน ของการรวบรวม สนธิ 
แลกเปลี่ยน น าเสนอ วิเคราะห์องค์ประกอบในทุกแง่มุมเกี่ยวกับมนุษย์ ส าหรับผู้ใช้ทั้งปวง อีกท้ังการตอบสนอง
อย่างกว้างขวางจากรัฐสมาชิก องค์การทางทะเลอื่น ๆ และกลุ่มบุคคลที่สนใจ และน ามาวิเคราะห์จนได้ผลลัพธ์
ออกมา เป็นตัวก าหนดความต้องการทั่วไปในระดับสูงของผู้ใช้ทั้งที่อยู่ในเรือและบนฝั่ง ดังนั้นความต้องการของ
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เรือตามแบบของ SOLAS และหน่วยงานบนบกโดยทั่วไป จึงได้น าเอามาใช้เป็นพ้ืนฐานส าหรับการก าหนด
ความต้องการระดับสูงของผู้ใช้ ตามที่จะได้อธิบายต่อไป รายละเอียดความต้องการที่มากกว่านี้ของผู้ ใช้ 
ก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการน ามาใช้ 
1. โครงสร้ำงข้อมูลร่วม /สำรสนเทศร่วม ด้ำนกำรเดินเรือ 

นักเดินเรือต้องการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ การวางแผน การปฏิบัติการ การประเมินความเสี่ยงใน
การเดินเรือ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ การเข้าถึงสารสนเทศดังกล่าวควรมาจากระบบเดียวที่รวม
การไว้แล้ว ส่วนผู้รับผิดชอบซึ่งอยู่บนฝั่ง ต้องการสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับเรือในขณะเดินทาง ทั้งข้อมูลประจ า 
และข้อมูลที่มีพลวัต สารสนเทศเหล่านี้ควรมีลักษณะโครงสร้างข้อมูลร่วมกัน โดยเป็นไปตามข้อตกลงที่เห็น
พ้องกันในระหว่างประเทศ โครงสร้างข้อมูลที่ว่านี้นับเป็นปัจจัยส าคัญ ในการใช้สารสนเทศร่วมกันในระหว่าง
หน่วยงานบนฝั่ง ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
2. ฟังก์ชั่นกำรรำยงำนที่เป็นมำตรฐำนและเป็นไปอย่ำงอัตโนมัติ 
 การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ควรใช้กระบวนการอัตโนมัติ และฟังก์ชั่นการรายงานที่เป็นมาตรฐาน 
เพ่ือให้การสื่อสาร และสารสนเทศการเดินทางของเรือ เป็นไปอย่างดีที่สุด สิ่งเหล่านี้ อาทิ สารสนเทศเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยที่ส่งไปยังฝั่ง ที่ส่งจากฝั่งมายังเรือ และสารสนเทศที่เก่ียวกับความม่ันคง และการปกป้องสภาวะ
แวดล้อม ซึ่งมีการสื่อสารกันระหว่างผู้ใช้ทั้งหมด ความต้องการส าหรับการรายงาน ควรเป็นไปอย่างอัตโนมัติ 
หรือมีการเตรียมล่วงหน้า ในระดับมากสุดเท่าที่เป็นไปได้ ทั้งในเชิงเนื้อหา และเทคโนโลยีการสื่อสาร  การ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศ ควรมีความสอดคล้องและเรียบง่าย เพ่ือลดการรายงานที่ไม่จ าเป็นลง  พึงระลึกไว้ว่า
ประเด็นด้าน ความม่ันคง ทางกฎหมาย และพาณิชย์ จะต้องน ามาร่วมพิจารณา เมื่อกล่าวถึงความต้องการด้าน
การสื่อสาร  
3. กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพและแข็งแกร่ง 
 มีการแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงความต้องการอุปกรณ์การสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง   
ให้ผู้ใช้ที่อยู่ทั้งในเรือและบนฝั่งน ามาใช้งาน  ผู้ใช้ที่อยู่บนฝั่งต้องการวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับ
เรือเพ่ืออ านวยให้มี ความปลอดภัย มั่นคง การปกป้องสภาวะแวดล้อม และสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติการ 
เพ่ือให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างเรือกับเรือ หรือกับฝั่ง ควรใช้วิธีการ โสต/ทัศนะ ที่ดีที่สุด และใช้
วลีมาตรฐาน เพื่อลดปัญหาด้านภาษาให้น้อยที่สุด และช่วยลดสิ่งรบกวนสมาธิของพนักงานสื่อสาร 
4. กำรแสดงผลท่ีผู้ใชเ้ป็นศูนย์กลำง 
  จอแสดงข้อมูลการเดินเรือควรออกแบบในลักษณะที่ แสดงให้เห็นความเสี่ยงอย่างชัดเจน และช่วยให้
ท าการตัดสินใจได้ดีที่สุด มีความจ าเป็นต้องสนธิเอา “ระบบบริหารการเตือนภัย” เข้าด้วยกัน โดยให้เป็นไป
ตามข้อเสนอแนะ (Recommendation) ฉบับปรับปรุง เรื่อง มาตรฐานขีดความสามารถส าหรับระบบเดินเรือ
แบบรวมการ (Integrated Navigation System : INS) (ตามข้อมติ (Resolution) ที่ MSC.252(83)) 
   ควรพิจารณาน าเอาระบบสนับสนุนการตัดสินใจมาใช้ ซึ่งช่วยการตอบสนองสถานการณ์ที่ต้องตื่นตัว
บางประการได้ และยังเป็นการสนธิระบบเตือนด้านการเดินเรือบนเรือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารการ
เตือนโดยรวมของเรือเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ผู้ใช้ต้องการส่วนแสดงผล ที่มีความแน่นอนและสม่ าเสมอ และมีฟังก์ชั่น
การท างาน ที่ช่วยเพ่ิมพูนประสิทธิผล ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ว่าด้วย การฝึก การออกใบรับรอง และ
การท าความคุ้นเคย อีกด้วย 
 แนวความคิดเรื่องโหมด S (S – Mode) ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางในระหว่างคณะท างาน
ด้วยหนังสือโต้ตอบ เพ่ือให้น ามาใช้ในเรือ ผู้ใช้ที่อยู่บนฝั่งต้องการจอแสดงผลที่มีความอ่อนตัวอย่างเต็มที่ ใน
การช่วยสนับสนุนทั้ งส่วน ภาพปฏิบัติการร่วม (Common Operating Picture : COP) และส่วนภาพ
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ปฏิบัติการที่ก าหนดโดยผู้ใช้ (User Defined Operating Picture : UDOP) ด้วยการแสดงภาพเป็นชั้น (Layer)  
ข้อมูล และ/หรือ เป็นตาราง  การแสดงภาพทั้งหมดควรมีการออกแบบให้ ความเป็นไปได้ของการเกิดความ
สับสน และการตีความผิดให้มีน้อยที่สุด เมื่อมีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศเกี่ยวกับความปลอดภัย ระบบเดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์ควรมีการออกแบบในเชิงบังคับผู้ใช้ให้ใส่ใจ และถูกกระตุ้นให้ตื่นตัวอยู่เสมอในชั่วขณะที่มีการ
ปฏิบัติการ  
5. กำรเชื่อมต่อระหว่ำงคนและอุปกรณ์ 
  ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญมาก โดยได้รับการพัฒนาขึ้นมาช่วยอ านวยความสะดวก
ในการเก็บรวบรวมและแสดงสารสนเทศ ทั้งที่ได้จากการตรวจทางทัศนะ รวมทั้งจากองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้ใช้ การแสดงสารสนเทศส าหรับผู้ใช้ทั้งหมด ควรได้รับการออกแบบให้ช่วยลด “ความ
บกพร่องของบุคคลเดียว” ออก และเพ่ิมพูนการปฏิบัติงานเป็นทีม  ในการนี้เห็นได้ชัดเจนว่าจ าเป็นต้อง
ออกแบบโดยประยุกต์ใช้หลักของการยศาสตร์ (Ergonomic) คือ ใช้ง่าย ทั้งทางกายภาพของอุปกรณ์ และการ
เลือกใช้ แสง สี สัญลักษณ์ และภาษา ที่เหมาะสม  
6. ควำมสมบูรณ์ของข้อมูลและระบบ 
 ระบบเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ควรมีขีดความสามารถในการฟ้ืนคืนสภาพได้ดี และควรพิจารณาประเด็น
ของข้อมูลในเรื่อง การยอมรับได้ ตรงกับความจริง และ ความครบถ้วน เพ่ือให้ได้ระบบที่ แข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ
และพ่ึงพาได้  ควรพิจารณาให้มีการจัดระบบส ารองที่พอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับการหา
ต าบลที่แน่นอน 
7. กำรวิเครำะห์ 
 ระบบเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ควรช่วย สนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่ดี ปรับปรุงประสิทธิภาพ และ
ป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดจากบุคคลเดียว เพ่ือให้ได้ความประสงค์ข้างต้น ระบบที่อยู่บนเรือจึงควรมี
ฟังก์ชั่นวิเคราะห์ที่ช่วยสนับสนุนผู้ใช้ ในการด าเนินการเหล่านี้ คือ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ การวางแผน
เดินทาง การประเมินความเสี่ยง  หลีกเลี่ยงเรือโดนกัน และติดตื้น รวมทั้งการค านวณ ความลึกน้ าใต้กระดูกงู 
(Under Keel Clearance : UKC) และความสูงเหนือแนวน้ า ระบบที่อยู่บนฝั่งควรสนับสนุนการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวางแผนล่วงหน้าส าหรับการเคลื่อนที่ของเรือ การประเมิน อุปสรรค/ความเสี่ยง 
การบรรเทาความเสี่ยง การเตรียมความพร้อม ตัวบ่งชี้การรายงาน และการป้องกันเหตุไม่คาดฝัน 
 ควรมีการพิจารณาเช่นกันในเรื่องการวิเคราะห์ส าหรับ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และการ
แก้ไขสถานการณ์ การประเมินความเสี่ยงและแผนรองรับ มาตรการป้องกันสภาวะแวดล้อม การตรวจสอบ
เหตุการณ์ไม่คาดฝันและการป้องกัน การบรรเทาความเสี่ยง การเตรียมความพร้อม การบริหารทรัพยากร 
(อาทเิช่น คน เงิน พัสดุ) และการสื่อสาร 
8. ประเด็นกำรน ำมำใช้ 
 หนทางปฏิบัติที่ ดีที่สุด การฝึก และความคุ้น เคย ที่มีความสัมพันธ์ในทุกแง่มุมกับเดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้ใช้ทั้งปวง เหล่านี้ทั้งหมด ควรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และน ามาใช้ เป็นฐานในการ 
สร้างเทคนิคขั้นก้าวหน้า เพื่อน าเอามาใช้ต่อไป การใช้เครื่องฝึกจ าลองสถานการณ์ เพื่อน ามาใช้การฝึกที่จ าเป็น 
และประเมินประสิทธิผลของการใช้ เป็นสิ่งที่ควรต้องน ามาใช้  เท่าที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ การใช้เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์ ควรเข้ากันได้และรองรับการสนธิเข้ากับอุปกรณ์ และระบบที่ก าหนดบังคับใช้ภายใต้ข้อก าหนด
ทั้งในประเทศ และนา ๆ ชาติ ในการติดตั้งอุปกรณ์ในเรือ รวมทั้งข้อก าหนดและมาตรฐานสมรรถนะ ระดับ
สูงสุดของปฏิบัติการร่วม ระหว่างเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์กับระบบภายนอก ควรน ามาใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
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4.5 บทบำทของ IALA 
 กรรมาธิการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ของ IALA ได้มีการสนับสนุนอย่างส าคัญ ในการจัดท ายุทธศาสตร์
ของ IMO เพ่ือน าเอาเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ และแผนยุทธศาสตร์การน ามาใช้ คณะท างานของ
กรรมาธิการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ระหว่างการพัฒนาสิ่งเหล่านี้  คือ ความต้องการของผู้ใช้ ระบบ
สารสนเทศและโครงสร้างข้อมูล แผนการใช้วิทยุเพ่ือการเดินเรือทั่วโลก แผนการสื่อสารทางวิทยุ เพิ่มพูนการใช้ 
AIS การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย คลื่นวิทยุความถี่สูง (Very High Frequency : VHF) และสถาปัตยกรรมของ
ระบบที่ใช้บนฝั่ง รวมทั้งการจัดท าโครงร่างเอกสาร ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 
4.5.1 องค์รวมกำรให้บริกำรทำงทะเล 
   องค์รวมการให้บริการทางทะเล (Maritime Service Portfolios : MSP) คือชุดของข้อก าหนดและ
ค าอธิบายเกี่ยวกับปฏิบัติการ และการให้บริการทางเทคนิค และระดับการให้บริการที่จัดไว้โดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ ในทะเล ทางน้ า หรือท่าเรือ ทั้งนีแ้ล้วแต่ความเหมาะสม MSP ทั้งท่ีใช้กับเรือและบนฝั่ง ควร
ได้รับการพัฒนาให้บรรลุซึ่ง ความสอดคล้องกัน ความทันสมัย การสนธิเข้าด้วยกัน มีความเรียบง่าย ทั้งหมดนี้
ด าเนินการโดยน าเอามาตรฐาน S – 100 ของ IHO มาร่วมพิจารณาด้วย 
 วัตถุประสงค์ของ MSP อยู่ภายใต้แนวความคิดให้มีความสอดคล้องเป็นแนวเดียวกัน ของการให้บริการ
ทางทะเลของโลก รวมเข้ากับการให้บริการที่จ าเป็นด้านสารสนเทศ และการสื่อสาร ในพ้ืนที่ให้บริการที่ก าหนด
ไว้ เพ่ือให้บรรลุความประสงค์ที่ว่านี้ ในขั้นแรกควรมีการระบุความต้องการ ส าหรับการให้บริการสารสนเทศ 
และโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการสื่อสารในพื้นที่ต่าง ๆ การให้บริการชุดหนึ่ง ๆ จ าเป็นต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการสื่อสาร ที่มีขีดความสามารถในระดับหนึ่ง ซึ่งแตกต่างกันไประหว่างพ้ืนที่หนึ่ง กับอีกพ้ืนที่หนึ่ง 
เป็นที่เห็นพ้องกันว่าพ้ืนที่ MSP ควรแบ่งออก ดังนี้ : 

x ปฏิบัติการในเขตท่าเรือ 

x ปฏิบัติการในเขตชายฝั่ง น่านน้ าแคบ หรือจ ากัด 

x เส้นทางเดินเรือข้ามมหาสมุทร 

x ปฏิบัติการนอกฝั่ง 
x ปฏิบัติการในเขตอาร์กติก แอนตาร์กติก และพ้ืนที่ห่างไกล 

4.5.2 IMO ยอมรับเอำสถำปัตยกรรมแบบองค์รวมมำใช้ 
 IMO ได้ก าหนดและรับเอาสถาปัตยกรรมแบบองค์รวม ตามที่เห็นในรูปที่ 18 NAV57, WP.6 (ท่ีรับมา
ใช้ตามอ้างถึงใน MSC90, พฤษภาคม พ.ศ.2555) ที่มีองค์ประกอบต่าง ๆ จ านวนมาก โดยให้ค าแนะน าอย่าง
เป็นขั้นเป็นตอน ดังต่อไปนี้   
  
       
    
 
 
  
รูปที่ 18 -  สถาปัตยกรรมแบบองคร์วม 
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4.5.3 ทัศนะของผู้ใช้ในเชิงสถำปัตยกรรม 
 วิถีทางหนึ่งในการท าความเข้าใจแนวความคิดเรื่องเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ คือ มุมมองในทัศนะของผู้ใช้ 
ดังแสดงให้เห็นภาพในรูปที่ 19 สถาปัตยกรรมนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสามส่วน คือ ส่วนเรือ ส่วนบนฝั่ง และ
ส่วนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรือกับฝั่ง เป็นการแสดงภาพของสถาปัตยกรรมแบบองค์รวม ในทัศนะของผู้ใช้ 
 ส่วนเรือแสดงด้วยผู้ใช้ที่อยู่บนเรือ ส่วนบนฝั่งตามรูปแบบแสดงด้วยผู้ใช้จากชุมชนต่าง ๆ เช่น การ
ให้บริการจราจรทางน้ า (Vessel Traffic Service : VTS) พันธมิตรร่วมให้บริการ และ แม้แต่ผู้ใช้จากกลุ่มด้าน
การบริการพัสดุ  (เช่น จัดหา เก็บรักษา และขนส่งสินค้า)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 19 -  มุมมองเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ในทัศนะผู้ใช้ ณ ชั่วเวลาและสถานที่หนึ่ง ๆ 
(ดูรูปสีในส่วน ด ีท้ายเล่ม) 

 
 เพ่ือให้มีการสื่อสารได้สองทางและแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างกัน ได้มีการเลือกใช้ค ากลาง ๆ ว่า 
“บริการ” (Service) ในการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ จากทัศนะของผู้ใช้ บริการที่ส าคัญจะต้องเป็น “บริการด้าน
ปฏิบัติการ” (Operation Service) อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความจ าเป็นของ “บริการด้านเทคนิค” (Technical 
Service) ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพ่ือให้บริการด้านปฏิบัติการสามารถด าเนินไปได้ (รูปที่ 20) ทั้งสองส่วนบริการนี้
เมื่อรวมเข้าด้วยกันจะเรียกว่า องค์รวมของการให้บริการทางทะเล (Maritime Service Portfolio : MSP)  
 MSP เป็นตัวก าหนดและแสดงถึงการให้บริการทั้งด้านปฏิบัติการและด้านเทคนิค และระดับของการ
ให้บริการเหล่านี้ ทั้งที่ด าเนินการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ทะเลเฉพาะ ในเส้นทางน้ าใด หรือในท่าเรือ 
ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสม แนวความคิดเรื่อง MSP มีขึ้นเพ่ือให้การบริการและระบบ ทั้งที่อยู่ในเรือและบน
บกมีความ สอดคล้อง เรียบง่าย และมีปฏิสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น การพัฒนาขั้นต่อไปจะมีพ้ืนฐานอยู่บนแนวคิด
ของ IMO ที่เรียกว่า “โครงสร้างข้อมูลทางทะเลร่วม” (Common Maritime Data Structure : CMDS)  
 
 
 
 
 
 
 

บริการ 

องค์รวมของการให้บริการทางทะเล 

ในเรือ 

ชาวเรือ 

บนฝั่ง การส่งก าลัง 

พันธมิตรให้บริการ 

บริการจราจรทางน้ า 
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รูปที่ 20 - แนวความคิดเรื่องการให้บริการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
(ดูรูปสีในส่วน ด ีท้ายเล่ม) 

4.5.4 โครงสร้ำงข้อมูลทำงทะเลร่วม 
 วัตถุประสงค์ของ IMO ในการก าหนด โครงสร้างข้อมูลทางทะเลร่วม (Common Maritime Data 
Structure : CMDS) (ดูรูปที่ 21) ก็เพ่ือให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางทะเลในความรับผิดชอบ สอดคล้องเป็น
แนวทางเดียวกัน ด้วยการจัดท าเอกสารอ้างอิงอย่างเป็นหลักเป็นฐานให้ใช้ร่วมกัน CMDS คือตัวแทนที่เป็น
นามธรรมขององคภาวะต่าง ๆ ที่อยู่ภายในแวดวงของกิจกรรมทางทะเล ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ต้องการ
เอาไปใช้ ควรเข้าถึงได้ และควรน ามาใช้อ้างอิงส าหรับการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ คือ การให้บริการทางทะเล การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Applications) และฐานข้อมูล  
 เมื่อพิจารณาแวดวงของกิจกรรมทางทะเลที่ขยายขอบเขตออกไป โดยพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
หมดแล้ว ความรับผิดชอบของ CMDS ได้ถูกแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยลงไป ซึ่งแต่ละหน่วยก ากับดูแลโดยหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานเหล่านี้ได้ร่วมมือกันท าให้ CMDS ในภาพรวมมีความสอดคล้อง
เป็นแนวทางเดียวกัน (เช่น หลีกเลี่ยงการท าหัวข้อที่ซ้ าซ้อนกัน) สิ่งนี้คือหนึ่งในภารกิจหลักของ IMO ในการ
จัดตั้ง คณะท างาน IMO/IHO เพ่ือความสอดคล้องกันในเรื่องแบบของข้อมูล (Harmonization Group on 
Data Modelling : DGDM)  
 IHO ได้พัฒนา การลงทะเบียน IHO GI (IHO GI Registry19) โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนมาตรฐาน S – 100 
โดยใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบข้อมูล (Data Modelling) ส าหรับก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและการสร้าง
แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Navigational Charts: ENC) และ บรรณสารการเดินเรือดิจิทัล 
(Digital Nautical Publication : DNP) การลงทะเบียน GI ตั้งไว้ในลักษณะทั่วไป (Generic) และ IMO ได้
น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา CMDS 
 19 การลงทะเบียน (Registry) อธิบายอย่างง่าย คือ อุปกรณ์ใช้บันทึกการจองที่ไว้ เป็นที่ซึ่ง ข้อก าหนด/คุณลักษณะเฉพาะ ได้ถูกเก็บไว้อย่างเป็ นระเบียบในที่ชึ่งเรียกว่าทะเบียน 
(Register) วิธีการลงทะเบียนช่วยให้งานพัฒนาสิ่งใหม่ เป็นไปอย่างง่ายดาย ทั้งนี้ด้วยการจัดให้มีการเก็บข้อมูลที่ส่วนกลาง เพื่อใช้ส าหรับการค้นหา ข้อก าหนด/คุณลักษณะเฉพาะ 

บริการด้านปฏิบัติการ 

ชาวเรือ ผู้ใช้หรือหน่วยงาน  
ของทางการบนฝั่ง 

ในเรือ 

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิค 

บริการด้านเทคนิค 

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิค 

บนฝั่ง โครงสร้างข้อมูลทางทะเลร่วม 

การเช่ือมโยงระหว่าง 
คนกับอุปกรณ์ การเช่ือมโยงระหว่าง 

คนกับอุปกรณ์ 
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รูปที่ 21 -  โครงสร้างข้อมูลทางทะเลร่วมที่สอดคล้องกลมกลืนกัน (ดูรูปสีในส่วน ด ีท้ายเล่ม) 
 
 รูปที่ 22 แสดงให้เห็นโครงสร้างทั่วไปแบบง่าย ๆ ของการลงทะเบียน GI (GI Registry) รูปลักษณ์หลัก
ของการลงทะเบียน (Registry) รวมทั้งทะเบียน (Registers) ส าหรับ : 

x คุณลักษณะเฉพำะของผลผลิต (Product Specifications) เป็นการรวมทุกสิ่งที่จ าเป็นเข้าด้วยกัน 
เพ่ือการอธิบาย และก าหนดลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วนของผลผลิตหนึ่ง ๆ อาทิ ระเบียบวิธี (Protocols) 
และข้ออ้างอิงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลจาก GI Registry ไปยัง HMI (Human - Machine Interface) 
และองคภาวะต่าง ๆ ของ CMDS 

x กำรเชื่อมโยงกันระหว่ำงคนและอุปกรณ์  (Human - Machine Interface : HMI) ข้อก าหนด/
คุณลักษณะเฉพาะของ HMI สามารถรวมอยู่ได้ด้วยเช่นกัน ในการอ้างอิงถึงองคภาวะต่าง ๆ ของ 
CMDS จาก GI Registry (ทะเบียน (Register) นี้ ให้ชื่อว่า ส่วนแสดง (Portrayal) โดย IHO) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 22 -  รูปแบบอย่างง่ายของ GI Registry ที่ก าหนดโดย IHO (ดูรูปสีในส่วน ด ีท้ายเล่ม) 

โครงสร้างข้อมูลทางทะเลร่วม 

แบบข้อมูล 

การเช่ือมโยงกันระหว่างคนและอุปกรณ์ (ส่วนแสดง) 

คุณลักษณะเฉพาะของผลผลิต 

ผลผลิต 

ทะเบียน 

ลมฟ้าอากาศ 

การลงทะเบียนภูมสิารสนเทศ 
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4.5.5 ควำมต้องกำรของฐำนปฏิบัติกำรบนฝั่ง 
 สมาชิก IALA ใช้ระบบฐานปฏิบัติการบนฝั่ง (ซึ่งประกอบไปด้วยผลผลิตต่าง ๆ) ในการให้บริการร่วมที่
ได้รับการยอมรับมาใช้ด้านปฏิบัติการ ตัวอย่างเช่น ในกรอบของงานเครื่องหมายทางเรือ และ VTS เป็นต้น 
ระบบฐานปฏิบัติการบนฝั่งจ านวนมากเหล่านี้ ต่างใช้สถาปัตยกรรมคล้ายคลึงกัน ซึ่งได้หลอมรวมเข้ากันเป็น 
สถาปัตยกรรมร่วมของฐานปฏิบัติการบนฝั่ง (Common Shore – based System Architecture : CSSA) 
ในรูปที่ 23 ด้านล่าง ความรับผิดชอบในการให้บริการของฐานปฏิบัติการบนฝั่งอยู่ภายในรูปวงรี 
 รูปที่ 23 ยังแสดงให้เห็นรายละเอียดของการให้บริการด้านเทคนิค ที่แนะน ามาแล้วในรูปที่ 20 
องค์ประกอบร่วมของการให้บริการด้านเทคนิคมีดังนี ้คือ : 

x การรวบรวมข้อมูล (เช่น เรดาร์ AIS ฯลฯ) 
x การแลกเปลี่ยนข้อมูล (เรือ/ฝั่ง และ ฝั่ง/เรือ อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยุ VHF, AIS ฯลฯ) 
x การประมวลผลข้อมูล 

x ช่องทางสื่อสาร (Gateway) (ฝั่ง/ฝั่ง อาทิ ศูนย์บริการ LRIT, การให้บริการร่วม VTS ฯลฯ) 
x การเชื่อมโยงกันระหว่างคนและอุปกรณ์ (Human – Machine Interface : HMI) 

 
พึงสังเกตว่ามิใช่การให้บริการด้านเทคนิคทั้งหมด ที่ต้องการองค์ประกอบที่กล่าวถึงนี้ทุกอย่าง ลูกศร

แสดงการไหลของข้อมูลระหว่างองค์ประกอบร่วมเหล่านี้ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนระหว่างกันคือแบบจ าลองภายใน 
CMDS  

IALA คือเจ้าขององค์ข้อมูล (Domain) ที่อยู่ใน การลงทะเบียน (Registry) ของ IHO ในส่วนที่เป็น 
องค์ข้อมูล AtoN, VTS และ AIS ซึ่งได้รับการยอมรับโดย IHO ให้เป็นองค์กรที่ส่งข้อมูลดังกล่าวนี้มาให้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    รูปที่ 23 -  มุมมองอย่างง่ายของสถาปัตยกรรมร่วมของฐานปฏิบัติการบนฝั่ง (Common Shore – based     
                 System Architecture : CSSA) (ดูรูปสีในส่วน ด ีท้ายเล่ม) 
 

บนฝั่ง 

แลกเปลี่ยน 

ข้อมูล 

รวบรวม 

ข้อมูล 

ประมวลผล ชาวเรือ 

ช่องทางสื่อสาร 

ระบบหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่น ๆ 

ผู้ใช้หรือหน่วยงาน
ทางการที่อยู่บนฝั่ง 

การเช่ือมโยงระหว่าง 
คนกับอุปกรณ์ 
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 นอกเหนือไปจากนั้น การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ยังส่งผลกระทบต่อระบบที่อยู่บนฝั่ง ซึ่งควรต้องมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกัน แนวความคิดเรื่อง CSSA ได้รับการพัฒนาขึ้นมา เพ่ือให้การรองรับต่อบทบัญญัติที่
ก าหนด ในเรื่องการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ส าหรับระบบต่าง ๆ ที่อยู่เดิม ความเข้ากันได้กับการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับที่แตกต่างกัน 
โดยระบบเหล่านี้เกือบทั้งหมดจ าเป็นต้องได้รับการปรับแต่ง หรือมิฉะนั้นต้องได้รับติดตั้งใหม่ทดแทนของเดิม 
เพ่ือให้สามารถสนับสนุน และบรรลุวัตถุประสงค์ของเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์20  
  
4.6 เทคโนโลยีส ำหรับเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์  
 ระบบรองหรือองค์ประกอบย่อยหลาย ๆ อย่างจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูน หรือด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุผลสมบูรณ์ตามแนวความคิดการสนธิระบบเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน ส่วนที่ส าคัญใน
ระหว่างสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ คือ การหาต าบลที่ การเดินเรือ และ เวลา (Positioning, Navigation, Time : PNT) 
การสื่อสาร และ ระบบสารสนเทศ  ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า ไม่จ าเป็นว่าเทคโนโลยีหรือระบบที่กล่าวมานี้ทั้งหมด
ต้องอยู่ภายในกรอบแนวคิดของเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
4.7 แผนของ IALA     
 IALA ได้ท าการพัฒนาแผนวิทยุเพ่ือการเดินเรือทั่วโลก (World Wide Radio Navigation Plan : 
WWRNP) เพ่ือใช้สนับสนุนการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ แนวความคิดซึ่งเป็นกุญแจส าคัญของแผนดังกล่าวนี้คือ 
การแยกค่าแก้ความคลาดเคลื่อนต าบลที่ ให้เป็นอิสระจากสื่อกลางที่ใช้ส่งข้อมูล ซึ่งอ านวยให้สามารถ
ออกอากาศได้หลายวิธี แนวคิดดังกล่าวน าไปสู่การสนธิระบบหาต าบลที่ต่าง ๆ บนผิวโลกเข้าด้วยกัน (เช่น 
กระโจม DGNSS, e – Loran, AIS เป็นต้น) โดยใช้ช่องการสื่อสารร่วม และใช้ค่าแก้ต าบลที่จากแหล่งข้อมูล
เดียวกัน รวมทั้งใช้สัญญาณส าหรับการวัดระยะ และเป็นการช่วยเสริมเป็นช่องทางเลือกในการหาต าบลที่
แน่นอน นอกเหนือไปจากการใช้ GNSS  
 มาตรฐานในอนาคตส าหรับระบบหาต าบลที่ ควรพิจารณาในบริบทของการหาต าบลที่แน่นอนด้วย
วิธีการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์  WWRNP ที่ว่านี้ใช้เป็นพ้ืนฐานส าหรับการเสนอต่อ IMO เพ่ือให้เป็นส่วน
สนับสนุนต่อ WWRNS แผนนี้ให้ค าแนะน าต่อสมาชิก IALA ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพของการพัฒนาใน
อนาคต ซึ่งจะช่วยให้ประเทศสมาชิกสามารถก าหนดพ้ืนที่ที่ต้องการรับการจัดสรรทรัพยากร และกิจกรรม  
การวิจัยต่าง ๆ 
 
4.8 ระบบหำต ำบลที่อิเล็กทรอนิกส์ 
4.8.1 ระบบเดินหนด้วยดำวเทียม 
 ระบบเดินหนด้วยดาวเทียม (Global Navigation Satellite System : GNSS) เป็นค าศัพท์ทั่วไป
ส าหรับดาวเทียมซึ่งใช้ส าหรับการหาต าบลที่ได้ทั่วโลก อีกทั้งมีขีดความสามารถในการ บอกเวลา ความเร็ว 
และประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ 
 GNSS มีพ้ืนฐานอยู่กับกลุ่มดาวเทียมจ านวนหนึ่งที่โคจรรอบโลก ดาวเทียมเหล่านี้ส่งรหัสสัญญาณวิทยุ
ออกมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยย่านความถี่หนึ่งหรือมากกว่าออกมา สัญญาณเหล่านี้สามารถรับได้โดยผู้ใช้ทุกหน
แห่งบนผิวโลก น ามาถอดรหัสออกเป็นต าบลที ่และความเร็วตามเวลาจริง โดยใช้หลักการวัดระยะทาง     
 
 

20 อ้างถึงรายละเอยีดตามเอกสาร MSC 85/26, Annex 20, ย่อหน้า 9.9.1., 9.1.5, และ 9.9.3 
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 ถ้า GNSS เป็นไปตามข้อมติที่ A1046 (27) ส าหรับ ระบบวิทยุเพ่ือการเดินเรือทั่วโลก (World – 
Wide Radionavigation System : WWRNS) แล้ว เครื่องรับสัญญาณจาก GNSS ต้องมีความสอดคล้องกับ
ข้อก าหนด IMO เรื่องการติดตั้งอุปกรณ์หาต าบลที่ ตามท่ีกล่าวในบทที่ 5 ของอนุสัญญา SOLAS  
 
 เครื่องรับ GNSS เมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ สามารถให้สารสนเทศ PNT อาทิ : 

x ต าบลที่สัมบูรณ ์

x ต าบลที่สัมพัทธ์ (สามารถน าไปใช้หา ความเร็วเหนือพ้ืนดิน (Speed over Ground : SOG) เข็มเหนือ
พ้ืนดิน (Course over Ground : COG) ฯลฯ) 

x การบอกเวลา 
 
สารสนเทศข้างต้นนี้อาจได้มาและน ามาใช้โดยผู้ตรวจซึ่งอยู่กับที่ (ต าบลที่สถิต) หรือ ผู้ตรวจซึ่ง

เคลื่อนที่ (ต าบลที่จลน์)  
อนึ่ง ในปัจจุบันนี้ หลายระบบเดินหนด้วยดาวเทียม (GNSS) ได้ถูกส่งขึ้นอวกาศเพ่ือใช้งาน ทั้งเต็ม

ระบบ หรือใช้เป็นบางส่วน หรืออยู่ในระหว่างการพัฒนา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา “NAVSTAR” ระบบหาต าบลที่ด้วยดาวเทียม (Global Positioning 

System : GPS) ของสหรัฐอเมริกา และ ระบบดาวเทียมเดินหน (Global Navigation Satellite System : 
GLONASS) ของรัสเซีย เป็นที่ทราบกันว่าคือองค์ประกอบของ WWRNS แต่ทว่าในอนาคตนั้น GNSS จะรวม
ระบบอ่ืนเข้าไว้ด้วย อาทิ กาลิเลโอ (GALILEO) ซึ่งเป็นระบบที่อยู่ระหว่างจัดท าขึ้นโดยสหภาพยุโรป และ   
เป่ยโต (BeiDou) เป็นระบบที่อยู่ระหว่างการจัดท าขึ้นโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนั้นยังมี GNSS 
ระดับภูมิภาค เช่น “QZSS” ของญี่ปุ่น และ “IRNSS” ของอินเดีย ซึ่งมีการวางแผนสร้างขึ้นและจะขึ้น
ปฏิบัติการในอีกสองสามปีข้างหน้า 
 
ระบบหำต ำบลที่ด้วยดำวเทียม 
 ระบบหาต าบลที่ด้วยดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) ใช้บอกต าบลที่และความเร็ว
แบบสามมิติ และบอกเวลา ท างานเต็มรูปแบบเมื่อปี พ.ศ.2538 ด าเนินการโดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา 
ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาล 
 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจัดให้มีบริการ GPS สองระดับ อย่างแรกคือ การให้บริการต าบลที่ที่เที่ยงตรง 
(Precise Positioning Service : PPS) ให้ต าบลที่ซึ่งมีความแม่นย าสัมบูรณ์ต่อผู้ใช้เฉพาะกลุ่มที่ก าหนด อย่าง
ที่สองคือ การให้บริการต าบลที่มาตรฐาน (Standard Positioning Service : SPS) ให้ต าบลที่ซึ่งมีความ
แม่นย ามาตรฐานต่อผู้ใช้ทั้งหมด 
 GPS ประกอบด้วยสามส่วน คือ ส่วนอวกาศ ส่วนควบคุม และส่วนผู้ใช้ ส่วนอวกาศประกอบไปด้วย
กลุ่มดาวเทียมจ านวน 24 ดวง ในหกระนาบการโคจรรอบโลก แต่ละดวงโคจรเป็นวงกลมที่ระดับสูง 20,200 
กิโลเมตร (10,900 ไมล์ทะเล) ด้วยมุมอียงระหว่างระนาบ 55 องศา คาบเวลา 12 ชั่วโมง  
  GPS ชนิด SPS ให้บริการแก่ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีเครื่องรับเหมาะสม โดยปราศจากการแบ่งแยกและไม่คิด
มูลค่า การให้บริการนี้เพียงพอส าหรับการเดินเรือกรณีทั่วไป และการเดินทางเข้าสู่ท่าเรือ ด้วยความแม่นย า
ของต าบลที่ในแนวราบ 9 เมตร (ความน่าจะเป็น 95%) 21  
 

21 ตามมาตรฐานคุณภาพของ GPS SPS พ.ศ.2551 
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 มีการตั้งโครงการปรับปรุงให้ทันสมัย ที่มีเป้าหมายในการเพ่ิมความแม่นย า และความพร้อมใช้งานที่ดี
ขึ้นให้แก่ผู้ใช้ทั้งปวง โดยจะมีการด าเนินการ คือ ตั้งสถานีภาคพ้ืนดินเพ่ิมข้ึน ปล่อยดาวเทียมดวงใหม่ และเพ่ิม
อีกสี่สัญญาณวิทยุเดินหน สามสัญญาณใช้ทางพลเรือนรู้จักกันในชื่อ L2C, L5 และ L1C และหนึ่งสัญญาณใช้
ทางทหารเรียกว่า M – Code ในจ านวนนี้ L2C Code ก าหนดใช้งานเต็มขีดความสามารถในปี พ.ศ.2559 
และ L5 ใช้ได้ก่อนปี พ.ศ.2563 
 สารสนเทศเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ GPS สามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของ USCG NAVCEN (www.navcen.uscg.gov) 
ที่ยังสามารถเชื่อมโยงต่อไปยัง แผนวิทยุเพ่ือการเดินเรือล่าสุดของสหรัฐฯ (United States Federation 
Radionavigation Plan) ซึ่งบอกเรื่องราวที่สมบูรณ์เกี่ยวการพัฒนา GPS ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 
ระบบเดินหนด้วยดำวเทียมของรัสเซีย 
 ระบบดาวเทียมเดินหน (Global Orbiting Navigation Satellite System : GLONASS) เป็นระบบ
ที่ให้ข้อมูล คือ ค่าต าบลที่สามมิติ ความเร็ว และ บอกเวลา ระบบนี้ด าเนินการโดยสหพันธรัฐรัสเซีย ซ่ึงบริหาร
โดยส านักงานอวกาศรัสเซีย (Russian Space Agency)  
 ระบบให้บริการเป็นการทั่วไปโดยไม่จ ากัดผู้ใช้ และไม่คิดค่าบริการ เมื่อใช้เครื่องรับที่เหมาะสม ด้วย
ดาวเทียมจ านวนทั้งสิ้น 24 ดวง ให้บริการเป็นที่น่าพอใจส าหรับความต้องการในการเดินเรือทั่วไป และให้
ความแม่นย าต าบลที่แนวราบในย่าน 12.4 เมตร (95%) ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีค่า การลดความเที่ยงตรงของ
ต าบลที่ (Position Dilution of Position : PDOP) เท่ากับ 222  
 เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการปล่อยดาวเทียมรุ่นปรับปรุงชื่อ GLONASS M ขึ้นไปเพ่ิมเติม โดยมีการเพ่ิมสัญญาณ
ใช้ทางพลเรือนคลื่นที่สองเข้าไป ทั้งนี้นับแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมา กลุ่มของดาวเทียมได้รับการเปลี่ยน
ทดแทนด้วยดาวเทียม GLONASS – K ซึ่งมีการเพิ่มสัญญาณใช้ทางพลเรือนคลื่นที่สามเพ่ิมเข้าไป คือ L3 
 ดาวเทียม GLONASS ใช้การแบ่งความถี่เข้าถึง (Frequency Division Multiple Access : FDMA) 
อย่างไรก็ตาม ดาวเทียมดวงใหม่มีการเพ่ิมสัญญาณเข้าไปด้วยการใช้ส่วนรหัสการเข้าถึงหลายช่อง (Code 
Division Multiple Access : CDMA) ซึ่งท าให้ปฏิบัติงานร่วมกับ GNSS อ่ืน ๆ ได ้
 สารสนเทศเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ GLONASS และการพัฒนาในอนาคต ค้นคว้าได้จากเว็บไซต์ของ      
ศูนย์สารสนเทศวิเคราะห์ (Information Analytical Center) ส านักงานอวกาศรัสเซีย (Russian Space 
Agency) (www.glonass. – ianc.rsa.ru)  
 
กำลิเลโอ 
 กาลิเลโอ (Galileo) คือ GNSS ของกลุ่มประเทศยุโรป ได้รับการออกแบบให้สามารถท างานร่วมกับ 
GNSS อ่ืน ๆ ระบบมีการบริหารและปฏิบัติการภายใต้การควบคุมฝ่ายพลเรือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา
โดย ส านักงานอวกาศยุโรป (European Space Agency : ESA) ด้วยเงินทุนจาก สหภาพยุโรป (European 
Union : EU) มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแบบเปิดกว้าง คือ ต าบลที่ และสารสนเทศที่ส่งมาพร้อมสัญญาณ 
โดยใช้กับปริมาณสารสนเทศจ านวนมากผ่านทางวิทยุเดินเรือ การให้บริการเชิงพาณิชย์ เพ่ิมมูลค่าแก่งานด้าน
อ่ืน ๆ  หรือประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ และช่วยในการบังคับใช้กฎหมายสาธารณะ ส าหรับผู้ใช้ภาครัฐซึ่งต้องการ
บริการขั้นสงูที่มีความต่อเนื่อง ทั้งยังให้บริการค้นหาและกู้ภัย (Search and Rescue : SAR) ด้วยการสนับสนุนจาก 
COSPAS – SARSAT   
 

22 ส านักงานกจิการอวกาศ องค์การสหประชาชาติ “แผนปัจจบุันของระบบดาวเทียมเดินหนระดับภูมภิาค และระบบขยายขีดความสามารถ”, 2553 

http://www.navcen.uscg.gov/
http://www.glonass/
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 โครงการเริ่มด้วยการส่งดาวเทียมสองดวงแรกไปยังวงโคจรที่ก าหนดในเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 และ
สองดวงถัดไปในเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 เป้าหมายคือให้พร้อมเริ่มปฏิบัติงาน (Initial Operational 
Capability : IOC) ในปี พ.ศ.2557 – 2559 เริ่มจากดาวเทียมรุ่นแรกจ านวน 18 ดวงที่มีการให้บริการใน
ขอบเขตจ ากัดอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นระหว่างปี พ.ศ.2561 - 2569 การให้บริการโดยสมบูรณ์มีก าหนด
ในช่วงปี พ.ศ.2561 – 2563 ให้พร้อมปฏิบัติการอย่างสมบูรณ์ (Full Operation Capability : FOC) เมื่อส่ง
กลุ่มดาวเทียมขึ้นวงโคจรครบ 30 ดวง และวางตัวในกลุ่มตามต าแหน่งที่ก าหนด Galileo รุ่นแรกได้รวมเอา
คุณลักษณะหลายอย่างเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งระบบ GNSS ที่มีก่อนหน้านี้ไม่มี อาทิ สัญญาณในย่านความถี่ E1 
พร้อมกับการกล้ าสัญญาณ (Modulation) ขั้นก้าวหน้าแบบ Multiplex Binary Offset Carrier  ที่ได้รับการ
ปรับปรุงสมรรถนะ อีกท้ังยังสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้กับ GPS และ GNSS อ่ืน ๆ 23 

 

เป่ยโต 
 เป่ยโต (BeiDou) หรือ เข็มทิศ (COMPASS) เป็น GNSS ที่จีนพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการ หาต าบลที่ การ
เดินเรือ และบริการเวลา ส าหรับผู้ใช้ทั่วโลก และสามารถให้บริการแก้ค่าความต่าง (Differential) เป็นพ้ืนที่
กว้างด้วยต าบลที่มีความแม่นย าถึง 1 เมตร ให้บริการส่งข่าวสารสั้น ๆ ด้วยความจุ 120 อักขระจีนต่อการส่ง
หนึ่งครั้ง โดยปี พ.ศ.2537 จีนได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ และส่งดาวเทียมทดลองสองดวงขึ้นสู่   
อวกาศในปี พ.ศ.2543 เริ่มให้บริการเฉพาะภูมิภาคในปี พ.ศ.2547  ซ่ึงระบบที่สมบูรณ์คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 
พ.ศ.2563 
 ระบบประกอบด้วยหมู่ดาวเทียมวงโคจรสถิต (GEO Satellites) จ านวน 5 ดวง และวงโคจรไม่สถิต 
30 ดวง (27 ดวงในวงโคจรสูงปานกลาง และ 3 ดวงโคจรเอียงท ามุมกับเส้นศูนย์สูตร) การให้บริการมีสอง
ระดับ คือ แบบให้เปล่าแก่พลเรือน และแบบต้องได้รับอนุญาตก่อน ส าหรับผู้ใช้ภาครัฐบาลและทางทหาร 
บริการแบบแรกให้ความแม่นย าของต าบลที่ 10 เมตร ให้สัญญาณนาฬิกาที่มีความแม่นย า 10 นาโนวินาที และ
วัดความเร็วด้วยความแม่นย าราว 0.2 เมตรต่อวินาที24 
  
ระบบดำวเทียม ควอสิ – เซนิท 
 ญี่ปุ่นได้พัฒนา ระบบดาวเทียม ควอสิ – เซนิท (Quasi – Zenith Satellite System : QZSS) ขึ้นใช้
งานโดยมีพ้ืนฐานอยู่บนดาวเทียมสามดวงที่มีวงโคจรเป็นรูปวงรีที่เรียวมาก โดยวงโคจรเอียงท ามุมกับระนาบ
ศูนย์สูตรในลักษณะที่แน่นอนว่า ดาวเทียมอย่างน้อยหนึ่งดวงต้องอยู่ในทัศนวิสัยของประเทศญี่ปุ่น ด้วยมุมเงย
อย่างต่ า 60 องศา ดาวเทียมแต่ละดวงจะส่งคลื่นออกมา คือ 6 สัญญาณในย่านความถี่ L, 3 ในย่าน L1, 1 ใน
ย่าน E6, 1 ในย่าน L2 และ 1 ในย่าน L5 
 ในจ านวนนี้ หนึ่งสัญญาณมีเป้าหมายให้ความแม่นย าที่แน่นอน ในระดับน้อยกว่าหนึ่งเมตร โดยยังคง
รักษาความเข้ากันได้กับ SBAS ไว้ สัญญาณ E6 ตั้งเป้าหมายให้สนับสนุนและบริการทางพาณิชย์ด้วยอัตราการ
ส่งข้อมลูสูง (2 kbps) ส่วนสัญญาณอ่ืน ๆ มีความคล้ายคลึงกับ GPS ซึ่งรวมทั้งมาตรฐาน L2C และ L1C8 
       
 

 

 

 

23 ในขณะเรียบเรียงต้นฉบับนี้ สารสนเทศเพิ่มเติมส าหรับ Galileo ค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ตที่   
   http://ec.europa/enterprise/policies/satnav/galileo/index en.htm  
24 ในขณะเรียบเรียงต้นฉบับนี้ สารสนเทศเพิ่มเติมส าหรับเป่ยโต อาจหาได้จากอินเทอร์เน็ต http:/www.en.beidou.gov.cn/csnclist.html 

http://ec.europa/enterprise/policies/satnav/galileo/index
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ระบบดำวเทียมเดินหนของอินเดีย 
 ระบบดาวเทียมเดินหนในภูมิภาคของอินเดีย (Indian Regional Navigational Satellite System : 
IRNSS) คือระบบดาวเทียมเดินหนซึ่งครอบคลุมภูมิภาคของอินเดียโดยเฉพาะ ส่วนอวกาศของระบบนี้ประกอบ
ไปด้วย ดาวเทียมวงโคจรสถิต (GEO Satellite) สามดวง และ ดาวเทียมวงโคจรสถิตเอียง (IGSO Satellite) สี่
ดวง มุมเอียงของระนาบการโคจรของ ดาวเทียม IGSO มีค่าน้อย เพ่ือให้ทุกดวงสามารถมองเห็นได้พร้อมกัน
เหนืออินเดีย ดวงแรกของดาวเทียม IRNSS ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อปี พ.ศ.2552 และระบบเสร็จสมบูรณ์ในปี 
พ.ศ.2554 
 เป็นที่คาดหมายว่า IRNSS มีการให้บริการ ดังนี้ 

x ให้บริการแบบเปิดกว้าง ส าหรับสัญญาณย่านความถี่ L5 และ S 

x ให้บริการต าบลที่ซึ่งเท่ียงตรง (Precise) ใช้สัญญาณย่านความถี่ L5 และ S 

x จ ากัดผู้เข้ารับบริการ ส าหรับสัญญาณย่านความถี่ L5 เท่านั้น 
 การให้บริการแบบเปิดที่มีความเที่ยงตรงนั้น นอกจากมีเป้าหมายไปที่ผู้ใช้คลื่นสองความถี่แล้ว ยั ง
น ามาใช้ส าหรับการค านวณและให้ค่าแก้ และการออกอากาศในชั้นไอโอโนสเฟียร์ เพ่ือให้การสนับสนุนแก่ผู้ใช้
ความถี่เดียวอีกด้วย เนื่องจาก IRNSS มีพ้ืนที่เครือข่ายครอบคลุมสถานีอ้างอิงที่จ ากัด ดังนั้นบนตัวดาวเทียม 
นอกเหนือไปจากการติดตั้งอุปกรณ์ด้านเดินหนแล้ว ยังมีอุปกรณว์ิทยุย่านความถี่ C ที่ใช้เฉพาะส าหรับเชื่อมโยง
การสื่อสารระหว่าง ดาวเทียมไปยังพ้ืน (Downlink) และ พ้ืนไปยังดาวเทียม (Uplink) เพ่ือการวัดระยะทาง  
ในการสนับสนุนการหาต าแหน่งที่เท่ียงตรง (Precise) ของดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจร   
 
4.8.2 ระบบเดินหนด้วยดำวเทียมควำมละเอียดสูง 
 มีการให้บริการ GNSS ที่มีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น อาทิ ระบบเดินหนด้วยดาวเทียมแบบมีค่าแก้ 
(Differential Global Navigation Satellite System : DGNSS) เป็นการปรับปรุง GNSS ให้แม่นย าขึ้น
ส าหรับพ้ืนที่เฉพาะหนึ่ง ๆ ในบริบทดังกล่าวนี้ มีหลายวิธีการที่สามารถน ามาใช้ เพ่ือเพ่ิมความแม่นย าของการ
หาต าบลที่ด้วย GNSS และยังเป็นหลักประกันความสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ  (อาทิเช่น ระบบการ
ให้บริการ เซ็นเซอร์) และการให้ข้อมูล พ้ืนฐานที่ เป็นสาระส าคัญของบริการ DGNSS คือ การตรวจวัดของ 
GNSS เพ่ือรวบรวมข้อมูลตามเวลาจริง ที่สถานีอ้างอิงหนึ่ง หรือกับเครือข่ายของสถานีอ้างอิงเหล่านั้น 
 กรณีง่ายที่สุดของการให้บริการ DGNSS ที่ให้ค่าพารามิเตอร์แก้ต าบลที่ 3 มิติ ได้มาจากการหาค่า
ความต่างระหว่างต าบลที่ได้จากการส ารวจ กับต าบลที่ของสถานีอ้างอิงที่รู้พิกัดแน่นอน ค่าความต่างที่ได้นี้
น ามาแก้เข้ากับพิกัดจากสัญญาณดาวเทียมของเครื่องรับของผู้ใช้ที่จุดนั้น เพ่ือให้เป็นพิกัดที่ถูกต้องพอดี  
โดยวิธีการนี้สามารถใช้ร่วมกันไดส้ าหรับผู้ที่ใช้สถานีอ้างอิงแห่งเดียวกัน 
 เมื่อต้องการความแม่นย า (Accuracy) ของต าบลที่เพ่ิมขึ้น GNSS สามารถให้ค่าแก้ (Correction) 
ความคลาดเคลื่อนทางระยะ ส าหรับดาวเทียมแต่ละดวงที่เครื่องรับมองเห็น หลักการที่ว่านี้ได้น ามาประยุกต์ใช้
กับกระโจม DGNSS ของ IALA ซึ่งท าหน้าที่วัดระยะทาง และอัตราค่าแก้ระยะทาง ที่หามาได้ ณ ที่ตั้งสถานีอ้างอิง 
เพ่ือน าค่าไปใช้แก้ความต่างระหว่างระยะที่วัดได้ ณ เครื่องรับ กับระยะทางที่วัดได้จากดาวเทียมที่อยู่ในทัศนะ 
ระบบเพ่ิมคุณภาพด้วยการใช้ดาวเทียมเป็นฐาน (Satellite Based Augmentation Systems : SBAS) ให้
ค่าพารามิเตอร์ในการแก้ไขเป็นพ้ืนที่ ซึ่งสามารถใช้ในการวัดระยะทาง และค่าแก้ระยะทางส าหรับผู้ใช้ในภูมิภาค
กว้าง ๆ เช่น ยุโรป ในกรณีนี้ เครือข่ายของสถานีวัดระยะทาง และเฝ้าตรวจความสมบูรณ์พร้อม (Ranging 
and Integrity Monitoring Station : RIMS) ได้น ามาใช้เพ่ือท าการวัด และสร้างแบบจ าลองลักษณะการแปร
ผันของความคลาดเคลื่อนในทั้งสามมิต ิ     
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 ความแม่นย าในระดับเซนติเมตรสามารถกระท าได้ด้วย DGNSS ที่ใช้เทคนิคการหาต าบลที่แบบ 
จลนศาสตร์เวลาจริง (Real Time Kinematic : RTK) ต าบลที่ซึ่งแม่นย าได้มาจากการวัดระยะทางและเฟส
ของสัญญาณ ซึ่งเก็บรวบรวมทั้งจากสถานีอ้างอิงและต าแหน่งของผู้ตรวจ น ามาประมวลร่วมกันโดยใช้วิธีการ
หาความต่างทั้งเดี่ยวและคู่ ในระหว่างการหาต าบลที่นั้น ๆ 
 ในกรณีของความปลอดภัยวิกฤต (Safety – Critical) ควรน า DGNSS มาใช้เพ่ิมคุณภาพการปฏิบัติ 
ด้วยฟังก์ชั่นการรับข้อมูลที่เฝ้าตรวจ และความสมบูรณ์ของระบบตามเวลาจริง การเฝ้าตรวจบรรลุได้ด้วย การ
ทดสอบขีดความสามารถในการวิเคราะห์ และความคงเส้นคงวา อีกทั้งการประเมินลักษณะของความ
คลาดเคลื่อน และประมวลผลข้อมูลออกมา ข้อมูลที่สมบูรณ์พร้อมเป็นผลลัพธ์มาจาก การเฝ้าตรวจที่เข้มแข็ง 
การแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงองค์ประกอบที่ใช้ได้ในขณะนั้น และให้ข้อมูลออกมา 
 การให้บริการ DGNSS กระท าโดยการใช้สัญญาณวิทยุเป็นพาหะในการน าสิ่งเหล่านี้ คือ ข้อมูลเพ่ิม
คุณภาพ (Augmentation) ค่าแก้ และความสมบูรณ์พร้อมของระบบ ส่งให้แก่ผู้ใช้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ให้บริการและ
ติดตั้งเครื่องรับที่เหมาะสม ซ่ึงสามารถน าข้อมูลเพ่ิมคุณภาพมาใช้ในการ : 

x เพ่ิมความแม่นย าของการหาต าบลที่ด้วย GNSS 

x รับทราบถึงดาวเทียมดวงทีม่ีปัญหา หรือความบกพร่องของ GNSS 

x จับสัญญาณดาวเทียมที่มีการเพ่ิมความคลาดเคลื่อนของการแพร่คลื่น 

x ขจัดสัญญาณรบกวนออกไปจากการหาต าบลที่ 
x ได้รับการแจ้งให้ทราบถึงการใช้ได้ของบริการ และสารสนเทศอ่ืน ๆ 

 
 เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการให้บริการ DGNSS กับระบบดาวเทียมเดินหนต่าง ๆ ที่ปฏิบัติการอยู่ในขณะนี้ อาทิเช่น 
GPS และ GLONASS ด้วยหลักการแล้ว บริการในลักษณะข้างต้น สามารถจัดให้มีขึ้นได้กับ GNSS ในอนาคต 
อาทเิช่น GALILEO, BeiDou และ QZSS เช่นกัน 
 บริการ DGNSS แต่ละรายสามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ ส่วนก าเนิดค่าต่าง ๆ และส่วนแพร่
ข้อมูลเพ่ิมคุณภาพ (Augmentation)  การสร้างข้อมูลที่ว่านี้ GNSS จะท าการวัดและรวบรวมค่า ณ สถานี
อ้างอิงหนึ่ง หรือเครือข่ายสถานีอ้างอิงกลุ่มหนึ่ง ข่าวสารและบริการของ DGNSS ต่างระบบกัน อาจใช้วิธีการที่
ต่างกันในการก าเนิดค่าต่าง ๆ หรือใช้สื่อต่างกันในการแพร่ข้อมูล ในปัจจุบันนี้ DGNSS บางระบบได้รับการ
จัดสรรช่องการสื่อสารเฉพาะ เพ่ือน ามาใช้กับบริการข้อมูลเพ่ิมคุณภาพ (Augmentation) อาทิเช่น การให้
ข้อมูลเพ่ิมขยายของ DGNSS ที่ใช้วิธีการส่งคลื่นวิทยุภาคพ้ืนดิน (กระโจมส่งวิทยุของ IALA, AIS) หรือใช้
เครื่องรับ-ส่งสัญญาณที่อยู่บนดาวเทียม (Satellite Transponder) (SBAS) 
 
กระโจม DGNSS ของ IALA 
 วัตถุประสงค์ของ กระโจม DGNSS ของ IALA (Beacon DGNSS) คือการให้บริการ ค่าแก้ความต่าง 
(Differential Correction) ที่ไม่เข้ารหัส และสารสนเทศที่มีความสมบูรณ์ ให้แก่ผู้ใช้ในทะเล เพ่ือน ามาใช้ 
ปรับปรุงความแม่นย าและความสมบูรณ์ ให้กับระบบที่ใช้ GNSS เป็นพ้ืนฐานในการหาต าบลที่ ความเร็ว และ
ข้อมูลเวลา (PVT) การหาต าบลที่ด้วยการเปรียบต่าง (Differential) ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ.2533 เป็น
วิธีการที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ และใช้สนับสนุนการเดินเรือน่านน้ าชายฝั่งเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริเวณที่มีการสัญจรหนาแน่น ค่าแก้ความต่างนี้หาได้จากสถานีอ้างอิงหนึ่งที่รู้ต าบลที่แน่นอน หรือได้
จากโครงข่ายของสถานีอ้างอิงชุดหนึ่ง ๆ  เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ว่านี้  ค่าความต่างระหว่างระยะที่คาดหมายและ
ระยะที่วัดได้ จะถูกน ามาใช้ในการหาระยะทางจริง และอัตราค่าแก้ระยะทาง  
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 นอกเหนือไปจากนั้น ยังมีฟังก์ชั่นการเฝ้าตรวจความสมบูรณ์พร้อมของระบบ เพ่ือท าการประเมินการ
ใช้งานได้ของสัญญาณ GNSS และการให้บริการ DGNSS อีกด้วย 
 สัญญาณวิทยุเชื่อมโยงที่ใช้ในการส่งค่าแก้ DGNSS และข้อมูลความสมบูรณ์พร้อมของระบบ ได้มีการ
ก าหนดเป็นสากลโดย ITU (ข้อเสนอแนะที่ ITU – R M.823 – 3) ปัจจุบันนี้สัญญาณ DGNSS ที่แพร่คลื่น
ออกอากาศใช้คลื่นวิทยุเพ่ือการเดินเรือ (ย่านความถี่ 283.5 ถึง 325 กิโลเฮิรตซ์)25 ผู้ใช้ต้องมีเครื่องรับวิทยุ 
DGNSS ที่ได้รับการรับรองแบบตามเกณฑ์การทดสอบ และมาตรฐานสมรรถนะ ตามเอกสาร IEC 61108 – 4 
เพ่ือน ามาใช้บนเรือที่ใช้ DGNSS ส าหรับรับข้อมูล PVT     
 มีการลงทุนจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐาน DGNSS ซึ่งใช้หลายแนวทาง อาทิ ผู้ให้บริการบางรายเลือกที่
ทดแทนอุปกรณ์กับสถานีที่มีอยู่เดิม เพ่ือใช้โดยเฉพาะเป็นสถานีอ้างอิง และการเฝ้าตรวจความสมบูรณ์พร้อม 
(Reference Stations and Integrity Monitor : RSIM)  บางรายลงทุนกับซอร์ฟแวร์ RSIM ขณะที่รายอ่ืน ๆ 
ใช้เครือข่ายสถานีอ้างอิงเพ่ือสร้าง RSIM เสมือนจริง นอกจากนั้นยังมีทางเลือกอ่ืน ๆ อีก อาทิ การสนธิเข้ากับ 
SBAS ที่อาจวิวัฒนาการจากการเพ่ิมคุณภาพของระบบ PNT ทางทะเล 
 บัญชีรายการสมบูรณ์ของกระโจมวิทยุทางทะเลราว 400 สถานีที่ใช้เป็นสถานีฐาน DGNSS (ซึ่งแจ้งให้ 
IALA ทราบโดยหน่วยงานรับผิดชอบ) ดูได้จากเว็บไซต์ของ IALA (www.iala-aism.org)  
  
DGNSS ที่แพร่สัญญำณผ่ำนทำง AIS 
 ระบบแสดงตนอัตโนมัติ (Automatic Identification System : AIS) คือระบบออกอากาศส่งข้อมูล
กันระหว่าง เรือกับเรือ และเรือกับฝั่ง ท างานด้วยคลื่นวิทยุย่านความถ่ี VHF ใช้งานในทะเล ซึ่งจะได้อธิบายโดย
ละเอียดในหัวข้อ 4.19 
 AIS มีขีดความสามารถในการส่งค่าแก้ DGNSS ไปยังเครื่องรับบนเรือ โดยการแพร่คลื่นมาตรฐาน 
(ข่าวสารหมายเลข 17) ตามที่อธิบายไว้ในข้อเสนอแนะที่ A – 124 ของ IALA การใช้ข่าวสารหมายเลข 17 
(Message No 17) ของ AIS ได้ช่วยเพ่ิมจ านวนเรือที่ได้รับประโยชน์จากการแพร่คลื่น DGNSS โดยได้ความ
แม่นย าที่สูงขึ้น และมีความสมบูรณ์ 
 
GBAS ทำงทะเลที่ใชก้ำรวัดเฟส (MGBAS) 
 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการพัฒนา เทคนิคการวัดเฟส (Phase – base Technique) ซึ่งแรงผลักดัน
เกิดจากงานส ารวจด้วย GNSS ที่ต้องการความแม่นย าต าบลที่ถึงระดับเซนติเมตร ในเอกสาร IALA R – 135 
เรื่องเทคนิค RTK ได้กล่าวถึงความต้องการ ในการหาต าบลที่ในทะเลที่มีความแม่นย าสูง เพ่ือใช้น าเรือบริเวณ
ท่าเรือ และการเทียบท่าด้วยระบบอัตโนมัติ ในการนี้มีอุตสาหกรรมหลายรายได้ผลิตอุปกรณ์ GNSS/GDNSS 
ทางทะเล ส าหรับน ามาใช้ในการหาต าบลที่ด้วยวิธีการ RTK  
 RTK เป็นระบบที่ใช้งานได้ระยะใกล้ และจ าเป็นต้องท าการเฝ้าระวัง และประเมินความสมบูรณ์ของ
การให้บริการ RTK และการหาต าบลที่ซึ่งใช้ RTK โดยต้องเป็นไปตามบริบทของการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับ 
ความปลอดภัย – วิกฤต 
 
 
 
25 โดยทั่วไปแล้ว เครื่องส่งขนาดหนึ่ง (1) กิโลวัตต์จะให้การหาต าบลที่แน่นอนที่ดีกว่า 10 เมตร ภายในรัศมี 200 ไมล์ทะเล 
 

http://www.iala-aism.org/
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RTK ผ่ำนทำง AIS 
 ส าหรับการประยุกต์ใช้ในงานส ารวจ ตามปกติแล้วสารสนเทศในการแก้ค่า RTK แพร่ไปยังผู้ใช้ทาง
โมเด็มวิทยุ VHF/UHF หรือโดยทางอินเทอร์เน็ตทางการค้าย่านความถี่กว้าง อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้กับ งาน  
อุทกศาสตร์ที่ระยะห่างไกลจากชายฝั่ง การสื่อสารที่เป็นทางเลือกเหล่านี้อาจไม่สามารถใช้ได้ตลอดเวลา 
ทางเลือกของการสื่อสารในพ้ืนที่เหล่านี้อาจผ่านทางดาวเทียม หรือทาง AIS (อย่างหลังนี้มีให้ใช้ได้เพียงบริเวณ
ชายฝั่งที่ครอบคลุมด้วยวิทยุ VHF ซึ่งตามปกติห่างจากขอบฝั่งน้อยกว่า 70 กิโลเมตร) 
 RTK ผ่านทาง AIS เป็นปฏิบัติการที่ใช้ส าหรับผู้ใช้เฉพาะกลุ่มในบางประเทศ ซึ่งมีรายงานว่ามีการ
ท างานโดยปราศจากข้อบกพร่องส าคัญ ด้วยความแม่นย าของต าบลที่ในระดับที่ต้องการ ข้อมูลค่าแก้ได้รับการ
ออกอากาศไปยังหน่วยเคลื่อนที่ (ชุดส ารวจ) ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มการแพร่คลื่นก่อน 
 เมื่อผู้ใช้ซึ่งเคลื่อนที่ร้องขอค่าแก้ RTK สถานีฐาน AIS จะเริ่มต้นท าการส ารองช่องเวลา (Time Slot) 
(โดย FATDMA) ส าหรับการแพร่คลื่น ตัวอย่างเช่น สองช่องสัญญาณของ 5 ช่องเวลาเป็นล าดับทุก ๆ วินาที 
สามารถส ารองไว้ส าหรับ AIS ทั้งสองช่องสัญญาณ สิ่งนี้จะส่งผลประมาณ 20% ในการโหลด VDL ทั้งนี้การใช้
ความถี่ที่ต่ ากว่าในการแพร่ข่าวสาร ไม่อาจเป็นเครื่องยืนยันความแม่นย าของ RTK ที่คาดหมายไว้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับพาหนะที่เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตาม อัตราการแพร่คลื่นที่สูงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดภาระกับ VDL มาก
เกินไป ค่าแก้ที่หน่วงเวลาไปประมาณ 1 – 1.5 วินาที ที่มีสาเหตุจากการส่งด้วยการเชื่อมโยงผ่านทาง AIS มี
รายงานว่าสามารถยอมรับได้ เมื่อใดที่ไม่ใช้งาน ผู้ใช้ที่เคลื่อนที่จะหยุดการร้องขอค่าแก้ RTK และสถานีฐาน
หยุดการส ารองช่องเวลา (Time Slot)  และปล่อยให้ผู้ใช้อื่นได้ใช้งาน 
 ขีดจ ากัดของเทคนิค RTK คือ มีเพียงผู้ใช้หนึ่งรายเท่านั้นที่สามารถรับบริการจากหนึ่งสถานีฐาน AIS 
ณ เวลาหนึ่ง ๆ และเมื่ออากาศมีการแปรปรวนอย่างรวดเร็วความแม่นย าจะลดลง ซึ่งอาจไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ที่ VDL รับภาระสูง ปัญหาช่องสัญญาณรับภาระสูงอาจได้รับการพิจารณาแก้ไขในอนาคต 
ด้วยการเพ่ิมช่องสัญญาณให้แก่ VDES  
 
4.8.3 ระบบเพิ่มคุณภำพโดยใช้ดำวเทียมเป็นฐำน 
 ระบบเพ่ิมคุณภาพโดยใช้ดาวเทียมเป็นฐาน (Satellite Based Augmentation Systems : SBAS) 
ให้การสนับสนุนการเพ่ิมคุณภาพเป็นบริ เวณกว้าง หรือเป็นภูมิภาค ด้วยการรับข้อมูลเพ่ิมเติมจากการ
ออกอากาศของดาวเทียม ระบบที่ว่านี้ตามปกติแล้วมีองค์ประกอบ คือ สถานีภาคพ้ืนดินจ านวนหลายแห่ง โดย
สถานีเหล่านี้อยู่ ณ ต าบลที่ซึ่งได้มาจากการส ารวจอย่างแม่นย า ในการนี้สถานีภาคพ้ืนดินจะท าการวัดสัญญาณ
ที่รับจากดาวเทียม GNSS รวมทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสัญญาณที่ผู้ใช้
ได้รับ จากการวัดสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวนี้ ข่าวสารที่เป็นสารสนเทศจะถูกสร้างขึ้น และส่งไปให้ดาวเทียม GEO ดวง
หนึ่งหรือมากกว่า ให้ท าการส่งออกอากาศไปยังผู้ใช้ต่อไป 
 
ระบบเพิ่มคุณภำพเป็นบริเวณกว้ำง 
 ระบบเพ่ิมคุณภาพเป็นบริเวณกว้าง (Wide Area Augmentation System : WAAS) ได้น าเข้ามาใช้
งานโดยส านักงานบริหารการบินแห่งชาติ (Federal Aviation Administration : FAA) สหรัฐอเมริกา และ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ไดข้ยายบริการครอบคลุมไปถึงพ้ืนที่บางส่วนของเม็กซิโก และแคนาดา ในปัจจุบันนี้สถาปัตยกรรม 
WASS ประกอบไปด้วย สถานีอ้างอิง 33 แห่ง สถานีแม่ (Master) 3 แห่ง สถานีเชื่อมโยง (Uplink) 4 แห่ง 
ดาวเทียมเชื่อมโยงสัญญาณวงโคจรสถิต 2 ดวง และ ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการ 2 แห่ง ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 
WASS สืบค้นได้จากเว็บไซต์ศูนย์การเดินเรือ หน่วยยามฝั่งสหรัฐอเมริกา (www.navcen.uscg.gov) 

http://www.navcen.uscg.gov/
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บริกำรเดินเรือด้วยดำวเทียมวงโคจรสถิตของยุโรป 
 บริการเดินหนด้วยดาวเทียมวงโคจรสถิตของยุโรป (European Geo – Stationary Navigation 
Overlay Service : EGNOS) เป็นโครงการร่วมระหว่าง ส านักงานอวกาศยุโรป (ESA) กรรมาธิการยุโรป (EC) 
และ Eurocontrol ระบบมีองค์ประกอบ คือ ดาวเทียมวงโคจรสถิต 3 ดวง สถานีเครือข่ายภาคพ้ืนดิน และ
การส่งข้อมูลค่าแก้ และสารสนเทศความสมบูรณ์ของ GPS โดยออกแบบให้ใช้เพ่ือความปลอดภัยด้านการบิน 
ระบบสารสนเทศส าหรับค่าแก้ ใช้วิทยุย่านความถี่ L1 ผ่านทางดาวเทียม GEOs จ านวน 3 ดวง ปัจจุบันนี้ 
EGNOS ปฏิบัติงานร่วมกับ WASS และ MSAS รุ่นปัจจุบัน ส่วน EGNOS อยู่ในขั้นวางแผนและวิวัฒนาการ
เพ่ือให้สามารถใช้สองความถี่ ด้วยย่านความถี่ L1/L5 สารสนเทศเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ EGNOS สืบค้นได้ทาง
เว็บไซต์ (ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/egnos/index en.htm) 
ระบบเพิ่มคุณภำพพหุดำวเทียม 
 ในญี่ปุ่น ระบบเพ่ิมคุณภาพพหุดาวเทียม (Multi – Satellite Augmentation System : MSAS) คือ 
SBAS ที่มีลักษณะท านองเดียวกับ EGNOS และ WASS  โดย MSAS จัดให้มีขึ้นเพ่ือใช้ทางด้านการบิน ด้วย
ดาวเทียมเชื่อมต่อวงโคจรสถิต (GEO – Link) จ านวน 2 ดวง ใช้ย่านความถ่ี L1 ผ่านทางดาวเทียมที่ก าหนดให้
ใช้เฉพาะเพ่ือการนี้ โดยแบ่งปันการสื่อสารร่วมกับภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยา ระบบได้เริ่มปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2550 และมีแผนเพ่ิมเติมการให้บริการด้วยคลื่นความถี่ย่าน L5 ในอนาคต26 สารสนเทศเพ่ิมเติมในเรื่อง 
MSAS สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ (www.kasc.go.jp/ english/msas 01.htm)    
ระบบเพิ่มคุณภำพด้วย GPS 
 อิน เดี ยได้ พัฒ นา ระบบเพ่ิ มคุณ ภาพด้ วย  GPS (GPS – Aids Geo Augmented Navigation 
System : GAGAN) ซึ่งเป็น SBAS ที่มีลักษณะท านองเดียวกันกับ WASS และ EGNOS ระบบ GAGAN 
ประกอบไปด้วย สถานีอ้างอิง 8 แห่ง ศูนย์ควบคุม 1 แห่ง สถานีเชื่อมโยง 1 แห่ง และการเชื่อมโยงกับโลก 
ผ่านเครื่องรับ/ส่งสัญญาณ ย่านความถี่ L1/L5 ที่อยู่บนดาวเทียม INMARSAT 4 – F1 สารสนเทศเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับ GAGAN สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ (www.isro.org) 
ระบบแก้ค่ำควำมต่ำงและกำรเฝ้ำตรวจสอบ 
 รัสเซียได้พัฒนาระบบเพ่ิมคุณภาพเพ่ือหาค่าแก้ให้แก่ GLONASS และ GPS เรียกว่า ระบบแก้ค่าความ
ต่าง และการเฝ้าตรวจสอบ (System for Differential Correction and Monitoring : SDCM) ระบบนี้
ประกอบไปด้วย ดาวเทียมวงโคจรสถิต 3 ดวง ก าหนดรหัส PRN คือ 125, 140 และ 141 ซึ่งดาวเทียมทั้งหมด
ดวงไดถู้กส่งขึ้นสู่อวกาศ และปฏิบัติการแล้ว 
4.8.4 เครื่องรับสญัญำณอัตโนมัติในกำรเฝ้ำตรวจควำมสมบูรณ์ 
  เครื่องรับสัญญาณอัตโนมัติในการเฝ้าตรวจความสมบูรณ์  (Receiver Autonomous Integrity 
Monitoring : RAIM) เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ส าหรับประเมินความสมบูรณ์ของสัญญาณ GNSS ซึ่งโดยนัย
แล้วหมายถึง ความสมบูรณ์พร้อมของระบบหาต าบลที่ซึ่งใช้ GNSS เป็นฐาน ชนิดของการเฝ้าตรวจความ
สมบูรณ์พร้อม รับทราบได้อย่างอัตโนมัติภายในเครื่องรับของผู้ใช้ โดยมีความส าคัญเป็นพิเศษส าหรับ
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์วิกฤต อาทิเช่น การเดินอากาศ และการเดินเรือ 
 การวัดระยะทางจ าเป็นต้องใช้ดาวเทียม GNSS อย่างน้อย 4 ดวง เพ่ือให้สามารถหาได้ทั้ง ต าบลที่ 
ความเร็ว ข้อมูลเวลา อย่างไรก็ตาม การน า RAIM มาใช้กับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จ าเป็นต้องใช้การวัด
ระยะทางจ านวนมาก 
 
 
26 ส านักงานกจิกรรมอวกาศ องค์การสหประชาชาต ิ

http://www.kasc.go.jp/
http://www.isro.org/
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 ขั้นตอนวิธี (Algorithm) ความปลอดภัย – วิกฤต RIAM อาจน ามาใช้เพียงเพ่ือ “จับความผิดพลาด” 
(Fault Detection : FD) หรือ “จับและขจัดความผิดพลาด” (Fault Detection and Exclusion : FDE) ซึ่ง
ช่วยให้ปฏิบัติการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่เห็นดาวเทียมเพียงดวงเดียว และสัญญาณเกิดความผิดพลาด 
การตรวจจับดาวเทียมที่มีความผิดพลาดนั้น ต้องวัดอย่างน้อยห้าระยะทาง การแยกแยะและขจัดความ
ผิดพลาด ต้องวัดอย่างน้อยหกระยะทาง ในขณะที่ RIAM สามารถตรวจจับความล้มเหลวได้หลายโหมด แต่ไม่
สามารถตรวจจับความล้มเหลวบางประการ ที่มีผลกระทบกับดาวเทียมหลาย ๆ ดวงได้ 
 การมี GNSS ที่หลากหลายให้เลือกใช้ ได้ช่วยเพ่ิมจ านวนของสัญญาณเดินหนส าหรับระบบหาต าบลที่
ที่ใช้ RAIM เป็นฐาน ทั้งนี้ GNSS รุ่นใหม่ที่ทันสมัย ช่วยสนับสนุนในการจัดให้มีสัญญาณ GNSS ตั้งแต่ 2 หรือ
กว่าสองย่านความถี่ข้ึนไป ท าให้ขีดความสามารถของการวัดระยะทางที่ใช้ GNSS เป็นฐานเพ่ิมมากข้ึน 
    ความก้าวหน้าในอนาคตของ ขั้นตอนวิธี (Algorithm) ใน RAIM จะช่วยปรับปรุงความพร้อมใช้และ
ความต่อเนื่องของระบบหาต าบลที่ที่ใช้ RAIM เป็นฐาน เทคนิค RAIM ที่เพ่ิมคุณภาพดังกล่าวนี้เรียกว่า RAIM 
แบบก้าวหน้า (Advanced RAIM : ARAIM) ซึ่งต่อไปอาจมีการบริการให้แก่ผู้ใช้ในทะเล  ข้อมูลเพ่ิมเติมสืบค้น
ได้ที่เว็บไซต์ (www.navipedia.net/index.php/arim)   
 
4.8.5 ระบบภำคพื้นดิน 
 
ลอแรน ซ ี
 ลอแรน ซี (Loran – C) เป็นระบบเดินหนด้วยวิทยุแบบไฮเพอร์โบลา พัฒนาขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2503 
เพ่ือสนองความต้องการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซียมีการจัดตั้งระบบวิทยุเดินหน
ลักษณะท านองเดียวกันเรียก CHAYKA ในปัจจุบันมีจ านวน Loran – C และ CHAYKA ราว 19 เครือข่ายทั่ว
โลก พ้ืนที่ครอบคลุมการให้บริการหลัก อาทิ ซาอุดิอาระเบีย ทะเลจีน เกาหลี แปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ 
สหพันธรัฐรัสเซีย และยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ 
 เครือข่าย Loran – C ประกอบด้วย สถานีจ านวนราวสามถึงห้าแห่ง วางตัวห่างจากกันระหว่าง 600 
ถึง 1000 ไมล์ทะเล ฟอร์แมตสัญญาณเป็นโครงสร้างต่อเนื่อง ที่ได้การออกแบบเฉพาะในลักษณะส่งเป็นห้วง
คลื่นวิทยุบน คลื่นพาห์ (Carrier Wave) ที่มีความถ่ีกลางเท่ากับ 100 เมกาเฮิรตซ์  หนึ่งในจ านวนสถานีเหล่านี้
ถูกก าหนดให้เป็นสถานี แม่ข่าย (Master) ท าหน้าที่ส่งคลื่นวิทยุออกเป็นชุด (Group)  ชุดละ 9 ห้วง (Pulse) 
ส่วนที่เหลือเรียก สถานีลูกข่าย (Secondary) ซึ่งสถานีเหล่านี้ส่งชุดละ 8 ห้วง  
 ช่วงห่างระหว่างชุดของ ห้วง (Pulse) ของสถานีแม่ข่ายส าหรับเครือข่ายหนึ่ง ๆ มีลักษณะเฉพาะที่เป็น
เอกลักษณ์ของเครือข่าย (Chain) นั้น ๆ และเรียกว่า ช่วงส่งซ้ าของชุด (Group Repetition Interval : GRI)  
 คลื่นพาห์ขนาดความถี่ 100 เมกาเฮิรตซ์ อ านวยให้การแพร่คลื่นวิทยุเหนือพ้ืนดิน (Ground Wave) มี
ความเสถียรในระยะทางไกล การออกแบบคลื่นอย่างประณีตช่วยให้เครื่องรับ Loran สามารถหาต าบลที่ได้
ด้วยการใช้คลื่นวิทยุเหนือพ้ืนดิน และขจัดคลื่นวิทยุจากท้องฟ้า (Sky Wave) ซึ่งเดินทางมาถึงเครื่องรับทีหลัง
ออกไป ซึ่งคลื่นตามหลังนี้มีศักย์ในการท าให้สัญญาณท่ีรับได้บิดเบือนไป  
 สัญญาณที่แพร่ออกมาจากแต่ละเครือข่าย ได้รับการตรวจสอบและควบคุมอย่างต่อเนื่อง มีการสร้าง
ระบบที่ออกแบบโดยฝังลงในฟอร์แมตของสัญญาณวิทยุ ให้ตรวจจับความผิดปกติ ซึ่งสามารถตรวจพบได้ด้วย
เครื่องรับซึ่งจะท าการแจ้งเตือนว่าสัญญาณมีความสมบูรณ์หรือไม่ 
 
 



เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์  หนา้ 110 คู่มือเครื่องหมายทางเรือ                                                                                                            
 

ลอแรนเพิ่มคุณภำพ    
 ลอแรนเพ่ิมคุณภาพ (Enhanced Loran : eLoran) เป็นระบบเดินหนภาคพ้ืนดินพัฒนาต่อมาจาก 
Loran – C เป็นระบบที่ให้บริการทั้ง ต าบลที่  ความเร็ว และเวลา (PVT) เพ่ือน ามาใช้บน แผ่นดิน ทะเล และ
การเดินอากาศ รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้ข้อมูลเวลา 
 eLoran เป็นระบบอิสระที่มีลักษณะของจุดอ่อนแตกต่างออกไปจาก GNSS จึงสามารถน ามาใช้เสริม
การใช้งาน GNSS ได้ แม้ว่าจะมีการลดทอนความแม่นย าลงไปบ้าง แต่ก็ช่วยให้ผู้ใช้ GNSS ยังคงด ารงไว้ซึ่ง
คุณประโยชน์ด้าน ความปลอดภัย มั่นคง และประหยัด ช่วยเสริมการให้บริการของดาวเทียมที่อาจขาดตอนไป
ในบางช่วง eLoran ให้ความแม่นย าต าบลที่ในภูมิภาคที่ให้บริการในเกณฑ์ 8 - 20 เมตร ส่วนเวลา และ
สมรรถนะความถี่ (ระดับ Stratum 1) เทียบเท่ากับ GNSS ในปัจจุบัน 
 ความแตกต่างกับ Loran - C คือ eLoran นั้นใช้ปฏิบัติการโดยใช้ทุกสถานีที่อยู่ในทัศนะ (ทางอิเล็กทรอนิกส์) 
ของเครื่องรับ ด้วยการค านวณหาระยะทางจากสถานีทั้งหมดที่มองเห็น นอกจากนั้นสถานี eLoran ยังให้เวลา
ทีส่อดคล้อง แตเ่ป็นอิสระต่อกันกับ GNSS การสอดคล้องกันของเวลาจากแหล่งก าเนิดการเทียบเวลาเดียวกันนี้ 
ท าให้เครื่องรับสามารถผสมสัญญาณ eLoran เข้ากับ GNSS ได ้
 เครื่องรับ eLoran ค านวณหาระยะทางจากแต่ละสถานี โดยขั้นแรกตั้งสมมุติฐานว่า ผิวโลกทั้งหมดปก
คลุมด้วยน้ า เมื่อทราบความเร็วของสัญญาณเหนือผิวน้ า เวลาของการแพร่ และรับคลื่น ก็ค านวณ ระยะเทียม 
(Pseudorange) ออกมา จากนั้นน าระยะเทียมนี้มาปรับแก้ด้วยปัจจัยเหล่านี้ คือ ความล่าช้าของการแพร่คลื่น
เนื่องจากคลื่นเดินทางผ่านแผ่นดิน ที่เกิดจากจากปัจจัยเพ่ิมเติมของสถานีลูกข่าย (Additional Secondary 
Factor Delays : ASFs)  ASFs ได้ถูกตรวจวัดโดยผู้ให้บริการและส่งให้กับผู้ใช้ ในรูปแบบฐานข้อมูลที่สร้างไว้
ในเครื่องรับ ASFs อาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยเนื่องจากสภาพอากาศ หรือผลจากการเปลี่ยนฤดูกาล ท าให้ลด
ประสิทธิภาพของค่าแก้ ซึ่งส่งผลต่อความแม่นย า อย่างไรก็ตาม สามารถแก้ไขได้โดยการจัดตั้งสถานีอ้างอิงใน
บริเวณใกล้เคียงเพ่ือหาค่าเปรียบต่างลอแรน (Difference Loran) ซ่ึงท าการวัดความต่างและค านวณหาค่าแก้
ออกมา จากนั้นสารสนเทศค่าแก้จะถูกส่งกลับไปยังสถานี eLoran เพ่ือแพร่ต่อไปยังผู้ใช้ผ่านทาง ช่องส่งข้อมูล 
(Data Channel) ของ eLoran 
 การเพ่ิม ช่องส่งข้อมูล (Data Channel) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการแพร่ออกอากาศหลัก คือส่วนหนึ่ง
ของ eLoran  และสามารถน ามาใช้เพื่อให้บริการข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือไปจากค่าแก้ความต่างอีกด้วย 
 สารสนเทศเพ่ิมเติมในเรื่องนี้ ศึกษาได้จากจากค าแนะน าของ กรรมาธิการเทคนิควิทยุเพ่ือกรรมาธิการ
พิเศษด้านการบริการทางทะเลที่ 127 (Radio Technical Commission for Maritime Service Special 
Committee 127 : SC 127) ในเรื่อง eLoran 
 
ควำมเข้ำกันได้ระหว่ำง eLoran และ Loran - C  
 เครื่องรับแบบเก่าสามารถรับสัญญาณได้ทั้งกับ eLoran และ Loran – C เนื่องจากสถานี eLoran 
เป็นส่วนหนึ่งของ เครือข่าย (Chain) ที่จัดขึ้นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เครื่องรับ Loran – C แบบเก่าไม่มี
ประสิทธิภาพพอที่จะให้ความแม่นย าได้ดีที่สุด 
 ผู้ใช้ควรตรวจสอบให้มั่นใจว่า เครื่องรับของตนมีขีดความสามารถในการถอดรหัสจากช่องข้อมูล 
Loran ทั้งนี้เพ่ือให้ได้รับ การเตือนความสมบูรณ์ของระบบ บริการเวลา และข้อมูลค่าแก้ความต่างของ Loran 
อนึ่งควรให้มีความม่ันใจว่า เครื่องรับมีขีดความสามารถในการเก็บและน าข้อมูล ASF ที่ทันสมัยมาใช้ได้ 
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4.8.6 โหมดวัดระยะทำง 
 ได้มีการศึกษาถึงประโยชน์ที่ได้รับ จากการขยายขอบเขตการใช้งานของระบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
อาทิ การส่งสัญญาณบอกเวลาเพ่ือให้ผู้ใช้น ามาค านวณหาต าบลที่ของตนเองได้อย่างอิสระจาก GNSS ซึ่งรู้จัก
กันในชื่อ โหมดวัดระยะทาง (Ranging – Mode : R - Mode)   
 ในปัจจุบันระบบกระโจม MF ของ IALA และบริการ AIS ก าลังได้รับการพิจารณาให้เป็นทางเลือก
ส าหรับน ามาใช้ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมการท างานให้กับ R – Mode โดยจัดให้มีสารสนเทศด้านเวลาเพ่ิมเข้าไปใน
การแพร่คลื่น MF หรือ VHF ปกติ ซึ่งเครื่องรับที่อยู่บนเรือน ามาใช้ค านวณหาระยะทางจากเครื่องส่ง ด้วยการ
ค านวณหาระยะทางจากหลายสถานี ผู้ใช้ก็สามารถค านวณหาต าบลที่ตนเองออกมาได้ ปัญหาเรื่องพ้ืนที่
ครอบคลุม และการถูกรบกวนของสัญญาณยังคงจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาเพ่ือแก้ไขต่อไป 
 การจัดให้มีบริการ R – Mode จ าเป็นต้องจัดให้มีแหล่งก าเนิดการส่งเวลาที่แม่นย า โดยไม่เกี่ยวข้อง
กับระบบเวลาของ GNSS ในการนี้นาฬิกาเสถียรภาพสูงอาจเป็นทางเลือกที่มีราคาสูงมาก จึงอาจเลือกใช้
แหล่งก าเนิดเวลาจากคลื่นวิทยุความถี่ต่ า หรือจาก eLoran 
 
4.9 เครื่องหมำยทำงเรือเรดำร์ 
 เครื่องหมายทางเรือเรดาร์ (Radar Aids to Navigation) ให้สัญญาณตอบกลับไปยังเครื่องเรดาร์บน
เรือ เพ่ือใช้ในการแสดงต าบลที่ และ/หรือ แสดงตนของเครื่องหมายทางเรือนั้น 
 ข้อก าหนดของ IMO เรื่องอุปกรณ์ตั้งบนเรือตามท่ีก าหนด (บทที่ 5 กฎข้อ 19) ในอนุสัญญา SOLAS ปี 
พ.ศ.2517 (และที่แก้ไข) กล่าวว่าเรือทุกชนิดที่มีขนาด 
 

x 300 ตันกรอสขึ้นไป ให้ติดตั้งเรดาร์ความถ่ี 9 กิกะเฮิรตซ์  
x 3,000 ตันกรอสขึ้นไป ให้ติดตั้งเรดาร์ความถี่ 3 กิกะเฮิรตซ์ หรือถ้าพิจารณาเห็นเหมาะสมโดยฝ่าย

บริหาร ให้ติดตั้งเรดาร์ตัวที่สองขนาด ความถี่ 9 กิกะเฮิรตซ์ 
 ฝ่ายบริหารบางส านักงานอาจบังคับให้มีการติดตั้งอุปกรณ์อ่ืน ๆ มากไปกว่านี้ 
 
 ข้อมติ (Resolution) ของ IHO ที่ MSC.192 (79) ได้ยอมรับ มาตรฐานสมรรถนะเรดาร์ฉบับแก้ไข
ส าหรับอุปกรณ์เรดาร์ ฉบับลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2547 ซึ่งมีความว่า เรดาร์ขนาด 9 กิกะเฮิรตซ์ควรมีขีด
ความสามารถในการตรวจจับ กระโจมเรดาร์ (Radar Beacon) SART และอุปกรณ์เพ่ิมคุณภาพสัญญาณเรดาร์ 
(เช่น แผ่นสะท้อนเรดาร์) ทั้งนี้มีข้อยกเว้นว่า เรดาร์ขนาด 3 กิกะเฮิรตซ์ ไม่จ าเป็นต้องมีขีดความสามารถในการ
ตรวจจับกระโจมเรดาร์ และ SART  ด้วยข้อยกเว้นดังกล่าว ท าให้เจ้าของเรือมีเสรีในการเลือกใช้เรดาร์ที่มี
สมรรถนะสูงกว่า ซึ่งมักอ้างถึงกันในชื่อ เรดาร์เทคโนโลยีใหม่ (New Technology (NT) Radar)  
 เรดาร์ขนาด 9 กิกะเฮิรตซ์ ได้รับการติดตั้งอย่างกว้างขวาง โดยเรือที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ SOLAS 
เนื่องจากจ านวนการติดตั้งที่สูงตามที่กล่าวนี้ เครื่องหมายทางเรือเรดาร์ (Radar Aids to Navigation) ที่ย่าน
ความถี่ 9 กิกะเฮิรตซ์จึงมีประโยชน์เป็นพิเศษ 
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4.9.1 อุปกรณ์สะท้อนคลื่นเรดำร์ 
 อุปกรณ์สะท้อนคลื่นเรดาร์ (Radar Reflector) เป็นอุปกรณ์ภาครับที่ออกแบบมา เพ่ือท าการสะท้อน
ห้วงคลื่นเรดาร์ที่เป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมาตกกระทบ ให้กลับไปยังเรดาร์ต้นก าเนิดการแพร่คลื่น และท า
ให้มีการเพิ่มคุณภาพสัญญาณท่ีปรากฏบนจอเรดาร์ ด้วยการออกแบบที่ดี อุปกรณ์สะท้อนคลื่นเรดาร์ต้องมีการ
ดูดซับคลื่นไว้น้อยที่สุด รวมทั้งลดการกระจายแบบสุ่มของคลื่น 
 โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์สะท้อนคลื่นเรดาร์ ติดตั้งเพ่ือเป็นการเสริมให้กับเครื่องหมายทางเรือใดซึ่งมีการ
ติดตัง้ไฟไว้แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ 

x การตรวจจับเป้าในระยะทางไกล (ตัวอย่างเช่น การเดินเรือเข้าสู่ฝั่ง) 
x การตรวจจับเป้าในทะเล หรือขณะที่มีการรบกวนสัญญาณสะท้อนกลับที่ไม่ต้องการจากฝน 

(Rain Clutter) 

x เครื่องหมายทางเรือที่ปรากฏบนจอเรดาร์ ทั้งนี้เพ่ือลดความเสี่ยงจากการโดนกัน 
 
 สมรรถนะของอุปกรณ์สะท้อนคลื่นเรดาร์ นิยามได้จากค่าประสิทธิผลของ ภาคตัดขวางเรดาร์ (Radar 
Cross Section : RCS) ของอุปกรณ์นั้น ค่าดังกล่าวนี้หาได้จากการเปรียบเทียบค่าความแรงสัญญาณที่สะท้อน
กลับมาจากอุปกรณ์สะท้อนคลื่นเรดาร์ กับค่าสมมูลการสะท้อนจากวัตถุสะท้อนคลื่นเรดาร์รูปทรงกลมที่มีพ้ืนที่
ผิว 1 ตารางเมตร 
 ระยะทางที่เรดาร์สามารถตรวจจับเป้าอุปกรณ์สะท้อนคลื่นเรดาร์ได้ขึ้นอยู่กับ ความสูงของสายอากาศ
เรดาร์ (Radar Antenna) และพลังงานที่เรดาร์ส่งออกไป ซึ่งเปรียบเทียบในเชิงภูมิศาสตร์ท านองเดียวกันกับ
การเห็นเครื่องหมายทางทัศนะ สมรรถนะในการสะท้อนคลื่นของ อุปกรณ์สะท้อนคลื่นเรดาร์แบบมุม (Corner 
Reflector) จากต่างผู้ผลิต อาจมีการแตกต่างกันค่อนข้างมาก 
 การใช้อุปกรณ์สะท้อนเรดาร์ขนาดเล็ก อาจท าให้สัญญาณสะท้อนจางลงเนื่องจากการเดินทางกลับ
หลายเส้นทาง  
 อุปกรณ์สะท้อนเรดาร์ส่วนมาก ได้รับการออกแบบให้ใช้กับเรดาร์ขนาด 9 กิกะเฮิรตซ์ แต่ก็ใช้กับขนาด 
3 กิกะเฮิรตซ์ได้เช่นกัน แต่ทว่ามีภาคตัดขวางเรดาร์ที่ให้ประสิทธิผลที่น้อยกว่ามาก 
 
4.9.2 เครื่องเพิ่มคุณภำพเป้ำเรดำร์ 
  เครื่องเพ่ิมคุณภาพเป้าเรดาร์ (Radar Target Enhancers : RTE) เป็นอุปกรณ์ซึ่งขยายและส่งกลับ
ห้วงสัญญาณที่มาจากเรดาร์เรือ โดยช่วยเพ่ิมคุณภาพสัญญาณที่ปรากฏบนจอเรดาร์ สัญญาณที่ RTE ส่งกลับ
ไปไม่ใช่ลักษณะของ รหัส (Code)  เครื่อง RTE ได้รับการออกแบบให้ใช้งานหลัก ๆ กับทุ่นและเรือขนาดเล็ก 
ซึ่งตามปกติสองสิ่งนี้มักติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนเรดาร์ภาครับ (Passive) อยู่แล้ว จากการทดสอบพบว่าอุปกรณ์
ชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการให้ภาคตัดขวางเรดาร์ (RCS) ถึง 100 ตารางเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับชนิดภาครับ
ที่ปกติติดตั้งไว้กับทุ่นเครื่องหมาย ที่ให้ RCS เพียง 20 ถึง 30 ตารางเมตรเท่านั้น 
 ในปัจจุบันนี้ RTE ที่มีจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาดมีเพียงที่ใช้ท างานกับเรดาร์ขนาด 9 กิกะเฮิรตซ์เท่านั้น 
 เครื่อง RTE มักมีปัญหาการจางลงของสัญญาณ เนื่องจากการส่งสัญญาณกลับไปยังเรดาร์หลายเส้นทาง 
ทั้งนี้ให้ศึกษาเพ่ิมเติมได้จากค าแนะน าของ ILALA No.1010 เรื่อง สมรรถนะของกระโจมเรดาร์วัดระยะทาง 
(Racon Range Performance) ในกรณีการจางลงของสัญญาณที่มาหลายเส้นทาง 
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4.9.3 กระโจมเรดำร์ 
 กระโจมเรดาร์ (Radar Beacon : Racons) คืออุปกรณ์ที่เป็น เครื่องรับ/เครื่องส่ง ที่ใช้งานในย่านความถ่ี
เรดาร์ (9 และ 3 กิกะเฮิรตซ์) ซึ่งช่วยเพ่ิมคุณภาพในการตรวจจับและพิสูจน์ทราบเป้าเรดาร์บางชนิด ทั้งนี้
เอกสารที่ IMO MSC.192 (79) ได้ยกเลิกข้อก าหนดที่ให้เรดาร์ขนาด 3 กิกาเฮิรตซ์มีขีดความสามารถในการจับ
เป้า Racon ออกไป 
 Racon สนองตอบต่อสัญญาณจากเรดาร์เรือ โดยตอบกลับในลักษณะชุดห้วงสัญญาณท่ีมีลักษณะเฉพาะ  
การตอบกลับนี้ปรากฏให้เห็นบนจอเรดาร์เรือเป็นหมายรหัส (หรือ “ป้ายสี”) (ดูรูปที่ 24) โดยเห็นเป็นแนวชัดเจน
ที่แสดงระยะทางและแบริงของ Racon นั้น การป้ายสีบนจอสามารถก าหนดให้มีความยาวเฉพาะหนึ่ง ๆ หรือ
เป็นไปตามสเกลวงระยะท่ีเลือกใช้บนจอ และใช้อักษรรหัสมอร์สเป็นเครื่องแสดงตัว Racon  
   
 
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 24 - กระโจมตอบเรดาร์ (Racon) (ซ้าย) และจอเรดาร์ (ขวา) ที่ไม่มี (บน) และมี (ล่าง) อักษรรหัสมอร์ส 

(ดูรูปสีในส่วน ด ีท้ายเล่ม) 
กำรประยุกต์ใช้ 
 โดยทั่วไปแล้ว ถือว่า Racon เป็นอุปกรณ์ที่น ามาใช้เสริมกับเครื่องหมายทางเรือที่มีการติดตั้งไฟอยู่
แล้ว ทั้งนี้ไม่จ ากัดจ านวนเรือท่ีใช้ Racon ได้อย่างมีประสิทธิผลในเวลาเดียวกัน 
 Racon สามารถน ามาใช้เพื่อ:  

x วัดระยะทางและพิสูจน์ทราบต าบลที่ในสภาวะน้ าแข็ง หรือบริเวณชายฝั่งที่ไม่มีที่หมายเด่นชัด 

x พิสูจน์ทราบเครื่องหมายทางเรือ ทั้งท่ีอยู่ในทะเล และบนบก 

x ใช้หมายรู้การเข้าสู่ฝั่ง (Landfall) 

x แสดงศูนย์กลางและจุดหันเลี้ยวในพ้ืนที่ที่ต้องใช้ความระมัดระวัง หรือแผนแบ่งแนวจราจร (TSS) 

x ใช้หมายที่อันตราย 

x แสดงช่วงกว้างใต้สะพานที่ใช้ในการเดินเรือได้ 
x ใช้หมายรู้แนวน า 
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4.9.4 Racon ทีต่อบสนองไวต่อควำมถี่ 
 Racon ที่ตอบสนองไวต่อความถี่ (Frequency – agile Racon) ตอบรับต่อความถี่วิทยุที่รับได้และ
ตอบกลับไปในแบบ “ป้ายสีซ้ า” กับทุกครั้งของการกวาดสัญญาณเรดาร์ วัตถุประสงค์ในการให้ตอบสนองไว
ต่อความถ่ี ก็เพ่ือให้ส่งสัญญาณตอบกลับไปยังเรดาร์ที่อยู่ย่านความถ่ีนั้น อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้
เกิดการบดบัง (Masking) รูปลักษณ์อ่ืน ๆ บนจอเรดาร์ การตอบโต้ตามปกติจึงตั้งเป็นวงรอบปิดเปิดสลับกันไป 
 
คุณลักษณะของสัญญำณ 
 Racon ท างานที่ย่านความถี่ 9 กิกะเฮิรตซ์ ด้วยการโพลาไรเซชันในแนวราบ และ/หรือ ย่านความถี่ 3 
กิกะเฮิรตซ์ด้วยการโพลาไรเซชันในแนวราบ และเลือกให้เป็นในแนวดิ่งได้ 
 

ค ำที่ใช้ กำรเรียก/เขียน แบบอ่ืน 
9 GHZ 9300 – 9500 MHZ X – BAND 3 CM 
3 GHZ 2900 – 3100 MHZ S - BAND 10 CM 

 
ตารางที่ 18 -  ค าศัพท์ที่ใช้เรียกและค าอธิบายความถี่ปฏิบัติการของ Racon 

 
4.9.5 เกณฑ์สมรรถนะของ Racon 
 ความพร้อมใช้งานของ Racon พิจารณาโดยการวัดสมรรถนะตามหลักการที่ก าหนดโดย IALA ทั้งนี้
ในขณะที่ยังคงไม่มีการพิจารณาที่จ าเพาะใด ๆ  IALA ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า Racon ควรมีความพร้อมใช้งาน
อย่างน้อย 99.6 %  
  
 
 
 
 
 
4.9.6 ข้อพิจำรณำด้ำนเทคนิคของ Racon 
 มีข้อพิจารณาด้านเทคนิคหลายประการในการน า Racon มาใช้เพ่ือช่วยในการเดินเรือ กล่าวคือ 

x ความแม่นย าเชิงมุมของแบริงระหว่างเรือและ Racon โดยรวมแล้ว ขึ้นอยู่กับเรดาร์ที่ส่งสัญญาณถาม
ไปยัง Racon ในขณะเดียวกัน ความแม่นย าของระยะท่ีวัดได้ขึ้นอยู่กับท้ังเรดาร์และ Racon 

x เมื่อน า Racon มาประยุกตใ์ช้เป็นแนวน า ความแม่นย าของแนวอยู่ที่ประมาณ 0.3 องศา 
x เมื่อเรือเข้ามาอยู่ใกล้กับ Racon มาก คลื่นทางข้าง (Side – lobe) ที่ออกจากเสาอากาศเรดาร์อาจไป

กระตุ้น Racon ส่งผลให้เกิดการตอบสนองซ้อนกันปรากฏบนจอเรดาร์ ซึ่งอาจท าให้เกิดการรบกวน
และบดบังเป้าหมายอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม Racon ที่ตอบสนองไวต่อความถ่ี จะมีคุณสมบัติมาตรฐานใน
การลด คลื่นทางข้าง (Side – lobe) อยู่ด้วย 

 
 
 

บรรณสารอ้างอิงของ IALA : 
- ค าแนะน าที่ 1010 เรื่อง สมรรถนะทางระยะของ Racon 
- ข้อเสนอแนะที่ R – 101 เรื่อง กระโจมเรดาร์ใช้งานในทะเล (Racons) 
- ข้อเสนอแนะที่ O – 113 เรื่อง การหมายสะพานที่อยู่เหนือน่านน้ าเดินเรือ 
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4.9.7 กำรใช้กับเรดำร์เทคโนโลยีใหม่ 
 Racon ทั้งหมดในท้องตลาด และมีการใช้งานในปัจจุบัน ออกแบบให้ใช้งานร่วมกับเรดาร์ที่ส่งห้วง
คลื่นพลังงานสูงออกมา เมื่อเปรียบเทียบกับ เรดาร์เทคโนโลยีใหม่ (New Technology : NT) แล้ว ชนิดหลังนี้
ส่งคลื่นพลังงานงานต่ าออกมาด้วยห้วงคลื่นที่ยาว เนื่องจากความแรงสัญญาณสูงสุดที่ได้รับต่ าและห้วงคลื่นยาว 
ดังนั้นเมื่อเดินทางมาถึง Racon จึงอาจไม่ได้รับและไม่ส่งสัญญาณโต้ตอบกลับไปยังเรดาร์ NT จากผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า ห้วงคลื่นจากเรดาร์ NT สามารถกระตุ้นพอให้ Racon ท างานได้ในระดับเดียวกันกับ
การรับคลื่นจากเรดาร์แมกเนตรอนแบบดั้งเดิม ก็ต่อเมื่ออยู่ในระยะที่ใกล้กว่า ทั้งนี้เรดาร์ FMCW (ซึ่งอยู่ในกลุ่ม
เดียวกันกับเรดาร์ NT) ถือเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการตรวจวัดและพิเคราะห์เป็นเอกเทศ กฎเกณฑ์ของ 
IMO ในกรณีของเรดาร์และ Racon ย่านความถี่ X ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าระยะในการตรวจจับ
และกระตุ้นการท างานอาจมีการลดทอนลง อนึ่งเป็นความรับผิดชอบของโรงงานผู้ผลิตเรดาร์ NT และเรดาร์
ย่านความถ่ี X ในการธ ารงไว้ให้ Racon ยังคงท าหน้าที่ได ้
 ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของ IMO ที่เกี่ยวข้องกับ Racon ย่านความถี่ S แต่ทว่า 
Racon ที่ท างานย่านความถี่ 3 กิกะเฮิรตซ์ ยังคงใช้ประโยชน์ต่อไปกับเรดาร์ห้วงคลื่นความถี่ดังกล่าวนี้ ไม่ว่า
ห้วงคลื่นจากแมกเนตรอน หรือจากเรดาร์ NT ที่ได้รับการปรับปรุง แม้ว่าเทคนิคขั้นก้าวหน้าในการลดคลื่น
รบกวน (Clutter) ได้ขึ้นมาถึงขั้นสูงสุดในระดับที่ว่า การแสดงผลสัญญาณจาก Racon กลายเป็นฟังก์ชั่นที่ไม่มี
ความจ าเป็นอีกต่อไปส าหรับย่านความถี่นี้ก็ตาม ก็ยังอาจมีการลดจางลงหรือไม่มีการแสดงห้วงคลื่น (Pulse 
Train) ของ Racon บนจอเรดาร์ และอาจมีความจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนทดแทนเรดาร์ห้วงคลื่นก าลังสูง
ทั้งหมด ทีม่ีผลกระทบต่อขีดความสามารถของ Racon ที่ใช้ห้วงคลื่นความถี่ 3 กิกะเฮิรตซ์ 
 
4.9.8 กำรหำต ำบลท่ีโดยอ้ำงอิงจำกเรดำร์ 
 มีการพัฒนาที่ท าให้จอเรดาร์สามารถทับซ้อนภาพลงบน แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Chart) 
ด้วยการจับเป้ารูปลักษณ์ที่ช่วยให้หมายรู้วัตถุที่ใช้ในการเดินเรือ (Racon, กระโจมเรดาร์ภาครับ หรือแนวขอบ
ฝั่งที่ปรากฏ ฯลฯ) เทคนิคเหล่านี้ แม้ว่าจะไม่มีความแม่นย าเทียบเท่ากับการหาที่เรือด้วย GNSS ก็ตาม ยังอาจ
น ามาใช้ช่วยในการประเมิน ความสมบูรณ์พร้อม (Integrity) ของ PNT และ/หรือ ใช้ส ารองในกรณีที่บริการ 
GNSS หรืออุปกรณ์เกิดความขัดข้องหรือล้มเหลว 
 
4.9.9 กำรหำต ำบลท่ีโดยไม่ใช้คลื่นวิทยุ (ควำมเฉื่อย)  
 มีการศึกษาอย่างมากในการพิจารณาน าเอา GNSS มาสนธิเข้ากับ หน่วยวัดความเฉื่อย (Inertial 
Measurement Unit : IMU) เพ่ือใช้ในการเดินเรือ ในปัจจุบันมี IMU ส าหรับใช้ในการเดินหนอยู่หลายระดับ 
ทั้งที่คุณภาพสูงมากและมีราคาแพง ไปจนถึงระดับยุทธวิธี (Tactical) ราคาต่ า ที่ใช้ระบบกลไกไฟฟ้าขนาดจิ๋ว 
(Micro Electro Mechanics System : MEMS)  เกณฑ์คุณภาพของ IMU ก าหนดโดยขีดสมรรถนะในการให้
ข้อมูลที่ครอบคลุมทั้ง ความเร็ว และ การวางตัว (Orientation) โดยชนิดระดับคุณภาพต่ าจะมีอัตราความ
เคลื่อน (Drift) สูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต่างกันของอัตราความเคลื่อน IMU สามารถรับหน้าที่แทน GNSS ได้
ในช่วงเวลาที่ต่างกัน ในชั่วขณะใดที่ GNSS มีการขาดหายไปของสัญญาณ 
 นอกเหนือไปจากนั้นเซ็นเซอร์ของ GNSS – IMU ที่สนธิเข้าด้วยกัน ได้เพ่ิมขีดความสามารถและ
ปรับปรุงการเฝ้าตรวจ ให้ข้อมูลที่ได้รับมีความสมบูรณ์พร้อม อาทิ ต าบลที่ ความเร็ว และอัตราการหันเลี้ยว 
ด้วยการรวม IMU เข้ากับ GNSS ท าให้ได้มาซึ่ง ข้อมูลทิศหัวเรือที่แม่นย าและคงที่ แม้ว่าบริการของ GNSS จะ
ขาดช่วงเป็นระยะเวลานานก็ตาม  อนึ่ง ระบบความเฉื่อย (Inertial) ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่มีขีด
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ความสามารถ ในการรักษาความแม่นย าในการเดินเรือในทุกระดับไว้ได้ ในกรณีที่  GNSS ขาดตอนการ
ให้บริการค่อนข้างนาน ส าหรับการเดินเรือในมหาสมุทร การเดินเรือที่ใช้ IMU ระดับยุทธวิธี (Tactical) จะให้
การป้องกันในระดับน่าพอใจในกรณีสัญญาณ GNSS หายไป 15 นาที และ IMU ระดับใช้งานเพ่ือการเดินเรือ
ให้ความมั่นใจได้ถึง 1 ชั่วโมง ส าหรับพ้ืนที่บริเวณใกล้ฝั่ง (Coastal) ที่ต้องการความแม่นย า 10 เมตร ให้ความ
มั่นใจได้ 3.5 นาที ส าหรับ IMU ระดับใช้ในการเดินเรือ และ 1.5 นาที ส าหรับระดับยุทธวิธี  
4.9.10 กำรหำต ำบลท่ีโดยไม่ใช้คลื่นวิทยุ (เข็มใบ้อิเล็กทรอนิกส์) 
 เข็มใบ้อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Pelorus : ePelorus) คืออุปกรณ์ส าหรับใช้หาแบริงทัศนะของ 
ที่หมายและแปลงเป็นฟอร์แมตอิเล็กทรอนิกส์ ใส่เข้าไปในระบบแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ดังกล่าวนี้ท าให้
สามารถสนธิการแบริงทางทัศนะ เข้ากับการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ได้ แนวความคิดนี้ได้รับการสนับสนุนโดย
บทความของสถาบันเดินเรือเมื่อราวปี พ.ศ.2551 เพ่ือน ามาใช่เป็นระบบเสริมในการเดินเรือ 
 ในปัจจุบันมีเพียงทางทหารเท่านั้น ที่น าเอาเข็มใบ้อิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาสูงมาใช้งาน อย่างไรก็ตาม  
มีการศึกษาความเป็นไปได้ ในการสร้างเข็มใบ้อิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาไม่สูงขึ้นใช้งาน ด้วยการใช้องค์ประกอบที่
มีจ าหน่ายอยู่แล้วในท้องตลาด ใช้เป็นอุปกรณ์สาธิตประสิทธิภาพในการเป็นอุปกรณ์เสริม เพ่ือประเมิน
ศักยภาพในการน ามาใช้สนธิการแบริงทัศนะ เข้ากับการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
4.10 กำรสื่อสำร 
4.10.1 แผนกำรสื่อสำรด้วยวิทยุเดินเรือ 
 IALA ได้จัดท าแผนการสื่อสารด้วยวิทยุ เดินเรือ (Maritime Radio  Communications Plan : 
MRCP) เพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสารที่จ าเป็น ส าหรับสนับสนุนการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ MRCP จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบส าคัญทางยุทธศาสตร์  ในการก าหนดเทคโนโลยีการ
สื่อสารและระบบสารสนเทศ เพ่ือให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ สิ่งเหล่านี้ท าให้ต้องมีการเพ่ิมคุณสมบัติของ
ระบบที่มีอยู่เดิม หรือพัฒนาระบบใหม่ขึ้นมา  IALA เริ่มงานด้วยการระบุระบบเดิมที่มีอยู่ และก าหนดระบบใน
อนาคตข้ึนมาใหม่ จากนั้นถอดความต้องการของผู้ใช้ออกมาตามท่ีก าหนดไว้แล้ว เพ่ือน ามาประเมินการลื่นไหล
ของสารสนเทศ และช่องทางท่ีจ าเป็นในการส่งข้อมูล 
4.11 กำรพิสูจน์ทรำบในระยะไกลและกำรติดตำมเป้ำ 
4.11.1 ค ำน ำ 
 หน่วยงานที่มีอ านาจและความรับผิดชอบเรื่อง เครื่องหมายทางเรือ ความปลอดภัยของท่าเรือ และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ บนฝั่ง เหล่านี้บ่อยครั้งที่เผชิญกับความต้องการ ในการรักษาไว้ซึ่งการเฝ้าระวังการเข้ามาของ
เรือเพ่ือใช้ท่าเรือ และใช้สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการปกป้อง
สภาวะแวดล้อม 
 หน่วยงานเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการ ตรวจจับ แยกประเภท พิสูจน์ทราบ และติดตามเรือ 
ในบรรดาเทคโนโลยีเหล่านี้ นานาชาติได้น าเอาการพิสูจน์ทราบในระยะไกลและการติดตามเป้า (Long Range 
Identification and Tracking : LRIT) มาใช้ส าหรับการติดตามเรือทั่วโลก 
4.11.2 แนวควำมคิด 
 การพิสูจน์ทราบในระยะไกลและการติดตามเป้า (LRIT) เป็นขีดความสามารถในการเฝ้าระวังที่มาจาก
ความร่วมมือระหว่างประเทศ แนวคิดอย่างง่ายของ LRIT (รูปที่ 25) คือ เรือซึ่งมีวิทยุสื่อสารเป็นผู้รายงาน
แสดงตนเอง ต าบลที่ และเวลาไปยังหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบในการติดตามเรือ อย่างไรก็ตาม ในการใช้งาน  
ขั้นสุดท้ายของ LRIT มีความซับซ้อนกว่าที่ได้บรรยายมานี้ 
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รูปที่ 25 - แนวความคิดอย่างง่ายของ LRIT (INMARSAT) 
 
4.11.3 มำตรฐำนขีดควำมสำมำรถและฟังก์ชั่นที่ต้องกำร 
  มาตรฐานขีดความสามารถที่ได้รับการรับรองและฟังก์ชั่นที่ต้องการ ส าหรับการพิสูจน์ทราบและ
ติดตามเป้าในระยะไกล ได้น ามาเขียนเป็นโครงร่างสถาปัตยกรรมของระบบ LRIT (รูปที่ 26) และพรรณนาให้
ทราบว่าระบบดังกล่าวนี้ท างานอย่างไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 26 - สถาปัตยกรรมของระบบ LRIT (Long Range Identification and Tracking)  
(ดูรูปสีในส่วน ด ีท้ายเล่ม) 

เรือท่ีอยู่ใน
ระบบ LRIT 

ระบบดาวเทียม 

สถานีภาคพื้นดิน 

ผู้เฝา้ตรวจ 

ศูนย์จัดการข้อมูล 
LRIT 
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 ในสถาปัตยกรรมที่ว่านี้ ฝ่ายบริหารเป็นผู้ก าหนดว่า เรือใดของประเทศตนจะต้องรายงานตนต่อศูนย์
ข้อมูล LRIT ไม่ว่าจะเป็นระดับชาติ ภูมิภาค/ความร่วมมือ หรือระหว่างประเทศ  ศูนย์แต่ละแบบเหล่านี้อาจใช้
วิธีการสื่อสารที่หลากหลายผ่านทางผู้ให้บริการ สถาปัตยกรรมนี้ยังได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับผู้
ให้บริการด้วยโปรแกรมประยุกต์ (Application) ต่าง ๆ กัน ด้วยการสร้างขึ้นจากแนวคิดพ้ืนฐานที่กล่าวข้างต้น 
กล่าวคือ เรือที่ติดตั้งอุปกรณ์วิทยุสื่อสารท าการ รายงานตนเอง ต าบลที่ และเวลา ไปยังศูนย์ LRIT ที่ติดตาม
เรือดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นศูนย์ระดับชาติ ภูมิภาค/ความร่วมมือ หรือระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของหน่วย
เจ้าของเรือนั้น สามารถเข้าถึงสารสนเทศ LRIT ได้โดยตรงจากศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ รัฐบาลชาติต่าง ๆ ที่เข้าร่วม
เป็นภาคีมีสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศนี้เช่นกัน (อาทิ ท่าเรือ และรัฐชายฝั่ง เป็นต้น) โดยสามารถร้องขอผ่าน
ทางศูนย์ของตน โดยส่งผ่านช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล LRIT ระหว่างประเทศ โดยเส้นทางการร้องขอ
สารสนเทศ LRIT จากศูนย์ข้อมูล ต้องมีการท าข้อตกลงการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน 
 
4.12 ระบบแสดงตนอัตโนมัติ 
 ระบบแสดงตนอัตโนมัติ (Automatic Identification System : AIS) คือเทคโนโลยีในการส่งผ่าน
ข้อมูลระหว่างเรือกับฝั่ง ในรูปแบบของการออกอากาศและการถามตอบระหว่างกัน ปฏิบัติการโดยใช้คลื่นวิทยุ
ใช้งานในทะเลย่านความถ่ี VHF ซึ่งท าให้มีความเป็นไปได้ในการเฝ้าตรวจและติดตามเรือ ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่
ติดตั้งบนเรือ และท่ีอยู่กับสถานีบนฝั่ง 
 AIS มีคุณลักษณะและขีดความสามารถที่ท าให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง ในการเพ่ิมพูนการเฝ้าระวัง
สถานการณ์ ดังนั้นจึงช่วยสนับสนุนให้การเดินเรือมีความปลอดภัย และท าให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
สัญจรของเรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ AIS ที่ติดตั้งบนเรือท าให้การสนับสนุนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงของเรือโดนกัน ซึ่งช่วยให้การหาจุดเฉียด (Closest Point of Approach : CPA) และ เวลาเกิดจุด
เฉียด (Time to Closest Point Approach : TCPA) เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว อัตโนมัติ และแม่นย า โดยการ
ค านวณจากสารสนเทศต าบลที่ซึ่งส่งมาจากเรือเป้า อีกทั้งช่วยเพ่ิมความเป็นไปได้ในการตรวจจับเรืออ่ืน ๆ ไม่
ว่าเรือนั้นจะถูกบังโดยหัวคุ้งของร่องน้ า หรือในแม่น้ า หลังเกาะ หรือหมู่เกาะ และยังช่วยแก้ปัญหาอันเป็น
ข้อจ ากัดบางประการของเรดาร์ คือช่วยให้จับเป้าเรือขนาดเล็กที่ติดตั้ง AIS ได้ แม้ว่าจะมี สัญญาสะท้อนกลับที่
ไม่ต้องการ (Clutter) จากคลื่นและฝนก็ตาม 
 AIS มีองค์ประกอบ คือ เครื่องรับส่งวิทยุ VHF ที่มีขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับ
เรืออ่ืน ๆ อาทิ นามเรียกขานสถานี ต าบลที่ เข็มเหนือพ้ืนดิน (COG) ความเร็ว ความยาว และชนิดเรือ 
สารสนเทศของสินค้า ฯลฯ และเครื่องรับวิทยุ VHF บนฝั่ง ที่อยู่ในระยะรับคลื่นได้ รูปที่ 27 แสดงให้เห็น
ภาพรวมทั้งหมดของระบบ 
 เมื่อมีการติดตั้งอย่างถูกต้อง สารสนเทศจากเครื่อง AIS ที่ปฏิบัติการบนเรือ จะส่งสารสนเทศ
ออกอากาศอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง โดยปราศจากการควบคุมของพนักงานบนเรือ การส่งออกอากาศประกอบ
ไปด้วย ข้อมูลดิจิทัลที่ยิงส่ง (Bursts) ออกเป็น “ชุด” (Packet) จากสถานีเดี่ยว เป็นล าดับตามช่วงเวลาที่
ก าหนดไว้ล่วงหน้า ดังนั้น AIS จึงเป็นตัวเสริมที่ส าคัญให้กับระบบที่มีอยู่เดิม เช่น เรดาร์ กล่าวโดยทั่วไป ข้อมูล
ที่ได้รับจาก AIS จะช่วยเพิ่มสารสนเทศที่มากข้ึนแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการการจราจรทางน้ า (Vessel Traffic 
Service Operator : VTSO)  
 IMO ได้บัญญัติข้อก าหนดส าหรับเรือสินค้าในการติดตั้งอุปกรณ์บนเรือ ส่วน ITU เป็นผู้ก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค และการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุเป็นการสากล นอกจากนั้น IEC ได้พัฒนา
กรรมวิธีในการทดสอบ AIS ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพ่ือให้ AIS สามารถปฏิบัติงานร่วมกันเป็นการสากลได้   
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4.12.1 วัตถุประสงค์และกำรใช้งำน  
 AIS น ามาใช้เพ่ือให้เกิดความแน่นอนในการพิสูจน์ทราบเรือ ให้สารสนเทศเพ่ิมเติมที่ช่วยหลีกเลี่ยงมิให้
เกิดการโดนกันของเรือ ช่วยในการติดตามเป้าเรือ ทั้งยังท าให้การแลกเปลี่ยนสารสนเทศเป็นไปอย่างเรียบง่าย
โดยอัตโนมัติ จึงช่วยลดความจ าเป็นในการรายงานด้วยค าพูดลง (อาทิ ข้อบังคับให้เรือต้องมีรายงานทางวิทยุ
โทรศัพท์) 
 AIS มีฟังก์ชั่นการท างานตามที่ก าหนดไว้โดย IMO ดังนี้ : 

x โหมด เรือกับเรือ ส าหรับหลีกเลี่ยงการโดนกัน 

x เป็นเครื่องมือของรัฐชายฝั่งในการรับสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับเรือและสินค้า 

x เป็นเครื่องมือของ VTS อาทิ เรือกับฝั่ง (บริหารการจราจร) 
 AIS ปฏิบัติงานอย่างอัตโนมัติในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่อยู่บนเรือ (จากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ที่ติดตั้ง
บนเรือ) ทั้งระหว่างเรือกับเรือ และเรือกับสถานีชายฝั่ง 
 
4.12.2 คุณลักษณะเฉพำะของระบบ 
ควำมถีวิ่ทยุและขีดควำมสำมำรถ 
  AIS ปฏิบัติ งานโดยเฉพาะกับสองย่านความถี่ วิทยุ  VHF FM คือ AIS1 (ช่อง 87B – 161.975       
เมกะเฮิรตซ์) และ AIS2 (ช่อง 88B – 162.025 เมกกะเฮิรตซ์) ซึ่งเป็นคลื่นส าหรับวิทยุเคลื่อนที่ใช้งานในทะเล 
การออกอากาศในลักษณะของการยิงส่ง (Bursts) “ชุดข้อมูล” (Data Packet) จากสถานีหนึ่ง ๆ โดยเป็นไป
ตามล าดับอย่างอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ ในการนี้สถานีต่าง ๆ จะต้องเลือกใช้ความถี่ร่วม (AIS1 หรือ 
AIS2) โดยพิจารณาจากข้อมูลทางเทคนิคของการออกอากาศของตนเอง และสถานีอื่น ๆ วิธีการปฏิบัติการที่ว่า
นี้รู้จักกันในชื่อ การจัดแบ่งเวลาการเข้าถึงจากหลายแหล่งด้วยตนเอง (Self Organizing Time Division 
Multiple Access : SOTDMA)  ช่องเวลา (Time Slot) ส าหรับการส่งข้อมูล AIS ทั้งหมดได้รับการจัดเรียง
อย่างเที่ยงตรงกับ เวลาสากลสัมพันธ์ (Universal Time Coordinated : UTC) ซึ่งเทียบจากเครื่องรับ GNSS 
สิ่งนี้ช่วยขจัดความเป็นไปได้ ในการที่สองสถานีมีการส่งสัญญาณออกมาพร้อมกันใน ช่องเวลา(Time Slot) 
เดียวกัน ทั้งนี้มีช่องเวลาให้ใช้จ านวนทั้งสิ้น 2,250 ช่อง ในแต่ละความถี่ต่อนาที ท าให้มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 
4,500 ช่อง   
 ในสถาปัตยกรรมที่ว่านี้ ฝ่ายบริหารเป็นผู้ก าหนดว่าเรือใดของประเทศตนต้องรายงานตนต่อศูนย์ข้อมูล 
LRIT ไม่ว่าจะเป็นระดับชาติ ภูมิภาค/ความร่วมมือ หรือระหว่างประเทศ  ศูนย์แต่ละแบบเหล่านี้อาจใช้วิธีการ
สื่อสารที่หลากหลายผ่านทางผู้ ให้บริการ สถาปัตยกรรมนี้ยังได้รับการออกแบบเพ่ือผู้ให้บริการสามารถ
ประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ กัน ด้วยแนวคิดพ้ืนฐานตามที่กล่าวข้างต้น เรือที่ติดตั้งอุปกรณ์วิทยุสื่อสารจะท าการ 
รายงานตนเอง ต าบลที่ และเวลา ไปยังศูนย์ LRIT ที่ติดตามเรือดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นศูนย์ระดับชาติ ภูมิภาค/
ความร่วมมือ หรือระหว่างประเทศ ซ่ึงฝ่ายบริหารของหน่วยเจ้าของเรือนั้น สามารถเข้าถึงสารสนเทศ LRIT ได้
โดยตรงจากศูนย์ข้อมูลเหล่านี้  
 
 
 

ในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้อย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับ AIS รายการอ้างอิงที่อยู่ตอนท้ายของ
ส่วนนี้ช่วยให้ผู้อ่านค้นหาเพื่อเพ่ิมความกระจ่างในสารสนเทศในหลายแง่มุมของ AIS 
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 รัฐบาลชาติต่าง ๆ ที่เข้าร่วมเป็นภาคีมีสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศนี้เช่นกัน (อาทิ ท่าเรือ และรัฐ
ชายฝั่ง เป็นต้น) โดยสามารถร้องขอผ่านทางศูนย์ของตน และส่งผ่านช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล LRIT 
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้เส้นทางการร้องขอสารสนเทศ LRIT จากศูนย์ข้อมูล ด้วยการท าข้อตกลงการแลกเปลี่ยน
ระหว่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 27 - ภาพรวมของระบบ AIS 
 (ดูรูปสีในส่วน ด ีท้ายเล่ม) 

 
 
4.12.3 AIS บนเรือ 
 เครื่อง AIS ที่ติดตั้งบนเรือจะส่งออกอากาศข้อมูลเกี่ยวกับตนเองอย่างอัตโนมัติ และต่อเนื่องไปยังเรือ
และสถานีอ่ืน ๆ ที่ติดตั้ง AIS ทั้งยังท าการรับข้อมูลที่มาจากสถานีอ่ืน ๆ (เรือและฝั่ง) น ามาแสดงบนจอทั้งเป็น
ข้อความและกราฟิกได้ตามความประสงค์ 
 AIS แต่ละสถานีมีองค์ประกอบ คือ เครื่องรับส่งวิทยุ VHF 1 เครื่อง เครื่องรับวิทยุ VHF DOTDMA 2 
เครื่อง เครื่องรับวิทยุ VHF DSC 1 เครื่อง เครื่องรับ GNSS 1 เครื่อง (เพ่ือเทียบเวลาให้กับช่องเวลา) และ
อุปกรณ์เชื่อมโยงการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เข้ากับจอภาพบนเรือและระบบเซ็นเซอร์ต่าง ๆ 
 

ระบบแสดงตนอัตโนมัต ิ
ใช้วิทยุย่านความถี่ VHF 

ดาวเทียม GPS 
บอก ต าบลที่/เวลา 

ค่าแก้ต าบลที่ DGPS 

เรือส่งออกอากาศ 
แสดงตนเอง 
ต าบลทีเ่รือ 
เข็ม 
ความเร็ว 
ชนิดของเรือ 
สินค้า ฯลฯ 
ให้แก่เรืออื่น ๆ และฝั่ง 
 
 

 

วิทยุ VHF ส่งคลื่นไปยังผู้รับโดยไม่ถูก
จ ากัดด้วยหวัคุ้งหรือการบังของเกาะ 

เครื่อง รับ/ส่ง AIS บนเรือ 

เครื่อง รับ/ส่ง AIS บนเรือ 

ระบบรายงานตนเองของเรือ 

เครื่อง รับ/ส่ง AIS 
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 สารสนเทศของต าบลที่อาจได้มาจาก GNSS ภายในเรือ หรือจากระบบหาต าบลที่อิเล็กทรอนิกส์ที่
ไม่ได้อยู่ในเรือ บ่อยครั้งที่ข้อมูล AIS ที่ได้รับปรากฏเพียงบนจอของเครื่องรับเท่านั้น และเมื่อน ามาใช้ร่วมกับ
แป้นเคาะอักษร กลายเป็นรูปแบบพ้ืนฐานที่รู้จักกันในชื่อว่า แป้นเคาะและจอแบบประหยัด (Minimum 
Keyboard and Display : MKD) 
 ส่วนจอของ MKD เนื่องจากเป็นแบบประหยัด จึงแสดงข้อมูลไว้เพียงสามบรรทัด ซึ่งแสดง แบริง 
ระยะทาง เอกลักษณ์ของเป้า ในทางปฏิบัตินั้นจอ MKD เกือบทั้งหมดแสดงข้อมูลมากกว่าสามบรรทัด และยัง
อาจมีการแสดงภาพกราฟิกง่าย ๆ เพ่ือแสดงต าบลที่สัมพัทธ์ของเป้า ในลักษณะท านองเดียวกับเรดาร์ แสดง
ต าบลที่เป้าในแนวราบ (Plan Position Indicator : PPI) 
 ในทางอุดมคตินั้น สารสนเทศ AIS ควรแสดงในลักษณะกราฟิกบนจอเรดาร์, ECDIS หรือจอของ AIS 
ที่ก าหนดให้ท าหน้าที่นี้โดยเฉพาะ 
 
สำรสนเทศที่มี 
 สารสนเทศ AIS ที่ส่งออกอากาศจากสถานีเรือประกอบไปด้วยข้อมูลที่ต่างกันสี่ชุด : 

x สำรสนเทศประจ ำหรือคงที่  ซึ่ งป้อนเข้าสู่ เครื่อง AIS เมื่อมีการติดตั้ ง และจ าเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงใหม่เพียงกรณีเรือเปลี่ยน ชื่อ นามเรียกขาน (Call Sign) ฯลฯ สารสนเทศดังกล่าวนี้
ส่งออกอากาศทุก ๆ หกนาที หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานชายฝั่ง 

x สำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรเดินทำง (จุดหมายปลายทาง เวลาถึงโดยประมาณ ฯลฯ) ซึ่งป้อนเข้าเครื่อง
และปรับปรุงให้ทันสมัยโดยผู้ใช้ในช่วงระหว่างการเดินทาง สารสนเทศเหล่านี้ส่งออกอากาศทุก ๆ หก
นาทีเช่นกัน ดังนั้นสารสนเทศ AIS ที่ถูกต้องจึงถูกส่งไปยังเรืออ่ืน ๆ หน่วยงานชายฝั่ง ชาวเรือได้รับ
ข้อมูลปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ อาทิ อัตราการกินน้ าลึก ชนิดของสินค้าอันตราย จุดหมาย
ปลายทาง เวลาถึงโดยประมาณ ทั้ งในช่วงเริ่มต้นการเดินทางแต่ละครั้ง และเมื่อใดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกิดข้ึน  

x สำรสนเทศที่เป็นพลวัต ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างอัตโนมัติ จากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ บนเรือที่
เชื่อมต่อกับ AIS อาทิ เข็มเหนือพ้ืนดิน (COG) ความเร็วเหนือพ้ืนดิน (SOG) ต าบลที่ (ที่เที่ยงตรงและ
ระบคุวามสมบูรณ์) เวลา และสภาวะการเดินเรือ (อาทิ เรือก าลังเดิน) 

x ออกอากาศหรือส่ง ข่ำวสำรสั้น ๆ ที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัย (Short Safety Related Message) 
ตามความต้องการ    

  
 
 
 
 
 
 
4.12.4 AIS บนฝั่ง 
 ใน SOLAS บทที่ 5 กฎข้อ 19, 2.4 ให้ข้อก าหนดของ AIS ที่ติดตั้งบนเรือดังนี้ คือ ต้องส่งและรับ
สารสนเทศกับสถานีฝั่งซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสม ในการนี้จ าเป็นต้องจัดให้มีสถานีฐาน AIS ชายฝั่ง เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดจากอนุสัญญา SOLAS 1974 (และที่แก้ไข) 

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ค าแนะน าที่ 1028 เรื่อง การแสดงตนอัตโนมัติสากล (AIS) – Volume 1, Part 1 – ด้านการ

ปฏิบัติการ 
- ค าแนะน าที่ 1029 เรื่อง การแสดงตนอัตโนมัติสากล (AIS) – Volume 1, Part 2 – ด้านเทคนิค 
- ค าแนะน าที ่1082 เรื่อง ภาพรวมของ AIS 
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 AIS เปรียบเสมือนเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับบริการจราจรทางน้ า (Vessel Traffic Service: VTS) ซึ่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรน ามาพิจารณาใช้ร่วมกับศูนย์ VTS ที่มีอยู่ สารสนเทศจาก AIS ที่น ามาใช้กับ
ปฏิบัติการ VTS ได้อธิบายไว้ในคู่มือ IALA VTS ตอนที่ 1015 – 1027 
 
 
 
 
 
 
 
4.12.5 สำรสนเทศอุตุนิยมวิทยำและอุทกวิทยำ 
 IMO ต้องรับผิดชอบในการ ออกอากาศข่าวสาร AIS แบบเลขฐานสอง (AIS Binary Broadcast 
Message) หรือ AIS Message 8 ซึ่งโครงสร้างข่าวสารได้ถูกก าหนดให้เป็นสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา และอุทก
วิทยา หลาย ๆ ประเทศมีการติดตั้งสถานีน้ าและกระแสน้ า เพื่อช่วยในการท านายระดับน้ าและกระแสน้ า หรือ
เพ่ือการออกอากาศสารสนเทศที่ว่านี้ตามเวลาจริง ให้แก่การเดินเรือ ข้อมูลส่วนหลังนี้โดยทั่วไปแล้วใช้เพ่ือ
แก้ปัญหาที่ในบางครั้งความสูงน้ าจริงแตกต่างกันมากกับสูงน้ าท านาย เนื่องจากสภาวะทางอุตุนิยมวิทยาและ
ความผิดปกติของระดับน้ าทะเล ด้วยการให้สารสนเทศตามเวลาจริงในลักษณะดังกล่าวนี้ ด้วยการสนธิระหว่าง
ระบบที่อยู่บนเรือและฝั่งเข้าด้วยกัน สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์แบบพลวัต อาทิ ได้รับ
ทราบความลึกน้ าใต้กระดูกงู สูงคลื่น หรือภาวะทะเล (Sea State) อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน 
 
4.12.6 AIS เครื่องหมำยทำงเรือ 
 มี AIS แบบเฉพาะส าหรับใช้กับงานเครื่องหมายทางเรือ เพ่ือใช้ส าหรับบอกต าบลที่ของเครื่องหมาย
ทางเรือ ณ เวลาใด ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมีจอพิเศษเพ่ือการนี้โดยเฉพาะ นอกจากนั้น AIS ที่น ามาใช้เป็น AtoN 
ยังให้สารสนเทศและข้อมูลซึ่ง : 

x ช่วยเสริมหรือทดแทนเครื่องหมายทางเรือที่มีอยู่ ให้การพิสูจน์ทราบ และบอกสภาพความสมบูรณ์ของ
เครื่องหมายฯ นั้น รวมทั้งสารสนเทศอ่ืน ๆ อาทิ ระดับน้ าตามเวลาจริง สภาพอากาศในท้องถิ่นบริเวณ
ที่เรืออยู่ หรือที่สถานีชายฝั่ง 

x ให้ต าบลที่ของเครื่องหมายทางเรือลอยน้ า (หลัก ๆ คือทุ่น) โดยการส่งออกอากาศต าบลที่ที่แม่นย า 
(จาก DGNSS) เพ่ือการเฝ้าระวังว่า ทุ่นเครื่องหมายนั้นยังอยู่ประจ าสถานีหรือไม่ 

x ให้สารสนเทศตามเวลาจริง ในการเฝ้าตรวจสมรรถภาพ และการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ของ AtoN 
ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล และการควบคุมจากระยะไกล และเปิดใช้งานระบบส ารอง ถ้าจ าเป็น 

x ให้สารสนเทศในท้องถิ่นท้ังด้านอุตุนิยมวิทยา และอุทกศาสตร์ 
x มีความเป็นไปได้ในการน ามาใช้ทดแทน กระโจมเรดาร์ (Racon) ในอนาคต โดยให้ระยะตรวจจับที่

ไกลกว่า และให้การพิสูจน์ทราบเป้าได้ในทุกสภาพอากาศ 

x รวมรวมข้อมูลการสัญจรจากเรือที่ติดตั้ง AIS เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวางแผนอนาคตเกี่ยวกับ
เครื่องหมายทางเรือ 
ด้วยเหตุผลทางปฏิบัติหรือทางเศรษฐศาสตร์ อาจเป็นการไม่เหมาะสมในการติดตั้ง AIS กับ AtoN 

อ้างถึงบรรณสาร IALA : 
- ข้อเสนอแนะที่ A – 123 เรื่อง การจัดให้สถานีฐานชายฝั่งระบบแสดงตนอัตโนมัติ 
- ข้อเสนอแนะที่ A – 124 เรื่อง สถานีชายฝั่งระบบแสดงตนอัตโนมัติ (AIS) และแง่ของเครือข่ายที่

เกี่ยวข้องกับการให้บริการ AIS 
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4.12.7 ข้อก ำหนดในกำรติดตั้ง 
 มีเครื่อง AIS อยู่สอง ‘แบบ’ ที่ใช้ติดตั้งกับเรือ เรียกว่าเครื่องชนิด Class A และ Class B 
 Class A เป็นเครื่องแบบเคลื่อนที่ใช้ติดตั้งบนเรือ ซึ่งแบบต้องเป็นไปตามข้อก าหนด ITU – RM. 1371 
ซึ่งก าหนดให้เรือทั้งหมดตาม กฎข้อ 19 ของ SOLAS บทที่ 5 ต้องติดตั้งประจ าเรือ เพ่ือให้มาตรฐานการปฏิบัติ 
(Performance Standard) เป็นไปตามที่ IMO ก าหนด 
 Class B เป็นเครื่องแบบเคลื่อนที่ใช้ติดตั้งบนเรือ เป็นไปตามข้อก าหนด ITU – RM. 1371 เช่นกัน แต่
ออกแบบให้ใช้ติดตั้งกับเรือส าราญ และเรือประมง เครื่องแบบนี้มีฟังก์ชันการท างานน้อยกว่าแบบ Class A 
และไม่จ าเป็นต้องมี มาตรฐานการปฏิบัติ (Performance Standard) ตามที่ IMO ก าหนดไว้ทั้งหมด อย่างไร 
ก็ตาม เครื่องดังกล่าวนี้ออกแบบให้ท างานร่วมกับ Class A ได ้
 ฝ่ายบริหารอาจวางข้อก าหนดให้มีการติดตั้งเครื่อง Class B ได้โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อก าหนดใน
ประเทศท่ีเรือต้องปฏิบัติ 
 
4.12.8 ข้อควรระวังในกำรใช้ AIS 
 นายยามเรือเดิน (Officer of the Watch : OOW) ควรมีการเฝ้าระวังเรืออ่ืน ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับเรือส าราญ เรือประมง และเรือรบ อีกทั้งสถานีฝั่งบางแห่งรวมทั้งศูนย์ VTS ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้
อาจมิได้ติดตั้ง AIS 
 OOW ควรส านึกไว้เสมอว่า ถึงแม้ว่าจะมีข้อก าหนดให้เรืออ่ืนใดมีการติดตั้ง AIS ไว้ก็ตาม ในบาง
สถานการณ์อาจมีความเป็นไปได้ว่าเรือนั้นปิดเครื่องไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีมีข้อตกลงระหว่างชาติ หรือมี
กฎหรือมาตรฐานก าหนดให้ปิด เพื่อป้องกันการเปิดเผยสารสนเทศการเดินเรือ อนึ่ง AIS อาจให้สารสนเทศที่ไม่
ถูกต้องถ้าข้อมูลที่ป้อนเข้าผิด 
 ต้นหนควรค านึงถึงข้อจ ากัดของ AIS โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานรัฐบาลและเจ้าของเรือ ควรท าให้
มั่นใจได้ว่านายยามเรือเดินทุกคนได้รับการฝึกเกี่ยวกับ AIS28 เนื่องจากข้อจ ากัดเหล่านี้ ต้นหนจึงต้องค านึงไว้
เสมอว่า ไม่ควรใช้ AIS เป็นเครื่องมือหลักในการป้องกันเรือโดนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 ตอนที่ 12 ของค าแนะน า IALA ที่ 1028 ในเอกสาร AIS เล่ม 1 ตอนที่ 1 – การปฏิบัติการ 

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ข้อเสนอแนะที่ A – 126 เรื่อง การใช้ระบบแสดงตนอัตโนมัติ (AIS) กับเครื่องหมายทางเรือ 
- ข้อเสนอแนะที่ O – 143 เรื่อง เครื่องหมายทางเรือเสมือนจริง 
- ค าแนะน าที่ 1050 เรื่อง การจัดการและการเฝ้าตรวจสารสนเทศ AIS 
- ค าแนะน าที่ 1081 เรื่อง เครื่องหมายทางเรือเสมือนจริง 
-  



เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์  หนา้ 124 คู่มือเครื่องหมายทางเรือ                                                                                                            
 

4.12.9 กำรประยุกต์ใช้ทำงยุทธศำสตร์ 
 จากหลายแง่มุมในการใช้งานทางทะเล (อาทิ VTS และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่น ามาใช้) สารสนเทศอย่าง
ครบถ้วนที่มีอยู่เกี่ยวกับเรือ สามารถน ามาใช้เป็นกลไกส าหรับ :  

x การเฝ้าระวังที่ดีขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับทั้งระดับชาติและระหว่างชาติ ในระบบการรายงาน
ตามเส้นทางท่ีเรือเดินผ่าน ในพ้ืนทีเ่ฉพาะซ่ึงมีความอ่อนไหว อาทิ ที่ทิ้งน้ ามัน ที่ทิ้งขยะ ฯลฯ 

x การประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการส่งก าลังบ ารุงในทะเล อาทิ การบริหารจัดการ การติดตามสินค้า และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในท่าเรือ (ความเคลื่อนไหวของเรือส่งพนักงานน าร่อง เรือดัน ฯลฯ) 

x ช่วยให้เกิดการควบคุมที่ดีกว่า ในการประสานงาน และตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดในทะเล  อาทิ 
การค้นหาและกู้ภัย และการขจัดมลพิษ 

x สถานีชายฝั่งในการให้ความช่วยเหลือด้านเดินเรือ 

x สารสนเทศด้านการเดินเรือที่ได้จาก AIS สามารถน ามาเก็บรวมรวมไว้เป็นส่วนกลาง ที่ศูนย์ระดับชาติ
หรือระดับภูมิภาค ในลักษณะเครือข่ายข้อมูลให้กับ การบริหารงานทางทะเล การท่าเรือ บริษัท
เดินเรือ ผู้ขนถ่ายสินค้า ศุลกากร ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 
สารสนเทศเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ AIS สามารถสืบค้นได้จากบรรณสารของ IMO, IALA, ITU และ IEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ค าแนะน าท่ี 1026 เรื่อง AIS เมื่อน ามาใช้เป็นเครื่องมือให้ VTS 
- ค าแนะน าท่ี 1028 เรื่อง เล่มที่ 1 ส่วนที่ 1 – ด้านปฏิบัติการ 
- ค าแนะน าท่ี 1029 เรื่อง เล่มที่ 1 ส่วนที่ 2 – ด้านเทคนิค บรรณาธิกรที่ 1.1 และ 
- ไขประเด็นทางเทคนิคในข้อเสนอแนะของ ITU ที่ ITU – R M. 1371 บรรณาธิกรที่ 1.5 

 
อ้างถึงบรรณสารของ IMO : 

- ข้อเสนอแนะ เรื่อง มาตรฐานสากลขีดความสามารถส าหรับ ระบบแสดงตนอัตโนมัติ (AIS)   
(MSC 74 (69) Annex 3) 

- ค าแนะน า เรื่อง มาตรฐานสากลขีดความสามารถส าหรับ ระบบแสดงตนอัตโนมัติ (AIS) (ข้อมติ
ที่ A.917 (22) และท่ีแก้ไขโดย ข้อมติที่ A.956 (23)) 

- มาตรฐานขีดความสามารถส าหรับ การแสดงสารสนเทศการเดินเรือ ด้วยจอแสดงผลที่อยู่ในเรือ 
(ข้อมติที่ MSC.191(79)) 

- ค าแนะน าที่ SN/Circ 227 เรื่อง การติดตั้งระบบแสดงตนอัตโนมัติ (AIS) ที่ใช้บนเรือ (และที่
แก้ไขโดยค าแนะน าที่ SN/Circ 245) 

- ค าแนะน าท่ี SN/Circ 236 เรื่อง ค าแนะน าการประยุกต์ใช้ข้อมูลเลขฐานสองของ AIS 
- ค าแนะน าที่ SN/Circ 244 เรื่อง ค าแนะน าการแสดงสัญลักษณ์เกี่ยวกับการเดินเรือ ค าศัพท์ 

และ อักษรย่อ และ  ค าแนะน าที่ SN/Circ 244 เรื่อง ค าแนะน าการใช้ UN/LOCODE ในจุด
ปลายทางของข่าวสาร AIS                     
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4.12.10 ระบบแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และสำรสนเทศเพื่อกำรเดินเรือ 
 ระบบแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศเพ่ือการเดินเรือ (Electronic Chart Display 
and Information System : ECDIS) แม้เป็นอุปกรณ์ติดตั้งบนเรือที่มิได้เป็น เครื่องหมายทางเรือ (Aid to 
Navigation) ตามนิยามของ IALA แต่ทว่าจะน ามากล่าวถึงในที่นี้เนื่องจากว่า ได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากต่อแบบธรรมเนียมของการเดินเรือ ECDIC ใช้ข้อมูลดิจิทัลแบบเวกเตอร์ น ามาใช้แทนแผนที่เดินเรือ
กระดาษแบบดั้งเดิม และใช้ร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ อย่างหลากหลาย ในการน าเข้าข้อมูลต่าง ๆ 
และต าบลที่ อาทิ GNSS, DGNSS, AIS เรดาร์ เครื่องหยั่งน้ า เข็มทิศ แผนที่ แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ บรรณสาร
การเดินเรือ การแก้ไขแผนที่ ระดับน้ า และ สารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น 

อ้างถึงบรรณสารของ ITU : 
- ข้อเสนอแนะที่ ITU – R M.1371 เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคส าหรับ ระบบแสดงตน

อัตโนมัติอเนกประสงค์ (Universal AIS) ที่ใช้วิธีการแบ่งพหุช่วงเวลาการเข้าถึงส าหรับย่านความถี่
วิทยุเคลื่อนที่ใช้งานทางทะเล 

- กฎข้อบังคับการใช้วิทยุ ผนวก S 18 ตารางความถี่ออกอากาศส าหรับคลื่นวิทยุย่านความถี่ VHF  
วิทยุเคลื่อนที่ใช้งานทางทะเล 

- ข้อเสนอแนะที่ ITU – R M.823 - 2 เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของการส่ง ค่าความต่าง
(Differential) ส าหรับ ระบบเดินหนด้วยดาวเทียม (GNSS) จาก กระโจมวิทยุในทะเล (Maritime 
Radio Beacon) ย่านความถ่ี 283.5 – 315 กิโลเฮิรตซ์ ใน ภูมิภาค 1 (Region 1) และ 285 – 
325 กิโลเฮิรตซ์ ใน ภูมิภาค 2 และ 3 

 
อ้างถึงมาตรฐาน IEC : 
- ที่ 61993 ตอนที่ 2 : เครื่อง ระบบแสดงตนอัตโนมัติ (AIS) Class A ส าหรับใช้กับเรือ – ข้อก าหนด

ด้านปฏิบัติการ และขีดความสามารถ วิธีการทดสอบและผลลัพธ์พึงประสงค์ 
- ที่ 61108 – 1 (บรรณาธิกรครั้งที่ 2) อุปกรณ์เดินหนและวิทยุสื่อสาร และระบบต่าง ๆ – ระบบเดิน

หนด้วยดาวเทียม (Global Navigation Satellite System : GNSS) 
- ที่ 61162 – 1 (บรรณาธิกรครั้งที่ 2) อุปกรณ์เดินหนในทะเลและวิทยุสื่อสาร และระบบต่าง ๆ – 

การเชื่อมต่อทางดิจิทัล – ตอนที่ 1 : ผู้พูดส่งเดี่ยว และหลายผู้รับฟัง 
- ที่ 62320 – 1 : อุปกรณ์เดินหนในทะเลและวิทยุสื่อสาร และระบบต่าง ๆ – ระบบแสดงตน

อัตโนมัติ – สถานีฐาน AIS – ข้อก าหนดต่ าสุดด้านปฏิบัติการและขีดความสามารถ - วิธกีาร
ทดสอบและผลลัพธ์พึงประสงค์ 

- ที่ 62320 – 2 อุปกรณ์เดินหนในทะเลและวิทยุสื่อสาร และระบบต่าง ๆ – ระบบแสดงตนอัตโนมัติ 
– เครื่องหมายทางเรือแบบ AIS – ข้อก าหนดต่ าสุดด้านปฏิบัติการและขีดความสามารถ - วิธีการ
ทดสอบและผลลัพธ์พึงประสงค์ 

- ที่ 62287 – 2 (ตอน A และ B) AIS Class B (ตอน A – CSTDMA; ตอน B – SOTDMA) 
- ที่ 61097 – 14 (รออนุมัติ) ระบบแจ้งเหตุเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือทั่วโลก (Global 

Maritime Distress and Safety System : GMDSS) เครื่อง AIS ส าหรับส่งข่าวการค้นหาและ
กู้ภัย (AIS Search and Rescue Transmitter : AIS – SART) - ข้อก าหนดด้านปฏิบัติการ และ
ขีดความสามารถ : วิธีการทดสอบและผลลัพธ์พึงประสงค์ 
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มำตรฐำนขีดควำมสำมำรถ 
 มาตรฐานขีดความสามารถส าหรับ ECDIS ก าหนดขึ้นโดย องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
(International Maritime Organization : IMO) ด้ ว ย คว าม ร่ ว ม มื อ กั บ อ งค์ ก าร อุท กศ าสต ร์ ส าก ล 
(International Hydrographic Organization : IHO) ข้อมติของ IMO ที่ A.817(19) และที่แก้ไขตามข้อมติที่ 
MSC.64 (67) และ MSC.86 (70) ระบุให้หน่วยงานรับผิดชอบด้านการเดินเรือ ยอมรับให้ ECDIS สามารถ
น ามาใช้แทนแผนที่เดินเรือกระดาษได้ตามกฎหมาย โดยเป็นไปตามข้อก าหนดเรื่องแผนที่ที่ต้องน าไปกับเรือใน 
SOLAS บทที่ 5 ข้อ 19 
ขีดควำมสำมำรถมูลฐำน 
 ECDIS มีขีดความสามารถมูลฐานเป็นหลักสองประการ: 

x ระบบประมวลผลที่ผ่านการทดสอบ (หรือ ‘กล่อง’(Box)) ซึ่งได้รับใบรับรองว่าผ่านเกณฑ์ตามเอกสาร 
IEC 61174 และการทดสอบขีดความสามารถคุณตามสมบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

x แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Navigational Charts : ENC) ที่ออกโดยหรือภายใต้ดูแล
ของหน่วยงานอุทกศาสตร์ของรัฐบาล หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนดในบรรณสาร S – 57 บรรณาธิกรครั้งที่ 3 ของ IHO และมาตรฐานอื่น ๆ ของ IHO ที่เกี่ยวข้อง
กับแผนทีอิ่เล็กทรอนิกส์ 

x แผนที่เดินเรือราสเตอร์ (Raster Navigation Chart : RNC) ซึ่งเป็นการท าส าเนาอย่างแม่นย าจาก
ต้นฉบับแผนที่เดินเรือกระดาษ ที่ออกโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบของรัฐบาล ส านักงานอุทกศาสตร์ 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถน ามาใช้กับ ECDIS เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในการน าแผนที่
ไปกับเรือ แต่การใช้ RNC นั้นยอมให้ใช้ในกรณีท่ียังไม่มี ENC ส าหรับน ามาใช้ในบริเวณนั้นเท่านั้น 

ในขณะที่ ‘กล่อง’ ECDIS มีขีดความสามารถในการอ่านแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ในหลายฟอร์แมต แต่ถือได้ว่า
ไม่อยู่ในสถานะ ECDIS ถ้ามิได้ใช้กับ ENC ของทางการ แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของ 
SOLAS ในการน าแผนที่ไปกับเรือ มีดังนี้ : 

x แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ออกภายใต้หน่วยงานทางการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 

x แผนที่ทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ของ IHO   

x สารสนเทศเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ ECDIS สืบค้นได้จากเว็บไซต์ของ IHO และ IMO 
4.13 สำรสนเทศทำงทะเล 
 การให้บริการและน าเสนอสารสนเทศทางทะเลที่ทันกาล ถือเป็นองค์ประกอบที่เป็นหัวใจส าคัญของ
การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์  เรียกกันอย่างกว้างว่าชั้นของสารสนเทศทางทะเล (Marine Information 
Overlays : MIOs) ซึ่งมีทั้งสารสนเทศแบบคงที่และแบบพลวัต โดยสามารถน ามาใช้ได้กับทั้งสถานีฝั่ง (อาทิ
ศูนย์ VTS) และ บนเรือที่อยู่ในทะเล 
 สารสนเทศแบบคงที่มักเกี่ยวข้องกับ พ้ืนที่คุ้มครองในทะเล ทะเลที่น้ าแข็งปกคลุม พ้ืนที่ที่มี          
การบริหาร/ตอบสนอง ฉุกเฉิน และลักษณะผิวพ้ืนท้องทะเล สารสนเทศปฏิบัติการที่เป็นพลวัตมีการเผยแพร่
ออกอากาศด้วยข่าวสารแบบเลขฐานสองผ่านทาง AIS โดยถือเป็นสารสนเทศเวลาวิกฤต ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
เรือ/การเดินทาง สัญญาณจราจรทางน้ า พ้ืนที่ประกาศ สินค้าอันตราย สภาวะแวดล้อม อุตุนิยมวิทยา      
อุทกศาสตร์ และสถานะ AtoN  ในกรณีเฉพาะ ชาวเรือต้องการสารสนเทศ ที่น ามาใช้วางแผนและปฏิบัติการ
เดินทาง ประเมินความเสี่ยงในการเดินเรือ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การจัดหาและน า MIO เข้ามาใช้นั้น 
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น และภารกิจที่รับผิดชอบอยู่ 
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 ในการประชุมครั้งที่ 54 ของคณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยของ IMO (กรกฎาคม พ.ศ.2551) มี
ข้อเสนอแนะออกมาว่า สารสนเทศร่วมทางทะเล/โครงสร้างข้อมูล ควรเข้าถึงได้จากระบบที่สนธิเข้าเป็นหนึ่ง
เดียว ผู้ใช้ซึ่งอยู่บนฝั่งต้องการสารสนเทศเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการเดินเรือในทะเล อาทิ สารสนเทศท้ังแบบคงที่
และพลวัตของเรือที่ก าลังเดินทาง ในทางอุดมคติสารสนเทศเหล่านี้ควรจัดไว้ในในลักษณะ “ข้อตกลงนานาชาติ
ของโครงสร้างข้อมูลร่วม” โครงสร้างข้อมูลที่ว่านี้นับเป็นหัวใจส าคัญส าหรับการใช้สารสนเทศร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ บนฝั่ง ทั้งในระดับภูมิภาคและนา ๆ ชาติ 
 ในปัจจุบันนี้ ยังไม่มีค าแนะน าเฉพาะหรือมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับ การน าเสนอ/แสดงผล ของ MIOs 
ที่ก าหนดให้ใช้กับระบบหรืออุปกรณ์ท่ีอยู่กับฐานบนฝั่ง อย่างไรก็ตามมีมาตรฐานสากลจ านวนมาก ทั้งส าหรับ
อุปกรณ์ทั่วไป และอุปกรณ์เฉพาะ ซึ่งมีการยอมรับน ามาใช้โดย IMO, IHO และ IEC โดยใส่ไว้ใน “ค าแนะน า” 
ที่เก่ียวข้องกับ การน าเสนอ/แสดงผล บนเรือ กับสารสนเทศหลาย ๆ แบบที่เก่ียวข้องกับการเดินเรือ เหล่านี้
เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและน ามาใช้ ในเรื่องของการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์  
 
4.14 สำรสนเทศคุณสมบัติของ AtoN 
 การแลกเปลี่ยนสารสนเทศเกี่ยวกับ AtoN ในระหว่างหน่วยงานใด ๆ ในรูปแบบดิจิทัล จ าเป็นต้องมี
ข้อตกลงก าหนดมาตรฐานสากลขึ้น เพ่ือให้สารสนเทศเหล่านี้สามารถรวบรวมส่งได้อย่างอัตโนมัติ โดยระบบที่
รับสามารถเข้าใจได้อย่างอัตโนมัติเช่นกัน 
 มาตรฐานที่ว่านี้ช่วยให้การบริหารจัดการสารสนเทศ AtoN เป็นไปอย่างสอดคล้องประสานกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับชาวเรือ อาทิข้อมูล “สถานการณ์ปกติ” (ต าบลที่ สี รูปทรง ไฟ 
ฯลฯ) อีกทั้ง “สถานการณ์ไม่ปกติ” (เครื่องหมายยอดขาดหาย ระยะเห็นของไฟลดลง ไฟดับ ฯลฯ) ตาม
ค าศัพท์ด้าน GIS สารสนเทศชนิดนี้สามารถบรรยายในลักษณะ ข้อมูลคุณสมบัติ  (Attribute Data) 
(สารสนเทศเฉพาะของวัตถุ GIS อาทิ AtoN) และ ข้อมูลแจกแจง (Metadata) (ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ข้อมูล) 
 
4.15 เครื่องมือทดสอบกำรเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ค าว่า เครื่องมือทดสอบ (Testbed) ได้น ามาใช้กับหลายวิทยาการ เพ่ือใช้ในการอธิบาย ฐานรองรับ 
(Platform) ที่ใช้ส าหรับ การวิจัย พัฒนา หรือ ทดสอบ  ฐานรองรับที่ว่านี้สามารถรับการปกป้องจาก 
สภาพแวดล้อมจริง (หรือที่จ าลองขึ้น) อย่างไรก็ตามด้วย องค์ปัจจัยในทะเล (Maritime Domain) บ่อยครั้งที่มี
ความจ าเป็นต้องมีการทดสอบในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งนี้ด้วยการระวังด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม 
 เพ่ือที่จะให้การแก้ปัญหาของการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์น ามาประยุกต์ใช้ได้ทั่วโลก IALA ได้ช่วยเหลือ
ในการตรวจทานและแบ่งปันผลลัพธ์ที่ได้จากเครื่องมือทดสอบ เมื่อปีที่ผ่านมาไม่นานมานี้ ได้มี การจัดท า
เครื่องมือทดสอบ (Testbed) ที่เด่น ๆ ขึ้นมาหลายราย เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ  

x EfficienSea (ทะเลบอลติก) 
x ACCSEAS (ทะเลเหนือ) 
x Mona Lisa (ทะเลบอลติก) 
x The Marine Electronic Highway (MEH) (ช่องแคบมะละกา และ ช่องแคบสิงคโปร์) 
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การใช้งานเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์มีการด าเนินไปเป็นห้วง ๆ ในลักษณะการลองผิดลองถูก ดังนั้นจึง
เป็นสิ่งส าคัญที่ผลลัพธ์หรือบทเรียนที่ได้ออกมา จากโครงการที่ใช้เครื่องมือทดสอบจะน ามาพิจารณาใน
บริบทขององค์ประกอบหลักที่ อยู่  แผนยุทธศาสตร์การน ามาใช้ งานของ IMO (IMO Strategy 
Implementation Plan) (อาทิ ความต้องการของผู้ใช้ สถาปัตยกรรม การวิเคราะห์ช่องว่างและการ
แก้ปัญหาซึ่งควรวิเคราะห์ด้านราคาต่อประโยชน์ที่ได้ และความเสี่ยง) IALA ได้มีบทบาทในการเป็นผู้
ประสานงานรวมรวมความต้องการ และผลลัพธ์ที่ ได้จาก  เครื่องมือทดสอบ (Testbed) เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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5.1 ค้าน้า 
 วัตถุประสงค์และขอบเขตของ คู่มือเครื่องหมายทางเรือ (NAVGUIDE) ในบทนี  คือ ให้เป็นจุดเริ่มแรก
ของการอ้างอิงและค้าแนะน้าจากทั ง IMO และ IALA ที่ลงรายละเอียดมากขึ น 
 
5.2 ความมุ่งหมาย 
 ตามข้อมติ (Resolution) ของ IMO ที่ A857 (20) เรื่อง แนวปฏิบัติ (Guidelines) ส้าหรับบริการ
จราจรทางน ้า (Vessel Traffic Services : VTS) กล่าวว่า : 
 “บริการจราจรทางน ้ามีความมุ่งหมายเพ่ือ ปรับปรุงด้านความปลอดภัย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เดินเรือ ความปลอดภัยของชีวิตในทะเล และการปกป้องสภาวะแวดล้อมในทะเล และ/หรือ พื นที่ชายฝั่ง
ใกล้เคียง และที่ปฏิบัติงานของสิ่งปลูกสร้างนอกชายฝั่ง เพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้มีอันตรายที่อาจเกิดขึ นจาก
การจราจรทางน ้า” 
 
5.3 นิยาม 
 ตามที่นิยามโดยข้อมติของ IMO ที่ A857 (20) เรื่อง แนวปฏิบัติ (Guidelines) ส้าหรับบริการจราจร
ทางน ้า (Vessel Traffic Services : VTS) กล่าวว่า : 
 “เป็นการให้บริการที่ด้าเนินการโดยหน่วยงานผู้มีอ้านาจ จัดให้มีขึ นเพ่ือปรับปรุงด้านความปลอดภัย 
และเพ่ิมประสิทธิภาพของการจราจรทางเรือ และปกป้องสภาวะแวดล้อม บริการนี ควรมีขีดความสามารถใน
การปฏิสัมพันธ์ และตอบสนองต่อสถานการณ์จราจรใด ๆ ที่ด้าเนินไปในพื นที่ VTS นั น” 
 
5.4 คู่มือ 
 เป็นที่รับทราบกันในชุมชน VTS ว่า คู่มือ VTS ของ IALA เป็นค้าแนะน้าที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุดใน
เรื่องของ VTS อีกทั งยังเป็นจุดอ้างอิงส้าหรับการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมในรายละเอียดอีกด้วย 
 เนื อหาในคู่มือตั งเป้าไปยังผู้อ่านในระดับกว้าง โดยครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทั งหมดไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง  
อาทิ การก้าหนดนโยบาย ปฏิบัติการและประสิทธิภาพของ VTS ซึ่งรวมไปถึงความรับผิดชอบด้านการบริหาร
จัดการ ทั งในระดับชาติ และระดับผู้ให้บริการแก่ชาวเรือ 
 
 5.5 วัตถุประสงค ์
 เมื่อพิจารณาอย่างง่ายที่สุด วัตถุประสงค์หลักของ VTS คือ : 

x ช่วยเหลือให้ชาวเรือมีการเดินเรือในน่านน ้าอย่างปลอดภัย 
x ช่วยให้กิจกรรมทั งทางพาณิชย์และนันทนาการเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน 
x ช่วยสนับสนุนการรักษาสภาวะแวดในล้อมทะเลและที่ใกล้เคียงให้ปลอดจากมลพิษ 
 จากประสบการณ์แสดงให้เห็นว่า โดยทั่วไปแล้วที่กล่าวมาข้างต้นนี  มีแนวโน้มไปในทางที่จะเกิดความ
เสี่ยงที่ใหญ่และมากกว่า ในบริเวณน่านน ้าใกล้ฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุดที่มีการสัญจรของเรือหนาแน่น 
และจุดชุมทางเข้าสู่ท่าเรือและชะวาก (Estuaries) ประโยชน์ที่ได้จากการมี VTS พิจารณาได้ว่ามีคุณค่า
อย่างมาก เมื่อมีการน้ามาใช้อย่างเหมาะสม และมีการชั่งน ้าหนักท่ีพอเหมาะระหว่างราคาและการจัดให้มี 
VTS ขึ น 
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5.6 หน้าที ่
 หน้าที่ของ VTS แบ่งย่อยออกได้เป็น ภายในและภายนอก หน้าที่ภายใน คือ กิจกรรมเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ อาทิ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินข้อมูล และตัดสินใจ หน้าที่ภายนอก คือ การ
สั่งการเพ่ือควบคุมการจราจร ซึ่งโดยหลักการแล้วเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ อาทิ ควบคุมกฎจราจร การ
จัดสรรพื นที่ การควบคุมเรือ และการเคลื่อนไหว เพ่ือหลีกเลี่ยงการโดนกัน รวมทั งหน้าที่ด้านบริหารอ่ืน ๆ 
อาท ิบังคับใช้กฎหมาย กิจกรรมด้านการเยียวยาผู้เสียหาย และช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ  
 จากหน้าที่ที่กล่าวมาข้างต้น สิ่งส้าคัญที่สุดที่ได้จากการด้าเนินการของ VTS เกี่ยวข้องกับการช่วย
สนับสนุนให้เกิดความเพ่ิมพูนใน : 

x ความปลอดภัยของชีวิตในทะเล 
x ความปลอดภัยในการเดินเรือ 
x ประสิทธิภาพของการเคลื่อนที่และการจราจรของเรือ 
x การปกป้องสภาวะแวดล้อมทางทะเล 
x สนับสนุนด้านความม่ันคงในทะเล 
x สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย 
x สนับสนุนพันธมิตรและหน่วยงานอื่น ๆ 
x ปกป้องชุมชนใกล้เคียงและโครงสร้างพื นฐาน 

 
5.7 บริการจราจรทางน ้า 
 VTS ที่ได้รับมอบความรับผิดชอบ สามารถให้บริการหนึ่งอย่างหรือมากกว่าในรูปแบบต่อไปนี : 
5.7.1 บริการสารสนเทศ 
 บริการสารสนเทศ (Information Service : INS) เป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารส้าคัญอย่าง
ทันท่วงท ีเพ่ือช่วยเหลือกระบวนการตัดสินใจบนเรือ 
5.7.2 บริการจัดระเบียบการจราจร 
 บริการจัดระเบียบการจราจร (Traffic Organization Service : TOS) เป็นการให้บริการเพ่ืออ้านวย
ให้การจราจรเคลื่อนตัวไปอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ท้าการบ่งชี และแก้ไขสถานการณ์จราจรที่มีแนวโน้ม
จะท้าให้เกิดอันตราย บริการจัดระเบียบการจราจร สนับสนุนสารสนเทศที่ส้าคัญอย่างทันท่วงที เพ่ือช่วยเหลือ
กระบวนการตัดสินใจบนเรือ และยังอาจให้ค้าแนะน้า หรือใช้อ้านาจในการควบคุมการเคลื่อนไหวของเรือ 
5.7.3 บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินเรือ 
 บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินเรือ (Navigational Assistance Service : NAS) อาจจัดให้มี
บริการเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ในเรื่องสารสนเทศ และ/หรือ จัดระเบียบการจราจร เป็นการช่วยเหลือกระบวนการ
ตัดสินใจของเรือ ให้บริการเมื่อได้รับการร้องขอ หรือเมื่อ VTS เห็นว่ามีความจ้าเป็นอย่างยิ่งยวด เป็นการ
ให้บริการสารสนเทศด้านการเดินเรือที่ส้าคัญอย่างทันท่วงที เพ่ือช่วยกระบวนการตัดสินใจในเรือ และเฝ้าดู
ผลลัพธ์ที่ได้ โดยอาจมีความเก่ียวข้องกับการจัดให้มีซึ่ง สารสนเทศ ค้าเตือน ค้าแนะน้า และ/หรือ การชี แนะใน
เรื่องการเดินเรือ 
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5.8 ความต้องการในการเฝ้าระวัง 
 พื นที่ครอบคลุมของ VTS ควรได้รับการพิจารณา โดยการเชื่อมโยงเข้ากับอุปกรณ์ที่จ้าเป็นส้าหรับการ
เฝ้าระวัง โดยหลักการแล้วอุปกรณ์ที่น้ามาใช้ควรมีขีดความสามารถในการครอบคลุมพื นที่เกินไปกว่าบริเวณที่
ก้าหนดให้รับผิดชอบ เพ่ือเป็นการชดเชยเผื่อไว้ในกรณีที่ปฏิบัติงานได้ด้อยลงเนื่องจากสภาพอากาศเลว ร้าย 
อุปกรณ์เฝ้าระวังที่ใช้กันเป็นปกติมากที่สุดมาอย่างต่อเนื่องคือเรดาร์ ถึงแม้ว่าจะมีระบบอ่ืนเข้ามาเสริม อาทิ 
AIS และ CCTV ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติมีผลดีขึ น 
 
5.9 ความต้องการอุปกรณ์ 
 โครงสร้างและความหนาแน่นของการจราจร สิ่งอันตรายต่อการเดินเรือ ลมฟ้าอากาศในท้องถิ่ น     
ภูมิลักษณะ ความต้องการเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม ประเด็นด้านการค้า และขอบเขตพื นที่รับผิดชอบ ต่าง ๆ 
เหล่านี  เป็นตัวก้าหนดอุปกรณ์ VTS ที่ต้องการ ปัจจัยเหล่านี มีผลกระทบอย่างส้าคัญ ต่ออายุการใช้งานและ
ราคาที่ต้องใช้ ในการจัดหาทดแทนอุปกรณ์ตามวงรอบ อุปกรณ์เหล่านี  อาทิ : 

x อุปกรณ์สื่อสาร 
x ระบบเรดาร์ 
x ระบบแสดงตนอัตโนมัติ (AIS) 
x ระบบกล้องตรวจการณ์ทัศนะไฟฟ้า (Electro Optical System : EOS) 
x วิทยุหาทิศ (Radio Direction Finder : RDF)  
x อุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลทางอุทกศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา 
x ระบบจัดการข้อมูล VTS 
x ระบบบันทึกข้อมูลต่าง ๆ และน้ามาแสดงซ ้า 

 
5.10 บุคลากร 
 เจ้าหน้าที่ VTS ผู้บังคับการเรือ นายยามเรือเดิน และพนักงานน้าร่อง ต่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบเพ่ือให้
สิ่งเหล่านี เกิดขึ น คือ การสื่อสารที่ดี การประสานงานที่มีประสิทธิผล และความเข้าใจในบทบาทของแต่ละฝ่าย 
ในการปฏิบัติการ เพ่ือให้เรือในพื นที่ VTS ได้รับความปลอดภัย บุคลากรในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องคือทีมเดียวกัน 
โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ให้เรือท่ีอยู่ในการจราจรเคลื่อนที่ไปอย่างปลอดภัย 
 ศูนย์ VTS หนึ่งอาจประกอบไปด้วย ผู้ปฏิบัติงาน (Operators) ผู้ควบคุม (Advisers) และ ผู้จัดการ 
(Manager) ทั งนี ขึ นอยู่กับ ขนาดและความซับซ้อนของพื นที่ VTS ชนิดของการให้บริการ ปริมาณและความ
หนาแน่นของการจราจร ทั งนี เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการก้าหนดระดับการให้บริการที่
เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับ และต้องให้มีความมั่นใจว่าบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่  ได้รับการฝึกอย่างเหมาะสม 
และมีคุณสมบัติครบถ้วน 
 
5.11 การเผยแพร่สารสนเทศ 
 สารสนเทศเกี่ยวกับพื นที่ VTS และกระบวนการปฏิบัติที่ใช้ สามารถสืบค้นได้จากหลายแหล่ง อาทิ 
บรรณสารการเดินเรือระหว่างประเทศ เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ และ ค้าแนะน้าของ IALA 
เรื่อง ค้าแนะน้าเรื่อง VTS โลก (VTS Guide) 
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5.12 สรุป 
 ขอส่งเสริมให้ผู้อ่านใช้เอกสารอ้างอิงเหล่านี  

x คู่มือ VTS ของ IALA 
x ค้าแนะน้าเรื่อง VTS โลก ของ IALA 

 
 

บริการจราจรทางน ้า 
(Vessel Traffic Service) 

จัดระเบียบ 
การจราจร 

บริการ 
สารสนเทศ 

บริการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเดินเรือ 

ให้สารสนเทศด้านการเดินเรอื  
(ออกอากาศ หรือตามค้าขอ) 

การใช้น่านน ้าเดินเรืออย่างปลอดภัย 
การจราจรที่ลื่นไหลอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริการแก่การจราจรด้วย : 
สารสนเทศ 
ค้าเตือน 

ค้าแนะน้า และ/หรือ 
การชี แนะ 

การร้องขอ การเฝ้าตรวจ 

บริการด้านการเดินเรือด้วย : 
สารสนเทศ 
ค้าเตือน 

ค้าแนะน้า และ/หรือ 
การชี แนะ 

มิใช่ 
VTS 

บริการของ 
ท่าเรือท้องถิ่น 

 
ปฏิบัติการ 
ท่าเรือที่ 

ปลอดภัยและ 
มีประสิทธิภาพ 

บริการของ 
ท่าเรือ 

ในท้องถิ่น 

บริการ 
สารสนเทศ 

ท้องถิ่น    
 

อาท ิ
ข้อมูลสภาวะ
แวดล้อม และ 
สารสนเทศ 

ท้องถิ่น 
 

วัตถุประสงค ์

หน้าที่ 

รูปที่ 28 -  แบบของ VTS การให้บริการและหน้าที่โดยสังเขป 



การให้บริการจราจรทางน ้า  หนา้ 134 คู่มือเครื่องหมายทางเรือ                                                                                                    
 

 
อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 

- ข้อเสนอแนะที่ V – 102 เรื่อง การประยุกตห์ลักการ “ผู้ใช้ต้องจ่าย” ให้กับบริการจราจรทางน ้า 
- ข้อเสนอแนะที่ V – 103 เรื่อง มาตรฐานการฝึก และประกาศนียบัตรของบุคลากร VTS 
- ข้อเสนอแนะที่ V – 119 เรื่อง การน้าเอาบริการจราจรทางน ้ามาใช้ 
- ข้อเสนอแนะที่ V – 120 เรื่อง บริการจราจรทางน ้า ส้าหรับน่านน ้าในแผ่นดิน 
- ข้อเสนอแนะที่ V – 125 เรื่อง การสนธิและแสดงผล AIS และสารสนเทศอ่ืน ๆ ณ ศูนย์ VTS 
- ข้อเสนอแนะที่ V – 127 เรื่อง กระบวนการปฏิบัติส้าหรับบริการจราจรทางน ้า 
- ข้อเสนอแนะที่ V – 128 เรื่อง ข้อก้าหนดคุณสมบัติด้านปฏิบัติการและด้านเทคนิคส้าหรับ

อุปกรณ์ VTS 
- ข้อเสนอแนะที่ A – 123 เรื่อง การจัดตั งสถานีฐาน AIS ชายฝั่ง 
- ข้อเสนอแนะที่ A – 124 เรื่อง สถานี AIS ชายฝั่ง และการตั งเครือข่ายเพื่อให้บริการ AIS 
- ข้อเสนอแนะที่ A – 126 เรื่อง การใช้ AIS กับเครื่องหมายทางเรือ 
- ค้าแนะน้าท่ี 1014 เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพการฝึก VTS  
- ค้าแนะน้าที่ 1017 เรื่อง การประเมินผลการฝึกตามข้อก้าหนด และการออกใบรับรองส้าหรับ 

บุคลากรซึ่งปฏิบัติงาน ผู้รับการฝึกเพ่ือบรรจุ และการรับรองคุณภาพ ให้แก่บุคลากร VTS 
- ค้าแนะน้าท่ี 1018 เรื่อง การจัดการความเสี่ยง 
- ค้าแนะน้าท่ี 1026 เรื่อง การใช้ AIS เป็นเครื่องมือให้ VTS 
- ค้าแนะน้าท่ี 1027 เรื่อง การออกแบบสถานการณ์จ้าลองส้าหรับน้ามาใช้เพ่ือฝึก VTS 
- ค้าแนะน้าท่ี 1032 เรื่อง การฝึกบุคลากร VTS ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค้าแนะน้า AIS 
- ค้าแนะน้าท่ี 1045 เรื่อง จ้านวนบุคลากรที่ประจ้าศูนย์ VTS 
- ค้าแนะน้าท่ี 1046 เรื่อง แผนรองรับส้าหรับการหมายเรืออับปางใหม่ 
- ค้าแนะน้าท่ี 1055 เรื่อง การเตรียมการโดยสมัครใจ เพ่ือรับคณะผู้ตรวจสอบ VTS จาก IMO  
- ค้าแนะน้าท่ี 1056 เรื่อง การจัดให้มีสถานีเรดาร์เพื่อบริการ VTS  
- คู่มือบริการจราจรทางน ้า 
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6 บริการอื่น ๆ และ 
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6.1 น าร่อง 
 
6.1.1 ค าน า 
 การน าร่อง (Pilotage) เป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งตามปกติแล้วเป็นการให้บริการด้าน
การเดินเรือของผู้ได้รับใบอนุญาต ช่วยการน าเรือในน่านน  าจ ากัด ทักะะของพนักงานน าร่อง (Pilot) สกัด
ออกมาจากความรอบรู้เรื่องท้องถิ่น เกี่ยวกับต าบลที่สัมพัทธ์ของจุดภูมิศาสตร์ เครื่องหมายทางเรือ วัตถุใต้น  า 
และขอบเขตจ ากัดของน่านน  า พนักงานน าร่องยังต้องมีทักะะระดับสูงในการควบคุมเรือ รู้และเข้าใจสิ่งเหล่านี 
ในท้องถิ่น คือ ระดับน  า กระแสน  า และดินฟ้าอากาศ ทั งยังต้องรอบรู้ลักะณะเฉพาะของการน าเรือแบบต่าง ๆ 
ที่เข้ามารับบริการน าร่อง 
 อาจจ าเป็นต้องใช้บริการน าร่องในน่านน  าเหล่านี  อาทิ ชายฝั่ง ชะวาก แม่น  า ร่องน  า ท่าเรือ ทะเลสาบ 
คลอง หรือระบบประตูน  า หรือผสมกันในพื นที่เหล่านี   นอกจากนั น ในทะเลลึกน่านน  าสากลบางพื นที่อาจมี
บริการน าร่องด้วยเช่นกัน อาทิ ทะเลเหนือ ช่องแคบอังกฤะ เส้นทางเข้าสู่ทะเลบอลติก และทะเลบอลติก   
 เมื่อพนักงานน าร่องขึ นบนเรือก็จะท าหน้าที่ “ก ากับเรือ” (Conduct the Vessel) มิใช่การ “บังคับ
การ” (Command) โดยมีบทบาท ดังนี  : 
 

x ให้ค าแนะน าที่จ าเป็นแก่คนประจ าเรือ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นหัวใจส าคัญในการ
เดินเรือให้ปลอดภัย และควบคุมการเคลื่อนไหวของเรือ 

x ช่วยในการสื่อสารกับศูนย์ VTS ท้องถิ่น นายท่า และเรืออ่ืน ๆ 

x ให้ความรู้ที่พิเศะและเป็นปัจจุบันในเรื่อง : 
- สภาพการจราจรในท้องถิ่น 
- สถานภาพของเครื่องหมายทางเรือที่มีอยู่ 
- ค าแนะน าการเดินเรือ 
- ข้อบังคับท่ีน ามาใช้กับเรือที่รับบริการน าร่อง 

x มีความสามารถปรับตัวอย่างรวดเร็วให้เข้ากับเรือนั น ๆ  ในเรื่องเหล่านี  : 
- วัฒนธรรมของการปฏิบัติการบนเรือ 
- คุณลักะณะเฉพาะต่อการน าเรือของเรือ 
- สถานะของอุปกรณ์การเดินเรือบนเรือ 

 
 อุปกรณ์น าร่องมือถือ (Portable Pilot Unit : PPU) อธิบายอย่างกว้าง ๆ ได้ว่า คืออุปกรณ์พกพาที่ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์เป็นพื นฐาน ซึ่งพนักงานน าร่องน าติดตัวขึ นไปบนเรือ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ในขณะเดินเรือในน่านน  าจ ากัด  อุปกรณ์นี มีการเชื่อมต่อเข้ากับเซ็นเซอร์หาต าบลที่ อาทิ GPS/DGPS 
และมีจอภาพแสดงแบบแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ประกอบ ซึ่งแสดงทั ง ต าบลที่/การเคลื่อนไหว ของเรือตามเวลา
จริง นอกจากนั นยังให้สารสนเทศเกี่ยวกับ ต าแหน่ง/การเคลื่อนไหว ของเรืออ่ืน ๆ ด้วยการเชื่อมโยงเข้ากับ AIS  
ทั งนี มีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวนี เพ่ิมมากขึ น เพ่ือน ามาใช้แสดงสารสนเทศแบบอ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ 
อาทิ การหยั่งน  า/เส้นชั นความลึกเท่า ที่ได้มาจากการส ารวจล่าสุด ระดับน  าตามเวลาจริง กระแสน  า การปก
คลุมของน  าแข็ง และเขตรักะาความปลอดภัย  
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6.1.2 ชนิดของน าร่อง 
 บริการน าร่องจัดให้มีขึ นเขตท่าเรือที่มีการแจ้งประกาศ และอาจมีเช่นกันในพื นที่ บางบริเวณ อาทิ 
ชายฝั่ง ทะเลสาบ และน่านน  าในแผ่นดิน พื นที่เหล่านี ตามปกติแล้ว อยู่ในเกณฑ์นิยามว่าเป็นน่านน  าจ ากัด 
 เมื่อมีการออกใบอนุญาตให้บริการกับพนักงานน าร่อง โดยปกติแล้วจะมีการระบุไว้ในใบอนุญาตนั นว่า 
ส าหรับการให้บริการในพื นที่บริเวณใด จากนั นผู้ได้รับใบอนุญาตจะอยู่ในฐานะพนักงานน าร่องประจ าท่าเรือ 
หรือพนักงานน าร่องชายฝั่ง ฯลฯ  
 การบังคับให้ต้องใช้น าร่องมีอยู่หลายระดับ ทั งนี ขึ นอยู่กับพื นท่ีน าร่องนั น ๆ อาทิ :  

x บังคับให้ต้องใช้น าร่อง : เรือท่ีขอเข้าต้องใช้พนักงานน าร่อง เมื่อเข้าพื นที่ประกาศเป็นเขตน าร่อง 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบบางแห่งก าหนดเป็นข้อบังคับ ให้เรือที่มีบางลักะณะเฉพาะ และ/หรือ บรรทุก
สินค้าบางชนิด ต้องใช้พนักงานน าร่องเมื่อเข้าพื นที่ประกาศเป็นเขตน าร่อง 
 พื นที่ทะเลเฉพาะที่มีความอ่อนไหว (Particularly Sensitive Area : PSSA) ตามที่  IMO ให้การ
รับรอง อาจมีมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันก าหนดให้เรือต้องปฏิบัติ ซึ่งอาจรวมถึงการบังคับให้ใช้น าร่อง 

x เสนอแนะให้ใช้น าร่อง : หน่วยงานอาจออกประกาศค าแนะน าให้แก่เรือที่จะเข้ามาในพื นที่ ซึ่งอาจไม่
มีความคุ้นเคยกับพื นที่เฉพาะนั น ๆ ควรใช้พนักงานน าร่องที่มีใบอนุญาตในการน าเรือ 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปภาพได้รับความอนุเคราะห์จาก Istituto Hydrografico (โปรตุเกส) 
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6.1.3 ข้อพิจารณาอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการน าร่อง 
 ผู้ให้บริการน าร่องอาจเป็นได้ทั งทางการหรือเอกชน อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วหน่วยงานที่ออก
ใบอนุญาตส าหรับการน าร่อง ควรเป็นหน่วยงานรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ออกกฎข้อบังคับ ทั งนี เพ่ือรักะามาตรฐาน
สูงสุดของการให้บริการเอาไว้ 
 IMO ได้ก าหนดมาตรฐานขั นต่ าส าหรับพนักงานน าร่องเอาไว้ ซึ่งรวมทั งข้อเสนอแนะในเรื่องคุณสมบัติ 
และการฝึกส าหรับพนักงานน าร่อง ที่มิใช่น าร่องทะเลลึก29  อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศอาจก าหนดมาตรฐาน
ที่เข้มข้นกว่านี ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพได้รับความอนุเคราะห์จาก Swedish Maritime Administration 
 

 เมื่อมีการพัฒนาข้อเสนอในการหมายเขตน่านน  าจ ากัดขึ นมา ข้อก าหนดส าหรับบริการน าร่องควร
น ามาพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับการเลือกใช้เครื่องหมายทางเรือ  
 
6.1.4 การฝึกจ าลองส าหรับพนักงานน าร่องและใบอนุญาต 
 จากการประชุมใหญ่ของ IMO ในปี พ.ศ.2546 ได้มีการออกข้อมติที่ A.960 (23) เป็นข้อเสนอแนะใน
เรื่องการฝึก การออกใบอนุญาต และกระบวนการปฏิบัติการ ส าหรับพนักงานน าร่องในทะเล ที่มิใช่พนักงาน
น าร่องทะเลลึก มีข้อมติของ IMO สนับสนุนให้ใช้พนักงานน าร่องบนเรือในบางพื นที่ อาทิ : 

x ข้อมติที่  A.480 (IX) (ใช้ในปี พ.ศ.2518) เสนอแนะให้ใช้พนักงานน าร่องทะเลลึกที่ผ่านเกณฑ์
คุณสมบัติในทะเลบอลติก และข้อมติที่ A.620 (15) (ใช้ในปี พ.ศ.2530) เสนอแนะให้เรือที่มีอัตราการ
กินน  าลึกตั งแต่ 13 เมตรขึ นไป ควรใช้บริการน าร่องท่ีจัดโดยรัฐชายฝั่ง ในการเข้าสู่ทะเลบอลติก 

x ข้อมติที่ A.486 (XII) (ใช้ในปี พ.ศ.2524) เสนอแนะให้ใช้พนักงานน าร่องทะเลลึกในทะเลเหนือ ช่อง
แคบอังกฤะ และช่องแคบสกาเจอรัก 

x ข้อมติที่ A.579 (14) (ใช้ในปี พ.ศ.2528) เสนอแนะให้ เรือบรรทุกน  ามันบางชนิด เรือบรรทุกสารเคมี
และก๊าซทุกล า และเรือบรรทุกสารกัมมันตภาพรังสี ซึ่งผ่านบริเวณที่ตื น (ที่แยกระหว่างสวีเดนกับ
เดนมาร์ก) ควรใช้บริการน าร่อง 

 
 
 
 
26 ข้อมติของ IMO ที่ A.960 (23) 
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x ข้อมติที ่A.668 (16) (ใช้ในปี พ.ศ.2532) เสนอแนะให้ใช้บริการน าร่องใน Euro – Channel และ IJ – 
Channel (ในเนเธอร์แลนด์) ข้อมติ IMO ที่ MEPC.133 (53) เสนอแนะต่อรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ให้
ค านึงถึงความจ าเป็นในการปกป้องที่มีประสิทธิผลต่อช่องแคบทอร์เรส (Torres Strait) โดยแจ้งให้เรือ
ที่ชักธงของชาติตน ให้ปฏิบัติตามระบบของออสเตรเลียในการใช้น าร่องกับ เรือสินค้าที่มีความยาว
ตั งแต่ 70 เมตรขึ นไป และเรือบรรทุกน  ามัน เรือบรรทุกสารเคมี และเรือบรรทุกก๊าซเหลว โดยไม่
จ ากัดขนาด เมื่อท าการเดินเรือในช่องแคบทอร์เรส และ Great North East Channel 

x  ข้อมติที่  A.827 (19) (ใช้ในปี พ.ศ.2538) เรื่อง เส้นทางเดินเรือ รวมทั ง ผนวก 2 เรื่อง กฎและ
ข้อเสนอแนะการเดินเรือผ่านช่องแคบอิสตันบูล ช่องแคบ Canakkale และทะเลมาร์มารา โดย
เสนอแนะว่า “ขอเสนอแนะอย่างหนักแน่นให้ผู้บังคับการของเรือที่ผ่านช่องแคบเหล่านี  ใช้บริการของ
พนักงานน าร่องที่มีใบรับรอง เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ”  

x ข้อมติที ่A.889 (21) เรื่อง ข้อเสนอแนะในการสร้างบันไดลิงส าหรับพนักงานน าร่อง เพ่ือการรับส่ง 
x  ข้อมติที่ A.960 (23) เรื่อง ข้อเสนอแนะในการฝึกและออกใบรับรอง และกระบวนการปฏิบัติ ส าหรับ

พนักงานน าร่อง ที่มิใช่พนักงานน าร่องทะเลลึก 
 
6.2 เส้นทางเดินเรือ 
 บทบัญญัติทั่ว ๆ ไปส าหรับการจัดเส้นทางเดินเรือ ก าหนดไว้ใน SOLAS บทที่ 5 กฎข้อ 1030 

 

6.2.1 วัตถุประสงค ์
 การจัดเส้นทางเดินเรือ (Ships Routeing) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยในการ
เดินเรือ ในบริเวณที่เรือเดินสอบเข้าหากัน และในบริเวณพื นที่ซึ่งมีการจราจรหนาแน่น หรือเสรีในการเคลื่อนที่
ของเรือถูกจ ากัดโดยพื นที่หันเลี ยว สิ่งกีดขวางการเดินเรือ ความลึกน  าที่จ ากัด หรือสภาวะอุตุนิ ยมวิทยาที่
เลวร้าย การจัดเส้นทางเดินเรือยังอาจน ามาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงในการเกิด
มลพิะ หรือความเสียหายต่อสภาวะแวดล้อมทางทะเล อันเนื่องมาจากเรือโดนกัน หรือติดตื น ในบริเวณ
ใกล้เคียงพื นท่ีอ่อนไหวด้านสภาวะแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์ที่แน่นอนของระบบเส้นทางใด ๆ ขึ นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะที่ท าให้เกิดอันตราย โดยมี
ความตั งใจในการลดทอนลง โดยอาจใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่า ดังนี  : 

x การแยกการจราจรที่สวนทางให้ห่างจากกัน เพ่ือลดสถานการณ์เรือหันหัวตรงกัน 

x ลดอันตรายของเรือโดนกันระหว่างเรือที่เดินทางตัดกับเรือที่ก าลังเดินอยู่ในช่องเดินเรือที่ก าหนด 

x จัดกระสวนการจราจรของเรืออย่างเรียบง่าย ในพื นที่บริเวณท่ีเรือเดินสอบเข้าหากัน 

x จัดเส้นทางการเดินของเรือให้มีความปลอดภัย ในพื นที่บริเวณที่หนาแน่นไปด้วยการส ารวจหรือแสวง
ประโยชน์นอกฝั่ง (แท่นขุดเจาะ แท่นผลิต) 

x จัดเส้นทางการเดินเรือใน หรือรอบพื นที่ซึ่งอาจท าให้เกิดอันตรายจาก เรือที่เดินผ่านทั งหมด หรือผ่าน
โดยเรือบางประเภท หรือโดยเรือท่ีไม่ต้องการให้ผ่าน  

 
 
 
 

30 อ้างถึงบรรณสารของ IMO เร่ือง ‘การจัดเส้นทางเดินเรือ’ , IMO, ลอนดอน บรรณาธิกรครั งที่ 8 
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x จัดเส้นทางการเดินของเรือให้มีความปลอดภัย ในหรือรอบพื นที่ หรือที่ระยะห่างปลอดภัย จากพื นที่
ซึ่งสภาวะแวดล้อมมีความอ่อนไหว 

x ลดความเสี่ยงจากการติดตื น โดยให้ค าแนะน าพิเศะแก่เรือในพื นที่ซึ่ง มีความลึกน  าวิกฤต หรือไม่
แน่นอน (เช่นสันทรายใต้น  ามีการเปลี่ยนแปลง)  

x น าการจราจรออกให้พ้นจากพื นที่ท าประมง หรือจัดการจราจรผ่านพื นที่ท าประมง 
 
6.2.2 นิยาม 
 ศัพท์ต่อไปนี น ามาใช้โดยเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับการจัดเส้นทางเดินเรือ (Ship Routeing) 
 
 ช่องทางเข้า (Approach Channel) : น่านน  าใด ๆ ที่ยืดขยายออกไปเชื่อมต่อกับที่จอดของท่าเรือ
และทะเลเปิด โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก คือ ด้านทะเลหรือ ช่องทางด้านนอก (Outer Channel) และ 
ทางเข้าหลักหรือ ช่องทางด้านใน (Inner Channel) ซึ่งวางตัวสัมพัทธ์กับน่านน  าที่จอดเรือ  
 
 พื้นที่ควรหลีกเลี่ยง : พื นที่ในขอบเขตที่ก าหนดไว้ อันเป็นบริเวณที่ทั งเฉพาะเป็นอันตรายต่อการ
เดินเรือ หรือส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเรือทุกล าหรือบางประเภทต้องหลีกเลี่ยง เพ่ือให้พ้นจากอันตราย  
 
 เส้นทางน้ าลึก : เส้นทางที่ได้รับการส ารวจอย่างแม่นย า มีขอบเขตชัดเจน ปราศจากสิ่งกีดขวางตาม
ความลึกจ าเพาะหนึ่ง ๆ และมีการลงไว้อย่างชัดเจนในแผนที่เดินเรือ 
 
 ทิศทางการจราจรที่ก าหนด : กระสวนการจราจร แสดงทิศทางที่ก าหนดให้เคลื่อนที่ ซึ่งอยู่ภายใน
แผนแบ่งแนวจราจร (Traffic Separation Scheme : TSS) 
 
 เขตจราจรใกล้ฝั่ง31 : มาตรการก าหนดเส้นทางซึ่งประกอบไปด้วย พื นที่ก าหนดซึ่งอยู่ระหว่าง
ขอบเขตของแผนแบ่งแนวจราจรด้านแผ่นดินกับชายฝั่ง ซึ่งการใช้พื นที่บริเวณนี เป็นไปตามบทบัญญัติในกฎข้อ
ที่ 10 (ดี) และท่ีแก้ไขของ COLREGs 1972 
 
 ระบบเส้นทางภาคบังคับ : เป็นระบบเส้นทางที่น ามาใช้โดย IMO โดยเป็นไปตามข้อก าหนดของ 
SOLAS กฎที่ V/10 ซึ่งบังคับใช้กับเรือทุกล า เรือบางประเภท หรือเรือที่บรรทุกสินค้าบางอย่าง  
 
 พื้นที่ห้ามทอดสมอ : มาตรการก าหนดเส้นทางซึ่งประกอบไปด้วย ขอบเขตที่ก าหนดว่าการทอดสมอ
ท าให้เกิดอันตราย หรืออาจส่งผลให้เกิดความเสียหายอันไม่อาจยอมรับได้ ต่อสภาพแวดล้อมในทะเล เรือทุก
ล า หรือเรือบางประเภท ควรหลีกเลี่ยงการทอดสมอในพื นที่ห้ามทอดสมอ เว้นแต่กรณีที่มีอันตรายเฉพาะหน้า
ต่อเรือหรือบุคคลบนเรือ 
 
 พื้นที่ระมัดระวัง : มาตรการก าหนดเส้นทางซึ่งประกอบไปด้วย พื นที่ก าหนดขอบเขตซึ่งเรือต้องเดิน
ผ่านด้วยความระมัดระวังยิ่ง และต้องเป็นไปในทิศทางการจราจรที่ได้รับค าแนะน า 
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 ทิศทางของการจราจรที่เสนอแนะ : กระสวนของการจราจรจากข้อเสนอแนะ ให้ใช้ทิศทางการ
เคลื่อนที่ที่ก าหนดให้ ซึ่งการจราจร ณ ที่นั นเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ หรือไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตาม 
ในทิศทางการจราจรที่ก าหนดไว้  
 
 เส้นทางเสนอแนะ : เส้นทางซึ่งมิได้ก าหนดความกว้างไว้ ทั งนี เพ่ือความสะดวกของเรือที่เดินผ่าน โดย
ปกติหมายไว้ด้วยทุ่นแสดงแนวกึ่งกลาง  
 
 แนวทางเสนอแนะ : เส้นทางซึ่งได้รับการตรวจสอบเป็นพิเศะ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจมากที่สุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้ว่าปลอดจากอันตราย โดยเรือจะได้รับการค าแนะน าในการเดินเรือไปด้วยในเวลาเดียวกัน 
 
 วงเวียน31 : มาตรการก าหนดเส้นทางซึ่งประกอบไปด้วย จุดแยกหรือวงเวียนแบ่งเขต และช่องทาง
เดินเรือเป็นวงกลมตามขอบเขตที่ก าหนด การจราจรภายในวงเวียนแยกออกจากกัน ด้วยการเคลื่อนที่ใน
ทิศทางทวนเข็มนาฬิการอบจุดหรือเขตแบ่งนั น 
 
 ระบบเส้นทาง : ระบบใด ๆ ที่มีตั งแต่หนึ่งเส้นทางขึ นไป หรือมาตรการก าหนดเส้นทางที่มีเป้าเพ่ือลด
ความเสี่ยงหรืออันตราย อาทิ แผนแบ่งแนวจราจร (Traffic Separation Schemes : TSS) เส้นทางไป – กลับ 
แนวทาง (Track) เสนอแนะ พื นที่หลีกเลี่ยง เขตจราจรใกล้ฝั่ง วงเวียน พื นที่ระมัดระวัง และ เส้นทางน  าลึก 
 
 เขตหรือเส้นแยก31 : เขตหรือเส้นซึ่งแยกช่องจราจรออกจากกัน โดยเรือจะเดินสวนหรือเกือบสวนทาง
กัน หรือใช้แยกช่องทางจราจรออกจากพื นที่ทะเลที่อยู่ประชิด หรือใช้แยกช่องทางจราจรที่ก าหนดให้เฉพาะกับ
เรือบางประเภทที่เดินไปในทิศทางเดียวกัน 
 ช่องทางจราจร31: พื นที่ภายในขอบเขตที่ก าหนดซึ่งการจราจรไปในทิศทางเดียว ทั งนี อาจน าเอาสิ่งกีดขวาง 
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มาใช้เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างช่องทางจราจร ที่มีทิศทางการจราจรตรงข้ามกัน  
  
 แผนแบ่งแนวจราจร31: มาตรการก าหนดเส้นทางที่มีเป้าหมายเพ่ือ เส้นทางการจราจรที่ตรงข้ามกัน 
ให้แยกออกจากกันอย่างเหมาะสม ด้วยการก าหนดช่องทางจราจรขึ น 
 
 การเดินสองทาง : เส้นทางภายในขอบเขตที่ก าหนดซึ่งมีการเดินเรือได้สองทาง มีเป้าหมายเพ่ือให้เรือ
เดินสวนกันได้อย่างปลอดภัย โดยก าหนดไว้ในบริเวณท่ีซึ่งการเดินเรือกระท าได้ยากหรือไม่ปลอดภัย 
 
6.2.3 การเคลื่อนไหวของเรือ 
 ถ้าเส้นทางน  าได้รับการก าหนดขึ นเป็นอนุกรมของเส้นตรง และมีช่วงตอนส าหรับการหันเลี ยว การผ่าน
เข้าของเรือตามทางน  านี  มีลักะณะของการเดินเรือเป็นหลายช่วง (Phase) ดังแสดงให้เห็นในรูปที่ 29 ซึ่ง
ประกอบด้วย :  

x ช่วงหันเลี ยว (Turning) 

x ช่วงตั งล า (Recovery) 

x ช่วงตามแนวทาง (Track Keeping)  
   31 ศัพท์เหล่านี ใช้ใน COLREGs 1972 
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 รูปแบบของการเคลื่อนไหวของในแต่ละตอนของเส้นทางน  า ที่นักเดินเรือต้องใช้สารสนเทศ
เกี่ยวกับเครื่องหมายทางเรือ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 29 - การเคลื่อนไหวของเรือแต่ละช่วง (ดูรูปสีในส่วน ด ีท้ายเล่ม) 
 

6.3 การผสมผสานขั้นต่ าอย่างครบถ้วนของ AtoN ส าหรับช่องเดินเรือและเส้นทางน้ า 
 เป้าหมายหลักของการออกแบบระบบ AtoN ส าหรับเส้นทางน  า คือ อ านวยให้เกิดความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของเรือ ความรับผิดชอบในการจัดหา AtoN มีข้อก าหนดว่า ต้องมีการ
ออกแบบให้เป็นไปตามความต้องการต่ าสุด เพ่ือให้เรือมีความปลอดภัย และเดินเรือผ่านน่านน  าเฉพาะได้ ทั งนี 
โดยเป็นไปตาม แบบของเรือ ปริมาณการจราจร และระดับความเสี่ยง  
 โดยปกติแล้ว AtoN ท างานเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของระบบ ฉะนั นนักเดินเรือจึงควรใช้สารสนเทศทั ง
ปวงที่ได้รับจาก AtoN 
 ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบระบบเส้นทางน  าใหม่ หรือการประเมินของที่มีอยู่แล้ว มีอยู่หลายปัจจัยที่
ต้องน ามาพิจารณา การแจกแจงปัจจัยเหล่านี ออกมาช่วยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ มีการพัฒนาความเข้าใจที่ดี
ขึ นในเรื่องของความเสี่ยง และสิ่งที่อาจเป็นภัย ซึ่งมีอยู่ในเส้นทางน  าเฉพาะนั น 
 เส้นทางน  ามีความผิดแผกแตกต่างกันไปตามคุณลักะณะเฉพาะ ดังนั น ต้องวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ เหล่านี  
คือ สถานที่ ความต้องการ การจ าลองเหตุการณ์ และการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ที่กล่าวมาทั งหมดนี  เป็น
ตัวก าหนดกรอบงานที่จ าเป็น ส าหรับการประเมินความเสี่ยงทั งหมดที่อาจมีขึ น และน ามาใช้ก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านเข้ามา ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ตั งล า 

เลี ยว 

ตั งล า 

รักะาเข็ม 

รักะาเข็ม 

เลี ยว 

ตั งล า 

รักะาเข็ม 

ช่วงการเดินเรือ 
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 เมื่อการประเมินผลเสร็จสมบูรณ์ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรใช้สารสนเทศท่ีได้นี  ในการออกแบบระบบ 
AtoN  ในการออกแบบขั นสุดท้าย มีประเด็นที่ส าคัญคือ ทางน  าทั งหมดต้องได้รับการพิจารณาอย่างเป็นระบบ 
โดยต้องค านึงว่าแต่ละส่วนเฉพาะของเส้นทางน  านั น ด้วยตัวของมันเองแล้วไม่ได้มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการ
เดินทางผ่านเข้ามาของเรือ ในขณะเดียวกันพื นที่เฉพาะหนึ่ง ๆ ของเส้นทางน  าต้องได้รับการพิจา รณาใน
ภาพรวม เพื่อให้ระบบเครื่องหมายทางเรือช่วยสนับสนุน ให้การเดินเรือที่ผ่านเข้ามาเป็นไปอย่างราบรื่น ตลอด
เส้นทางน  านั น เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบเส้นทางน  าประกอบไปด้วย IALA MBS และเครื่องมือทางเทคนิค
ตามที่อ้างถึงใน ตอนที่ 3.1 (AtoN) และ บทที่ 4 (เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์) รวมทั งข้อเสนอแนะ และค าแนะน า
ต่าง ๆ ของ IALA  
  ระบบเครื่องหมายทางเรือที่น ามาใช้ ควรช่วยให้ผู้ใช้เส้นทางน  าผ่านพื นที่หนึ่ง ๆ ได้อย่างปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยง การติดตื น สิ่งกีดขวางการเดินเรือ และการโดนกันของเรือ เพ่ือที่จะให้สารสนเทศ
เป็นที่น่าพอใจตามความต้องการของผู้ใช้ ระบบเครื่องหมายทางเรือจะต้อง :  

x มีพร้อมให้ใช้เสมอตามความต้องการ 

x ให้ค าเตือนที่ทันกาลในช่องเดินเรือจ ากัด และสิ่งกีดขวางการเดินเรือท่ีอยู่ประจ าที่ 
x ช่วยให้นักเดินเรือหาต าบลที่ของตนเองได้อย่างรวดเร็วภายในช่องเดินเรือ โดยสัมพัทธ์กับสิ่งกีดขวาง

การเดินเรือท่ีอยู่ประจ าที่ และสัมพัทธ์กับเรืออ่ืนที่อยู่ใกล้เคียง 
x ช่วยให้เรือหาเข็มที่ปลอดภัยในการเดินทาง 

 ตามที่ระบุใน “ขั นที่ 1” ของข้อความใน LOS/OPS (ดูที่ 8.3) ระบบ AtoN อาจจัดให้มีขึ นเพ่ือ ความ
ปลอดภัยของการเดินเรือในหลากหลายพื นที่ อาทิ :   

x เส้นทางปลอดภัย ช่องทางขุดลอก และคลอง 
x น่านน  าประชิดกับชายฝั่ง 
x น่านน  าหมู่เกาะ ในสภาพดั งเดิม และ/หรือ มีการปรับสภาพ 

x ชะวากปากน  า และระบบของแม่น  า 
x ช่องแคบ คอคอด และ  
x ทะเลเปิด 

 เมื่อระบบได้รับการสถาปนาขึ นแล้ว การดูแลให้ระบบมีความพร้อมใช้อยู่เสมอ นับเป็นความจ าเป็น
อย่างวิกฤต เพ่ือการควบคุมมิให้มีความเสี่ยงใด ๆ เกิดขึ น 
 นับเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ความต้องการของหน้าที่ให้ปฏิบัติ ในการออกแบบส่วนต่าง ๆ 
ตัวอย่าง เช่น องค์ประกอบของน่านน  าเปิด หรือช่องทางด้านนอก และ องค์ประกอบของช่องทางซึ่งอาจ
ทอดตัวสัมพัทธ์กับน่านน  าหลัก 
 กระบวนการออกแบบจ าเป็นต้องใช้ความรู้จากหลายวิทยาการ อาทิ : 

x พลศาสตร์ของเรือ 

x ขนาดของเรือ และสมบัติเฉพาะตัว 

x ปัจจัยองค์บุคคล 

x วิศวกรรมเครื่องกลเรือ 

x เครื่องหมายทางเรือ 

x กายภาพของสภาพแวดล้อม (อาทิ สภาพความลึก และอุทกศาสตร์) 
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6.3.1 ข้อพิจารณาในการออกแบบ 
 ในช่วงการออกแบบ ควรน าเอาพารามิเตอร์หลาย ๆ ตัวเข้ามาร่วมพิจารณา ในขั นตอนนี เป็นการ
น าเอาหน้าที่ที่ต้องการ แปลงออกมาสร้างระบบให้เป็นรูปเป็นร่าง อย่างไรก็ตาม มีค าถามเกิดขึ นบ่อยครั ง
เกี่ยวกับการน าประสบการณ์จริงในทางปฏิบัติมาใช้กับ AtoN ว่าจะเข้ากันได้กับพารามิเตอร์ขีดความสามารถ
ต่าง ๆ หรือไม ่
 
ความแม่นย า 
 ความต้องการในเรื่อง ความแม่นย า (Accuracy) ขึ นอยู่กับความแตกต่างระหว่าง ช่องทางที่เรือเคลื่อน
ตัวและความกว้างของเส้นทางปลอดภัยที่ใช้โดยเรือที่มีความลึกจ าเพาะหนึ่ง ซึ่งความลึกของน  าใต้กระดูกงู
จะต้องน ามาพิจารณา ช่องทางที่เรือเคลื่อนไหวขึ นอยู่กับ ความกว้าง ความยาว และความสามารถในการ
เคลื่อนไหวของเรือ และสภาวะแวดล้อมในขณะนั น (ลม กระแสน  า ฯลฯ) 
 
ความพร้อมใช้ 
 ในพื นที่ซึ่งได้รับการประเมินว่ามีระดับความเสี่ยงสูง การเลือกใช้เครื่องหมายทางเรือบางแบบอาจช่วย
ท าให้ความเสี่ยงลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ผู้วางแผนต้องพิจารณาด้วยเช่นกันถึง เกณฑ์ความพร้อมใช้ของ
เครื่องหมายนั นต้องสูงมากขึ น หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรใช้เอกสารข้อเสนอแนะของ IALA ที่ O – 130 เรื่อง 
เป้าประสงค์ในการจัดล าดับและความพร้อมใช้ส าหรับเครื่องหมายทางเรือระยะใกล้ ส าหรับสารสนเทศเพ่ิมเติม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การจัดล าดับของเครื่องหมายทางเรือหนึ่ง ๆ การค านวณเป้าหมายความพร้อมใช้และ
เกณฑ์ข้อเสนอแนะความพร้อมใช้ 
 ระบบ AtoN ควรได้รับการออกแบบให้ช่วยนักเดินเรือได้ โดยไม่ต้องค านึงถึงสภาพอากาศ ทะเล และ
น  าแข็ง ว่าเป็นอย่างไร 
 AtoN ระยะใกล้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุ่น ควรได้รับการออกแบบโดยให้ความสนใจไปที่ สารสนเทศทาง
ทัศนะ สารสนเทศเรดาร์ (ภาค รับ/ส่ง ภาครับ) รวมทั งสารสนเทศในโหมดอ่ืน ๆ (ตัวอย่างเช่น AIS) การ
ออกแบบระบบต้องน าสิ่งเหล่านี มาพิจารณา คือ ทัศนวิสัย  อนึ่งการออกแบบส าหรับใช้กรณีทัศนวิสัยเลวร้าย
สุด โดยปกติแล้วเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามทัศนวิสัยที่ลดลงเนื่องจาก ฟ้าหลัว และหมอกต้อง
น ามาพิจารณา  
 ในการออกแบบและปรับปรุงระบบให้ทันสมัย ให้น าเหตุการณ์ในอดีต เช่น การติดตื น การโดนกัน 
หรือเกือบโดนกัน มาร่วมพิจารณา เหตุการณ์ที่ว่านี ควรได้รับการบันทึกเป็นอย่างดี เพ่ือให้มั่นใจว่าสารสนเทศ
ที่น ามาใช้มีความแม่นย า ส าหรับใช้เพ่ือการตัดสินใจว่าควรมีการเปลี่ยน หรือไม่เปลี่ยนแปลงโครงร่างของระบบ
เครื่องหมายทางเรือหรือไม่  
 นอกเหนือไปจากนั น ความสมบูรณ์ และความต่อเนื่อง สามารถน ามาใช้ระบุข้อก าหนดได้ ถ้ามีความ
เหมาะสม 
 
  

 

 คณะท างานร่วม  II – 30  PIANC – IAPH ร่วมกับ IMPA ตีพิมพ์ เอกสาร “ช่องทางเข้า – 
ค าแนะน าส าหรับการออกแบบ 

อ้างถึงบรรณสารของ IALA :  
- ข้อเสนอแนะที่ O – 130 เรื่อง เรื่อง เป้าประสงค์ในการจัดล าดับและความพร้อมใช้ส าหรับ

เครื่องหมายทางเรือระยะใกล้ 
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6.3.2 ข้อพิจารณาเรื่องการขุดลอก 
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรพิจารณาให้การสนับสนุนซึ่งการใช้เครื่องหมายทางเรือ เพ่ือช่วยในการ
ปรับปรุงให้การหาต าบลที่และการเดินเรือมีความแม่นย า และท าให้โครงการขุดลอกขนาดใหญ่และบ ารุงรักะา
เส้นทางน  าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในบางตัวอย่างเช่น ต้องการให้ความกว้างช่องเดินเรือลดขนาดลง ซึ่งท า
ให้การขุดลอกบุกเบิกและการบ ารุงรักะามีค่าใช้จ่ายลดลง ค าแนะน าของ PIANC เรื่อง “ช่องทางเข้า” 
(Approach Channels) ให้สารสนเทศส าหรับการสืบค้นเพ่ิมเติมในเรื่องดังกล่าว 
 
6.3.3 ข้อพิจารณาด้านอุทกศาสตร์ 
 โดยปกติแล้วความไม่แน่นอนของต าบลที่ AtoN ไม่ควรมากไปกว่า ความไม่แน่นอนของการส ารวจ  
อุทกศาสตร์ และแผนที่เดินเรือ  
 ความไม่แน่นอนในทางราบคือ ความไม่แน่นอนของต าบลที่ AtoN ตามที่นิยามว่าเป็นความไม่แน่นอน
ของจุดหยั่งน  า หรือรูปลักะณ์ที่อยู่ภายในโครงอ้างอิงจีออเดติก ต าบลที่ต่าง ๆ ควรโยงยึดอยู่กับโครงอ้างอิง     
จีโอเดติก ซึ่งมีพื นฐานอยู่บน ระบบอ้างอิงสากลบนผิวโลก (International Terrestrial Reference System : ITRS) 
คือ WGS 84 ความไม่แน่นอนของต าบลที่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ควรบันทึกไปพร้อม ๆ กับข้อมูลการส ารวจ 
 ต าบลที่ของรายการต่อไปนี  ควรได้มาในลักะณะที่ว่า ความไม่แน่นอนของต าบลที่ในแนวราบ
สอดคล้องกับความต้องการที่ก าหนดให้กับ : 

x การหยั่งน  า 
x ที่อันตราย 

x รูปลักะณ์ใต้น  าอื่น ๆ ที่มีนัยส าคัญ 

x รูปลักะณ์ AtoN ที่มีนัยส าคัญต่อการเดินเรือ 

x แนวชายฝั่ง และรูปลักะณ์ภูมิประเทศชนิดต่าง ๆ  
โดยรวมเอาความไม่แน่นอนจากแหล่งอ่ืน ๆ รวมเข้าไว้ด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หาต าบลที่

เท่านั น 
 
6.3.4 การยอมรับแบบและน ามาใช้และการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 
 ก่อนการน าอาระบบ AtoN ใหม่มาใช้ หรือการเปลี่ยนแปลงระบบที่มีอยู่เดิม หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ควรพิจารณาใช้เทคนิคการจ าลองแบบ เพ่ือประเมินความปลอดภัย และประสิทธิผลโดยรวมของการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี  การใช้ เทคนิคสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 
สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการติดตั ง AtoN และการวางแบบเส้นทางน  า GIS ช่วยให้สามารถ
มองเห็นภาพการจราจรทั งหมด (น ามาจากข้อมูล AIS) และใช้ในการวางแผนต าบลที่และแบบของ AtoN ทั งนี 
เพ่ือลดและระบุความเสี่ยงให้กับผู้ใช้ทั งหมด ด้วยการออกแบบรูปลักะณ์ AtoN ที่มีศักยภาพในลักะณะตามที่
กล่าวนี  หน่วยงานผู้รับผิดชอบสามารถใช้การจ าลองแบบเป็นเครื่องมือ ในการสร้างแบบจ าลองการผ่านของ
เรือ ที่มีการผสมผสานกันของเรือหลาย ๆ แบบ ทั งนี เพ่ือเป็นการยืนยันการใช้ได้ของแบบนั น การจ าลองแบบ
นั นเป็นไปได้อย่างดีที่สุดเมื่อ มีการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม อาทิ พนักงานน าร่อง เป็นต้น 
เพ่ือให้บรรลุความเสมือนจริงมากท่ีสุดในการจ าลองแบบ ให้ใช้การสนธิข้อมูล GIS เข้าไปในแบบจ าลองเส้นทาง
น  านั นด้วย 
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 นอกเหนือไปจากนั น การจ าลองแบบยังสามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามี
ความพอเพียงของร่องน  าในเรื่อง ความกว้าง ความลึก และรูปแบบการวางตัวที่ดีที่สุด และการออกแบบเขื่อน
กันคลื่น รวมทั งให้เกิดความมั่นใจว่าการวางตัวของร่องน  าและท่า มีความเหมาะสมส าหรับการควบคุมการหัน
เลี ยวและเคลื่อนไหวของเรือ 
 เทคนิคการจ าลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์คุณภาพสูง กลายเป็นสิ่งที่หามาใช้ได้มากขึ น โดยกลายเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญที่ช่วยในการตัดสินใจ 
 การจ าลองแบบ AtoN เพ่ือน าเอาไปใช้งานทั งเวลากลางวันและกลางคืน ภายใต้สภาวะทัศนวิสัย ที่
หลากหลาย ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่า AtoN ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยราคาต่อประสิทธิผลที่
สมเหตุสมผล ซึ่งพอเหมาะพอดีกับระดับของความปลอดภัยที่ก าหนดไว้เพ่ือการจัดหานั น สิ่งนี เป็นความส าคัญ
จ าเพาะ เนื่องจากว่าเครื่องหมายทางเรือมีความซับซ้อนขึ นอย่างมาก (อาทิ ไฟวับพร้อมกัน วับไล่ล าดับกัน 
หลอด LED ที่วับได้ และคุณลักะณะใหม่ ๆของไฟ) 
 
  
 
 
 
 
 
 
6.3.5 ข้อพิจารณาด้านเศรษฐศาสตร์ 
 มีความจ าเป็นต้องใช้การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบของราคาต่อประสิทธิผล ในการผสมผสานใช้งาน
เครื่องหมายทางเรือ (การวิเคราะห์ราคาต่อประสิทธิผล) จากทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้จริงทางปฏิบัติ  
ประสิทธิผลของทางเลือกที่แตกต่างกัน สามารถประเมินได้โดยการใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงของ IALA 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องมือประเมินความปลอดภัยของท่าเรือและเส้นทางน  า (Port and Waterway Safety 
Assessment : PAWSA) โดยเป็นกระบวนการที่ใช้ประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ และใช้โปรแกรมประเมิน
ความเสี่ยงเส้นทางน  าของ IALA (IALA Waterway Risk Assessment Program : IWRAP) ส าหรับการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง 
 
6.3.6 การจ าลองแบบ 
 เครื่องมือการจ าลองแบบมีขีดความสามารถในการ ให้ผลลัพธ์ที่เสมือนจริงและมีความแม่นย ามาก   
อีกทั งยังใช้ส าหรับป้อนข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบ และประเมินค่าการออกแบบท่าและร่องน  า รวมทั งการวางทุ่น 
วัตถุประสงค์ของการจ าลองประเมินผลการออกแบบ กระท าเพ่ือประเมินความเสี่ยงให้กับเรือแบบหนึ่ง ๆ ที่จะ
เข้ามาปฏิบัติการในเส้นทางเข้าและพื นที่ท่าหนึ่งท่าใด ทั งยังรวมเอาการประเมินอ่ืนไว้ด้วย คือ แนวร่องน  า การ
วางทุ่น และการหันเลี ยวและเคลื่อนที่ของเรือ 
 การจ าลองแบบเป็นวิธีการที่ค่อนข้างประหยัด ที่ช่วยให้ เกิดความมั่นใจว่าความต้องการต่าง ๆ ของ
ผู้ใช้ AToN ได้รับการตอบสนองอย่างครบถ้วน อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
 
 

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ข้อเสนอแนะที่  O – 138 เรื่อง การใช้ GIS และ การจ าลองแบบโดยหน่วยงานรับผิดชอบ

เครื่องหมายทางเรือ 
- ค าแนะน าท่ี 1609 เรื่อง การติดพร้อมกันของไฟ 
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 ด้วยการจัดให้มีเครื่องมือการจ าลองแบบเพื่อบริการต่อผู้ใช้ การปรับปรุงโดยองค์รวมในเรื่องของความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ สามารถบรรลุได้โดยช่วยสาธิตการปฏิบัติการในเส้นทางเดินเรือ 
ร่องน  าที่ได้การออกแบบ และ AtoN ที่ใช้ร่วม ซึ่งเป็นการด าเนินการก่อนที่จะมีการเดินเรือจริงในพื นที่ 
 การหารือกับผู้ใช้ได้สนธิเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนทั งหมดที่เกี่ยวกับ AtoN และกระบวนการ
จ าลองแบบ เครื่องมือจ าลองแบบที่แม่นย ามีศักยภาพในการปรับปรุงงานให้ เกิดประโยชน์สูงสุด จากข้อมูล
ย้อนกลับของผู้ใช้ นับเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ให้บริการจ าลองแบบ ต้องรวมเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักไว้ในการศึกะา
ด้วยการจ าลองแบบด้วย อาทิ นักเดินเรือผู้มีประสบการณ์ และวิศวกร พนักงานน าร่องท้องถิ่น และหน่วยงาน
รับผิดชอบผู้ซึ่งสามารถให้ความมั่นใจได้ว่า กฎเกณฑ์ที่น ามาประยุกต์ใช้ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้มีการ
น าเอามาใช้ 
 การจ าลองแบบสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ในการยืนยันประสิทธิผลของเครื่องหมายที่ใช้
ด้วยการให้ค าตอบว่าจะมีราคาท่ีสูงมาก หรือว่ามีการตอบสนองต่อความจ าเป็นในสถานการณ์เดินเรือที่ซับซ้อน
หรือไม่ เมื่อมีการก าหนดเครื่องมือจ าลองส าหรับการออกแบบประเมินผล (อาทิ เสนอการฝึก ตัวอย่างเช่น การ
ฝึกทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับการน าเรือ และการเข้ายามเรือเดิน) เป็นสิ่งส าคัญมากที่เรือ เรือดัน และแบบจ าลองพื นที่
ที่ใช้ ต้องเสมือนจริงมากและมีความแม่นย า และผู้ให้บริการจ าลองแบบ ต้องสามารถถ่ายทอดผลลัพธ์ออกเป็น
เอกสารของความเสมือนจริงและแม่นย านั น โดยไม่ควรจะเป็นการศึกะาแบบ“ก ามะลอ” (Black Box) ที่ขาด
กระบวนการที่โปร่งใส  
 ความต้องการเรื่องความเสมือนจริงและแม่นย า เป็นสิ่งที่ส าคัญเพ่ิมมากขึ น เนื่องจากภาคอุตสาหกรรม
มีความพยายามอย่างแน่วแน่ ในการปรับปรุงระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพให้เพ่ิมมากขึ น 
 เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องค านึงในที่นี ว่า การจ าลองแบบ AtoN ที่แม่นย าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน 
เนื่องจากความท้าทายของการจ าลองแบบทางทัศนะ การจัดให้มีภาพทางทัศนะส าหรับการตรวจและตรวจจับ
เป้า AtoN ในช่วงกลางวันและกลางคืน ที่พอเพียงส าหรับการแยกเป้า ด้วยการใช้ความเข้มแสงและการเปรียบ
ต่าง ที่ช่วยผลักดันขีดความสามารถของเครื่องฉายภาพในยุคใหม่ และจอแสดงภาพไปตามความประสงค์ หรือ
ดีกว่าความต้องการ ความเข้าใจในเรื่องสายตามนุะย์และฟิสิกส์ของแสงเป็นความต้องการเบื องต้นส าหรับ
น ามาใช้พัฒนาแบบจ าลองที่พอเหมาะแก่ความต้องการ 
  มีเครื่องมือจ าลองแบบที่หลากหลายที่มีให้เลือกใช้ส าหรับการศึกะาออกแบบ และมีการใช้งานและ
น ามาประยุกต์ใช้ได้หลายหลาก เครื่องมือจ าลองแบบต่อไปนี ได้น ามาใช้มากท่ีสุดคือ : 

x Fast Time 

x Desktop 

x Part Task 

x Full Mission 

x Traffic Flow 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ข้อเสนอแนะที่ O – 138 เรื่อง การใช้ GIS และการจ าลองแบบโดยหน่วยงานรับผิดชอบ

เครื่องหมายทางเรือ 
- ค าแนะน าที่ O – 1058 เรื่อง การใช้วิธีจ าลองแบบเป็นเครื่องมือส าหรับออกแบบเส้นทางน  า และ

วางแผนเรื่องเครื่องหมายทางเรือ 
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6.4 การหมายสิ่งปลูกสร้างนอกชายฝั่ง 
 มีการพัฒนาเพ่ิมขึ นอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในทะเล ซึ่งสิ่งเหล่านี อาจมีผลกระทบต่อการ
เดินเรือ โครงสร้างเหล่านี อาจอยู่อย่างโดด ๆ หรือเป็นกลุ่ม เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง และอยู่ใกล้หรือห่างจากเขตการ
เดินเรือ 
 IALA ได้เฝ้าสังเกตการพัฒนาของสิ่งปลูกสร้างเหล่านี  และจะท าการจัดท าและปรับปรุงเอกสาร
เอกสารในเรื่องดังกล่าวนี เมื่อมีความจ าเป็น ให้เกิดความมั่นใจ แจ่มแจ้ง และปราศจากความก ากวม ในการวาง
เครื่องหมายก าหนดเส้นทางน  า เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ การปกป้องสภาพแวดล้อม รวมทั งตัวสิ่งปลูก
สร้างนั นด้วยในขณะเดียวกัน 
 การติดเครื่องหมายให้กับสิ่งปลูกสร้างที่หลากหลายเหล่านี  อย่างมีประสิทธิผลและถูกต้อง ไม่ว่าจะ
เป็นช่วงระหว่างการก่อสร้าง หรือยกเลิกการใช้งาน และเมื่อจะสถาปนาขึ นแล้ว นับว่าเป็นความท้าทายอย่างมี
นัยส าคัญต่อหน่วยงานรับผิดชอบเครื่องหมายทางเรือ ข้อเสนอแนะของ IALA ที่ O – 139 เรื่อง การหมายสิ่ง
ปลูกสร้างนอกชายฝั่ง ซึ่งให้สารสนเทศที่ครบถ้วนสมบูรณ์ส าหรับการท าเครื่องหมาย ในบทนี เป็นการให้
ข้อก าหนดโดยทั่ว ๆ ไปเท่านั น ส าหรับเอกสารอ้างอิงในรายละเอียดให้ดูจากเอกสาร O – 139 ทั งนี สิ่งปลูก
สร้างต่าง ๆ ได้แบ่งออกเป็นห้ากลุ่ม คือ 

x สิ่งปลูกสร้างนอกชายฝั่ง (โดยทั่วไป) 
x แท่นขุดเจาะก๊าซและน  ามัน 

x ฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่ง 
x อุปกรณ์ผลิตพลังงานจากคลื่นและน  าขึ นน  าลง 
x ฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  า 

 
6.4.1 สิ่งปลูกสร้างนอกชายฝั่งโดยทั่วไป 
 ความต้องการส าหรับการใช้เครื่องหมายตามที่นิยามไว้ในบทนี  ควรน าไปใช้เสริมเข้ากับความต้องการ
ส าหรับการใช้เครื่องหมาย ตามท่ีนิยามส าหรับสิ่งปลูกสร้าง/แท่นเฉพาะแบบนอกชายฝั่ง 
 การหารือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ผู้พัฒนาโครงการ ผู้บริหารระดับชาติ หน่วยงานต่าง ๆ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และคู่สัญญาต่าง ๆ ควรมีขึ นตั งแต่ในขั นเริ่มต้น โดยทั่วไปแล้ว การพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง
ทั งหมดตามที่กล่าวมาแล้วในบทนี  ไม่ควรท าให้เกิดผลเสียต่อความปลอดภัยของการใช้ในบริเวณเหล่านี  คือ 
แผนแบ่งแนวจราจร เขตการจราจรใกล้ฝั่ง เส้นทางที่เรือใช้ประจ าและทางปลอดภัยที่เข้าสู่ที่จอดเรือ ท่าเรือ 
และสถานที่หลบคลื่นลม 
 ด้วยพื นฐานการพิจารณาในแต่กรณีไป หน่วยงานระดับชาติอาจพิจารณาในการจัดท าข้อเสนอแนะ
เพ่ือหลีกเลี่ยง เขตที่ต้องหลีกเลี่ยง หรือเขตปลอดภัย ทั งนี เพ่ือห้ามหรือจ ากัดมิให้เรือเข้ามายังพื นที่สิ่งปลูก
สร้างนอกชายฝั่งโดยทั่วไป สารสนเทศดังที่กล่าวนี ต้องมีการระบุไว้ในแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ และมี
การเผยแพร่ผ่านทางสารสนเทศเพ่ือความปลอดภัยทางทะเล (Maritime Safety Information : MSI)  
 เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงความสับสนจากความหนาแน่นของ AtoN (และไฟอ่ืน ๆ โดยทั่วไป) ควรมีการ
พิจารณาให้มีการใช้ไฟในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ไฟที่มีการท างานพร้อมเพรียงกัน ใช้ลักะณะไฟที่แตกต่างกัน 
และใช้ระยะเห็นไฟที่ต่างกัน  
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กฎทั่ว ๆ ไปส าหรับการท าเครื่องหมายกับสิ่งปลูกสร้างนอกชายฝั่ง มีดังต่อไปนี  
 
1. ต้องติดตั งไฟที่ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร และไม่มากกว่า 30 เมตร เหนือ น  าขึ นเต็มที่ปานกลางหน้า

น  าเกิด  (Mean High Water Spring : MHWS) ด้วยประสิทธิภาพความเข้มแสงต่ าสุด  1400        
แรงเทียน (ประมาณ 10 ไมล์ทะเล) ไฟทุกดวงท างานพร้อมกันด้วยลักะณะไฟ คือ Mo (U) W ≤ 15s 
การบานออกของล าแสงในแนวดิ่งเป็นไปในลักะณะที่ ท าให้เห็นไฟได้ในบริเวณใกล้เคียงสิ่งปลูกสร้าง 
ไปจนกระทั่งถึง ระยะเห็นไกลสุด (Luminous Range) ของไฟ 

2. เมื่อมีการน าสัญญาณหมอกมาใช้ ไม่ควรติดตั งในระดับต่ ากว่า 6 เมตร และไม่มากกว่า 30 เมตร 
เหนือ MSWS ด้วยระยะเห็นอย่างน้อย 2 ไมล์ทะเล ลักะณะไฟที่ใช้ควรเป็น Mo (U) 30s 

3. ช่วงเวลาน้อยสุดของไฟที่เปล่งออกไปควรเป็น 0.75 วินาที สัญญาณหมอกควรเริ่มท างานเมื่อ      
ทัศนวิสัยอุตุนิยมวิทยาเป็น 2 ไมล์ทะเลหรือน้อยกว่า โดยการใช้เครื่องตรวจวัดทัศนวิสัย 

4. เมื่อใดที่มีความต้องการพิสูจน์ทราบสิ่งปลูกสร้างเฉพาะใด อาจติดตั งกระโจมเรดาร์เอาไว้ด้วย 
คุณลักะณะและความยาวรหัสที่ก าหนดให้โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระโจมเรดาร์ชั่วคราวซึ่งติดตั ง
ไว้กับสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ปรากฏในแผนที่ให้ก าหนดรหัสเป็น Mo (D)  

5. กรณีที่หลายสิ่งปลูกสร้างอยู่ในต าบลที่ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินเรือในบริเวณพื นที่ โดยไม่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องติดตั งเครื่องหมายสัญญาณไฟ และสัญญาณเสียงให้กับแต่ละสิ่งปลูกสร้าง
เหล่านั น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะเหล่านี  หรือเมื่อหน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาเห็นว่าสภาวะ
ในท้องถิ่นเอื อต่อการผ่อนปรนข้อก าหนดส าหรับความเข้มของไฟ ดังนี แล้ว หน่วยงานผู้รับผิดชอบก็
อาจพิจารณาติดตั งเครื่องหมายใดต่อสิ่งปลูกสร้างเหล่านี ได้ตามที่เห็นสมควร 

6. ที่ใดก็ตามซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ทุ่นหรือกระโจมอาจน ามาติดตั งเป็น
เครื่องหมายล้อมพื นที่ในลักะณะเป็นกลุ่มสิ่งปลูกสร้าง หรือหมายเป็นร่องน  าผ่านกลุ่มสิ่งปลูกสร้าง 
หรือหมายโครงสร้างใด ๆ ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือรื อถอน คุณลักะณะของเครื่องหมายเหล่านี 
ก าหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยให้เป็นไปตาม MBS 

7. ที่ซึ่งมีสิ่งกีดขวางใต้น  า อาทิ บ่อปิโตรเลียมหรือท่อทางส่งใต้น  า ถ้าความลึกน  า ณ ที่นั นอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อเรือท่ีเดินทางผ่าน จะต้องมีการวางเครื่องหมายทางเรือที่พอเพียง โดยให้เป็นไปตาม MBS  

8. ส านักงานอุทกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องควรได้รับการแจ้งให้ทราบถึง การสถาปนาสนามติดตั งอุปกรณ์ผลิ ต
พลังงาน เพ่ือน ามาลงไว้ในแผนที่เดินเรือ 

9. ควรมีการออกประกาศชาวเรือแจกจ่ายแก่สาธารณะ เพื่อให้ทราบถึงการสถาปนาสนามติดตั งอุปกรณ์
นอกชายฝั่ง ในประกาศนี ควรมีรายละเอียด คือ เครื่องหมาย ต าบลที่ และขอบเขตของสนามอุปกรณ์ 

10. หน่วยงานรับผิดชอบด้านการบิน อาจมีความต้องการให้มีการติดตั งเครื่องหมายเพ่ิมเติมให้กับ
โครงสร้างนั น ๆ 

 
6.4.2 แท่นขุดเจาะก๊าซและน้ ามันนอกชายฝั่ง 
 ในหัวข้อนี เป็นการเสริมกฎทั่ว ๆ ไปส าหรับเครื่องหมายตามที่นิยามไว้ในหัวข้อ 6.4.1 สิ่งปลูกสร้าง
นอกชายฝั่งตามที่กล่าวถึงในหัวข้อนี ควรติดตั งเครื่องหมายในลักะณะต่าง ๆ คือ เป็นหน่วยเดียวโดด ๆ เป็น
กรอบของสนาม แล้วแต่ความเหมาะสม ดังต่อไปนี  
 
 



บริการอื่น ๆ และสิ่งอ านวยความสะดวก  หนา้ 150 คู่มือเครื่องหมายทางเรือ                                                                                    
 

1. โครงสร้างใด ๆ ต้องติดตั งเครื่องหมายกลางคืนด้วยไฟสีขาวดวงหนึ่งหรือมากกว่า โดยติดตั งให้อยู่กับที่
ในลักะณะที่มั่นใจได้ว่าต้องเห็นไฟได้อย่างน้อยหนึ่งดวง เมื่อเข้าสู่สิ่งปลูกสร้างนั นไม่ว่าทิศทางใดก็ตาม 

2. ให้ติดตั งไฟรองซึ่งเป็นไฟวับสีแดง โดยมีลักะณะไฟเหมือนกับไฟหลักสีขาว คือ Mo (U) R ≤ 15s และ
ท างานในจังหวะเดียวกัน ไฟเหล่านี ติดตั งเป็นเครื่องหมายไว้ที่ต าแหน่งด้านนอกสุดของโครงสร้างใน
แนวระดับ ยกเว้นที่หมายไว้ด้วยไฟสีขาว และส่วนสะพานเชื่อมต่อ ประสิทธิผลต่ าสุดทางระยะเท่ากับ 
15 แรงเทียน (3 ไมล์ทะเล)  

3. เมื่อมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ แต่ละโครงสร้างจะต้อง ติดตั งแผงส าหรับใช้ในการพิสูจน์ทราบด้วย
ตัวอักะรหรือตัวเลขสีด าขนาดสูง 1 เมตร บนพื นหลังสีเหลืองซึ่งมองเห็นได้ในทุกทิศทาง แผงดังกล่าว
นี ต้องเห็นได้ชัดเจนทั งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าด้วยการใช้ไฟแสงสว่างหรือสารสะท้อนแสง 

4. แต่ละโครงสร้างอาจติดตั งอุปกรณ์สัญญาณเสียงหนึ่งชุดหรือมากกว่า โดยติดตั งอยู่กับที่ในลักะณะที่ให้
ได้ยินเสียงได้ เมื่อเข้ามายังโครงสร้างไม่ว่าในทิศทางใด 

 
6.4.3 ฟาร์มกังหันลมนอกชายฝ่ัง  
 ในหัวข้อนี เป็นการเสริมให้กับกฎทั่ว ๆ ไปส าหรับท าเครื่องหมายตามที่นิยามไว้ในหัวข้อ 6.4.1 และ
ต้องอ่านเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 
 
 เมื่อใดก็ตามที่เอ่ยถึงฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่ง (Offshore Wind Farm : OWF) ยังหมายรวมถึงสิ่ง
เหล่านี ด้วย คือ เสาตรวจอุตุนิยมวิทยา กังหันลมก าเนิดไฟฟ้า และเครื่องแปลงไฟฟ้า/สถานีรอง นอกชายฝั่ง 
 
 เมื่อมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ แต่ละโครงสร้างจะต้อง ติดตั งแผงส าหรับใช้ในการพิสูจน์ทราบด้วย
ตัวอักะรหรือตัวเลขสีด าขนาดสูง 1 เมตร บนพื นหลังสีเหลืองซึ่งมองเห็นได้ในทุกทิศทาง แผงดังกล่าวนี ต้อง
เห็นได้ชัดเจนทั งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าด้วยการใช้ไฟแสงสว่างหรือสารสะท้อนแสง และแต่ละโครงสร้าง
อาจติดตั งอุปกรณ์สัญญาณเสียงหนึ่งชุดหรือมากกว่า โดยติดตั งอยู่กับที่ในลักะณะที่ให้ได้ยินเสียงได้ เมื่อเข้า
มายังโครงสร้างไม่ว่าในทิศทางใด 
 
 สมาชิก IALA บางประเทศมีการทดสอบว่า OWF ท าให้เกิดการรบกวนต่อ เรดาร์ วิทยุเพ่ือการเดินเรือ 
และวิทยุเพ่ือการสื่อสารหรือไม่ ผลการทดสอบระบุว่าโครงสร้าง OWF อาจส่งผลกระทบต่อระบบเรดาร์ทั งที่
อยู่บนเรือและที่อยู่บนฝั่ง สิ่งนี สามารถท าให้เกิดการรบกวนอย่างมีนัยส าคัญในบางกรณี การแยกแยะแบริงยัง
ลดทอนคุณภาพลงจากก าลังของคลื่นที่สะท้อนกลับ 
 
 มีการตรวจพบว่าเส้นทางผ่านซึ่งเข้าไปใกล้หรืออยู่ภายในขอบเขตของ OWF น่าจะส่งผลต่อขีด
ความสามารถของเรือในการที่จะปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม  กฎสากลว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกันใน
ทะเล (International Regulations for the Prevention of Collisions at Sea)  ฝ่ายบริหาร/ผู้ท าการ
พัฒนา ควรค านึงถึงสิ่งที่กล่าวข้างต้นไว้เสมอเมื่อมีการออกแบบ OWF และอาจท าการทดสอบอย่างเป็น
เอกเทศ เพ่ือเป็นการยืนยันผลกระทบของ OWF ที่มีต่อการเดินเรือ 
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การท าเครื่องหมายให้กับ WTG ที่อยู่โดดเดี่ยว เสาอุตุนิยมวิทยา และโครงสร้างอ่ืน ๆ ที่อยู่โดด ๆ 
1. หอคอยของทุกโครงสร้างควรทาโดยรอบด้วยสีเหลือง เริ่มจากระดับ น  าสูงสุดดาราศาสตร์ (Highest 

Astronomical Tide) ขึ นไปเป็นระยะ 15 เมตร ทั งนี ให้พิจารณาเป็นรายกรณีไป 
2. เครื่องหมายชนิดอ่ืนอาจน ามาใช้เป็นทางเลือก อาทิ แถบสีเหลืองในแนวราบที่มีความสูงไม่น้อยกว่า  

2 เมตร โดยทาแยกห่างกันเป็นช่วง 
3. อาจพิจารณาใช้เครื่องหมายเพ่ิมเติม คือ ติดตั งวัตถุสะท้อนแสง หรือติดตั งไฟแสงสว่างส่องลงต่ า 
4. เนื่องจากการเพ่ิมขึ นของอันตรายที่เกิดจากโครงสร้างโดดเดี่ยว จึงควรติดตั งไฟวับสีขาว Mo (U) W 

ช่วงไฟวับวับห่างกันสูงสุด 15s ด้วย MER 10 ไมล์ทะเล (ประมาณ 1400 แรงเทียน)  
5. AtoN ที่ติดตั งบนโครงสร้าง WTG ควรได้รับการติดตั งในต าแหน่งต่ ากว่าระดับต่ าสุดของส่วนโค้งการ

หมุนของใบพัด และควรอยู่ ณ ที่ความสูงอย่างน้อย 6 เมตร เหนือจากระดับ HAT  ทั งนี  AtoN ที่อยู่
บน WTG ควรมีการติดตั งที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ IALA และพร้อมใช้งานไม่น้อยกว่า 99% 
(IALA Category 2) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 30 – ตัวอย่างการติดตั งเครื่องหมายกับกังหันลมเดี่ยว (ดูรูปสีในส่วน ด ีท้ายเล่ม) 
 
การติดตั้งเครื่องหมายกับกังหันลมลอยน้ า 
 เนื่องจากกังหันลมลอยน  ามีการเคลื่อนไหวที่มีลักะณะเฉพาะ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจึงควรให้ความ
เอาใจใส่เป็นพิเศะเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างไฟการบิน และการเดินเรือในพื นที่บริเวณนั น 
 
การติดตั้งเครื่องหมายให้กับโครงสร้างท่ีอยู่เป็นกลุ่ม (ฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่ง) 
 โครงสร้างที่เป็นส่วนควบนัยส าคัญ (Significant Peripheral Structure : SPS) คือ ‘มุม’ หรือจุดอ่ืน
ใดที่มีนัยส าคัญ โดยเป็นส่วนควบของ OWF ทั งนี  SPS ที่เป็นเอกเทศควรมีการติดตั งไฟที่สามารถมองเห็นได้ใน
ทุกทิศทางในระนาบตามแนวระดับ ไฟเหล่านี ควรติดในจังหวะพร้อมเพรียงกันโดยใช้ลักะณะไฟเครื่องหมาย
พิเศะตามท่ี IALA ก าหนด คือ ไฟวับสีเหลือง MER 5 ไมล์ทะเล (ตามที่ก าหนดใน MBS) 

น  าสูงสุดดาราศาสตร ์

สูงของ AtoN  
เมื่อติดตั ง 
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 อย่างน้อยที่สุด ไฟของ SPS ที่เป็นเอกเทศ ควรแสดงคุณลักะณะของไฟวับที่ติดดับโดยพร้อมเพรียง
กัน อย่างไรก็ตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบควรพิจารณาให้ไฟทั งหมดที่ติดตั งกับ SPS มีการท างานที่พร้อมเพรียง
กัน ในกรณีของ OWF ที่มีขนาดใหญ่หรือมีส่วนต่อขยายยื่นออกไป ระยะห่างระหว่าง SPS ตามปกติแล้วไม่
ควรเกินกว่า 3 ไมล์ทะเล 
 นอกเหนือไปจาก SPS ให้เลือกโครงสร้างข้างเคียงที่เป็นส่วนควบของ OWF และควรติดตั งด้วยไฟวับสี
เหลืองซึ่งชาวเรือสามารถมองเห็นได้ในทุกทิศทางในระนาบตามแนวระดับ ลักะณะการวับของไฟเหล่านี ควรมี
ความแตกต่างอย่างชัดเจนจากไฟต่าง ๆ ที่ติดตั งกับ SPS และมีระยะมองเห็น 2 ไมล์ทะเล ระยะทางข้าง
ระหว่างโครงสร้างติดไฟที่กล่าวนี  หรือที่อยู่ใกล้ SPS มากที่สุด ไม่ควรเกินกว่า 2 ไมล์ทะเล 
 ทั งนี ขึ นอยู่กับเครื่องหมาย การติดไฟ และการการแยกห่างจากกันของโครงสร้างที่เป็นส่วนควบ การ
ติดตั งเครื่องหมายเพ่ิมเติมให้กับโครงสร้างเอกเทศภายใน OWF อาจใช้การพิจารณาดังต่อไปนี  : 

x การติดตั งไฟของแต่ละโครงสร้าง 
x โครงสร้างเอกเทศที่ไม่ติดตั งไฟ แต่มีพื นผิวสะท้อนแสง 
x โครงสร้างเอกเทศที่ติดตั งไฟมุมก้มให้แสงสว่างกับบันไดลิงและทางเดินไปยังแท่นต่าง ๆ 

x การใช้ไฟวับสีเหลืองที่มีระยะเห็น MER เท่ากับ 2 ไมล์ทะเล 

x กระโจมตอบเรดาร์ (Racons) 

x AIS AtoN 

x หมายเลขใช้ส าหรับพิสูจน์ทราบแต่ละโครงสร้างเอกเทศ ไม่ว่าติดหรือไม่ติดตั งไฟก็ตาม 
 
 หม้อแปลงไฟฟ้า/สถานีย่อย หรือเสาตรวจอุนิยมวิทยาที่อยู่นอกชายฝั่ ง ถ้าพิจารณาว่าเป็น
ส่วนประกอบของ OWF แล้ว ควรนับรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายบน OWF ทั งหมดในภาพรวม แต่
ถ้าไม่พิจารณาว่าอยู่ภายในกลุ่มของ OWF แล้ว ควรติดตั งเครื่องหมายในลักะณะเป็นสิ่งปลูกสร้างนอกฝั่ง คือ 
ใช้ไฟวับ Mo (U) W ≤ 15s. 
 อาจมีการพิจารณาให้มีการติดตั งสัญญาณหมอกด้วยเช่นกันถ้ามีความเหมาะสม ในการนี ต้องพิจารณา
ถึงสิ่งต่าง ๆ คือ ทัศนวิสัยโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ ภูมิลักะณะทะเล และสภาวะการจราจรของเรือ ตามรูปแบบแล้ว
ระยะได้ยินเสียงของสัญญาณหมอกไม่ควรน้อยกว่า 2 ไมล์ทะเล 
 
6.4.4 อุปกรณ์ผลิตพลังงานจากคลื่นและน้ าขึ้นน้ าลงนอกชายฝั่ง 
 ในหัวข้อนี เป็นการเสริมกฎโดยทั่ว ๆ ไปส าหรับการติดตั งเครื่องหมายตามที่กล่าวมาในหัวข้อ 6.4.1 
และต้องใช้อ่านประกอบกัน  อุปกรณ์ผลิตพลังงานจากคลื่นและน  าขึ นน  าลง อาทิ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าด้วยน  าขึ น
น  าลง สนามเครื่องก าเนิดไฟฟ้าด้วยน  าขึ นน  าลง เครื่องก าเนิดไฟฟ้าด้วยคลื่น สนามเครื่องก าเนิดไฟฟ้าด้วยคลื่น 
 ควรระลึกไว้เสมอว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับคลื่นและน  าขึ นน  าลง เป็นโครงสร้างมีความสูงเหนือน  าค่อนข้าง
น้อยซึ่งทอดสมอไว้กับพื นท้องทะเล อุปกรณ์เหล่านี อาจทอดสมอไว้ที่น  าตื นหรือลึก และบางอันอาจตั งอยู่บน
พื นท้องทะเล หรือเพียงจมอยู่ใต้ผิวหน้าน  า ส่วนที่โผล่เหนือน  าและส่วนที่อยู่ใต้น  าอาจยืดขยายออกไปทางข้าง
เลยพ้นไปจากส่วนที่อยู่ผิวหน้าน  า และอาจหมายรวมถึงการใช้สมอร่วมกัน โดยมีการเชื่อมต่อกันตรงระดับ
กึ่งกลางความลึกน  าเข้ากับแต่ละหน่วยโครงสร้าง ซึ่งอาจมีการเชื่อมโยงด้วยเช่นกันเพ่ือ การส่งกระแสไฟฟ้า 
สัญญาณควบคุม รวมทั งระบบไฮดรอลิกส์ (Hydraulics) และนูเมติกส์ (Pneumatics) ที่เก่ียวข้องกับหน่วยนั น   
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 อนึ่งมีข้อสังเกตในที่นี ว่า หลายแนวความคิดในเรื่องผลิตพลังงานจากน  าขึ นน  าลงนั น มีองค์ประกอบที่
เป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงซึ่งจมอยู่ใต้น  า  อาทิ ใบพัด จึงควรน าสิ่งนี มาพิจารณาเมื่อก าหนด
เครื่องหมายที่จะใช้ อุปกรณ์ผลิตพลังงานจากคลื่นและน  าขึ นน  าลงควรติดตั งเครื่องหมายให้เป็นหน่วย ๆ ไป 
หรือติดตั งให้เป็นกลุ่ม หรือให้เป็นสนามไป ดังต่อไปนี  : 

1. เมื่อโครงสร้างทั งหลายตรึงอยู่กับพื นท้องทะเล หรือจมอยู่ใต้น  าโดยบางส่วนโผล่เหนือน  า ดังนี แล้วควร
ติดตั งเครื่องหมายให้เป็นไปตามค าแนะน าที่อยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับ OWF 

2. พื นที่บริเวณที่ซึ่งมีการติดตั งอุปกรณ์ผลิตพลังงานจากคลื่น และ/หรือ น  าขึ นน  าลง ทั งที่จมอยู่ใต้หรือ
ปริ่มน  า ควรติดตั ง AtoN ที่เหมาะสมโดยให้เป็นไปตาม MBS และเมื่อพิจารณาเห็นว่าระดับของ
การจราจรก่อให้เกิดความเสี่ยง ยังควรติดตั งสิ่งเหล่านี เพ่ิมเติมอีกด้วย คือ แผ่นสะท้อนเรดาร์ กระโจม
เรดาร์ และ/หรือ AIS 

 

ไฟ SPS ที่มองเห็นได้จากทุกทิศทางในระนาบตามแนวระดับ ไฟเหล่านี ควรมีการท างาน
อย่างพร้อมเพรียงกันโดยแสดงลักะณะไฟพิเศะตามข้อก าหนด IALA คือ ไฟวับสีเหลืองที่มี
ระยะเห็นไม่น้อยกว่า 5 ไมล์ทะเล 

โครงสร้างบริเวณใกล้เคียงที่เป็นส่วนควบของ OWF นอกเหนือไปจาก SPSs หมายไว้
ด้วยไฟวับสีเหลือง ชาวเรือสามารถมองเห็นได้จากทุกทิศทางในระนาบตามแนวระดับ 
ด้วยลักะณะไฟที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากไฟดวงอ่ืน ๆ ที่ติดตั งกับ SPSs โดยมีระยะ
มองเห็นไม่น้อยกว่า 2 ไมล์ทะเล 

รูปที่ 31 - ตัวอย่างการติดตั งเครื่องหมายกับฟาร์มกังหันลม (ดูรูปสีในส่วน ด ีท้ายเล่ม) 
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3. AtoN ที่มีไฟควรให้ชาวเรือมองเห็นได้จากทุกทิศทางที่เกี่ยวข้องในแนวระดับ ทั งเวลากลางวันและ
กลางคืน เพ่ือเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการมองเห็นไฟ และน าเอาไฟฉากหลังมาร่วมพิจารณา
ด้วย แนะน าให้ไฟมีการติดดับในลักะณะพร้อมเพรียงกัน เมื่อพิจารณาผลจากการประเมินความเสี่ยง
ไว้ด้วยแล้วไฟควรมีระยะเห็นที่เหมาะสม 

4. อุปกรณ์ผลิตพลังงานจากคลื่นและน  าขึ นน  าลงที่อยู่โดด ๆ และมีส่วนยื่นขึ นมาเหนือน  า ควรทาด้วยสี
เหลืองตั งแต่ระดับแนวน  าขึ นมา อย่างไรก็ตามถ้ามีการติดเครื่องหมาย ควรใช้ไฟวับสีเหลืองซึ่งชาวเรือ
สามารถมองเห็นได้ในทุกทิศทางที่เกี่ยวข้อง ในระนาบตามแนวระดับ ทั งนี ลักะณะการวับของไฟควร
แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากไฟที่ใช้แสดงอาณาเขต โดยมี MER ไม่น้อยกว่า 2 ไมล์ทะเล 

5. เมื่อพิจารณาโดยใช้พื นฐานจากความเสี่ยง โครงสร้างเดี่ยวของอุปกรณ์ผลิตพลังงานจากคลื่น และ/
หรือ น  าขึ นน  าลงที่อยู่ตามล าพัง ควรติดเครื่องหมายตาม MBS ด้วย :  
- เครื่องหมายอันตรายโดดเดี่ยว ถ้ามีส่วนยื่นโผล่มาเหนือน  า 
- เครื่องหมายพิเศะ ถ้ามองไม่เห็นอยู่เหนือน  า แต่พิจารณาว่าเป็นอันตรายต่อการเดินเรือผิวน  า 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        เครื่องหมายพิเศะตดิไฟ ตดิ/ดับพร้อมกัน Fl Y 3s 5 NM                       อุปกรณ์ผลติพลังงานจากคลื่น 
 
 
       เครื่องหมายพิเศะไม่ตดิไฟ 
          
 

หมายเหตุ : หมายเลขและระยะมองเห็นของ AtoN ไม่ขึ นอยู่กับสถานการณ์จราจรในพื นที่ขณะนั น 
 

รูปที่ 32 – ตัวอย่างการท าเครื่องหมายให้กับอุปกรณ์ผลิตพลังงานจากคลื่น 
(ดูรูปสีในส่วน ด ีท้ายเล่ม) 

 
 
 

หลักการติดตั้งเครื่องหมายของพื้นที่ซึ่งติดตัง้อุปกรณ์ผลิตพลังงาน 

                    ขอบเขตปลอดภยั 
                    ขอบเขตพื นท่ี 
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6.4.5 ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ านอกชายฝั่ง 
 ในหัวข้อนี เป็นการเสริมให้กับกฎทั่วไปส าหรับการท าเครื่องหมายตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.1 และต้อง
อ่านประกอบ 
 
 ฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  าควรมีการท าเครื่องหมายตามข้อเสนอแนะนี และ MBS การใช้ AtoN 
อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ Racons หรือ AIS AtoN อาจน ามาร่วมพิจารณาด้วยเช่นกัน 
 
 ฟาร์มหรือกลุ่มฟาร์มควรมีการท าเครื่องหมาย โดยให้เป็นไปตามขนาด และการแผ่ขยายออกไปของ
พื นที่ ในบางกรณีการท าเครื่องหมายไว้เพียงส่วนขอบของบริเวณ หรือตรงศูนย์กลางก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
 
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบพึงระลึกไว้เสมอว่าการท าเครื่องหมายตามข้อเสนอแนะนี  อาจท าการปรับแต่ง
ได้โดยพิจารณาจาก ความหนาแน่นของการจราจร ความใกล้กับท่าเรือ ความใกล้กับที่อันตราย ข้อพิจารณา
เกี่ยวกบัน  าขึ นน  าลง และปัจจัยประกอบอื่น ๆ ข้อพิจารณาอื่น ๆ อาจมีดังต่อไปนี  :  
 

x กระบวนการออกใบอนุญาต 

x ตามปกติแล้วฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  าให้หมายด้วยเครื่องหมายพิเศะ 

x ถ้ามีความประสงค์ให้เรือเดินผ่านเข้ามาระหว่างฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  า อาทิช่องเดินเรือ ตามปกติแล้ว
ให้ท าเครื่องหมายโดยเครื่องหมายทางข้าง 

x ถ้าสถานการณ์มีลักะณะคงที่อยู่เสมอ อาจใช้เฉพาะเครื่องหมายจตุรทิศเพ่ือเป็นเครื่องบอกทิศทาง
ให้กับเรือที่แล่นออกไปจากฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  า 

x ควรใช้ไฟของ AtoN ที่แสดงลักะณะไฟอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั งนี เพ่ือเป็นการปรับปรุงประสิทธิผล
ของไฟ 

x ให้น าเอาไฟฉากหลังมาร่วมพิจารณาด้วยเสมอ 
 
 หน่วยงานรับผิดชอบควรท าให้เป็นที่พึงพอใจว่า ไฟที่เลือกใช้มีความพอเหมาะกับระยะต่ าสุดที่มี
ประสิทธิผลในการมองเห็น และมีความพอเพียงเมื่อใช้ตามล าพังด้วยขีดความสามารถในการใช้ได้ตลอดช่วงฤดู
หนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ละติจูดสูง ๆ เพ่ือเป็นการปรับปรุงให้ใช้เป็นเป้าเรดาร์ และมีทัศนวิสัยเรดาร์  
(Radar Visibility) ที่ดี ควรพิจารณาน าเอาแผ่นสะท้อนเรดาร์ และสารสะท้อนคลื่นเรดาร์มาใช้ประกอบ สารที่
สะท้อนแสงก็สามารถน ามาใช้ได้เช่นกัน 
 
 ตัวอย่างต่าง ๆ สามารถดูได้จากตารางต่อไปนี  ซึ่งแสดงให้เห็นการท าเครื่องหมายอย่างน้อยที่สุดที่
เสนอแนะให้ด าเนินการด้วยเครื่องหมายพิเศะ 
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x ฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  าที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าควรติดเครื่องหมายให้สอดคล้องกับความยาวของด้าน 
ตัวอย่าง แกน X เมตร) แกน Y (เมตร) พ้ืนที่  เคร่ืองหมายต่ าสุดที่ควรใช้ 

A ≤ 500 ≤ 500  ไฟ ด ว ง เดี ย วที่ ศู น ย์ ก ล า งข อ งฟ า ร์ ม 
(พิจารณาติดแผ่นสะท้อนเรดาร์) 

B ≤ 2500 ≤ 500  ไฟหนึ่งดวงที่แต่ละมุมซึ่งอยู่ในทะเล และ
ติดตั งเครื่องหมายกลางวันกับมุมที่อยู่ด้าน
ฝั่ง (พิจารณาติดแผ่นสะท้อนเรดาร์) 

C ≤ 500 ≤ 2500  ไฟหน่ึงดวงท่ีอยู่มุมหนึ่งในทะเล ไฟหน่ึงดวง
ที่อยู่มุมหนึ่งของด้านฝั่งของเส้นทแยงมุม 
เครื่องหมายกลางวันหนึ่งอันตรงมุมด้าน
ทะเล และอีกอันหนึ่งตรงมุมด้านหนึ่งของ
เส้นทแยงมุม (พิจารณาติดแผ่นสะท้อน
เรดาร์) 

D › 500 ≤ 2500 ≤ 1250000 ไฟดวงหนึ่งที่แต่ละมุมด้านตรงข้ามกันของ
เส้นทแยงมุม เครื่องหมายกลางวันที่แต่ละ
มุมด้านตรงข้ามกันของเส้นเส้นทแยงมุม 
(พิจารณาติดตั งแผ่นสะท้อนเรดาร์) 

E › 900 ≤ 2500 › 1250000 ไฟหนึ่งดวงในแต่ละมุม (พิจารณาติดตั ง
แผ่นสะท้อนเรดาร์) 

 
ตารางที่ 19 – รูปแบบการติด AtoN ส าหรับฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์สัตว์น  าที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

 

x ฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  าที่เป็นวงกลมควรติดเครื่องหมายให้สอดคล้องกับความยาวเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ตัวอย่าง เส้นผ่าศูนย์กลาง (เมตร) เส้นผ่าศูนย์กลาง (เมตร) เคร่ืองหมายต่ าสุดที่ควรใช้ 

F  ≤ 500 ไฟ ด ว ง เดี ย วที่ ศู น ย์ ก ล า งข อ งฟ า ร์ ม 
(พิจารณาติดแผ่นสะท้อนเรดาร์) 

G › 500 ≤ 1000 ไฟสองดวงท ามุมกัน 180° บนเส้น รอบวง 
เครื่องหมายกลางวันสองอันในต าแหน่ง 
90° จากดวงไฟ (พิจารณาติดแผ่นสะท้อน
เรดาร์)  

H › 1000 ≤ 2000 ไฟสามดวงท ามุมกัน 120° บนเส้น รอบวง 
(พิจารณาติดแผ่นสะท้อนเรดาร์) 

I › 2000  ไฟสามดวงท ามุมกัน 120°บนเส้นรอบวง 
เครื่องหมายกลางวันสามอันในต าแหน่ง 
60° จากไฟ (พิจารณาติดแผ่นสะท้อน
เรดาร์) 

 

ตารางที่ 20 – การวางตัวของ AtoN ส าหรับฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์สัตว์น  าที่เป็นวงกลม 
6.5 สัญญาณเสียง 
 หัวข้อต่อไปนี เป็นการสรุปอย่างสังเขปเกี่ยวกับสัญญาณเสียง AtoN ส าหรับสารสนเทศที่เป็น
รายละเอียดหาอ่านได้จากบรรณสาร IALA ดังต่อไปนี  
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6.5.1 การเตือนอันตราย 
 IALA มีนโยบายตั งแต่ พ.ศ.2528 ว่า สัญญาณโสต หรือสัญญาณเสียง ควรน ามาใช้เพ่ือการเตือน
อันตรายเท่านั น อันตรายที่กล่าวถึงนี  หมายถึงโครงสร้างบางชนิด อาทิ สิ่งปลูกสร้างนอกชายฝั่ง โครงสร้าง
พื นฐานส าหรับการน าพลังงานมาใช้ซ  า สะพาน เขื่อนกันคลื่น และ AtoN ที่อยู่โดดเดี่ยว ทั งนี หน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบต้องพิจารณาว่า อันตรายที่กล่าวข้างต้นจ าเป็นต้องติดตั งสัญญาณเสียงหรือไม่ อีกทั งห้วงเวลา
ที่ทัศนวิสัยลดทอนลงต่อปี เหมาะสมส าหรับการติดตั งนี หรือไม่ (เช่น ทัศนวิสัยน้อยกว่า 1 ไมล์ทะเลเป็นเวลา 
10 วันต่อปี) 
 สัญญาณเสียงที่ติดตั งควรมีระยะได้ยินตามปกติอย่างน้อย 2 ไมล์ทะเล นอกจากนั นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบอาจพิจารณาติดตั งสัญญาณเสียงส ารองที่มีระยะได้ยินสั นกว่าไว้ด้วย (ไม่จ าเป็นต้องเป็นหน่วยแยก
ออกมาต่างหาก) โดยระยะได้ยิน 0.5 ไมล์ทะเลพิจารณาว่าเพียงพอส าหรับสัญญาณเสียงส ารอง 
 
6.5.2 การเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องหมายทางเรือลอยน้ า 
 สัญญาณโสตอาจน ามาใช้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของทุ่น ทั งที่มีและไม่มีไฟติดตั ง  ทั งนี เพ่ือขยาย
ประสิทธิผลในการใช้งานให้กับชาวเรือเมื่อทัศนวิสัยลดลง สัญญาณโสตที่ติดตั งกับทุ่นส่วนใหญ่มักใช้พลังงาน
จากคลื่นโดยใช้การเคลื่อนไหวของผิวหน้าน  าทะเล อุปกรณ์เหล่านี เช่น ระฆัง ฆ้อง และนกหวีด หรืออาจติดตั ง
ด้วยแตรไฟฟ้าได้ด้วยเช่นกัน สัญญาณโสตที่อยู่กับทุ่นควรใช้ส าหรับการเตือนชาวเรือถึงอันตรายบางชนิด อาทิ 
การเข้าใกล้ที่ตื น หิน หรืออันตรายอื่นใด หรือใช้เพ่ือเตือนชาวเรือถึงการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในการเดินเรือ 
อาทิ ช่องทางเข้าของช่องทางเดินเรือจ ากัด ที่ใดก็ตามซึ่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสัญญาณโสตเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของทุ่น ควรมีระยะได้ยินตามปกติเท่ากบั 0.25 ถึง 0.5 ไมล์ทะเล 
 
6.5.3 ระยะทาง 
 ระยะทางที่ได้ยินจาก AtoN ที่ให้สัญญาณโสต เป็นค่าตัวเลขจากการค านวณ และตามปกติให้
ระยะทางในหน่วยไมล์ทะเล ระยะทางจ าเพาะที่กล่าวไว้ในวรรคก่อนหน้านั น เป็นการอ้างถึงค่าปกติที่ได้จาก
การค านวณ 
 
6.6 บรรณสารการเดินเรือ 
 
6.6.1 ค าเตือนเกี่ยวกับการเดินเรือ 
 ในอนุสัญญา SOLAS บทที่ 5 กฎข้อ 13 ก าหนดให้รัฐบาลที่เข้าเป็นภาคี จัดท าสารสนเทศเพ่ือการ
เดินเรือให้แก่นักเดินเรือ 

อ้างถึงบรรณสาร IALA : 
- ข้อเสนอแนะที่ E – 109 เรื่อง การค านวณระยะได้ยินของสัญญาณเสียง 
- ข้อเสนอแนะที่ O – 113 เรื่อง การท าเครื่องหมายให้กับสะพานคงที่เหนือน่านน  าเดินเรือ 
- ข้อเสนอแนะที่ O – 139 เรื่องการท าเครื่องหมายให้กับโครงสร้างนอกชายฝั่ง 
- ค าแนะน าที่ 1090 เรื่อง การใช้สัญญาณเสียง 
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 กฎข้อ 13 กล่าวว่า “รัฐที่เข้าเป็นภาคีจักต้องจัดท าสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางเรือ เพ่ือ
แจกจ่ายให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่คลื่นของระบบหาต าบลที่ ซึ่งน่าจะ
ส่งผลเสียต่อประสิทธิผลของเครื่องรับที่ติดตั งบนเรือ ควรหลีกให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และควรมีผลกระทบ
หลังจากท่ีมีประกาศแจ้งเตือนในช่วงเวลาที่เหมาะสมและพอเพียงเท่านั น” 
 
 สารสนเทศเหล่านี แบ่งเป็นสามระดับพื นฐาน : 

x สารสนเทศเกี่ยวกับ แผนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาทิ : 
- การขุดลอก การส ารวจ การติดตั งแท่น การวางท่อและสายเคเบิล 
- การเปลี่ยนแปลงของเครื่องหมายที่มีอยู่ หรือการติดตั งเครื่องหมายทางเรือใหม่ 
- การเปลี่ยนรูปแบบของการจราจร 
- กิจกรรมต่าง ๆ ของการค้าขายในทะเล 
- เหตุการณ์ระยะสั น (การฝึกทางเรือ การแข่งเรือใบ ฯลฯ) 

x สารสนเทศเกี่ยวกับการเดินเรือ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ไม่อยู่ในแผน อาทิ : 
- การขัดข้องของเครื่องหมายทางเรือ 
- เหตุพิบัติทางทะเล (ติดตื น โดนกัน ล่ม ฯลฯ) 
- กิจกรรมค้นหาและกู้ภัย 

x สารสนเทศใหม่ ที่ได้จากการส ารวจ หรือการค้นพบที่อันตรายใหม่ 
 
6.6.2 บริการค าเตือนเกี่ยวกับการเดินเรือทั่วโลก 
 การเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเรือ มีการประสานงานผ่านทาง บริการค า
เตือนเกี่ยวกับการเดินเรือท่ัวโลก (World – Wide Navigational Warning Service) ซึ่งมกีารร่วมกันจัดตั งขึ น
โดย IMO และ IHO เมื่อปี พ.ศ.2520  
 บริการค าเตือนเกี่ยวกับการเดินเรือทั่วโลกมีการบริหารโดย 16 NAVAREAS (16 พื นที่เดินเรือ) ตามที่
แสดงในรูปที่ 33 ในแต่ละ NAVAREAS มีผู้ประสานงานประจ าพื นที่ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม
สารสนเทศ วิเคราะห์ และแจ้งค าเตือนใน NAVAREAS นั น อนึ่งการก าหนดขอบเขต NAVAREAS จะไม่มีความ
เกี่ยวข้องหรือส่งผลการก าหนดเขตของเขตแดนระหว่างรัฐใด ๆ 
 
6.6.3 ท าเนียบเครื่องหมายทางเรือ 
 ท าเนียบเครื่องหมายทางเรือ (เช่น ไฟ ทุ่น เรดาร์ สัญญาณโสต) ได้มีการจัดท าขึ นโดย (หรือเพ่ือ) 
หน่วยงานส่วนใหญ่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และเป็นส่วนหนึ่งสารสนเทศด้านการเดินเรือ ที่มีให้บริการต่อชาวเรือ
ในการสนับสนุนต่อ SOLAS บทที่ 5 กฎที่ 13  
 ท าเนียบนี ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ :  

- ชื่อ 
- ต าบลที่ 
- คุณลักะณะเฉพาะของเครื่องหมาย 
- ตารางการปฏิบัติการ   

 
ท าเนียบที่กล่าวถึงนี อาจไม่รวมเอา ทุ่น หรือเครื่องหมายทางเรือที่ไม่ติดไฟเข้าไว้ด้วย 
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รูปที่ 33 – บริการค าเตือนเกี่ยวกับการเดินเรือทั่วโลก : ขอบเขตของ NAVAREAS 
(ดูรูปสีในส่วน ด ีท้ายเล่ม) 

6.6.4 ค าบรรยายมาตรฐาน 
 IMO/IHO/WMO ร่วมกันจัดท าคู่มือ สารสนเทศว่าด้วยความปลอดภัยในทะเล (IMO MSC.1/Circ.1310) 
บรรณาธิกรครั งที่ 3 ปี พ.ศ.2552 ให้นิยามของค าศัพท์มาตรฐานเพ่ือการบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งควร
น ามาใช้เมื่อมีการออกค าเตือนเกี่ยวกับการเดินเรือ ในจ านวนนี มีศัพท์บางค ามีความเกี่ยวข้องกับสถานะของ
เครื่องหมายทางเรือ โดยได้นิยามไว้ในตารางที่ 21  
 

ศัพท ์ นิยาม 
 UNLIT (ไฟดับ) ใช้ UNLIT ในกรณี : ถอดตะเกียง ไฟดับ ไม่ติดไฟ ไม่ท างาน 
LIGHT UNRELIABLE   
(ไฟไม่แน่นอน) 

ใช้ LIGHT UNRELIABLE  ในกรณี : ไฟอ่อน ไฟหรี่ ไฟตก ไฟนิ่ง หรือไฟวับอย่างไม่
ถูกต้อง ลักะณะไฟคลาดเคลื่อน สีไฟไม่ถูกต้อง ขอบเขตไฟเสี ยวเชื่อถือไม่ได้ 

DAMAGED (ช ารุด) ใช้กรณีมีความเสียหายร้ายแรง อาทิ สูญเสียการท างานอย่างมีนัยส าคัญ 
DESTROYED (ถูกท าลาย) ห้ามใช้ค าว่า “Temporarily destroyed” (ถูกท าลายชั่วคราว) 
OFF STATION (น อ ก ต า บ ล ที่ 
หรือสถาน)ี 

อยู่ไม่ตรงต าบลที่ในแผนที่ แต่ยังคงอยู่ในอาณาบริเวณต าบลที่เดิม ถ้าทราบต าบลที่
แท้จริง ควรแจ้งให้ทราบด้วย 

MISSING (สูญหาย) หายไปอย่างไร้ร่องรอยจากต าบลที่ก าหนด 
RE – ESTABLISHED (ตั งขึ นใหม่) ใช้กับแผนที่ระวางก่อนหน้านี  หรือลงว่า DESTROYED (ถูกท าลาย) หรือ TEMPORARILY 

REMOVED (ย้ายออกช่ัวคราว) 
ตารางที่ 21 – ตัวอย่างค าศัพท์มาตรฐาน 

 
 รายการค าศัพท์ข้างต้นและค านิยาม ยังไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมสถานการณ์ทั งหมดที่หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบต้องเผชิญ เมื่อมีความต้องการใช้เพ่ือออกค าเตือนเกี่ยวกับการเดินเรือ ชุดเพ่ิมเติมของศัพท์และค า
นิยามที่ใช้ออกค าเตอืนเกี่ยวกับการเดินเรือ ที่ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบน าไปพิจารณาใช้อยู่ในตารางที่ 22   
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ศัพท์ นิยาม 
STATION 
(สถานี) 

ต าบลท่ีพอดีซ่ึงก าหนดให้กับเครื่องหมายทางเรือ 

ESTABLISED IN POSITION 
 (ต าบลท่ีก าหนด) 

เครื่องหมายทางเรือแบบใด ๆ ท่ีได้รับการก าหนดต าบลท่ี (สถานี) ให้เป็นครั งแรก 

RE-ESTABLISH IN POSITION 
(ติดตั งคืนในต าบลท่ี) 

เครื่องหมายทางเรือแบบใด ๆ ท่ีได้รับการติดตั งให้ท างาน ณ ต าบลท่ี (สถานี) ซ่ึงเคยมีการ
ติดตั งมาก่อน ด้วยเครื่องหมายแบบเดียวกันท่ีมีลักะณะไฟเหมือนกัน แต่ต่อมาถูกท าลาย ถอด
ถอน หรือเลิกให้บริการ 

UNLIT 
(ไฟดับ) 

เมื่อไฟดับเน่ืองจากความบกพร่องของอุปกรณ์ หรือด้วยเหตุไม่คาดหมาย หรือด้วยความจงใจ 
และมีความประสงค์ให้ไฟติดขึ นอีกให้เป็นปกติ ในโอกาสแรก 

UNLELIABLE 
 (ไม่แน่นอน) 

เมื่อเครื่องหมายทางเรือแบบใด ๆ แสดงลักะณะไฟท่ีไม่ถูกต้อง และมีความประสงค์จะแก้ไข
ให้กลับสู่สภาวะปกติ ในโอกาสแรก 

REDUCED POWER 
(ก าลังน้อย) 

เมื่อเครื่องหมายทางเรือแบบใด ๆ ไม่ท างานด้วยก าลัง (ไฟ) ท่ีถูกต้อง แต่ทว่าแสดงลักะณะไฟ
ท่ีถูกต้อง และมีความประสงค์จะแก้ไขให้กลับสู่สภาวะปกติ ในโอกาสแรก 

 OFF STATION 
(นอกสถานี) 

เมื่อเครื่องหมายทางเรือชนิดลอยน  า เลื่อน หายไป หรืออยู่นอกต าบลท่ี และมีความประสงค์
จะแก้ไขให้กลับสู่สภาวะปกติ ในโอกาสแรก 

ALTERED 
(มีการเปลี่ยนแปลง) 

เมื่อคุณลักะณะเฉพาะของโครงสร้างหรือเครื่องหมายทางเรือชนิดใด ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป 
โดยไม่มีการเปลี่ยนแบบของของเครื่องหมายทางเรือหรือโครงสร้างนั น 

ALTERED IN POSITION 
 (เปลี่ยนแปลงต าบลท่ี) 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ นกับสถานีของเครื่องหมายทางเรือ (อาทิ ต าบลท่ี) โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงกับ แบบเครื่องหมาย ลักะณะไฟ หรือแบบโครงสร้าง 

DESTROYED 
 (ถูกท าลาย) 

เครื่องหมายทางเรือแบบใด ๆ ท่ีเกิดความเสียหายถึงขนาดท่ีไม่อาจใช้เป็นเครื่องหมายทางเรือ
ได้ แต่ทว่าโครงสร้างยังคงอยู่ 

RESTORED TO NORMAL 
 (กลับคืนสู่สภาพปกติ) 

เครื่องหมายทางเรือแบบใด ๆ ท่ีก่อนหน้านี ระบุว่า ไฟดับ ไม่แน่นอน พลังงานน้อย หรืองด
ให้บริการชั่วคราว และในขณะนั นได้ให้บริการแล้ว โดยแสดงลักะณะไฟ และมีก าลังท่ีถูกต้อง 

REPLACE IN POSITION 
 (ทดแทนในต าบลท่ี) 

เมื่อเครื่องหมายทางเรือลอยน  าซ่ึงก่อนหน้านี ระบุว่าอยู่นอกสถานี หรืองดให้บริการชั่วคราว 
ได้กลับเข้าประจ าสถานี (ต าบลท่ี) หรือแทนท่ีโดยเครื่องหมายอันใหม่ท่ีมีคุณลักะณะเช่นเดิม 

TEMPORARILY REPLACED BY 
 (แทนท่ีชั่วคราวโดย) 

เมื่อเครื่องหมายทางเรือใด ๆ งดให้บริการ ถอนออกชั่วคราว หรืออยู่นอกต าบลท่ี และมีการ
น าเครื่องหมายทางเรือท่ีมีแบบต่างออกไป มาใชท้ดแทนทันที ณ ต าบลท่ีเดิมนั น 

TEMPORARILY WITHDRAWN 
(ถอดถอนชั่วคราว) 

เมื่อเครื่องหมายทางเรือลอยน  าถูกถอนออกอย่างสิ นเชิงจากสถานีท่ีก าหนด และไม่มีการวาง
เครื่องหมายที่เหมือนกันมาทดแทน แต่มีความตั งใจที่จะติดตั งคืนท่ีเดิมในระยะเวลาอันใกล้ 

TEMPORARILY DISCONTINUED 
(หยุดให้บริการชั่วคราว) 

เมื่อสัญญาณเสียงหรือการให้บริการเดินเรือทางวิทยุเงียบลงไม่ส่งสัญญาณ เน่ืองจากต้องได้รับ
การปรนนิบัตรบ ารุง หรือเกิดสถานการณ์นี ขึ น ทั งโดยจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม และมีความ
ตั งใจแก้ไขให้กลับสู่สภาวะปกติ ในโอกาสแรก 

PERMANENTLY WITHDRAWN 
(ถอดถอนออกอย่างถาวร) 

เมื่อเครื่องหมายทางเรือลอยน  าถูกถอนออกอย่างสิ นเชิงจากสถานีท่ีก าหนด และไม่มีการวาง
เครื่องหมายที่เหมือนกันมาทดแทน และยังไม่มีความตั งใจที่จะติดตั งคืนในระยะเวลาอันใกล้ 

PERMANENTLY DISCONTINUED 
(หยุดให้บริการถาวร) 

เมื่อเครื่องหมายทางเรือ ท่ีนอกเหนือไปจากเครื่องหมายทางเรือลอยน  า ถูกถอนออกจากสถานี
หรือเลิกให้บริการ หรือเงียบเสียงไป เนื่องจากไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป 

 
 

ตารางที่ 22 – ศัพท์และนิยามมาตรฐาน ที่เสนอแนะเพ่ิมเติมให้ใช้ส าหรับค าเตือนเกี่ยวกับการเดินเรือ 
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6.6.5 ต าบลท่ี 
 คู่มือ สารสนเทศว่าด้วยความปลอดภัยในทะเลที่ IMO/IHO/WMO ได้ร่วมกันจัดท าก าหนดว่า ควร
ระบุต าบลที่ไว้เสมอด้วยค่า องศา (Degrees) ลิปดา (Minutes) และทศนิยมของลิปดาด้วยรูปแบบ : 

x DD – MM.mmm N หรือ S 

x DDD – MM.mmm E หรือ W 

x ควรใช้เลขศูนย์น าหน้าทิศไว้เสมอ กรณีทิศน้อยกว่า 100° (เช่น 035° เป็นต้น) 
x ทั งค่าละติจูดและลองจิจูด ให้ค่าไว้ในระดับความแม่นย าเท่ากัน 

 
การบันทึกต าบลท่ีของเครื่องหมายทางเรือ 
 ต าบลที่ของเครื่องหมายทางเรือสามารถท าการบันทึกได้หลายวิธี : 

x หน่วยงานใดที่มีสถานี  DGPS ให้บริการ ควรมีการหาต าบลที่ที่ใช้มูลฐาน WGS 84 ให้กับแต่ละ
เครื่องหมายทางเรือ (ไม่ว่าประจ าที่หรือลอยน  า) ที่อยู่ในบริเวณพื นที่ควบคุม และส่งสารสนเทศ
ดังกล่าวนี ให้แก่หน่วยงานอุทกศาสตร์เพ่ือน าไปใช้ในอนาคต และเป็นที่คาดหมายว่าสารสนเทศนี จะ
ช่วยให้หน่วยงานอุทกศาสตร์ใช้ส าหรับ ตรวจสอบความแม่นย าของแผนที่ วางแผนก าหนดการส ารวจ
ในอนาคต และใช้ปรับปรุงท าเนียบไฟให้ทันสมัย 

x ในกรณีของเครื่องหมายทางเรือที่เป็นไฟอยู่ประจ าที่ ในการหาต าบลที่ซึ่งใช้มูลฐาน WGS 84 ควรให้มี
ความใกล้เคียงกับศูนย์กลางโฟกัสของไฟ และให้หาความสูงของศูนย์กลางนั นด้วย อีกทางเลือกหนึ่ง
คือ ให้หาต าบลที่หลาย ๆ จุดรอบเลนส์ตะเกียง (กรณีไม่อาจหาต าบลที่ได้โดยตรง) แล้วจึงใช้ต าบลที่
เหล่านี ค านวณหาศูนย์กลางโฟกัสออกมา 

x ในกรณีของเครื่องหมายทางเรืออยู่ประจ าที่ไม่ติดไฟ ต าบลที่ซึ่งใช้มูลฐาน WGS 84 ควรอยู่ที่ฐานของ
โครงสร้างนั น 

x ในกรณีของเครื่องหมายทางเรือลอยน  า ต าบลที่ซึ่งใช้มูลฐาน WGS 84 ควรอยู่ที่ตุ้มน  าหนักถ่วง 
x แต่ละต าบลที่ควรบันทึกละเอียดถึงทศนิยมสามต าแหน่งของค่าลิปดา โดยลงเวลาและรายละเอียด

ของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวัดหาค่าไว้ด้วย 

x เมื่อหน่วยงานมีความจ าเป็นต้องอ้างถึงแผนที่ซึ่งใช้มูลฐานต่างกัน ให้ท าการสื่อถึงต าบลที่ด้วยการ
อ้างอิงถึงมูลฐานแผนที่ที่ใช้ไว้ด้วย (อาทิ ตัวอย่าง 51°04'.372 N, 100°26'.794 E (WGS 84)) 

 
  

 
 
 
 
แบริง 
 แบริงทิศทางของแนวน า (หลักน า) และขอบเขตของเสี ยว ต่าง ๆ เหล่านี  ควรกล่าวถึงโดยใช้แบริงที่
มองมาจากทางด้านทะเล การสื่อสารเกี่ยวกับแบริงให้ใช้หมู่อักะรน าตัวเลขว่า ‘TBS’ หมายถึงแบริงจริงจาก
ด้านทะเล (True Bearing from Seaward : TBS)  จะช่วยลดความเสี่ยงจากความสับสนลงได้ 
 

อ้างถึงบรรณสาร IALA : 
- ข้อเสนอแนะที่ O – 118 เรื่อง การบันทึกต าบลที่ของเครื่องหมายทางเรือ 
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6.6.6 สารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ 
 ภายใน NAVAREA หนึ่ง ๆ ค าเตือนที่แจ้งออกมาสามารถก าหนดเป็นล าดับได้หลายชั น ซึ่งด าเนินการ
โดยชาติผู้ประสานงาน (National Coordinator) เรียกอย่างรวมการว่า สารสนเทศเพ่ือความปลอดภัยในการ
เดินเรือ (Maritime Safety Information : MSI) ค าเตือนมีล าดับชั นการควบคุม ดังนี  : 

x ค าเตือนใน NAVAREA (NAVAREA Warning) เกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่เรือเดินสมุทรต้องใช้เพ่ือการ
เดินเรืออย่างปลอดภัย : 
- ส่งออกเป็นภาะาอังกฤะ และถ้ามีความเหมาะสมให้เป็นภาะาชาติใด ๆ ด้วย 
- เผยแพร่โดยทาง 

◌ วิทยุโทรศัพท์ (Radiotelephony) 
◌ การเลือกส่งเฉพาะแบบดิจิทัล (Digital Selective Calling : DSC) 
◌ การส่งเพ่ิมเป็นกลุ่มแบบดิจิทัล (Enhanced Group Calling : EGC) 
◌ NAVTEX32 (ใช้ส าหรับออกอากาศ MSI ในท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ ด้วยการใช้โทรสารทางวิทยุ 
(TELEX)) 

- ครอบคลุม NAVAREA เฉพาะ และพื นที่ใกล้เคียงบางส่วน 
- มีตารางออกอากาศแสดงอยู่ใน ท าเนียบวิทยุ (List of Radio Signal) ซึ่งตีพิมพ์โดยส านักงาน

อุทกศาสตร์  และอยู่ ในบรรณสารของ สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ  (International 
Telecommunication Union : ITU)  

- โดยทั่วไปมีการเผยแพร่ในช่วงเวลาที่พอเพียงให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้เกี่ยวข้องได้รับข่าวสาร
หลังจากท่ีข่าวนี ถูกยกเลิก หรือมีการตีพิมพ์ประกาศชาวเรือ (Notice to Mariner)  

x ค าเตือนบริเวณชายฝั่ง (Coastal Warning) เกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับพื นที่ใน
ภูมิภาค ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณ 100 – 200 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง : 
- ออกอากาศจากเครือข่ายแห่งชาติด้วยสถานีวิทยุชายฝั่ง 
- มีตารางเวลาการออกอากาศ 
- ใช้ภาะาอังกฤะและภาะาชาตินั น ๆ 

x ค าเตือนในท้องถิ่น (Local Warning) ซึ่งครอบคลุมพื นที่ภายในขอบเขตของท่าเรือ และการท่าเรือ 
- เป็นส่วนเสริมของค าเตือนบริเวณชายฝั่ง (Coastal Warning) 
- อาจจ ากัดเฉพาะการใช้ภาะาชาตินั น ๆ 

x ค าเตือนการออกนอกสถานีของเครื่องหมายทางเรือลอยน้ าขนาดใหญ่ (Off – Station Warning 
for Major Floating Aids) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ เรือทุ่นไฟไม่มีคนคุม/เรือทุ่นไฟ หรือ ทุ่นเพ่ือการเดินเรือ
ขนาดใหญ่  (Large Navigation Buoy : LNB หรือ LANBY) ที่ลอยออกนอกต าบลที่  (สถานี) ใน
ลักะณะที่น่าจะท าให้เกิดความเข้าใจผิดในการเดินเรือ : 
- ไฟ สัญญาณเสียง และสัญญาณ Racon ใดๆ ที่ใช้เป็นเครื่องหมายทางเรือ ที่ควรหยุดให้บริการ 
- เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากเรือโดนกัน ควรมีการติดไฟเห็นได้รอบทิศสีแดงสองดวงในแนวดิ่ง  

ซึ่งสามารถเห็นได้ดีที่สุด และควรมีการแสดงให้เป็นไปตาม COLREGS กฎข้อที่ 27 (A) ซึ่งใช้กับ
เรือท่ีไม่อยู่ในบังคับ 

- ถ้าใช้สัญญาณเสียง ให้ใช้รหัสมอร์ส ‘D’ ตามกฎข้อที่ 35 ของ COLREGS เรือไม่อยู่ในบังคับ 
- ถ้าใช้ Racon ควรเป็นรหัสมอร์ส ‘D’ 

 32 ยังรู้จักกันในอกีชื่อหนึ่งว่า  การพิมพต์รงจากคลื่นวิทยุยา่นความถี่แคบ (Narrow Band Direct Printing : NBDP) 



คู่มือเครื่องหมายทางเรือ                                                                                   บรกิารอื่น ๆ และสิ่งอ านวยความสะดวก  หน้า 163 
 

 
 
 
 
 
6.7 เครื่องวัดระดับน้ าและกระแสน้ า 
 หลายประเทศได้ติดตั งสถานีวัดระดับน  าและกระแสน  า เพ่ือช่วยส าหรับการท านายความสูงของระดับ
น  าที่ขึ นลง และกระแสน  า หรือเพ่ือใช้ส าหรับให้บริการสารสนเทศตามเวลาจริงให้แก่การเดินเรือ33 ซึ่งโดยทั่วไป
แล้วในส่วนหลังนี น ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหา ความแตกต่างที่มีนัยส าคัญระหว่างค่าสูงของระดับน  าจริงและระดับน  า
ท านาย อันเนื่องมาจากความแปรปรวนของระดับทะเลปานกลาง และสภาวะทางอุตุนิยมวิทยา 
 ระบบเหล่านี ช่วยเสริมในบริเวณพื นที่ซึ่งมีความเสี่ยงภัยจากสึนามิ โดยใช้เป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
 ขอเรียกร้องให้หน่วยงานซึ่งจัดหาหรือปรับปรุงอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน  าทะเล พิจารณาใช้อุปกรณ์ซึ่ง
สามารถให้การสนับสนุนความต้องการของ ระบบตรวจวัดระดับน  าทะเลของโลก (Global Sea Level Observing 
System : GLOSS) ที่มี กรรมาธิการสมุทรศาสตร์ระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental Oceanographic 
Commission : IOC) เป็นผู้ประสานงาน โดยรูปแบบแล้วข้อเรียกร้องนี เพ่ือให้มีการตรวจวัดที่ให้ความแม่นย า
ถึงระดับเซนติเมตร (1 เซนติเมตร) ในทุกสภาพอากาศ (โดยเฉพาะมีคลื่น)  และให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระดับน  ารายชั่วโมงโดยไม่คิดมูลค่า โดยส่งให้แก่ ศูนย์ระดับน  าทะเลนานาชาติ (International Sea Level 
Center) สารสนเทศของโครงการ GLOSS ค้นคว้าได้จาก www.gloss-sealevel.org. ข้อเสนอแนะทางด้าน
เทคนิคเก่ียวกับการตรวจระดับน  าทะเลสามารถค้นคว้าได้จาก www.pol.ac.uk/psmsl/manuals.  
  
6.8 ระบบจัดการความลึกน้ าใต้กระดูกงู 
 ความลึกน  าใต้กระดูกงู (Under Keel Clearance : UKC) ของเรือ ควรอยู่ในลักะณะที่ให้ความมั่นใจ
ว่าการเดินเรือความมีปลอดภัยอยู่เสมอ ทั งนี  กรรมาธิการของ IMO ที่เมืองเฮลซิงกิได้ก าหนดให้ UKC มีค่า 
20% - 10% ของอัตรากินน  าลึกเรือ ซึ่งการวิเคราะห์นี มีพื นฐานจากประสบการณ์ทางปฏิบัติเป็นเวลาหลายปี 
และควรพิจารณาน ามาประยุกต์ใช้โดยขึ นอยู่กับว่า เส้นทางผ่านนั นอยู่ในทะเลเปิดหรือน่านน  าจ ากัด ตามที่
แสดงให้เห็นในรูปที่ 34 เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง UKC กับเรือที่ความเร็วเป็นศูนย์ และระดับน  าปานกลาง
ต้องเอื อให้เรือสามารถจมตัวลง (Squat) เมื่อใช้ความเร็ว การขยับตัวของเรือเนื่องจากคลื่น และ Swell การ
เอียงตัวของเรือจากลมและการหันเลี ยว และความไม่แน่นอนอ่ืน ๆ ของระดับน  า และระดับพื นท้องทะเล 
อย่างไรก็ตาม ให้สังเกตว่ารูปที่กล่าวนี เป็นค าแนะน าของ IMO เกี่ยวกับพลวัตของ UKC ทั งนี เพ่ือน ามาใช้
ค านวณหา UKC ที่เหลืออยู่ หลังจากการน าเอาค่าการเคลื่อนไหวแนวดิ่ง และการจมตัวลง (Squat) ขณะเรือ
เดินมาหักออก 
 ตามปกติแล้วต้องใช้ค่าชดเชยที่มากสุดซึ่งสอดคล้องกับคลื่น เนื่องจากสเปกตรัมคลื่นได้เปลี่ยนรูปไป
กลายเป็นสเปกตรัมการเคลื่อนไหวของเรือ จึงไม่มีค่าจ าเพาะสูงสุดของการขยับตัวทางดิ่งของเรือ เมื่อเป็นดังนี 
แล้วค่าชดเชยที่ต้องส ารองให้ไว้เพ่ือการเดินเรือผ่านอย่างปลอดภัยควรเป็นเท่าใด  กุญแจไขปัญหานี คือการ
ก าหนดค่าความน่าจะเป็นที่มากที่สุด (ต่อหน่วยเวลา) ที่เรือน่าจะสัมผัสพื นท้องน  า การก าหนดค่านี ให้ค านึงถึง 
ลักะณะพื นท้องทะเล (พื นทรายเรียบ หรือเป็นหิน) แบบของเรือและสินค้า ความล่อแหลมของสภาวะนิเวศใน
พื นที่ และความเป็นไปได้ท่ีช่องทางเข้าท่าเรืออาจถูกปิดกั น อันเป็นผลจากการสัมผัสนี  
  

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ข้อเสนอแนะที่ O -104 เรื่อง สัญญาณส าหรับเครื่องหมายทางเรือลอยน  าขนาดใหญ่นอกสถานี 

http://www.gloss-sealevel.org/
http://www.pol.ac.uk/psmsl/manuals
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รูปที่ 34 – ความลึกน  าใต้กระดูกงู (Under Keel Clearance : UKC) 
 

อัตรากินน  าลึกสถิต (Static Draft in Sea Water) 

ชดเชยการจมตัวขณะเรือเดิน (Squat Allowance) 

ชดเชยการตอบสนองต่อคลื่น (Wave Respond Allowance) 

ชดเชยระดับน  าส่วนท่ีไม่ทราบคา่ (Tidal Residual Allowance) 

ชดเชยการเอียงของเรือ (Heel Allowance) 

ชดเชยขณะเรือจอดและการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของน  า 
(Static Draft Allowance and Change in Water Density) 

ชดเชยการส ารวจและการตกตะกอน (Survey and Siltation Allowance) 

ความลึกน  า 

ในแผนที ่
(Charted Depth) 

น  าท านาย                     (Predicted Tide Height) 

ความลึกน  า
ใต้กระดูกงู 
(UKC) 

อัตรากินน  าลึกสถิตในน  าทะเล (Static Draft in Sea Water) 

ความลึกใน 
ช่องเดินเรือ 
(Channel Depth) 

น  าท านาย                      (Predicted Tide Height) 

UKC = X% ของอัตรากินน  าลึกสถิต 

X% เป็นค่าชดเชยส าหรับ : 
- การเปลีย่นแปลงระดับน  าส่วนท่ีไมท่ราบค่า 

- การจมตัวขณะเรือเดิน 

- การตอบสนองต่อคลื่น 

- ความปลอดภัย 
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 ในการเดินเรือผ่านช่องเดินเรือนั น ช่วงเวลาที่ระดับน  าอ านวยอาจค านวณหาได้โดยใช้หลักของความ
น่าจะเป็น และไม่ควรใช้ UKC ที่ตายตัว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี  ต้องท าการคาดหมายลักะณะการ
เคลื่อนไหวของเรือออกมา และเพ่ือที่จะยังคงควบคุมความเคลื่อนไหวของเรือเอาไว้ได้ จะต้องรักะา UKC ที่
ต่ าสุด (อาทิ 0.1 เมตร) ไว้เสมอ โดยมิต้องค านึงถึงการเคลื่อนไหวเนื่องจากคลื่น นอกจากนั นต้องเฝ้าสังเกตการ
เคลื่อนไหวของเรือในชั่วขณะผ่านช่องเดินเรือจริงไว้ตลอดเวลา ทั งนี เพ่ือน ามาใช้ปรับแผนการปฏิบัติในกรณีที่
สถานการณ์จริงแตกต่างจากที่คาดหมายไว้  UKC อาจจัดการโดยใช้ระบบที่มีอยู่ช่วยในการค านวณหา 
ช่วงเวลาระดับน  าที่ เป็นไปได้ (Probabilistic Tidal Windows) ส าหรับการเดินเรือ หรือใช้เป็นระบบเฝ้า
สังเกตตามเวลาจริงในช่วงระหว่างการเดินทางผ่านที่นั น ส าหรับในทั งสองกรณีที่กล่าวข้างต้น การท านาย
สภาวการณ์ล่วงหน้าเป็นเวลาหลายชั่วโมง นับเป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างทันกาล 
 มีการน าระบบค านวณหา ช่วงเวลาระดับน  าที่เป็นไปได้ (Probabilistic Tidal Windows) มาใช้เพ่ิม
มากขึ นกับท่าเรือต่าง ๆ  หลักการกว้าง ๆ  คือ ก าหนดเกณฑ์ UKC คงที ่ซึ่งภายใต้สภาวการณ์ส่วนใหญ่แล้วไม่
จ าเป็นต้องมีค่ามาก เพ่ือให้แน่ใจว่าการเดินเรือผ่านทั งหมดภายใต้สภาวะที่อ านวยจะเป็นไปโดยปลอดภัย  
เกณฑ์ UKC ซ่ึงคงที่จึงถูกก ากับโดยสภาวการณ์เลวร้ายสุด ซึ่งเกิดขึ นในช่วงเวลาเป็นร้อยละที่น้อยมาก ภายใต้
สภาวการณ์ที่เอื ออ านวยมาก ค่า UKC ที่แท้จริงอาจน้อยกว่า โดยที่ยังคงรักะาความปลอดภัยไว้ได้ ซึ่งช่วยให้
การเดินทางเข้าสู่ท่าเรือท าได้ดีขึ น 
 การเฝ้าสังเกต UKC ตามเวลาจริงอาจน ามาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป เป็นที่แน่นอนว่า
วัตถุประสงค์แรกคือเพ่ือให้มั่นใจว่าการเดินเรือมีความปลอดภัย โดยให้การเตือนแต่เนิ่น ๆ เมื่อ UKC มีค่าน้อย
เกินไป วัตถุประสงค์อีกอย่างที่ส าคัญคือ เพ่ือการประเมินขีดสมรรถนะของระบบท านายที่ใช้อยู่ และท าการ
ปรับปรุงให้ดีขึ น วิธีการที่ใช้ในการเฝ้าตรวจ UKC ขึ นอยู่กับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ในการปรับปรุงค่าท านายให้ดี
ขึ น จะต้องท าการอนุมานหาค่าจริงออกมาจากข้อมูลที่วัดได้ 
 ข้อมูลท านายประกอบไปด้วย :  

x ระดับน  าทะเล 

x กระแสน  า 
x ลม 

x สูงคลื่นและทิศทาง 
x ความหนาแน่นของน  า 

 
พารามิเตอร์อื่น ๆ ที่ทราบ เพียงแต่จ ากัดเรื่องความความแน่นอน และแม่นย า :  

x คุณลักะณะเฉพาะของเรือ (การตอบสนองต่อคลื่น กินน  าลึกหัว กลางล า และท้ายเรือ) 
x ระยะจมตัวขณะเรือแล่น (Squat) จมหัวท้าย และเอียงข้าง 
x ความลึกน  าจริง 

 
 มีการน าเอาแบบจ าลอง Metocean มาใช้ส าหรับท านาย คลื่น ระดับน  า กระแสน  า และสเปกตรัม
คลื่น ซึ่งบ่อยครั งได้น ามาใช้เป็นแบบจ าลองท้องถิ่น ผูกกันเป็นโครงข่ายแบบจ าลองในระดับมหาสมุทร ข้อมูลที่
น ามาใช้ได้มาจาก เครื่องวัดระดับน  า ทุ่นตรวจคลื่น และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่มีอยู่ใกล้เคียงเส้นทางเรือผ่าน ต าบลที่
ของเรือในบางพื นที่ อาจได้มาอย่างแม่นย าด้วย GPS ในโหมด RTK  ที่กล่าวมานี  ท าให้ได้ผลการวัดตรงของ
ระดับจากพื นท้องน  า รวมทั ง Squat ของเรือ เมื่อทราบลึกจริงของน  า หรือท านองเดียวกันในทางกลับกัน  
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 แผนการเดินทางผ่านของเรือหรือช่วงเวลาระดับน  าที่เหมาะสม หาได้จากสารสนเทศที่ท านายไว้
ล่วงหน้า อนึ่งยิ่งเวลาเดินทางผ่านใกล้เคียงเวลาท านายเท่าใด ผลการท านายก็จะใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ น
เท่านั น ทั งนี อาจด้วยการใช้ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ตรวจวัดได้ในขณะผ่าน ป้อนเข้าไปในอุปกรณ์ช่วยค านวณ
แบบมือถือ ท าให้ได้รับข้อมูลสภาวะแวดล้อมตามเวลาจริง (อาทิ ระดับน  า คลื่น กระแสน  า สภาพอากาศ) สิ่ง
เหล่านี ช่วยให้พนักงานน าร่องมีการตัดสินใจปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมตามเวลาจริง ถ้ามีเวลาและ
พื นที่ส าหรับการหันเลี ยวเพียงพอ พนักงานน าร่องอาจสามารถที่ปรับแต่ง UKC แท้จริงได้อย่างละเอียด เมื่อมี
การผันแปรของความเร็ว ซึ่งส่งผลต่อ การจมตัว/การตั งล า และอัตราการหันเลี ยว ซึ่งส่งผลต่อมุมเอียง ทั งนี 
เพ่ือให้มั่นใจว่ายังคงอยู่ภายในขอบเขตที่ก าหนดไว้ 
 ซอฟแวร์ที่ใช้ส าหรับท านายและหา UKC จริง ซึ่งได้รวมเอาซอฟแวร์การน าร่องเข้าไว้ในอุปกรณ์มือถือ
ด้วยแล้วนั น จ าเป็นต้องน าไปท าการสอบเทียบกับสถานการณ์จริง (Ground Truth) ก่อนน าไปใช้งาน เพ่ือให้
เกิดความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์ ในการนี  หน่วยงานผู้รับผิดชอบซึ่งมีเป้าหมายในการ
ใช้ระบบจัดการ UKC ตามเวลาจริง อาจจ าเป็นต้องติดตั งเพ่ิมเติม เครื่องหมายทางเรือ และโครงสร้างพื นฐานที่
จ าเป็น (อาทิ เซ็นเซอร์ อุทกอุตุ การเชื่อมต่อด้วยเครือข่ายการสื่อสารที่เพียงพอ) เพ่ือสนับสนุนระบบจัดการ 
UKC ตามเวลาจริง 
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบซึ่งมีการพิจารณาน าเอาระบบจัดการ UKC มาใช้ควรมีการประเมินอย่างเข้มข้น
ถึงผลประโยชน์สะสมทางเศระฐกิจที่อุตสาหกรรมเดินเรือจะได้รับ จากการใช้ช่วงเวลาพอเหมาะของระดับน  า
มาเพ่ิมโอกาสในการให้เรือที่กินน  าลึกสูงสุดผ่านเข้ามาได้ ทั งนี ด้วยการสนับสนุนของระบบจัดการ UKC ตาม
เวลาจริง ด้วยการใช้กรอบความน่าจะเป็นของช่วงเวลาที่ เอื อของระดับน  า ส่งผลให้เรือที่มีอัตรากินน  าลึกมาก
ขึ น มีความน่าจะเป็นมากขึ นที่อาจต้องรอหนึ่งหรือสองวงรอบระดับน  าขึ น - ลง ก่อนที่เส้นทางเดินเรือนั นจะมี
ความปลอดภัยเพียงพอในการเดินทางผ่าน 
 ต้นแบบของการปฏิบัติการที่ให้ความม่ันใจ และกรอบงานของการควบคุมก ากับ นับเป็นความเร่งด่วน
ที่ต้องจัดให้มีขึ น ก่อนการน าเอาระบบ UKC ที่มีความอ่อนตัวมาใช้งาน แผนที่ซึ่งแสดงความลึกอย่างแม่นย า
และการท านายระดับน  าล่วงหน้า ถูกสนธิเข้ากับการจัดการ UKC  การส ารวจอุทกศาสตร์มีขีดจ ากัดโดย
ธรรมชาติ ซึ่งบางส่วนเนื่องมาจาก การหักน  า (Tide Reductions) ที่อาจมีความไม่แน่นอน ดังนั นแผนที่
เดินเรือจึงไม่อาจเชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์ว่าแสดงความลึกอย่างแม่นย า ยิ่งไปกว่านั น ในบางพื นที่ซึ่งมีลอนทราย
ที่พื นท้องน  า ยังท าให้รูปร่างและความลึกของพื นท้องทะเลมีการเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่เสมอ 
  
 องค์ประกอบที่มีศักยภาพของกรอบงาน ประกอบไปด้วย :  

x การตรวจสอบเพ่ือรับรองขั นต้นของการค านวณ UKC ที่ได้ออกมาจากระบบ ที่กระท าอย่างอิสระโดย
บุคคลในองค์กร อาทิ นักอุทกศาสตร์ ผู้ เชี่ยวชาญด้านอุทกพลศาสตร์ ทั งนี ด้วยการใช้เทคนิค
ตรวจสอบอันเป็นที่ยอมรับ เช่น :  
- การสอบเทียบปรับแต่งเซ็นเซอร์ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งช่วยป้อนข้อมูลอุทกอุตุ (Hydrometeo) 
- ขีดจ ากัดด้านความแม่นย าของความลึกน  าในแผนที่  และการท านายน  า ต้องเป็นปัจจัยประกอบ

ของระบบ UKC ใด ๆ 
 
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรให้เกิดความม่ันใจว่า ขีดจ ากัดที่ต่ าสุดของความลึกน  าใต้กระดูกงูที่เหมาะสม 
ถูกควบคุมโดยเชื่อมโยงกับปฏิบัติการของระบบจัดการ UKC   
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7 แหล่งจ่ายพลังงาน 
Power Supplies 
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7.1 แบบ 
 ระบบจ่ายพลังงานและแหล่งจ่ายพลังงานหลากหลายแบบ ได้ถูกน ามาใช้หรือน ามาพิจารณาวางแผน
เพ่ือการจัดให้มีประภาคารและเครื่องหมายทางเรือลอยน  า ทุกสิ่งทุกอย่างนับตั งแต่อุปกรณ์นาฬิกาไปจนถึงสาร
กัมมันตรังสีไดน้ ามาใช้เพื่อการนี  อุปกรณ์บางแบบที่น ามาใช้ตามปกติดังรายการในตารางที่ 23  
 

แหล่งก าเนิดพลังงานไฟฟ้า แหล่งก าเนิดพลังงานที่มิใช่ไฟฟ้า 
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า อะเซทิลีน (Acetylene) 

แผงผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ โพรเพน (Propane) 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าดีเซลหรือเบนซิน บิวเทน (Butane) 

เซลล์แห้ง (Primary Cell) น  ามันก๊าด (Kerosene) 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากลม  
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากคลื่น  

เซลล์เชื อเพลิง (Fuel Cell) ใช้แอลกอฮอล์หรือไฮโดรเจน  
 

ตารางที่ 23 – แหล่งพลังงานส าหรับปฏิบัติการของเครื่องหมายทางเรือติดไฟ 
 
 โดยทั่วไปแล้วมีแนวโน้มในการเลิกใช้ก๊าซ และหันไปใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้า หรือใช้กระแสไฟฟ้า
จากแผงผลิตพลังงานจากดวงอาทิตย์ ในกรณีที่ไม่มีสายส่งไฟฟ้าในบริเวณนั น 
 IALA ได้จัดท าชุดเอกสารเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ในการเลือกสรรระบบจ่ายไฟฟ้าส าหรับเครื่องหมาย
ทางเรือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 ไฟฟ้า – แหล่งพลังงานที่น ากลับมาใช้ซ  า 
7.2.1 พลังงานแสงอาทิตย์ 
 พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานในอุดมคติ ส าหรับน ามาประยุกต์ใช้กับเครื่องหมายทางเรือ ซึ่งให้ : 

x เป็นแหล่งพลังงานที่ปราศจากชิ นส่วนเคลื่อนไหว 

x ไม่ต้องมีการปรนนิบัตรบ ารุงใด นอกเหนือไปจากการท าความสะอาด 

x มีการเสื่อมคุณภาพของการจ่ายพลังงานน้อยตามอายุการใช้งาน 

x ราคาเฉลี่ยตลอดอายุการใช้งานต่ า 

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ค าแนะน าที่ 1067 – 0 เรื่อง การเลือกสรรระบบพลังงานเพ่ือใช้กับเครื่องหมายทางเรือ และ

อุปกรณ์ส่วนควบ 
- ค าแนะน าที่ 1067 – 1 เรื่อง ก าลังไฟฟ้ารวมที่เครื่องหมายทางเรือใช้ 
- ค าแนะน าที่ 1607 – 2 เรื่อง แหล่งพลังงาน 
- ค าแนะน าที่ 1607 – 3 เรื่อง การเก็บพลังงานไฟฟ้าส าหรับเครื่องหมายทางเรือ 

อ้างถึง :  
- การประยุกต์ใช้มาตรฐานแห่งชาติ เพื่อการใช้ก๊าซอย่างปลอดภัย 
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 เมื่อจ่ายพลังงานให้กับไฟ กระบวนการประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่จะแยกออกต่างหากจากการท างานของ
แหล่งก าเนิดแสงไฟ เพ่ือให้แรงเคลื่อนของการประจุสามารถท าได้เต็มก าลัง โดยไม่ลดทอนคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของไฟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพได้รับความอนุเคราะห์จาก Australian Maritime Safety Authority 
 
แบบ 
 มีเทคโนโลยีสามแบบ ที่ตามปกติน ามาใช้ผลิตอุปกรณ์ที่มีซิลิคอนเป็นพื นฐาน แผงสุริยะต่าง ๆ ตามที่
ลงรายการในตารางที่ 24 
 

เทคโนโลยี ข้อคิดเห็น 
เซลล์ผลึกชั นเดียว 

(Monocrystaline Cells) 
ท ามาจากการแล่ผลึกซิลิคอนก้อนใหญ่ออกเป็นแผ่นบาง  โดยปกติใช้การตัดออกมาจาก
แท่งซิลิคอนรูปทรงกระบอกออกมาเป็นแผ่นกลม  
โดยทั่วไปแล้วให้ประสิทธิภาพสูงสุดในบรรดาเทคโนโลยีทั งสาม 
ถ้าน าแผ่นซิลิคอนบางรูปกลมนี มาวางเรียงเป็นแผงหรือโมดูล พลังงานท่ีได้ออกมาจะน้อย
กว่าแบบเซลล์ผลึกหลายชั นอย่างมีนัยส าคัญ โดยปกติในปัจจุบันนี มีการแต่งขอบให้
ใกล้เคียงรูปจัตุรัส 

เซลล์ผลึกหลายชั น 
(Polycrystaline Cells) 

ท ามาจากการแล่ผลึกซิลิคอนก้อนใหญ่ที่เป็นผลึกหลายชั นออกเป็นแผ่นบาง 
มีประสิทธิภาพลดลงเล็กน้อยกว่าชนิดที่ท าจากเซลล์ผลึกชั นเดียว แต่ทว่าสามารถวางตัว
ให้ลงแผงหรือโมดูลได้อย่างพอดี 

เทคโนโลยีฟิลม์บาง 
(Thin Film Technology) 

ด้วยการใช้แล่ผลึกซิลิคอนเดี่ยวก้อนใหญ่ออกเป็นแผ่นบาง น าไปเคลือบเป็นชั น ๆ ลงบน
ผิวแก้วหรือเหล็กปลอดสนิม 
เซลล์ชนิดนี มีประสิทธิภาพต่ ากว่าเทคโนโลยีสองชนิดแรก แต่สามารถเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพได้ด้วยการซ้อนกันหลาย ๆ ชั น อย่างไรก็ตามเซลล์ชนิดนี ประสบปัญหาด้าน
อายุการใช้งาน 
 

ตารางที่ 24 – เทคโนโลยีแผงรับแสงอาทิตย์ซิลิคอน 

ความยุ่งยากท่ีมากับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ คือ : 
x การลดปัญหาเกี่ยวกับมูลนก 
x การติดตั้งแผงสุริยะในแนวดิ่ง บางทีอาจเป็น

วิธีดีที่สุดในระยะยาวในการใช้กับทุ่น 
x ขนาดของแผงสุริยะท่ีใช้บริเวณละติจูดสูง ๆ 
x การป้องกันแผงสุริยะจาก ; 

- คลื่นที่ท าความเสียหายกับทุ่น 
- การถูกท าลายหรือขโมย 
- ฟ้าผ่า 
การใช้ เครื่องหมายทางเรือ ในบริเวณเกิด

สภาวะน้ าแข็ง เท่ านั้ น  ที่ อาจเป็น เพียงบริ เวณไม่
เหมาะสมต่อการน าเอาแผงสุริยะมาใช้ 
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 นอกเหนือไปจากเทคโนโลยีเซลล์สุริยะซิลิคอน มีรูปแบบโมดูลอยู่สองลักษณะซึ่งมีพื นฐานมาจาก
จ านวนของเซลล์ที่น ามาเชื่อมต่อกันเป็นอนุกรม ตามปกติโมดูลมาตรฐานมี 36 เซลล์ต่ออนุกรมเข้าด้วยกันเป็น
วงจรซึ่งให้แรงเคลื่อนไฟฟ้า 20 โวลต์ ส าหรับการประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้านับเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญ 
 การพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ ท าให้เกิดการพัฒนาเครื่องควบคุมแรงดัน (การประจุ) ไฟฟ้า  
ซึ่งใช้การก ากับจุดที่ให้ก าลังสูงสุด (Maximum Power Point Tracking : MPPT) ท าให้มั่นใจได้ว่าแผงสุริยะ
สามารถท างานได้ที่ระดับก าลังสูงสุด ไม่ว่าความเข้มแสงอยู่ในระดับใด ระดับของการปฏิบัติการที่ว่านี เป็น
อิสระจากระดับแรงดันไฟฟ้า (โวลต์) ที่ประจุให้แบตเตอรี่ เทคโนโลยีดังกล่าวนี สามารถน าไปสู่การให้พลังงานที่
ได้ออกมามากกว่าเดิมถึง 30% ที่ได้จากการใช้วิธีควบคุมการประจุแบบปกต ิ
 
โมดูลและการจัดเรียงแถว 
 ในเขตซีกโลกเหนือ โดยปกติแล้วโมดูลรับแสงอาทิตย์จะติดตั งในลักษณะหันหน้าไปทางทิศใต้ และ
เอียงแผงท ามุมกับแนวระดับให้ได้องศาเท่ากับละติจูดของต าบลที่นั น ๆ  และในทางกลับกันกรณีซีกโลกใต้ 
โดยทั่วไปแล้วมุมเอียงของโมดูลรับแสงอาทิตย์ ช่วยท าให้ผลิตพลังงานได้สูงสุดส าหรับที่จ าเพาะหนึ่ง ๆ และยัง
เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการค านวณขนาดของโมดูลที่ใช้ 
 ปัญหาหลักประการหนึ่งที่เครื่องหมายทางเรือซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประสบ คือ มูลนก ซึ่งมีความ
พยายามหาวิธีการที่หลากหลายมาใช้แก้ปัญหาดังกล่าวนี  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็ได้รับ ผลที่แตกต่างกันไป          
วิธีแก้ปัญหาโดยทั่วไป คือ ติดตั งโมดูลรับแสงอาทติย์เป็นมุมดิ่ง เพ่ือให้ฝนช่วยชะล้างมูลนกออก 
 การติดตั งในแนวดิ่งนั นมีค่าใช้จ่ายมากขึ นเนื่องจากต้องเพ่ิมจ านวนโมดูลรับแสงอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม
ด้วยการติดตั งในแนวดิ่งเป็นตัวชดเชยในการประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากโครงส าหรับติดตั งมีรูปแบบที่ง่าย 
 
7.2.2 พลังงานลม 
 
การประยุกต์ใช้กับเครื่องหมายทางเรือ 
 สมาชิก IALA หลายประเทศได้น าเอาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานลม (กังหันลม) มาใช้กับเครื่องหมาย
ทางเรือ แบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ เครื่องที่แกนหมุนวางตัวแนวระดับมีสองกลีบกังหัน (แบบใบพัด) 
อย่างไรก็ตาม เครื่องชนิดนี ต้องการปรนนิบัตรบ ารุงสูง เนื่องจากมีชิ นส่วนเคลื่อนไหวมาก และอาจเสียหายได้
ง่ายจากลมพายุต่าง ๆ เหล่านี เป็นตัวจ ากัดการใช้งาน 
 
การติดตั ง 
 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานลมที่ติดตั ง ณ ต าบลที่ของเครื่องหมายทางเรือ มีปัญหาหลายประการ : 

x เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานลมต้องได้รับการซ่อมบ ารุงสูง ถ้าใช้ในที่กระแสลมแปรปรวน 

x ถ้าเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานลมได้รับการติดตั งบนยอดเสา มีระยะห่างจากเครื่องหมายทางเรือมาก 
ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการตกของแรงดันไฟฟ้าในสาย 

x การใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานลมเพ่ือจ่ายก าลังให้กับ เครื่องหมายทางเรือ จ าเป็นต้องน าเอา
ผลกระทบเนื่องจากสภาวะแวดล้อมในต าบลที่ติดตั งมาร่วมพิจารณา อาทิ สังคมพืชและสัตว์  
ในท้องถิ่นนั น ฯลฯ 
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แบบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานลม 
 เปรียบเทียบแบบและประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานลมแบบต่าง ๆ แสดงในรูปที่ 35 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 35 – การเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานลมแบบต่าง ๆ 
 
7.2.3 พลังงานคลื่น 
 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่กระตุ้นด้วยคลื่น (Wave Activated Generator : WAG) มีการพัฒนาขึ นใน
ประเทศญี่ปุ่น และประสบความส าเร็จในการใช้กับทุ่นไฟ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุ่นกับการเคลื่อนไหวของคลื่น
เป็นไปในลักษณะเครื่องอัดลมอย่างง่าย ซึ่งน ามาขับกังหันและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า WAG น ามาติดตั งในท่อกลวง 
ทีต่่อทะลุออกจากทุ่นไปเป็นส่วนหาง ด้วยคลื่นความสูง 0.5 เมตร ให้พลังงานออกมาถึง 100 วัตต์ อย่างไรก็ตาม 
WAG มีอายุใช้งานจ ากัด และระบบที่ใช้อยู่ขณะนี มีข้อด้อยที่เกิดจากการผุกร่อนที่สูงมาก 
 สภาวะของที่ตั งจะเป็นตัวชี ว่า อัตราการสะสมของ สาหร่าย เพรียง และสิ่งเกาะติดอ่ืน ๆ ที่ เกิดสะสม
ในท่อส่วนหางเป็นเท่าใด และประเด็นที่ว่านี ต้องน ามาพิจารณาเพ่ือจัดท าแผนซ่อมบ ารุง WAG ตามวงรอบ 
อนึ่ง WAG ยังมีความล่อแหลมต่อการถูกท าให้เสียหายด้วยพายุอีกด้วย 
 
7.3 แบตเตอรี่แบบประจุไฟฟ้าซ  า 
 
7.3.1 แบบหลัก 
 มีเทคโนโลยีแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้าอยู่สองแบบที่น ามาประยุกต์ใช้กับเครื่องหมายทางเรือ คือ กรดตะกั่ว 
(Lead Acid) และ นิกเกิลแคดเมียม (Nickel Cadmium) โดยทั่วไปแล้วชนิดกรดตะกั่วเป็นที่นิยมมากกว่า
เนื่องจากมีราคาต่ ากว่า และมีประสิทธิภาพการจ่ายพลังงานสูงกว่า (95% เทียบกับ 80%) แบบนิกเกิล       
แคดเมียม อย่างไรก็ตามชนิดหลังนี สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิต่ ากว่า และมีวงรอบการประจุและจ่ายไฟฟ้า
จ านวนครั งมากกว่า 
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 เมื่อเร็ว ๆ นี เทคโนโลยีแบตเตอรี่ทุติยภูมิ (Secondary Battery) ใหม่ ๆ ได้ปรากฏขึ น อาทิ แบตเตอรี่ 
นิกเกิล – เมทัล – ไฮไดรด์ (Nickel – Metal – Hydride : Ni – MH) แบตเตอรี่ ลิเทียม – ไอออนฟอสเฟต 
(LiFePO4) แบตเตอรี่ที่กล่าวมาทั งหมดเหล่านี  มีน  าหนักที่เบากว่า อายุใช้งานนานกว่า ทั งมีวงรอบการประจุ – 
จ่ายไฟฟ้าซ  าที่มากกว่า เมื่อพิจารณาจากความจุหนึ่ง ๆ ที่ก าหนด  
 

กรดตะกั่ว 
 แบบพื นฐานของแบตเตอรี่นี  ใช้แผ่นตะกั่วไดออกไซด์เป็นขั วบวก และแผ่นตะกั่วบริสุทธิ์เป็นขั วลบ  
จุ่มลงในสารละลายกรดก ามะถันเจือจาง ซึ่งตอนเริ่มต้นนั นเป็นเซลล์เปียกหรือท่วมน  า อย่างไรก็ตามในช่วงปีเร็ว ๆ 
นี มีการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ชนิด “ผนึก” (Sealed) ออกมาใช้งาน และมีการน ามาใช้กับเครื่องหมายทางเรือ 
กันเป็นการทั่วไป 
 แบตเตอรี่กรดตะกั่วมีหลัก ๆ อยู่สองแบบ คือ แบบน  ากรดท่วมแผ่นตะกั่ว และแบบลิ นปรับแต่ง 
(Valve Regulated : VRLA) ซึ่งชนิดหลังนี มีอยู่สองแบบ คือ แบบแผ่นแก้วดูดซับ (Absorbed Glass – mat) 
ซึ่งใช้ระบบแยกท่ีเป็นแผ่นใยแก้วบางท าการดูดซับอิเล็กโทรไลต์ และแบตเตอรี่แบบวุ้น (Gel) ที่ใช้อิเล็กโทรไลต์
แบบวุ้น และเครื่องแยกพอลีเมอร์ เพ่ือป้องกันการลัดวงจรระหว่างแผ่นขั วบวกและขั วลบ 
 

นิคเกิลแองคาไลน์แบตเตอรี่ 
 แบตเตอรี่นี โดยทั่วไปแล้วใช้ส่วนผสมระหว่างนิกเกิล (Nickle) และ แคดเมียม (Cadmium) และใช้
สารละลาย โพตัสเซียมไฮดรอกไซด์ (Potassium Hydroxide) เป็นอิเล็กโทรไลต ์
 เซลล์นิกเกลิแคดเมียมใช้แผ่นเหล็กกล้าปรุเป็นตัวจับสารออกฤทธิ์ (Active Material) โดยหลักแล้วใช้
นิคเกิลไฮดรอกไซด์ท าเป็นแผ่นขั วบวก และสารผสมแคดเมียมท าเป็นแผ่นขั วลบ การสร้างในลักษณะนี นิยม
เรียกกันว่าเซลล์ “แผ่นกระเป๋า”(Pocket Plate) 
 แบตเตอรี่ชนิดลิ นปรับแต่งหลายแบบได้ใช้กระบวนการผสมกลับ และปัจจุบันนี ได้กลายเป็นส่วนเสริม
ของเซลล์ชนิดท่วมน  าแบบดั งเดิม ภายใต้สภาวะการประจุไฟฟ้าปกติ ก๊าซใด ๆ ที่เกิดขึ นจะผสมกลับคืนเข้าไป
ในแบตเตอรี่ท าให้แทบไม่มีการสูญเสียน  าออกไป อย่างไรก็ตามถ้ามีการประจุไฟฟ้ามากเกินไปจะท าให้สูญน  า
ออกทางช่องระบาย แต่ก็สามารถเติมน  าคืนได้เมื่อจ าเป็น 
 

การก าจัดแบตเตอรี่ 
 หลาย ๆ ประเทศในปัจจุบันมีมาตรฐานและข้อก าหนด ที่ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อม ด้วยการก าหนดวิธีการอันเป็นที่ยอมรับกัน ในการก าจัดหรือน าแบตเตอรี่มาใช้ซ  า 
 
7.3.2 เซลล์ปฐมภูมิ 
 เซลล์ปฐมภูมิ (Primary Cells) จ่ายพลังงานไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการทางเคมีที่ไม่สามารถน ากลับมา
ใช้ได้อีก มีการน าเซลล์ชนิดนี จ านวนมากมาใช้งานกับทุ่นและกระโจมไฟอัตโนมัติจนถึงปี พ.ศ.2523 แต่ทว่า
นับตั งแต่มีการน าเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งาน ท าให้การใช้เซลล์ปฐมภูมิลดลงอย่างมาก ประเด็นส าคัญที่
ท าให้เกิดการใช้งานลดลงนี  ประการส าคัญคือมาตรฐานที่เข้มงวดเรื่องสภาพแวดล้อม ซึ่งหลาย ๆ ประเทศมี  
ข้อก าหนดให้มีการถอดถอนและก าจัดเซลล์ปฐมภูมิ ด้วยกระบวนการที่ได้รับการยอมรับ  ประเด็นเรื่องราคาที่
ใช้การก าจัด เรื่องสุขภาพ และความปลอดภัย ในการที่ต้องมีการเปลี่ยนเซลล์บ่อยครั ง เมื่อน ามาพิจารณาผลดี
ผลเสียแล้ว น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปยังการใช้แหล่งพลังงานที่น ากลับมาใช้ซ  าได้ (อาทิ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
จาก แสงอาทิตย์ ลม และคลื่น)  
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เซลล ์สังกะสี – อากาศ 
 เซลล์ปฐมภูมิ สังกะสี – อากาศ (Zinc – Air Primary Cell) เป็นแหล่งพลังงานที่นิยมน าประยุกต์มา
ใช้กับทุ่นและกระโจม เซลล์ชนิดนี ใช้แท่งคาร์บอนพรุนในการจ่ายออกซิเจนจากอากาศ ผ่านอิเล็กโทรไลต์  
แอลคาไลน์ เพ่ือท าการออกซิไดซ์ขั วบวกสังกะสี (Zinc Anode) ทั งนี เซลล์เดี่ยวที่เป็นวงจรเปิดให้แรงดันไฟฟ้า
ราว 1.2 โวลต์ และสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 1000 – 2000 แอมแปร์ – ชั่วโมง ที่อัตรากระแสไฟฟ้าสูงสุด 1 
แอมแปร์  
 
เซลล์ ลิเทียม – ธิโอนิล คลอไรด์  
 ลิเทียม – ธิโอนิล คลอไรด์ (Lithium Thionyl Chloride) เป็นเซลล์ปฐมภูมิอีกชนิดหนึ่งที่น ามา
ประยุกต์ใช้กับทุ่น โดยมีให้ความหนาแน่นของพลังงานที่สูงกว่า และมีอายุการเก็บไว้บนชั นที่ยาวนานกว่าเซลล์
ชนิด สังกะสี – อากาศ (Zinc – Air) 
 
แบตเตอรี่แอลคาไลน์แบบผนึก 
 แบตเตอรี่แอลคาไลน์แบบผนึก (Sealed Alkaline Battery) เป็นที่นิยมใช้ในบางประเทศ มีสมรรถนะ
ที่ดีในขณะอุณหภูมิต่ า  
 
เซลล์น  าทะเล 
 เซลล์น  าทะเล34 (Sea – Water Cells) เป็นเซลล์ที่พัฒนาขึ น เพ่ือน ามาใช้กับทุ่นในประเทศนอร์เว 
โดยใช้แมกนีเซียมเป็นขั วบวก (Anode) และใช้ทองแดงเฉื่อย (Inert Copper) เป็นขั วลบ (Cathode)  ส่วนน  า
ทะเลท าหน้าที่เป็นทั งอิเล็กโทรไลต์ และตัวจ่ายออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน  าให้กับขั วลบ 
 เซลล์เดี่ยวจะได้รับการติดตั งไว้ในท่อส่วนหางของทุ่น การขยับตัวของทุ่นน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการ
กวนน  าที่อุดมไปด้วยออกซิเจน ซึ่งไหลผ่านเซลล์และท าปฏิกิริยาผลิตไฟฟ้าออกมา 
 การที่เลือกเอาทองแดงมาใช้ท าเป็นขั วลบเนื่องจากว่า โดยธรรมชาติแล้วมันมีคุณสมบัติในการต่อต้าน
การเกิดเพรียงและสารยึดเกาะ ส่วนขั วบวกที่เป็นแมกนีเซียมนั นพิจารณาว่า อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ในการเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นธาตุที่เจอปนอยู่ในน  าทะเลตามธรรมชาติ เซลล์ชนิดนี ให้แรงดันไฟฟ้า 0.8 ถึง 
1 โวลต์ ขณะรับโหลด 
 อุปกรณ์แปลงไฟ DC – DC ได้น ามาใช้เพ่ือยกแรงดันไฟฟ้า ให้ขึ นถึงระดับที่สอดคล้องกับโหลดที่รับ 
ทั งนี เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติในการใช้มากกว่าหนึ่งเซลล์ เนื่องจากจะท าให้เกิดการรั่วของ
กระแสไฟฟ้า  
 
7.3.3 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน/เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
  
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าดีเซล 
 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ขับโดยเครื่องยนต์ดีเซล บ่อยครั งได้น ามาใช้เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลักให้แก่
เครื่องหมายทางเรือ ในสถานที่ซึ่งห่างไกลมากจากสายส่งของโรงไฟฟ้า นอกจากนั นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดีเซลล์ 
ยังน ามาใช้เป็นแหล่งก าเนิดไฟฟ้าส ารองอีกด้วย 
 
34 เคมีของเซลล์น  าทะเลและต้นแบบทุ่นไฟที่น ามาใช้ร่วมกัน ได้บรรยายไว้ในเอกสารของ IALA ที่ตีพิมพ์เมื่อการประชุมปี พ.ศ. 2533 และใน
เอกสาร IALABATT 2 และ 3  
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 ความจุของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการ ให้กับประภาคารมาตรฐานอยู่ในย่านราว 10 
ถึง 30 กิโลวัตต์ เครื่องขนาดดังกล่าวนี  ใช้น  ามันเชื อเพลิงดีเซลประมาณ 0.4 ลิตรต่อ กิโลวัตต์ – ชั่วโมง 
อย่างไรก็ตาม เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กในย่าน 2 ถึง 5 กิโลวัตต์ที่ปัจจุบันมีจ าหน่ายในท้องตลาด เมื่อใช้
ร่วมกับแบตเตอรี่และระบบควบคุมการประจุไฟฟ้า สามารถน ามาใช้ได้กับโหลดที่ผันแปรไปตามต้องการ    
 การน าเอาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดีเซลมาใช้กับประภาคารมีการลดลงเนื่องด้วยเหตุผลคือ : 

x ประภาคารอัตโนมัติ (ไม่ต้องใช้คนเฝ้า) และเนื่องจาก 

x เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้สร้างกระโจมและตะเกียง ท าให้สามารถ มีระยะก าหนดในการเห็นแสงไฟ 
(Nominal Range) ได ้18 ถึง 20 ไมล์ทะเล ด้วยการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลงังานที่น ากลับมาใช้ซ  าได ้

 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าน  ามันเบา   
 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าน  ามันเบา (Petrol Engine Generator) อาทิ เบนซิน เป็นแหล่งพลังงานที่มี
ประโยชน์ส าหรับงานซ่อมบ ารุง แต่ไม่น ามาใช้ในลักษณะการติดตั งถาวร เนื่องจาก : 

x มีปัญหาด้านความปลอดภัย ทั งด้านการเก็บเชื อเพลิงและการเคลื่อนย้าย 

x ความยุ่งยากในการซ่อมบ ารุงของระบบที่จุดระเบิดด้วยหัวเทียน 

x เครื่องยนต์น  ามันเบาโดยทั่วไปมีความทนทานน้อยกว่าเครื่องยนต์ดีเซล 
 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าความร้อน 
 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าความร้อน (Thermo – Electric Generator) เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า คงรูป 
(Solid – State)  ที่ใช้ความร้อนจากแหล่งพลังงานซึ่งมักเป็นหัวเผาก๊าซโพรเพน ให้ความร้อนโดยตรงกับก้าน
รับความร้อน อาทิ แผ่นประกบของโลหะต่างชนิดกัน ( Thermocouple) เรียงเป็นแถว เนื่องจากแต่ละก้านฯ 
ให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าออกมาเพียง 0.5 โวลต์ จึงต้องใช้วิธีการต่อกันแบบอนุกรมเพ่ือให้ได้แรงเคลื่อนตามต้องการ 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าชนิดนี ให้ประสิทธิภาพความร้อนต่ า (ประมาณ 5%) และมีการน ามาใช้งานน้อย 
 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเสตอลิง 
 เครื่องยนต์เสตอลิง (Sterling Engine) เป็นเครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายนอก สามารถใช้ได้กับเชื อเพลิง 
ทั งก๊าซและดีเซล มีจ าหน่ายในลักษณะเป็นชุดซึ่งน ามาใช้งานกับประภาคารได้ เครื่องก าเนิดไฟฟ้านี โดยทั่วไป
ให้ผลผลิตออกมาเป็นก าลังไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ และความร้อน 5 กิโลวัตต์ ในส่วนของพลังงานความร้อนนับเป็น
ผลพลอยได้ ซึ่งน ามาใช้ประโยชน์ในการรักษาอุณหภูมิประภาคารให้คงท่ี 
 

เซลล์เชื อเพลิง 
 เซลล์เชื อเพลิง (Fuel Cell) เป็นอุปกรณ์คงรูป (Solid State) ที่ใช้กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเพ่ือรวม
ออกซิเจนเข้ากับเชื อเพลิงและผลิตกระแสไฟฟ้าออกมา เชื อเพลิงที่นิยมใช้คือไฮโดรเจน หรือสารที่อุดมด้วย
ไฮโดรเจนเมธานอล (Methanol) เซลล์เชื อเพลิงในทางอุดมคติ เปรียบเสมือนแบตเตอรี่ที่จ่ายไฟฟ้าให้กับ
อุปกรณ์ท่ีมีโหลดคงที่  
 เซลล์เชื อเพลิงทางพาณิชย์ยังคงอยู่ในขั นการพัฒนาเทคโนโลยี และยังถือว่าเป็นแหล่งพลังงานราคา
แพง35 การประยุกต์ใช้กับเครื่องหมายทางเรือนั น ในปัจจุบันมีการใช้ในขอบเขตจ ากัด เฉพาะกรณีที่การใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ เนื่องจากปัญหาด้านฉนวนและการเกาะของน  าแข็ง 
 
35 อ้างถึงเอกสาร IALABATT 3 เร่ือง “เซลล์เชื อเพลิงส าหรับเครื่องหมายทางเรือ”   
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 เซลล์เชื อเพลิงเป็นตัวเลือกในการผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม เนื่องจากเมธานอลเป็น
แหล่งผลิตพลังงานที่ยั่งยืน ทั งยังให้ผลพลอยได้นอกเหนือจากพลังงานไฟฟ้า ในรูปของความร้อนและน  า ทั งนี มี
ความสนใจในการน าเอาเซลล์เชื อเพลิงมาใช้กับระบบพลังงานลูกผสม โดยใช้ร่วมกับการผลิตพลังงานจากลม
และแสงอาทิตย์ อย่างไรก็ตามระบบนี ยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนา 
 
7.4 การรับโหลดไฟฟ้า และการป้องกันฟ้าผ่า 
 
7.4.1 การรับโหลดไฟฟ้า 
 IALA ได้เตรียมวิธีการมาตรฐานส าหรับใช้ในการค านวณ และก าหนดการรับโหลดไฟฟ้าของ
เครื่องหมายทางเรือ 
 ซึ่งครอบคลุมการใช้โหลดส าหรับ : 

x ไฟ (Lights) 

x กระโจมตอบเรดาร์ (Racons) 

x AIS AtoN 

x สัญญาณเสียงใช้ไฟฟ้า 
x เครื่องตรวจจับหมอก 

x ระบบเฝ้าตรวจและตรวจวัดจากระยะไกล 

x เครื่องควบคุมการประจุไฟฟ้า 
x อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณ 

 
  
 
 
 
 
7.4.2 การป้องกันฟ้าผ่า 
 เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ออกแบบเครื่องหมายทางเรือ IALA ได้จัดท าค าแนะน าอธิบายกรรมวิธีที่
น ามาใช้ปฏิบัติในการ ออกแบบ ติดตั ง การตรวจสอบ และการทดสอบ ระบบป้องกันฟ้าผ่า โดยสารสนเทศ
ครอบคลุมทั งหมด ของระบบการป้องกันฟ้าผ่าเครื่องหมายทางเรือ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง อุปกรณ ์และระบบ 
 
 
 
 
 
7.5 แหล่งพลังงานที่ไม่ใช่ไฟฟ้า 
 มีแหล่งพลังงานหลายชนิดที่ไม่ใช่ไฟฟ้าซึ่งน ามาใช้กับเครื่องหมายทางเรือ หลัก ๆ ที่นิยมใช้กัน คือ 
ก๊าซอเซทิลีน (Acetylene) และโพรเพน (Propane) 

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ค าแนะน าที่ 1011 เรื่อง วิธีการมาตรฐานส าหรับการค านวณและก าหนดโหลดของเครื่องหมาย  

ทางเรือ 

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ค าแนะน าที่ 1012 เรื่อง การป้องกันความเสียหายของกระโจมไฟและเครื่องหมายทางเรือจากฟ้าผ่า 
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อเซทิลีน 
 อะเซทิลีน (Acetylene) มีสัญลักษณ์เคมี C2H2 ใช้ติดไฟให้กับทุ่น และเครื่องหมายทางเรือที่ท างาน
โดยอัตโนมัติมาเป็นเวลานานหลายปี อเซทิลีนอาจระเบิดได้หากถูกบีบอัดโดยตรง แต่เก็บไว้ในภาชนะบรรจุ
ด้วยความดันต่ าได้อย่างปลอดภัยเมื่อท าละลายกับอะซิโตน (Acetone) และเก็บในท่อบรรจุที่ออกแบบเป็น
พิเศษ การผลิตอะเซทิลีนที่ได้มาตรฐานทั งท่อเก็บและกระบวนการผลิต โดยปกติแล้วก ากับดูแลโดยรัฐบาล  
 อะเซทิลีนเป็นแหล่งพลังงานที่สะดวกและเชื่อถือได้ส าหรับน ามาใช้กับเครื่องหมายทางเรือ อย่างไรก็
ตามในการใช้งานต้องมีความระมัดระวังตามสมควร ดังนี  : 

x เคลื่อนย้ายท่อก๊าซด้วยความระมัดระวัง 
x การผสมกับอากาศมีโอกาสเกิดการระเบิด (ระหว่าง 2 และ 82% ของอะเซทิลีน) 
x ก๊าซต้องมีความบริสุทธิ์ 
x อย่าให้เกิดการรั่วตามข้อต่อและท่อทาง 

 
โพรเพน 
 โพรเพน (Propane) มีสัญลักษณ์ทางเคมี C3H8 ได้น ามาใช้เป็นเชื อเพลิงทางเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้กับทุ่น โดยโพรเพนจะถูกใช้ไปในการเผาไหม้ที่ไส้ตะเกียงและให้แสงสีขาว ก๊าซชนิดนี มีข้อได้เปรียบ
เหนืออเซทลิีนหลายประการ คือ : 

x เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นน  ามัน 

x มีจ านวนมากและราคาต่ า 
x โพรเพนเป็นของเหลวที่ความดัน 6 บรรยากาศ ณ 17 องศาเซลเซียส สามารถขนย้ายด้วยน  าหนักเบา 

และท่อบรรจุมีราคาไม่แพง 
x โพรเพนยังคงรักษาความดันในทางบวกลงไปจนถึงอุณหภูมิ – 40 องศาเซลเซียส และไม่เกิดการ

แข็งตัวภายใต้สภาวะที่เผชิญในทะเล 

x เก็บก๊าซได้หลายวิธี  อาทิ ติดตั งท่อเก็บก๊าซลงในทุ่น หรือบรรจุก๊าซโดยตรงลงในตัวทุ่น หรือใน
ภาชนะทนแรงดัน 

x เมื่อเปรียบเทียบการบรรจุ ท่อเก็บโพรเพน 20 กิโลกรัม มีน  าหนักรวม 48 กิโลกรัม และท่อเก็บ
อเซทิลีน 7,000 ลิตร มีน  าหนักรวม 105 กิโลกรัม 

x ยิ่งไปกว่านั น ท่อเก็บก๊าซโพรเพนมีราคาเพียงราวหนึ่งในสามของท่อเก็บก๊าซอเซทิลีน 

x โดยเฉพาะอย่างยิ่งโพรเพนนับเป็นก๊าซที่ปลอดภัย มีโอกาสเป็นไปได้เพียง 6% เท่านั นที่โพรเพนซึ่งผสม
กับอากาศจะเกิดการระเบิด เมื่อเทียบกับอเซทิลีนที่สูงถึง 80% 

x เผาไหม้สะอาดหมดจด ปราศจากเขม่าท่ีมักเกิดขึ นกับก๊าซอเซทิลีน ซึ่งมีการปรับแต่งตะเกียงไม่ดีพอ 
 
  

  
   

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ‘บันทึกทางปฏิบัติ’ ส าหรับการใช้ก๊าซอย่างปลอดภัย, ตุลาคม พ.ศ.2526 

อ้างถึง : 
- การประยุกต์ใช้มาตรฐานแห่งชาติ เพ่ือการใช้ก๊าซอย่างปลอดภัย 



คู่มือเครื่องหมายทางเรือ                                                                                   การจัดหา การออกแบบ และการจัดการ  หนา้ 177 
 

  
 
 
 
 
 
 

8 การจัดหา การออกแบบ และการจดัการ 
PROVISION, DESIGN AND MANAGEMENT 
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8.1 เกณฑ์สากล 
 อนุสัญญาสากลว่าด้วยความปลอดภัยของชีวิตในทะเล พ.ศ.2517 (International Convention for 
the Safety of Life at Sea, 1974 : SOLAS) และที่แก้ไข นับเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุด
ฉบับหนึ่ง มีก าเนิดจากการประชุมที่ลอนดอนเมื่อ พ.ศ.2457 ที่ได้หารือกันเรื่องความปลอดภัยในทะเล หลัง
การจมของเรือ Titanic ของบริษัทเดินเรือ White Star Liner ในปี พ.ศ.2455 นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการ
จัดท าอนุสัญญา SOLAS ออกมาสี่ฉบับ โดยปี พ.ศ.2517 เป็นฉบับล่าสุด และมีผลบังคับใช้ปี พ.ศ.2523  
 การบริหารอนุสัญญา SOLAS ด าเนินการโดยองค์การสหประชาชาติ ผ่านทาง องค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) อนุสัญญา พ.ศ.2517 และที่ แก้ ไข  
แบ่งออกเป็นสิบสองบท ซึ่งประกอบไปด้วยกฎต่าง ๆ มีเนื้อหาสังเขป36 แสดงในตารางที่ 25 

บทที่ เนื้อหา 
บทที่ 1 (Chapter I) บทบัญญัตโิดยทั่วไป (General Provision) 

บทที่ 2 – 1  
(Chapter II – 1) 

การก่อสร้าง – การแบ่งเป็นสัดส่วน และการทรงตัว การตดิตั้งเครื่องกล และการเดินสายไฟฟ้า 
(Construction – Subdivision and Stability, Machinery and Electrical Installation) 

บทที่ 2 – 2 
(Chapter II – 2) 

การต่อเรือ – การป้องกันเพลิงไหม้ การตรวจจับเพลิง และเครื่องดบัเพลิง 
(Construction – Fire Protection, Fire Detection and Fire Extinction)   

บทที่ 3 (Chapter III) อุปกรณ์ช่วยชีวิต และการจดัเตรียมไว้ใช้ (Life – Saving Appliances and Arrangement) 
บทที่ 4 (Chapter IV) การสื่อสารทางวิทยุ (Radiocommunications) 
บทที่ 5 (Chapter V) ความปลอดภัยในการเดินเรือ (Safety of Navigation) 
บทที่ 6 (Chapter VI) การบรรทุกสินค้า (Carriage of Cargoes) 
บทที่ 7 (Chapter VII) การบรรทุกสินค้าอันตราย (Carriage of Dangerous Goods)  
บทที่ 8 (Chapter VIII) เรือพลังงานปรมาณู (Nuclear Ships) 

บทที่ 9  
(Chapter IX) 

การบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของการปฏิบตัิงานเรือ 
(Management for the Safe of Operation of Ship) 

บทที่ 10 
(Chapter X) 

มาตรการความปลอดภัยส าหรับยานความเร็วสูง 
(Safety Measures for High – Speed Craft) 

บทที่ 11 – 1 
(Chapter XI – 1) 

มาตรการพิเศษเพื่อเพิม่พูนความปลอดภัยในทะเล 
(Special Measures to Enhance Maritime Safety) 

บทที่ 11 – 2 
(Chapter XI – 2)  

มาตรการพิเศษเพื่อเพิม่พูนความมัน่คงในทะเล 
(Special Measures to Enhance Maritime Security) 

บทที่ 12 
(Chapter XII) 

มาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมส าหรับเรือบรรทุกสินค้าเทกอง 
(Additional Safety Measures for Bulk Carriers) 

ผนวก (Appendix) ใบรับรองต่าง ๆ (Certificates) 

ตารางที่ 25 – เนื้อหาในอนุสัญญา SOLAS 
 
SOLAS บทที่ 5  
 SOLAS บทที่ 5 และโดยเฉพาะ ข้อบังคับที่ 1237  และ 13 ก าหนดข้อผูกพันให้รัฐบาลที่เข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาฯ ต้องจัดให้มีสิ่งเหล่านี้ คือ บริการจราจรทางน้ า (Vessel Traffic Service : VTS) เครื่องหมายทางเรือ 
และสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงข้อบังคับเหล่านี้ได้ก าหนดบทบาทต่าง ๆ ของชาติสมาชิก IALA  
 
36 อ้างจาก SOLAS Consolidated edition พ.ศ.2547 
37 ประเด็น VTS ให้ดูในบทที่ 5 ของ NAVGUIDE และคู่มือ IALA VTS 
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 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2543 ในการประชุมครั้งที่ 73 ของกรรมาธิการความปลอดภัยในการเดินเรือ 
(Maritime Safety Committee : MSC) ไดใ้ห้การยอมรับ SOLAS บทที่ 5 เรื่องความปลอดภัยในการเดินเรือ 
ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด และให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2545 
 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2548 IMO ได้รับเอาข้อมติ (Resolution) ที่  A.973 (24) และ A.974 (24) ให้
กรอบปฏิบัติโดยสังเขปแก่ รัฐสมาชิก IMO ที่อาสาสมัครในการตรวจสอบ SOLAS ในทุกแง่มุม ซึ่งรวมถึง
บทบัญญัติข้อที่ 12 และ 13 ของบทท่ี 5  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อผูกพันตามบทบัญญัติข้อที่ 13 รัฐภาคีต้องท าการประเมินในเรื่อง : 

x จ าเป็นหรือไม่ที่ต้องน าเอาเครื่องหมายทางเรือบางแบบเฉพาะหนึ่ง ๆ มาใช้ 
x แบบ จ านวน และสถานที่ตั้งเครื่องหมายทางเรือ 

x การให้บริการสารสนเทศอะไรที่จ าเป็น และให้มีความเพียงพอในการแจ้งนักเดินเรือทราบ 
 
8.2 ระดับการให้บริการ 
 ระดับการให้บริการ (Level of Service : LOS) คือพันธกรณีของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ที่ต้อง
ให้บริการต่อชาวเรือผู้เดินเรือหรือปฏิบัติการในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ และรวมถึงคู่สัญญา และ/หรือ ภาครัฐส่วนอื่น ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา งบประมาณ การพัสดุ ให้กับการบริการที่เกี่ยวข้อง  
 ระดับการให้บริการสามารถท าในรูปถ้อยแถลงที่ชัดเจน แจ่มแจ้ง ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และให้
เป็นที่แพร่หลายไปยังทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง   
 
8.2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 การจัดท าระดับการให้บริการ เป็นการสนธิแผนงานที่มีประสิทธิภาพและการส่งมอบเข้าด้วยกัน ช่วย
ให้ผู้ใช้มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงบริการที่คาดหมายว่าจะได้รับ ระดับการให้บริการยังช่วยเสริมให้เกิดความ
มั่นใจว่า การให้บริการจะถูกส่งมอบให้ในระดับชาติ ด้วยความคงเส้นคงวา อย่างบูรณาการ คาดหมายได้ 
พอประมาณ และตรงไปตรงมา   
 

SOLAS บทที่ 5 บทบัญญัติข้อที่ 13 – การจัดให้ม ีและการปฏิบัติการของเครื่องหมายทางเรือ ระบุว่า : 
1. เมื่อพิจารณาว่ามีความจ าเป็น และเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ แต่ละรัฐภาคี ไม่ว่าเป็นการด าเนิน

โดยล าพัง หรือด้วยความร่วมมือกับรัฐภาคีอ่ืน ๆ ต้องจัดให้มีเครื่องหมายทางเรือ โดยการ
พิจารณาปริมาณของการจราจร และระดับของความเสี่ยงที่มีอยู่ 

2. เพ่ือให้เครื่องหมายทางเรือมีความเป็นเอกภาพมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ รัฐภาคี เมื่อจะมีการ
จัดสร้างเครื่องหมายทางเรือขึ้น ให้เอาข้อเสนอแนะและค าแนะน าสากล (เอกสารอ้างอิงของ 
IALA) มาใช้เป็นข้อพิจารณา 

3. รัฐภาคีต้องจัดท าสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางเรือ เพ่ือให้เป็นที่แพร่หลายไปยัง
ผู้เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของระบบหาต าบลที่ที่ใช้คลื่นวิทยุ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
สมรรถนะของเครื่องรับที่ติดตั้งบนเรือ ควรหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่ถ้าจ าเป็นต้อง
ด าเนินการแล้ว ควรให้ผลกระทบเกิดขึ้นเพียงหลังจากท่ีมีการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าด้วยเวลา
พอสมควรแล้ว 
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8.2.2 องค์ประกอบ 
 ถ้อยแถลงของระดับการให้บริการ อย่างน้อยท่ีสุด ควรมีองค์ประกอบดังนี้ : 
 
แบบ 
 ควรอธิบายว่าหน่วยงานผู้รับผิดชอบมีการจัดให้มีสิ่งใดบ้าง โดยเป็นการพรรณนาชนิดของบริการที่จัด
ให้มีข้ึน อาทิ เครื่องหมายทางเรือทัศนะ ระบบเดินเรือด้วยวิทยุ หรือ การบริการจราจรทางน้ า (VTS)  
 
ขอบเขต 
 ควรอธิบายว่าที่ใดและเหตุใด จึงมีการให้บริการจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ส่วนใหญ่มีพันธกรณีต้องด าเนินการตาม อนุสัญญาสากลว่าด้วยความปลอดภัยในทะเล พ.ศ.2517 และที่แก้ไข 
(SOLAS) ตามบทที่ 5 บทบัญญัติข้อที่ 13 ซึ่งกล่าวว่า “เมื่อพิจารณาว่ามีความจ าเป็น และเป็นไปได้จริงในทาง
ปฏิบัติ แต่ละรัฐภาคี ไม่ว่าเป็นการด าเนินโดยล าพัง หรือด้วยความร่วมมือกับรัฐภาคีอ่ืน ๆ ต้องจัดให้มี
เครื่องหมายทางเรือ โดยพิจารณาจากปริมาณของการจราจร และระดับของความเสี่ยงที่มีอยู่” ทั้งนี้ขอบเขต
การให้บริการ อาจผันแปรไปกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ โดยขึ้นอยู่กับ พ้ืนที่จ าเพาะ ประเภทของผู้ใช้ หรือ
พันธกรณีท่ีพอเหมาะกับชาตินั้น ๆ 
 
คุณภาพ 
 ระดับของการให้บริการเป็นสิ่งที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องแจ้งให้ทราบ กล่าวคือเป็นการก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าซึ่งผู้ ใช้บริการคาดหมายว่าจะได้รับ ซึ่ งรู้กันในอีกอย่างหนึ่ งว่า มาตรฐานการปฏิบัติ 
(Performance Standard) ซึ่งน ามาใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบกับสิ่งที่ปฏิบัติได้จริง โดยอาจแสดงในลักษณะ
ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น ร้อยละของความพร้อมในการให้บริการ หรือเวลาในการตอบสนองต่อการขอรับ
บริการ  
  
8.2.3 ชั้นของการให้บริการ 

เครื่องหมายทางเรือที่มีใช้อยู่ขณะนี้และความแม่นย า (Accuracy) ในการหาต าบลที่แน่นอนที่ได้รับ
จากระบบแต่ละชนิดสรุปไว้ในตารางที่ 26 โดยมีสมมุติฐานว่า ความแม่นย าของแบริงทั้งจากเรดาร์และทัศนะ
เท่ากับ 0º.5 และแบริงวิทยุเท่ากับ 2º 

ระยะห่างจากฝ่ัง 
(ไมล์ทะเล) 

ความแม่นย าท่ีได้รับจากวิธกีารหาที่เรือ 
› 500 เมตร 100 – 500 เมตร ‹ 100 เมตร 

ไม่จ ากดั ดาราศาสตร ์  GNSS 
800 - 150 ดาราศาสตร ์  GNSS 
150 – 30 ดาราศาสตร ์และกระโจมวิทย ุ  GNSS 

และระบบที่ให้ความแม่นย าสูง 
30 – 6 ดาราศาสตร์ กระโจมวิทยุ แบริงทศันะ 

และแบริงวิทย ุ
แบริงเรดาร ์ GNSS 

และระบบที่ให้ความแม่นย าสูง 

6 หรือน้อยกว่า  กระโจมวิทยุ แบริงทัศนะ 
และแบริงเรดาร ์

GNSS 
และระบบที่ให้ความแม่นย าสูง 

    
ตารางที่ 26 –ตัวบ่งชี้ความแม่นย าของระบบเครื่องหมายทางเรือ  



คู่มือเครื่องหมายทางเรือ                                                                                   การจัดหา การออกแบบ และการจัดการ  หนา้ 181 
 

 AtoN แบบต่าง ๆ มีทั้งข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกัน ทั้งมุมมองของผู้ใช้และผู้ให้บริการ ดังแสดงให้เห็น
ในตารางที่ 27 

ระบบ ผู้ใช้ ผู้ให้บริการ 
ข้อดี ข้อด้อย ข้อดี ข้อด้อย 

ทัศนะ 
(Visual) 

สามารถใช้หาต าบลที ่
 

ให้สารสนเทศในทันที 
 

ใช้ได้โดยไมต่้องมีแผนท่ี 
ถ้าผู้ใช้มีความช านาญ
พื้นที ่

ระยะใช้การขึ้นอยู่กับ
ที่ตั้ง ความสูง สี และ
ฉากหลัง 

 
มีข้อจ ากัดจาก 
ทัศนวิสัย 

 
ต าบลที่ของ
เครื่องหมายทางเรือ
ลอยน้ ามักไม่แม่นย า 

ใช้เตือนที่อันตราย 
ควบคุมการจราจร 
ให้การแนะน า ฯลฯ 
 
มีความอ่อนตัวใน
การจัดหาทดแทน 
 
การซิอมบ ารุงท าได้
ง่าย ไม่ยุ่งยาก 

ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมบ ารุงสูง 
 
การวางแผนซ่อม
บ ารุงขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ 
 
ต้องมีระบบการส่ง
ก าลังบ ารุง 
 
การฝึกผู้ท าหน้าที่
ซ่อมบ ารุง 

เรดาร ์
(Radar) 

มีความเป็นไปได้ในการ
พิสูจน์ทราบ Racon ใน
สภาวะทัศนวสิัยจ ากดั 

 
พิสูจน์ทราบ Racon ได้
แม้อยู่ชายฝั่งต่ า 

 
ใช้เพียงเครื่องหมายทาง
เรืออันเดียว 

 
ติดตั้งใช้งานได้รวดเร็ว 

ต้องติดตั้งอุปกรณ์บน
เรือ 

 
Racon อาจมีสัญญาณ
รบกวน ถ้าไมไ่ด้รับ
การติดตั้งอย่าง
เหมาะสม หรือ
เครื่องหมายติดตั้งด้วย
แผ่นสะท้อนเรดาร์ ซึ่ง
ยากต่อการพิสจูน์
ทราบ 

น ามาใช้แทน
เครื่องหมายทางเรือ
ทัศนะได ้
 
ใช้เตือนที่อันตราย 
(ท่ีอันตรายพบใหม่) 

จ าเป็นต้องใช้แผ่น
สะท้อนเรดาร ์
 
เรือบางล ามไิด้
ติดตั้งเรดาร ์
 
ค่าลงทุนในการ
ติดตั้ง Racon สูง 
 
การฝึกผู้ท าหน้าที่
ซ่อมบ ารุง Racon  

วิทยุเดินเรือ 
(Radionavigation) 

ครอบคลมุอาณาบริเวณ
กว้าง 

 
ใช้ได้ในทุกสภาพอากาศ 

 
ใช้เดินเรือได้โดย
อัตโนมัต ิ

 
มีความเที่ยงตรงพอควร 

ต้องมีอุปกรณ์
เครื่องรับบนเรือ 

ลดค่าซ่อมบ ารุงลง 
 
เฝ้าตรวจโดย
อัตโนมัต ิ
 
ช่วยลดจ านวน
เครื่องหมายทางเรือ
ทัศนะลง 

อาจมิได้อยูภ่ายใต้
ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน 
ซึ่งก ากับดูแล
เครื่องหมายทางเรือ 
 
ต้องมีการเฝ้าตรวจ 
 
การฝึกผู้ท าหน้าที่
ปรนนิบัติบ ารุง 
 
การลงทุนสูง 

 
ตารางที่ 27 – เปรียบเทียบเครื่องหมายทางเรือแบบต่าง ๆ 
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8.3 การจัดการความเสี่ยง 
 การเกี่ยวข้องกับ “ความเสี่ยง” เป็นสัจธรรมหนึ่งที่คู่กับการมีอยู่ของมนุษย์ การจัดสร้างประภาคารใน
ยุคแรก แสดงให้เห็นวิถีทางที่เป็นรูปธรรม ในการบ่งชี้ให้เห็นถึงปัญหาบางประการที่เกิดขึ้น เมื่อมนุษย์ตัดสินใจ
ออกเสี่ยงโชคในทะเล และนับแต่นัน้มาได้น าไปสู่การค้า และการขนส่งผู้คนจ านวนมากโดยทางเรือไปทั่วโลก  
 นิยามดั้งเดิมของ ความเสี่ยง (Risk : R) คือ ความน่าจะเป็น (Probability : P) ของเหตุไม่พึงประสงค์
ที่เกิดข้ึน คูณกับผลกระทบที่เกิดขึ้นอันเป็น ผลสืบเนื่อง (Consequence : C) จากเหตุการณ์นั้น 
 

R = P * C 
 

 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หมายรวมถึง การเสียโอกาส การสูญหายหรือบาดเจ็บของผู้คน การสูญเสีย
ทรัพย์สิน หรือสภาพแวดล้อม 
 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นค าที่น ามาประยุกต์ใช้กับโครงสร้าง (ที่มีตรรกะและเป็น
ระบบ) ของกระบวนการ ดังแสดงให้เห็นถัดไปนี้ 
 
 ผลลัพธ์จากการบ่งชี้อันตรายที่น ามาใช้ประโยชน์ ด้วยการด าเนินการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   
ทั้งการประเมินความเสี่ยงและก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง  ตามข้อเท็จจริงแล้วเป็นผลลัพธ์ที่ได้ออกมา
จากกระบวนการจัดการความเสี่ยง ซึ่งประยุกต์ใช้วิทยาการว่าด้วยปัจจัยมนุษย์เข้าไป แนวคิดว่าด้วยปัจจัย
มนุษย์ และการอ้างอิงถึงแบบจ าลองต่าง ๆ ได้เขียนไว้ในค าแนะน าที่ 1018 ของ IALA เรื่อง การจัดการความ
เสี่ยง ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ ผู้บริหาร องค์กร และบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินความเสี่ยง 
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม ทันเหตุการณ์ และเป็นความรู้เชิงลึก ที่น ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับ วิทยาการด้าน
ปัจจัยมนุษย์ (Human Factors Discipline)  
 ด้วยความก้าวหน้าของการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ชาวเรือได้รับสารสนเทศตามเวลาจริงเพ่ิมเข้า
มาเพ่ือช่วยเหลือในการเดินเรือ เกิดผลกระทบทางบวกที่มีต่อการควบคุมเรือและการเดินเรือ ที่ต้องน ามาสนธิ
เข้ากับกระบวนการประเมินความเสี่ยงแบบปกติ ส าหรับทางเลือกในการควบคุมความเสี่ยง ด้วยการการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องของเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมโยงกันระหว่าง มนุษย์ – เครื่องจักร อาจมีความเป็นไป
ได้ที่จะเกิดทางเลือกใหม่ ๆ  อย่างไรก็ตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงทางกายภาพของ AtoN จะยังด ารง
ความส าคัญ ที่ผู้ใช้ไม่ว่ากลุ่มใดจ าเป็นต้องค านึงไว้เสมอ 
 วิธีการท างานการจัดการความเสี่ยงมีความสมดุลกันพอดี กับทั้งการระบุรายละเอียดความเสี่ยง หรือ
การระบุอย่างกว้าง ๆ ทั้งยังสามารถเสนอความเสี่ยงจากแง่มุมต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน 
 
  
 

 

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ค าแนะน าท่ี 1004 เรื่อง ระดับการให้บริการ 
- ค าแนะน าท่ี 1079 เรื่อง การสถาปนาหน่วยงานรับผิดชอบให้ค าปรึกษาเรื่องเครื่องหมายทางเรือ  

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ค าแนะน าที่ 1008 เรื่อง การจัดการความเสี่ยง 
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 ตัวอย่างเช่น ถ้าประเด็นคือ การติดระบบอัตโนมัติและถอนก าลังพลประภาคารออก มีแนวโน้มที่จะ
เกิดความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ในส่วนของ : 

x ผู้ให้บริการ (หน่วยงานรับผิดชอบเครื่องหมายทางเรือ เจ้าหน้าที่ประภาคาร) 
x ผู้รับบริการ (ชาวเรือ) 
x กลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ (นักการเมือง ชุมชนท้องถิ่น กลุ่มอนุรักษ์) 

 
8.3.1 เครื่องมือจัดการความเสี่ยงของ IALA 
 IALA มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงเครื่องมือจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถ : 

x ประเมินความเสี่ยงในท่าเรือ หรือทางน้ า น ามาเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่พิจารณาโดย
หน่วยงานทางการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้การยอมรับ องค์ประกอบซึ่งสามารถน ามาร่วมพิจารณา 
อาทิ สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพเรือ สภาวะการจราจร สภาวะการเดินเรือ สภาวะของเส้นทางน้ า 
ผลสืบเนื่องที่เฉพาะหน้า และความต่อเนื่องของผลสืบเนื่อง  

x ระบุทางเลือกท่ีเหมาะสมในการควบคุมความเสี่ยง เพ่ือลดความเสี่ยงให้ถึงระดับที่พิจารณาว่ายอมรับ
ได้ ทางเลือกในการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ อาทิ ปรับปรุงด้านการประสานงาน การวางแผน การฝึก 
กฎ และขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ อาทิ การบังคับใช้กฎหมาย การเดินเรือ ส ารสนเทศด้าน
อุตุนิยมวิทยา และอุทกศาสตร์ การสื่อสารทางวิทยุ การจัดการที่ฉับพลันในเรื่องความเปลี่ยนแปลง
ของการจราจร และเส้นทางน้ า และ 

x หาผลกระทบเชิงปริมาณในระดับความเสี่ยง ของท่าเรือหรือเส้นทางน้ าที่มีอยู่ ซึ่งอาจเป็นผลลัพธ์จาก
การเปลี่ยนแปลง หรือการปรับลดทางเลือกในการควบคุมความเสี่ยงลง 

 
 เครื่องมือจัดการความเสี่ยง สามารถน ามาใช้ด้วยเช่นกันในการประเมินระดับความเสี่ยง ของท่าเรือ
และเส้นทางน้ าที่มีอยู่ รวมทั้งการหาระดับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ ส าหรับท่าเรือหรือเส้นทางน้ าที่จะเกิดขึ้นใหม่ 
หรือกรณีที่ก าลังมีการวางแผนเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญ ต่อท่าเรือหรือเส้นทางน้ าที่มีอยู่เดิม เครื่องมือต่าง ๆ 
เหล่านี้มีพ้ืนฐานอยู่บนการใช้สองแบบจ าลอง คือ :  

x เครื่องมือประเมินความปลอดภัยท่าเรือและเส้นทางน้ า (Port And Waterway Safety Assessment 
tool : PAWSA) ซึ่งใช้ประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk) 

x โป รแ ก รม ป ระ เมิ น ค ว าม เสี่ ย ง เส้ น ท า งน้ า ข อ ง  IALA (IAIA Waterway Risk Assessment 
Programme : IWRAP Mk II) ซึ่งใช้ประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk) ทั้งสอง
แบบจ าลองนี้ อาจน ามาใช้ได้ทั้งเป็นเอกเทศ ใช้สืบเนื่องกัน หรือใช้แบบคู่ขนานกัน38 

 

 การประยุกต์ ใช้  เครื่องมือจัดการความเสี่ยงของ IALA (IALA Risk Management Tool) ควร
ด าเนินการโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ โดยการประสานกับฝ่ายเลขานุการของ IALA เพ่ือลงทะเบียนผู้ใช้ ซึ่งจะ
ท าการแจกจ่ายรุ่นล่าสุดของ PAWSA และ IWRAP ให้หน่วยงานนั้น ๆ น าไปใช้งานโดยไม่คิดมูลค่า 
 สารสนเทศทั้งหมดที่จ าเป็นในการเตรียมการเพ่ือใช้ PASWA นั้นมีพร้อมให้แล้วในตัวโปรแกรม 
อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการค าแนะน า  ฝ่ายเลขานุการของ IALA ด าเนินการให้โดยการประสานงานกับหน่วย
ยามฝั่งสหรัฐฯ (United States Coast Guard : USCG) 
 
38 เมื่อพร้อมเผยแพร่ แบบจ าลองความเสี่ยงนี้อยู่ในรายการเอกสารของ IALA ซ่ึงสืบค้นได้ที่ www.iala-aism.org.  
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 สารสนเทศเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือ IWARP มีการถ่ายทอดผ่านทางการสัมมนาและฝึก IALA 
IWRAP ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์เพ่ือการนี้โดยเฉพาะ คือ IWRAP WIKI (เข้าโดยผ่านทางเว็บไซต์ของ IALA) ในกรณี
ต้องการค าแนะน าหรือความช่วยเหลือเพ่ิมเติม ทางฝ่ายเลขานุการของ IALA สามารถประสานให้เพ่ือขอความ
ช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในการใช้ IWRAP เพ่ือจัดการความเสี่ยง 
 ในการนี้ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จัดส่งส าเนาผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง ที่จัดท าขึ้น
โดยใช้เครื่องมือจัดการความเสี่ยงของ IALA (IALA Risk Management Tool) ให้แก่ฝ่ายเลขานุการของ IALA 
 
8.3.2 กระบวนการตัดสินใจในการประเมินความเสี่ยง 
 กระบวนการจัดการความเสี่ยง ได้อธิบายไว้ในค าแนะน าของ IALA ที่ 1018 ซึ่งประกอบไปด้วยห้า
ขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการ หรือแนวทางการวิเคราะห์ระบบ คือ : 

x ระบุอันตราย (Identify Hazards) 

x ประเมินความเสี่ยง (Assess Risks) 

x ทางเลือกเฉพาะในการควบคุมความเสี่ยง (Specify Risk Control Options) 

x การตัดสินใจ (Make a Decision) 

x การปฏิบัติ (Take Action) 
 
 ไดอะแกรมในรูปที่ 36 เป็นการให้ค าแนะน าอย่างเป็นขั้นตอน ในการใช้ การประเมินความเสี่ยงของ 
IALA (IAIA Risk Assessment) และ กระบวนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Process) 
 
 อันตราย (Hazard) – เหตุไม่พึงประสงค์ หรือสิ่งอุบัติ ซึ่งมีศักยภาพในการเป็นต้นก าเนิดภยันตราย 
หรือสถานการณ์ที่มีศักยภาพในการเป็นต้นเหตุภยันตราย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในแง่ การท าให้ผู้คนบาดเจ็บ   
การท าลายสุขภาพ ทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม และสิ่งอ่ืนใดที่มีคุณค่า หรือการผสมผสานกันของสิ่งข้างต้น 
 ความเสี่ยง (Risk) – โอกาสเกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสีย นิยามว่า คือ การตรวจวัดความน่าจะเป็นและ
ความรุนแรง ของผลกระทบที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน หรือสภาพแวดล้อม หรือสิ่งที่มีคุณค่าอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 36 – การประเมินความเสี่ยง และกระบวนการจัดการความเสี่ยง 

1.ระบุอันตราย 

2. ประเมินความเสี่ยง 

3. ทางเลือกเฉพาะในการ 
    ควบคุมความเสี่ยง 

4.การตัดสินใจ 

5. การปฏิบัต ิ
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 ส่วนกลางของรูปที่ 36 แสดงให้เห็นห้าขั้นตอนของกระบวนการจัดการความเสี่ยง นอกเหนือไปจาก
นั้นในรูปยังได้แสดงส่วนของการให้ค าปรึกษา และองค์ของการรายงานโดยตลอดกระบวนการ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ผู้ประกอบการและผู้ใช้ ควรได้รับการปรึกษาและตอบสนองกลับ อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ตัดสินใจจะได้รับการป้อนเข้าข้อมูลที่ดีที่สุดเท่าท่ีเป็นไปได้ เพ่ือเป็นการตรวจสอบการ
ตัดสินใจ และให้ความมั่นใจต่อเจ้าของผลลัพธ์ และการตัดสินใจนั้น ในส่วนของการเฝ้าตรวจและทบทวน 
(Monitoring and Review) ซึ่งอยู่ด้านขวาของแบบจ าลอง เป็นสิ่งจ าเป็นในการยืนยันให้เกิดความมั่นใจใน
การตัดสินใจ ใช้ในการตรวจสอบว่าสภาวะในตอนเริ่มแรกมีการเปลี่ยนไปหรือไม่ และเป็นการเฝ้าตรวจอย่าง
สม่ าเสมอว่า มีการน าเอามาตรการควบคุมไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
 
8.3.3 ระดับของความเสี่ยง 
 เมื่อระดับความเสี่ยงได้รับการระบุ โดยทั่วไปแล้วนับว่าเป็นประโยชน์ในการเรียงความเสี่ยงนี้เป็น
ล าดับ จากนั้นจึงน าทรัพยากรต่าง ๆ มาใส่ลงให้กับความเสี่ยงร้ายแรงมากท่ีสุดก่อน เมทริกซ์ในรูปที่  37 แสดง
ให้เห็นมูลฐานส าหรับการจัดล าดับความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 37 – เมทริกซ์ความเสี่ยง (ดูรูปสีในส่วน ด ีท้ายเล่ม) 
 
8.4 เป้าหมายของความพร้อมใช้งาน 
 การวัด ‘ความพร้อมใช้งาน ’ (Availability) ท าให้มีการวัดเชิงปริมาณของการปฏิบัติหรือการ
ให้บริการต่อชาวเรือ 
 ‘ความพร้อมใช้งาน ’ เป็นประโยชน์ในการบ่งชี้ระดับของการให้บริการเครื่องหมายทางเรือ             
ที่ด าเนินการโดย ปัจเจกบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล เนื่องจากว่าว่าสิ่งนี้คือตัวแทนของสิ่งทั้งปวงที่น าเข้ามา
พิจารณา ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นผู้จัดให้มี และท าการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องหมาย
ทางเรือเหล่านี้  
 

(ระดับความเสี่ยงสูง) 

(ระดับความเสี่ยงปานกลาง) 

(ระดับความเสี่ยงต่ า) 

(ผลกระทบ) 

(ความน่าจะเกิด) 

(สูง) 

(กลาง) 
(ต่ า) 

(ต่ า) 
(กลาง) 

(สูง) 
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 สิ่งเหล่านี้ อาทิ : 
x กระบวนการประกันคุณภาพ 

x การออกแบบและระบบทางวิศวกรรม 

x การจัดหา 
x การจัดตั้ง และเปิดใช้งาน 

x กระบวนการซ่อมบ ารุง 
x ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อปัญหา 
x การส่งก าลังบ ารุง 
เพ่ือให้ได้ตัวแทนที่แท้จริงของความพร้อมใช้งาน จ าเป็นต้องมีการเฝ้าตรวจวัดการปฏิบัติงานของ

เครื่องหมายทางเรือในระยะยาว เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว ขอเสนอแนะว่าในการค านวณนั้นควรใช้ช่วงเวลาไม่
น้อยกว่าสองปี  
 
8.4.1 การค านวณหาความพร้อมใช้งาน 
 ความพร้อมใช้งานของเครื่องหมายทางเรือ อาจค านวณหาได้จากสมการใดสมการหนึ่งต่อไปนี้ และ
โดยปกติแล้วแสดงออกในรูปของร้อยละ (%) : 
 
ความพร้อมใช้งาน =      (MTBF)       หรือ   เวลาใช้งานได้ (Up Time)  หรือ (เวลารวม – เวลาใช้งานไม่ได้) 
 
 
8.4.2 นิยามและอธิบายศัพท์ 
 
ความเชื่อถือได้ 
 ความเชื่อถือได้ (Reliability) คือความน่าจะเป็นซึ่งเครื่องหมายทางเรือหนึ่ง ๆ หรือ ระบบที่ท างาน
แทน หรือ ส่วนประกอบใด เมื่อมีความพร้อมใช้งานในการปฏิบัติภารกิจจ าเพาะ โดยปราศจากข้อขัดข้อง
ภายใต้สภาวะหนึ่ง หรือช่วงเวลาจ าเพาะหนึ่ง 
 
ความพร้อมใช้งาน 
 ความพร้อมใช้งาน (Availability) คือความน่าจะเป็นที่เครื่องหมายทางเรือ หรือระบบที่ปฏิบัติงาน
เฉพาะอยู่ ตามที่สุ่มเลือกมา ณ เวลาใด ๆ ซึ่งได้นิยามไว้ด้วยเช่นกันในข้อมติของ IMO ที่ A.1046 (27) ส าหรับ 
WWRNS ดังนี้ “ระบบที่จะได้รับการพิจารณาว่าพร้อมใช้งาน เมื่อมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ตามระดับความ
แม่นย าหนึ่ง ๆ ที่ก าหนดไว้” โดยทั่วไปแล้ว IALA ใช้ศัพท์ค านี้เพ่ือเป็นการตรวจวัดเชิงประวัติ ซึ่งจ านวนร้อยละ 
(%) ของเวลาเครื่องหมายทางเรือได้ปฏิบัติหน้าที่จ าเพาะหนึ่ง ๆ ส าหรับความไม่พร้อมใช้งาน (Non – Availability) 
นั้น อาจเกิดข้ึนได้โดย การหยุดให้บริการทั้งที่ ก าหนดล่วงหน้า และ/หรือ ไม่ได้ก าหนดล่วงหน้า 
 
ความต่อเนื่อง 
 ความต่อเนื่อง (Continuity) คือความน่าจะเป็นที่เครื่องหมายทางเรือหรือระบบ จะปฏิบัติภารกิจ
จ าเพาะโดยปราศจากการหยุดชะงัก ระหว่างเวลาจ าเพาะที่ก าหนด นับแต่จุดเริ่มต้นของคาบเวลานั้น 

(MTBF + MTTR) เวลารวม (Total Time) เวลารวม 
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 ตัวอย่างเช่น ถ้าสถานี DGPS มีการท างานอย่างถูกต้อง ขณะที่เรือก าลังเข้ามาในท่าเรือ ปัจจัยความ
ต่อเนื่อง คือ ความน่าจะเป็นที่การให้บริการของ DGPS นั้น จะมีอย่างไม่ขาดตอนในช่วงเวลาที่เรือเดินเข้าสู่ 
ท่าเทียบ ในกรณีของระบบ GNSS นั้น IALA ได้มีข้อเสนอว่า การค านวณช่วงเวลาความต่อเนื่องให้มีมูลฐานอยู่
ที่กรอบ 15 นาที ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนด IMO ที่ A.1046 (27) ส าหรับ WWRNS 
 
การเผื่อ 
 การเผื่อ (Redundancy) คือการมีอยู่มากกว่าหนึ่งวิธีการ ในการที่จะน ามาใช้เพ่ือให้กิจ หรือภารกิจใด 
ประสบความส าเร็จ 
 
ความสมบูรณ์พร้อม 
 ความสมบูรณ์พร้อม (Integrity) คือความสามารถสนองความต้องการผู้ใช้ ด้วยการเตือนภายใน
ช่วงเวลาจ าเพาะ เมื่อไม่ควรน าระบบใดมาใช้ในการเดินเรือ ซึ่งตามข้อมติของ IMO ที่ A.1046 (27) ส าหรับ 
WWRNS เพ่งเล็งไปท่ี เวลาที่สัญญาณเตือนควรมีข้ึนภายในเวลา 10 วินาที หลังระบบใดขัดข้อง 
 
ความล้มเหลว 
 ความล้มเหลว (Failure) คือ การหยุดให้บริการตามขีดความสามารถที่ได้รับมอบหมาย ของระบบ
หรือบางส่วนของระบบ โดยมิได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น  
 
อายใุช้งานเฉลี่ยก่อนขัดข้อง 
 อายุใช้งานเฉลี่ยก่อนขัดข้อง (Mean Time Between Failures : MTBF) หมายถึงเวลาเฉลี่ยระหว่าง
การเกิดความล้มเหลวของระบบหรือบางส่วนของระบบ สองครั้งถัดกันไป ใช้วัดความเชื่อถือได้ (Reliability) 
ส าหรับส่วนประกอบ อาทิ ตะเกียง เป็นสิ่งปกติที่ต้องหา MTBF (ของอายุใช้งาน) ด้วยวิธีทางสถิติ โดยการ
ทดสอบตัวอย่างซึ่งใช้เป็นตัวแทนของส่วนประกอบนั้น จนถึงจุดที่ถูกท าลายไป  ในส่วนของระบบเช่นสถานี 
DGPS ค่าของ MTBF หาได้จากจ านวนความขัดข้องที่เกิดขึ้น ในระหว่างช่วงเวลาหนึ่ง ที่ก าหนด ตัวอย่างเช่น 
ถ้ามีความขัดข้องเกิดข้ึนสี่ครั้งในช่วงระยะเวลาสองปี MTBF จะเท่ากับ 4,380 ชั่วโมง (= 24*365*2/4) 
 
เวลาเฉลี่ยก่อนรับการซ่อมท า 
 เวลาเฉลี่ยก่อนรับการซ่อมท า (Mean Time to Repair : MTTR) คือเวลาล่วงไปที่ฝ่ายบริหารของ
หน่วยรับผิดชอบ ใช้ขีดความสามารถทั้งด้านทรัพยากรและเทคนิค เพ่ือการแก้ไขข้อขัดข้อง ส าหรับท่าเรือ
ขนาดเล็ก MTTR อาจเป็นเวลาหลายชั่วโมง หน่วยงานขนาดใหญ่เป็นเครือข่ายเครื่องหมายทางเรือ อาจเป็น
เวลาหลายวัน เนื่องจากความห่างไกล และการเคลื่อนย้ายเป็นตัวจ ากัด 
 
เวลาตอบสนองข้อขัดข้อง 
 เวลาตอบสนองข้อขัดข้อง (Failure Response Time) เป็นส่วนย่อยของ MTTR คือเวลาที่ล่วงไปหลัง
ทราบข้อขัดข้อง รับรู้รายละเอียดปัญหา และส่งหน่วยซ่อมไปยังเครื่องหมายทางเรือที่ขัดข้อง 
 
 
 

อ้างถึงบรรณสารของ IALA :  
- ข้อเสนอแนะที่ O -130 เรื่อง เป้าหมายในการจัดล าดับและความพร้อมใช้ส าหรับเครื่องหมายทางเรือระยะใกล้ 
- ค าแนะน าท่ี 1035 เรื่อง ความพร้อมใช้และความเชื่อถือได้ของเครื่องหมายทางเรือ 
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8.4.3 ล าดับชั้นส าหรับเครื่องหมายทางเรือแบบดั้งเดิมโดย IALA 
 IALA ได้ก าหนดวิธีการส าหรับจัดล าดับชั้น และค านวณความพร้อมใช้งานของเครื่องหมายทางเรือ  
ส าหรับทั้งเครื่องหมายทางเรือที่อยู่เดี่ยว หรือจัดเป็นระบบ ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 28  ข้อเสนอแนะของ 
IALA ที่ O – 130 ไม่ได้พิจารณาเครื่องหมายทางเรือชนิดอ่ืน มาร่วมเข้าเป็นพวกเดียวด้วยกัน อาทิ ระบบ
เดินเรือวิทยุ หรือ บริการการจราจรทางน้ า (Vessel Traffic Services : VTS)  เอกสารนี้ให้ค าแนะน าที่
เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ในระดับของการปฏิบัติการตามขีดสมรรถนะ เพ่ือให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบน าไปใช้ 
 
ล าดับ (Category) เป้าหมาย (Objective) การค านวณ (Calculation) 

1 99.8% เป้าหมายของความพร้อมใช้งานค านวณจากช่วงเวลา
ต่อเนื่องสามปี ทั้งนี้เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอ่ืน 2 99.0% 

3 97.0% 
 

ตารางที่ 28 – เป้าหมายของความพร้อมใช้ของแต่ละชั้นล าดับ 
 

ล าดับ 1  
 เครื่องหมายทางเรือ (AtoN) หรือระบบเครื่องหมายทางเรือ ที่ได้รับการพิจารณาโดยหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบว่าจ าเป็นยิ่งต่อการเดินเรืออย่างมีนัยส าคัญ ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายทางเรือติดตั้งไฟ และ 
RAONs ซึ่งพิจารณาว่าเป็นหัวใจส าคัญ ในการหมาย ทางเข้าสู่ฝั่งต่าง ๆ (Landfalls) เส้นทางหลัก ช่องเดินเรือ 
(Channels) เส้นทางน้ าต่าง ๆ หรือ อันตรายแห่งใหม่ หรือเพ่ือปกป้องสภาพแวดล้อมทางทะเล 
ล าดับ 2  
 AtoN หรือระบบ AtoN ที่ได้รับการพิจารณาโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบว่าส าคัญต่อการเดินเรืออย่างมี
นัยส าคัญ ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายทางเรือติดตั้งไฟแบบใด ๆ และ RACONs ซึ่งใช้หมายเส้นทางรอง และ
เครื่องหมายทางเรือที่ใช้เสริมในการหมายเส้นทางหลัก  
ล าดับ 3 
 AtoN หรือระบบ AtoN ที่ได้รับการพิจารณาโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบว่า จ าเป็นต่อการเดินเรืออย่าง
มีนัยส าคัญ 
 ข้อเสนอแนะยังระบุด้วยเช่นกันว่า ระดับสัมบูรณ์ต่ าสุดในความพร้อมใช้ ของเครื่องหมายทางเรือหนึ่ง
ควรตั้งเกณฑ์ไว้ไม่ต่ ากว่า 95% 
 
8.4.4 ความพร้อมใช้งานและความต่อเนื่องของการให้บริการเดินเรือวิทยุ 
 เป้าหมายความพร้อมใช้งานส าหรับ บริการวิทยุเดินเรือ (Radionavigation Service) มีการพิจารณา
ที่ค่อนข้างแตกต่างไปจากเครื่องหมายทางเรือแบบดั้งเดิม สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นกระบวนการก าหนดนโยบายที่
กว้างกว่าโดยรายละเอียดข้อก าหนดอยู่ใน ข้อมติของ IMO ที่ A.1046 (27) ส าหรับระบบวิทยุเดินเรือทั่วโลก 
และข้อเสนอแนะของ IALA ที่ R -121 
 
 
 

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ข้อเสนอแนะที่ R – 121 เรื่อง ประสิทธิภาพและการเฝ้าตรวจการให้บริการของ DGNSS ในย่านความถี่   

283.5 – 325 กิโลเฮิรตซ์   
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 ข้อเสนอแนะที่ R – 121 ยังคงรักษาไว้ซึ่งค านิยามดังเดิมของ ความพร้อมใช้งาน (Availability) แต่ได้
เพ่ิมค าว่า ความไม่พร้อมใช้งาน (Non – Availability) ขึ้นมา 
 ความไม่พร้อมใช้งาน (Non – Availability) มีความสมมูลกับค าว่า “เวลาที่ใช้งานไม่ได้” (Down 
Time) แต่ทว่ามีเพ่ิมเติมเข้าไว้ด้วยทั้ง ตารางเวลา และ/หรือ การไม่ก าหนดตารางเวลา ของการหยุดชะงักเข้า
ไว้ด้วย (เช่น การซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน หรือการซ่อมบ ารุงเชิงแก้ไข) สมการที่ใช้เป็นดังนี้ : 
 

ความพร้อมใช้งาน (Availability) =         (MTBO) 
 
 
MTBO = เวลาเฉลี่ยที่หยุดการให้บริการ (Mean Time Between Outages) ใช้ช่วงเวลา 2 ปีเป็นฐานในการ  
            หาค่าเฉลี่ย (30 days ocean phase) 
MTSR = เวลาเฉลี่ยของฟ้ืนฟูกลับมาใช้ (Mean Time to Service Restoration) ใช้ช่วงเวลา 2 ปีเป็นฐานใน 
            การหาค่าเฉลี่ย (30 days ocean phase) 
 
8.4.5 ประเด็นการบรรลุผลที่สูงหรือต่ ากว่าเป้า 
 ความพร้อมใช้งานที่บรรลุอย่างแท้จริงโดยเครื่องหมายทางเรือหนึ่ง ๆ เป็นการสะท้อนให้เห็น ถึง
คุณภาพกระบวนการส่งก าลังบ ารุง กรอบปฏิบัติการซ่อมบ ารุง และทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การก าหนด
ความพร้อมใช้งานของระบบเครื่องหมายทางเรือให้มีระดับสูงขึ้น จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสูงตามไปด้วย โดยไม่
เกี่ยวข้องว่าการเพ่ิมความพร้อมใช้นี้ เป็นความต้องการของชาวเรือหรือไม่ ค่าใช้จ่ายยังเพ่ิมขึ้นจากการซ่อม
บ ารุงระบบที่ขาดความน่าเชื่อถืออีกด้วย ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้มีความซับซ้อน อย่างไรก็ตามเป้าหมายในการลด
ค่าใช้จ่ายให้ต่ าสุด สามารถพิจารณาได้จากรูปที่ 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 38 – ราคาของความเชื่อถือได้ 
 

(MTBO + MTSR) 

การปรับปรุงความเชื่อถือได ้

ความเชื่อถือได ้
ที่ประหยดัสุด 

ราคารวมต่ าสดุ 
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การเผื่อมากเกินไป กับความไม่น่าเชื่อถือ 
 กรณีของประภาคารซึ่งอยู่ในที่ห่างไกล เวลา ค่าใช้จ่าย และการเดินทาง เพ่ือไปแก้ไขข้อขัดข้องจะมี
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้น ด้วยแนวคิดดังท่ีกล่าวนี้ :  

x โดยทั่วไปแล้วราคาค่าใช้จ่ายในการสร้างเผื่อไว้ ให้อยู่ในเกณฑ์สูงกว่ามาตรฐานซึ่งถือว่าไม่แพงเมื่อคิด
ในระยะยาว เมื่อพิจารณาเทียบกับราคาค่าใช้จ่ายของการใช้ดูแลอุปกรณ์ที่ค วามเชื่อถือได้ต่ า      
และ/หรือ ระบบที่ออกแบบอย่างด้อยคุณภาพ 

x แนวทางการออกแบบเชิงอนุรักษ์ ก็มีข้อดีเช่นกัน 
 
 ถ้าเครื่องหมาย (Aid) ไม่บรรลุถึงความพร้อมใช้ที่ตั้งเป้าไว้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรหาเหตุผลที่
แน่นอนว่าเกิดปัญหาขึ้นได้อย่างไร และท าการแก้ไขเยียวยาสถานการณ์  ทั้งนี้ IALA มีข้อเสนอแนะว่าถ้า
เครื่องหมายทางเรือนั้นไม่สามารถบรรลุความพร้อมใช้ถึง 95% (เช่น ใน 1,000 วัน ใช้การไม่ได้ 50 วัน) 
หลังจากมีความพยายามแก้ไขปัญหาตามสมควรแล้ว ก็ควรพิจารณาถอดถอนสิ่งนั้นออก (อาทิ กระโจมไฟ) 
 ถ้าเครื่องหมายหนึ่ง ในกลุ่มของเครื่องหมายทางเรือ ท างานได้เกินกว่าเป้าหมายความพร้อมใช้ น่าจะ
เกิดจากเหตุผลทั้งทางด้านเทคนิคและสภาพแวดล้อม ถ้ามีการท างานที่ผิดแปลกออกไปเกิดขึ้น ในระหว่างที่ตั้ง
ซึ่งใช้อุปกรณ์คล้ายคลึงกัน และด ารงอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว ควรท าการสืบสาวหาเหตุผลในความ
แตกต่างนั้น เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ต่อไป 
 ถ้าเครื่องหมายต่าง ๆ (Aids) กลุ่มหนึ่งมีการท างานที่ดีกว่าเกณฑ์เป็นช่วงระยะเวลาค่อนข้างนาน สิ่งนี้
นับเป็นโอกาสดี ส าหรับการสอบทานการปฏิบัติในการซ่อมบ ารุง โดยตรวจดูหาถึงเหตุผลและความเป็นไปได้ 
ในการยืดขยายช่วงเวลาของการซ่อมบ ารุงออกไป หรือลดแรงของการซ่อมบ ารุงลง ที่กล่าวมานี้จะน าไปสู่
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่ต่ าลง และลดการเตรียมความพร้อมในการซ่อมบ ารุงส่วนที่เกินจ าเป็นลง  
 
8.4.6 ความต่อเนื่อง 
 IMO ก าหนดนิยามของค าว่า ความต่อเนื่อง (Continuity) ที่มีการปรุงแต่งมากกว่าที่มีอยู่ในหัวข้อ 
8.4.2  ด้วยถ้อยค าดังนี้ : 
 ความต่อเนื่องคือความเป็นไปได้ที่ เมื่อมีสมมุติฐานว่าเครื่องรับเป็นปกติ ผู้ใช้จะสามารถหาต าบลที่ได้
ด้วยความแม่นย าจ าเพาะ และสามารถเฝ้าดูความสมบูรณ์ของการให้ต าบลที่ตามช่วงเวลา (อันสั้น) ที่ก าหนดไว้
ส าหรับปฏิบัติการเฉพาะ ในส่วนขอบเขตหนึ่ง ๆ ของพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งหมด 
 
 ซึ่งเป็นนิยามเดียวกับค าว่า “ความเชื่อถือได้ของภารกิจ” (Mission Reliability)  
 
 ถ้าการให้บริการมีความพร้อม ณ จุดเริ่มต้นของปฏิบัติการ ดังนี้แล้ว  ความน่าจะเป็นที่ยังคงมีอยู่ ณ 
เวลา ‘T’ ต่อจากนี้ คือ : 
 

P = exp (- t/MTBF) 
 

 นี่คือนิพจน์มาตรฐานส าหรับ ความเชื่อถือได้ (Reliability) และไม่นับรวม การงดให้บริการตามเวลาที่
ก าหนดไว้ (Scheduled Outage)  สมการใช้ MTBF และมีสมมุติฐานว่า มีการแจ้งการงดให้บริการตามเวลาที่
ก าหนดไว้ให้ทราบทั่วกัน 
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 ความต่อเนื่อง (Continuity) หรือความน่าจะเป็นซึ่งการให้บริการมีความพร้อมใช้งาน ด้วยช่วงเวลา
ความตอ่เนื่อง (Continuity Time Interval : CTI) ค านวณได้ ดังนี้ : 
 

C = exp (- CTI/MTBF) 
 

 ถ้า MTBF มีค่ามากกว่า CTI อย่างมาก สมการโดยประมาณกลายเป็น : 
 

C = 1- (CTI/MTBF) 
 

เมื่อ : 
MTBF = อายุใช้งานเฉลี่ยก่อนขัดข้อง มีฐานการค านวณจากคาบเวลาเฉลี่ย 2 ป ี
   CTI = ช่วงเวลาความต่อเนื่อง โดยในกรณีของการค านวณกับ AtoN ในทะเล ให้เท่ากับ 3 ชั่วโมง 
 
 ทั้งนี้ ไม่มีความจ าเป็นต้องรวมเอาความพร้อมใช้งาน (Availability) ณ จุดตั้งต้นคาบเวลาของ 
การปฏิบัติการนั้น เนื่องจากว่าถ้าไม่มีการให้บริการแล้ว การปฏิบัติการก็ไม่อาจเริ่มขึ้นได้ 
 
ตัวอย่างที่  1 : ใช้ตัวเลขในตัวอย่างก่อนหน้านี้ส าหรับระบบที่มี  MTBF เท่ากับ 2 ปี  ความต่อเนื่อง 
(Continuity) ในช่วงคาบเวลาสามชั่วโมง คือ 1 – (3/17520) หรือ 99.98% 
 
ตัวอย่างที่ 2 :  ใช้ตัวเลขในตัวอย่างก่อนหน้านี้ส าหรับระบบที่มี MTBF เท่ากับ 2,000 ชั่วโมง ความต่อเนื่อง 
(Continuity) ในช่วงคาบเวลาสามชั่วโมง คือ 1 – (3/2000) หรือ 99.85% 
 
8.5 การทบทวนและวางแผน 
8.5.1 การทบทวน 
 ในหลายประเทศ โครงข่ายของเครื่องหมายทางเรือได้รับการสร้างขึ้นโดยใช้เวลาค่อนข้างนาน ในบาง
กรณีถึงศตวรรษ เป็นเรื่องที่ควรรับรู้ว่าธรรมชาติของการเดินเรือนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง  
ซ่ึงหมายความว่าโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครื่องหมายทางเรือ ควรได้รับการทบทวนตามช่วงระยะเวลา อัตราการ
เปลี่ยนแปลงนี้ผันแปรไปจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง อย่างไรก็ตาม เป็นการสมเหตุสมผลในการใช้กระบวนการ
ทบทวน โดยใช้หนึ่งในจ านวนของเครื่องมือจัดการการเปลี่ยนแปลงที่จัดให้ คือ : 

x แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งมองไปข้างหน้าน้อยสุด 10 ปี 
x แผนปฏิบัติการ ซึ่งแนะน าให้ท าเป็นโครงการปฏิบัติ 5 ป ี

 
 ความพร้อมใช้งานที่เพ่ิมมากขึ้นของข้อมูลในเรือที่ได้มาจาก AIS (ชนิดเรือ ต าบลที่ ความเร็ว สินค้า 
ฯลฯ) ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก ในการใช้ทบทวนความสอดคล้องกันของเครื่องหมาย
ทางเรือที่มีอยู่ และใช้ในการระบุความต้องการใหม่ การใช้ข้อมูล AIS อย่างมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องมี
ยุทธศาสตร์การจัดการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการเก็บและจั ดการกับข้อมูล
จ านวนมาก และสามารถสนธิเข้ากับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ตัวอย่างเช่น แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์  
เพ่ือแสดงกระสวนของการเดินเรือในบริเวณนั้น 
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8.5.2 แผนยุทธศาสตร์ 
 แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plans) คือผลลัพธ์จากกระบวนการรับข่าวสารและปรึกษาหารือ น ามา
ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ระยะยาวให้แก่องค์กร ส าหรับหน่วยงานผู้รับผิดชอบควรประกอบไปด้วย :  

x บทบาทและหน้าที่หน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
- ส่งเสริมมาตรฐานที่สูงของความปลอดภัยทางทะเล 
- จัดให้มีบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน และสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยของการเดินเรือใน

พ้ืนที่จ าเพาะ 

x หน่วยงานมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร ในการด าเนินการภายใต้ความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น 
- ระบุอย่างสังเขปถึงค่านิยมองค์กรในหน่วยงาน 
- การจัดการด้านธรรมาภิบาลขององค์กร 
- การจัดการด้านงบประมาณ 
- การทบทวนแนวโน้มด้านอุตสาหกรรม 

x การท าความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้ และการเดินเรือ 
 
 เนื่องจากความส าคัญและผลกระทบที่มีต่อชาวเรือ แผนยุทธศาสตร์ใดจึงควรได้รับการพัฒนาให้มาก
ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ด้วยการปรึกษาหารืออย่างเต็มที่กับชาวเรือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
 
8.5.3 แผนปฏิบัติการ 
 แผนปฏิบัติการ (Operation Plan) ควรครอบคลุมสิ่งเหล่านี้ : 

x น าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และอาจน าใส่ไว้ด้วย ซึ่งถ้อยแถลงในประเด็นด้านนโยบายขณะนั้น 
อาทิ : 
- การซ่อมบ ารุง 
- เทคโนโลยีขณะนั้น และมีขึ้นใหม่ 
- อายุใช้งานของแบบโครงสร้างพื้นฐานใหม่ 
- การเฝ้าตรวจและควบคุมจากระยะไกล 
- ประภาคารที่เป็นประวัติศาสตร์ 
- สภาวะแวดล้อมด้านวัฒนธรรมและความปลอดภัย 
- โครงการทบทวนเครื่องหมายทางเรือ 
- คู่สัญญาในการให้บริการ (งานหลัก และงานรอง) 
- บริการด้านขนส่ง 
- แหล่งเงินงบประมาณ 
- ความสัมพันธ์กับภายนอก39 
- การจัดการด้าน สารสนเทศ การสื่อสาร และการให้ค าปรึกษา 

x รายการการเปลี่ยนแปลงกับเครื่องหมายทางเรือหนึ่ง รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกใหม่ ๆ ซึ่งรายการ
นี้สะท้อนให้เห็น : 
- การตัดสินใจ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรึกษาหารือกับผู้ใช้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ทบทวน สิ่งอื่นใดท่ีน ามาใช้กับ : 

  39 ตัวอย่าง เช่น กับ ชาติ รัฐ เขตปกครอง และองค์กรปกครองท้องถิ่น และองค์การระหว่างประเทศ 
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     ◌ การวิเคราะห์ความเสี่ยง กระบวนการจัดการความเสี่ยง (ดูหัวข้อ 8.3) หรือ 
     ◌ ระดับของกระบวนการให้บริการ (ดูหัวข้อ 3.2) หรือ 
     ◌ กระบวนการจัดการด้านคุณภาพของหน่วยงาน (ดูหัวข้อ 8.7) 
     ◌ นโยบายด้านเทคนิคและการซ่อมบ ารุงของหน่วยงาน ฯลฯ 

x ก าหนดตารางเวลาของโครงการซึ่งสะท้อนให้เห็นล าดับความเร่งด่วน อาทิ : 
- นโยบายของรัฐบาล 
- ความต้องการของผู้ใช้ 
- แหล่งทรัพยากรที่มี 
- ประมาณการด้านงบประมาณ (รายได้) และข้อจ ากัด 

 
8.5.4 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผน AtoN 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) อาจน ามาใช้เพ่ือช่วยในการ
วางแผน AtoN อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การประเมินค่าและตรวจสอบรับรอง เพ่ือให้มั่นใจว่าเงินทุนได้
น ามาใช้อย่างรอบคอบกับเทคโนโลยีใหม่ 
 เส้นทางน้ าแนวชายฝั่งได้กลายเป็นบริเวณที่คับคั่งเพ่ิมมากขึ้น ทั้งจากการสัญจรของเรือ และการ
พัฒนาอ่ืน ๆ อาทิ ฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่ง กังหันผลิตไฟฟ้าจากน้ าขึ้นน้ าลง และสถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ต้องมีการติดเครื่องหมายไว้ นอกจากนั้น มลภาวะทางแสงที่เกิดจากการพัฒนาบนชายฝั่ง การเกิดขึ้น
ของเรือที่ทั้งใหญ่และเร็วขึ้น และการเพ่ิมปริมาณขึ้นอย่างต่อเนื่องของการใช้เรือขนาดเล็ก เหล่านี้ส่งผลท าให้
การออกแบบระบบ AtoN ที่เหมาะสมกลายเป็นความซับซ้อนที่มากขึ้น  การใช้ GIS ช่วยให้การออกแบบและ
จัดหาระบบ AtoN เป็นไปอย่างแม่นย า ทั้งยังให้การจ าลองแบบที่เหมาะสม และสามารถพิสูจน์ได้ว่ามี
ประโยชน์มาก และยังช่วยลดโอกาสในการเกิดความผิดพลาด ที่ท าให้ต้องจ่ายแพงเกินกว่าที่ควร 
 เป็นที่เด่นชัดว่า AtoN มีการเชื่อมโยงเข้ากับต าบลที่ทางกายภาพ และชาวเรือจ าเป็นต้องใช้ AtoN 
หลายแห่งในเวลาเดียวกัน นั่นคือระบบหรือเครือข่าย AtoN นั่นเอง ด้วยลักษณะความเชื่อมโยงเชิงเดี่ยวหรือ
ผสมระหว่าง AtoN กับสถานที่ตั้งทางกายภาพ ดังนั้นหน่วยงานจึงสามารถน าเทคโนโลยี GIS มาใช้เพ่ือเพ่ิมพูน
คุณภาพของงานได้หลากหลาย ซึ่งช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวเรือ 
 GIS ด าเนินการต่อไปนี้กับข้อมูลอ้างอิงเชิงพ้ืนที่ คือ เก็บ แสดง เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และจัดการ 
ลักษณะส าคัญประการหนึ่งของ GIS คือ การท างานด้านวิเคราะห์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้มีการปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ (Spatial Data) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ต่างแบบกัน และเพ่ือท าการผลิต ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ (ไดอะแกรม/กราฟิก) และ เชิงปริมาณ (ตัวเลข/ตาราง)  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ข้อเสนอแนะที่ O – 138 เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการจ าลองแบบ 

ส าหรับหน่วยงานเครื่องหมายทางเรือ 
- ค าแนะน าที่ O – 1057 เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการจ าลองแบบ 

ส าหรับหน่วยงานเครื่องหมายทางเรือ 
- ค าแนะน าที่ O – 1058 เรื่อง การใช้การจ าลองแบบเป็นเครื่องมือส าหรับการออกแบบเส้นทาง

น้ า และวางแผน AToN 
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8.6 การวัดการปฏิบัติงาน 
 การวัดการปฏิบัติงาน (Performance Measurement) เป็นเครื่องมือส าหรับการจัดการ ซึ่งสามารถ
น ามาใช้ในการ วัด วิเคราะห์ และเฝ้าตรวจการท างานของเครือข่ายเครื่องหมายทางเรือ และ/หรือ  ระบบ
จ าเพาะและอุปกรณ์ สารสนเทศที่ได้รับสามารถน ามาใช้เพื่อ : 

x แสดงความรับผิดชอบต่อรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

x แสดงให้เห็นซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการที่จัดให้มีข้ึน 

x เฝ้าตรวจและปรับปรุงสุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
x เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของ : 

- ระบบหรืออุปกรณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน ณ ที่ต่าง ๆ กัน 
- ผู้ให้บริการทั้งในองค์กร และคู่สัญญา40 

x แก้ไข : 
- การออกแบบระบบ 
- การตัดสินใจในการจัดหา 
- การเลือกอุปกรณ ์
- กระบวนการและการปฏิบัติในการซ่อมบ ารุง 

x เพ่ิมหรือลดความพยายามในการซ่อมบ ารุง 
x ปรับแต่งช่วงเวลาการซ่อมบ ารุง 

 
8.7 การจัดการคุณภาพ 
 ระบบจัดการคุณภาพ (Quality Management System) ได้รับการพัฒนาและน าไปใช้งานกับธุรกิจ
จ านวนมาก และเพ่ิมมากขึ้นโดยมีพ้ืนฐานอยู่บนชุดของมาตรฐาน ISO9000 มาตรฐานเหล่านี้จัดให้มีโครงงาน
อย่างกว้าง ๆ อันเป็นที่ยอมรับ ส าหรับน ามาใช้เป็นระบบจัดการคุณภาพ 
 ระบบจัดการคุณภาพกล่าวโดยทั่วไป คือ กระบวนการที่ให้ความส าคัญในการกระท าสิ่งต่าง ๆ และ
ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ และต้องใช้ทรัพยากรที่จ าเป็นอย่างไร โดยระบุว่า : 
 

x ใครเป็นผู้ท าอะไร 
x ทักษะและคุณสมบัติอย่างไรที่จ าเป็น 

x กระบวนการอย่างไรที่ต้องปฏิบัติ เพ่ือให้ผลลัพธ์ที่ได้คงท่ีเสมอ 

x ทรัพยากรใดท่ีจ าเป็นเพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

อุปกรณ์ในระบบเครื่องหมายทางเรือสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่ม AtoN จ าเพาะ 
(Specific AtoN Aspect)  และกลุ่มที่ค่อนข้างทั่วไป (Generic Aspect)  โดยแต่ละกลุ่มต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานและกฎเกณฑ์ท่ีน ามาใช้ 

ข้อเสนอแนะและค าแนะน าของ IALA ให้มูลฐานส าหรับกลุ่ม AtoN จ าเพาะ ในขณะที่กฎเกณฑ์ไม่ว่า
ระดบันานาชาติ ระดับชาติ และระดับภูมิภาค ค่อนข้างจะน ามาใช้กับกลุ่มที่ค่อนข้างทั่วไป  

 
40 เพียงเฉพาะเมื่อมีโอกาส และเมื่อทั้งสองฝ่ายร่วมกันปฏิบัติงานที่คล้ายคลึงกันอย่างเป็นหลักเป็นฐาน 
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8.7.1 มาตรฐานสากล 
 ชุดของ ISO 9000 
 เมื่อปี พ.ศ.2537 ชุดของมาตรฐาน คือ ISO 9001, 9002 และ 9003 ได้รับการทบทวนไปพร้อมกัน 
และรวมเข้าด้วยกันเป็น IHO 9001 – 2000  
 ชุดของมาตรฐานใหม่ซึ่งก าหนดเป็น ISO 9000 ประกอบไปด้วย : 
 

x ISO 9000 ระบบจัดการคุณภาพ – พ้ืนฐานและค าศัพท์ 
x ISO 9001 ระบบจัดการคุณภาพ – ข้อก าหนด 

x ISO 9004 ระบบจัดการคุณภาพ – ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติ 
 
ISO 9001 – 2008  
 ISO 9001 เป็นข้อก าหนดเฉพาะส าหรับระบบจัดการคุณภาพ ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ให้ใช้เป็น
ประโยชน์ภายในองค์การ หรือเพ่ือให้การรับรอง หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ในการท าสัญญา โดยให้น้ าหนักไปที่
ประสิทธิผลของระบบจัดการคุณภาพ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ดู รูปที่ 38 
 
ISO 9004 – 2009  
 ISO 9004 ให้ค าแนะน าในวัตถุประสงค์ของระบบจัดการคุณภาพที่ กว้างขวางกว่า ISO 9001 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการปฏิบัติ ประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ประสิทธิผล ISO 9004 คือข้อเสนอแนะในรูปค าแนะน า ส าหรับองค์กรซึ่งผู้บริหารสูงสุดปรารถนาที่จะ
ขับเคลื่อนไป ให้เกินไปจากข้อก าหนดใน ISO 9001 ในการติดพันกับการปรับปรุงการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม มิได้มีความตั้งใจส าหรับให้การรับรอง หรือวัตถุประสงค์ในการท าสัญญา 
 
ISO 14000 
 เป็นการรวบรวมมาตรฐานที่เห็นพ้องกันอย่างสมัครใจเป็นเอกฉันท์ว่า ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือช่วย
องค์กรให้บรรลุผลประโยชน์ ทั้งด้านสภาวะแวดล้อมและเศรษฐกิจ โดยการน าเอาระบบจัดการสภาวะแวดล้อม
มาใช้อย่างมีประสิทธิผล 
 มีอยู่สามมาตรฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับ ระบบจัดการสภาวะแวดล้อม (Environmental Management 
System : EMS)  นั่นคือ ISO 14001, 14002 และ 14004  ในจ านวนนี้ ISO 14001 เป็นเพียงมาตรฐานที่
ตั้งใจใช้ส าหรับให้การรับรองแก่บุคคลที่สาม ส าหรับมาตรฐานที่เหลือนั้นเป็นการให้ค าแนะน า 
 
 
 

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ข้อเสนอแนะที่ O – 132 เรื่อง การจัดการคุณภาพส าหรับหน่วยงานรับผิดชอบเครื่องหมายทางเรือ 
- ค าแนะน าที่ 1034 เรื่อง กระบวนการให้ค ารับรองต่อผลผลิต 
- ค าแนะน าที่ 1052 เรื่อง การจัดการคุณภาพ ในเรื่องการส่งมอบบริการเครื่องหมายทางเรือ 
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รูปที่ 39 – ไดอะแกรม ISO 9001 เน้นความพึงพอใจของลูกค้าต่อตอบสนองต่อความต้องการ 

 
ISO 14001 
 ISO 14001 เป็นความต้องการจ าเพาะส าหรับระบบจัดการสภาวะแวดล้อม ทั้งนี้ เพ่ือให้องค์กร
น าไปใช้เพ่ือ : 

x ก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์พิจารณาร่วมกัน  ออกเป็นข้อก าหนดทางกฎหมาย ออกเป็น
สารสนเทศเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญ 

x ประยุกต์ใช้ข้อก าหนดเข้ากับประเด็นสภาวะแวดล้อม ซึ่งองค์กรสามารถควบคุม และครอบคลุมสิ่งที่
คาดหมายว่าน่าจะมีอิทธิพล 

x สาธิตให้ทั้งตนเอง และกลุ่มได้รับประโยชน์อ่ืน ๆ ได้เห็นถึงการด าเนินการที่สอดคล้องกับสิ่งที่แถลงไว้
ในนโยบายสิ่งแวดล้อม 

x แสวงหา การรับรอง/บันทึกไว้ ในเรื่องระบบจัดการสภาวะแวดล้อม โดยองค์การภายนอก 

x จัดการและตรวจวัดโครงการ เพ่ือให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

ISO 14001 ด้วยตัวมาตรฐานเอง มิได้เป็นถ้อยแถลงที่ให้เกณฑ์จ าเพาะ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับสภาวะ
แวดล้อม  
 
 
 

 
 

อ้างถึงบรรณสาร IALA : 
- ค าแนะน าที่ 1077 เรื่อง การซ่อมบ ารุงเครื่องหมายทางเรือ 
- ค าแนะน าที่ 1052 เรื่อง การจัดการคุณภาพการส่งมอบการให้บริการเครื่องหมายทางเรือ 
- ค าแนะน าที่ 1076 เรื่อง สภาพการปลูกสร้างประภาคาร 

การปรับปรุงอยา่งต่อเนื่องของระบบจัดการคุณภาพ 
(Continual Improvement of the Quality Management System) 

 
 
 
กลุ่มได้รับ
ประโยชน ์
(Interested 

Parties) 
 

ความต้องการ 
(Requirement) 

กิจกรรมที่ให้มูลค่าเพิ่ม (Value – Adding Activities) 
การไหลลื่นของสารสนเทศ (Information Flow) 

กลุ่มได้รับ
ประโยชน ์
(Interested 
Parties) 

ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

ความรับผิดชอบด้านจัดการ 
(Management Responsibility) 

การรับรู้ผลผลิต 
(Product Realization) 

การจัดการทรัพยากร 
(Resource Management) 

กุญแจ (Key) 

การวัด วิเคราะห์ และปรบัปรุง 
(Measurement, Analysis and 
Improvement) 

ผลลัพธ์ 
(Output) ผลผลิต 

(Product) 
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8.8 การซ่อมบ ารุง 
 
8.8.1 ค าแนะน าหลักส าหรับการซ่อมบ ารุง 
 การซ่อมบ ารุงเป็นสิ่งจ าเป็น ให้เกิดความมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์เครื่องหมายทางเรือ และระบบต่าง ๆ มี
การท างานอย่างต่อเนื่องในระดับที่ชาวเรือต้องการ เพ่ือความปลอดภัยของการเดินเรือในเส้นทางน้ าทั่วโลก จึง
ควรมีการน าเอาระบบซ่อมบ ารุงมาใช้เพ่ือให้มั่นใจว่า AtoN ที่มีอยู่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามประสงค์ และมี
ค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ต่ า ประสิทธิภาพที่ว่านี้ตามปกตินิยามว่าเป็น ระดับความพร้อมใช้งานที่ต้องการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับเกณฑ์หรือระดับชั้นของ AtoN แม้กระนั้น AtoN แบบเดียวกันอาจต้องใช้วิธีการซ่อมบ ารุงที่แตกต่างกัน 
เพ่ือให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นความพร้อมใช้งานส าหรับต าบลที่นั้น ๆ  ค าแนะน าต่อไปนี้เป็นหลักการที่อาจ
น ามาใช้ในการช่วยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในการพัฒนายุทธศาสตร์ในภาพรวมส าหรับการซ่อมบ ารุง AtoN 
 
การลดค่าใช้จ่าย 
 ผู้ให้บริการ AtoN มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดให้มีเครือข่ายของ AtoN ที่เชื่อถือ
ได้ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ยุทธศาสตร์การซ่อมบ ารุงที่หน่วยงานน ามาใช้ควร
เป็นไปเพ่ือการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมทั้งหมดเกี่ยวกับ AtoN 
 
การออกแบบเพื่อการซ่อมบ ารุง 
 ราคาค่าใช้จ่ายหลักในการซ่อมบ ารุง หาออกมาได้จากการออกแบบตัวอุปกรณ์นั้นเอง ราคาค่าซ่อมบ ารุง
เป็นองค์ประกอบที่มีนัยส าคัญที่สุด ของราคารวมของอุปกรณ์หรือระบบ ดังนั้นจึงส าคัญมากในการพิจารณา
เรื่องการซ่อมบ ารุงในระยะยาว และการสนับสนุนด้านการส่งก าลังในช่วงต้นของกระบวนการออกแบบ  
เป้าหมาย คือ ลดทอนการซ่อมบ ารุงที่ไม่จ าเป็น ยืดขยายช่วงเวลาการซ่อมบ ารุงแต่ละครั้ง ให้มีการซ่อมบ ารุง
ตามแต่เหตุจ าเป็น (ซ่อมตามเงื่อนไขเป็นกรณีไป) อ านวยความสะดวกให้หน่วยซ่อมบ ารุง และลดลงซึ่ง  
“การแบกสัมภาระ” (Logistic Footprint) ที่ไม่จ าเป็นส าหรับการซ่อมบ ารุงและการสนับสนุนภารกิจ  ปัจจัย
ทั้งหมดท่ีกล่าวนี้จะช่วยส่งเสริมให้ราคาค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง ตลอดช่วงอายุใช้งานของอุปกรณ์หรือระบบ 
 
8.8.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบสามารถท่ีจะบรรลุถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยส าคัญ ได้หลายทาง  
 
ระบบอัตโนมัติ 
 ระบบอัตโนมัติช่วยลดภาระงานให้แกผู้ดูแล AtoN หรือท าให้ปรับลดก าลังพลลงได้ สิ่งที่ลดลงคือ :  

x ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (เช่น เงินเดือน สวัสดิการ) 
x ความสิ้นเปลืองด้านพลังงาน 

x ความถี่ในการส่งก าลังบ ารุง 
x การจัดด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ บ้านพัก สิ่งอ านวยความสะดวก ที่เก็บน้ าและเชื้อเพลิง และในบาง

กรณีต้องจัดให้มีท่าเทียบเรือ และอุปกรณ์ใช้ส าหรับขนถ่ายพัสดุ 
x ความต้องการเรือประจ าสถานี และอุปกรณ์ซ่อมบ ารุง 
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อุปกรณ์ 
 อาจมีความเป็นไปได้ในการใช้อุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ระบบที่ได้รับการออกแบบที่ดีกว่า 
ด้วยการมีคุณสมบัติ “ไม่มีผิดพลาด” (Fail Safe) หรือ “ขัดข้องขณะใช้งาน” (Fail Bystages) ร่วมไปกับ : 

x ช่วงเวลาระหว่างการซ่อมบ ารุงแต่ละครั้งยาวนานขึ้น 

x มีการทบทวนกระบวนการจัดการด้านการซ่อมบ ารุง 
 
 นอกจากนั้น อาจมีความเป็นไปได้ในการใช้อุปกรณ์มาตรฐาน เพื่อให้การจัดการด้านอะไหล่ง่ายขึ้น ซึ่ง
สิ่งนี้ยังน่าจะท าให้ : 

x เกิดประโยชน์ด้านอ านาจต่อรองในการจัดหาพัสดุ 
x ลดความหลากหลายของทักษะที่จ าเป็นในหมู่บุคลากรซ่อมบ ารุง 
x มีความอ่อนตัวเพ่ิมมากขึ้นในการคัดเลือกคุณวุฒิขั้นพ้ืนฐาน เมื่อท าการคัดเลือกบุคลากรซ่อมบ ารุง  
x มีโอกาสเพ่ิมมากขึ้นในการท าความเข้าใจ ข้อบกพร่องประจ าตัวของอุปกรณ์เฉพาะชิ้น และวิธีการ

แก้ไขท่ีน ามาใช้ 
 
พลังงาน 
 การดัดแปลงให้เครื่องหมายทางเรือปฏิบัติงานได้ด้วย น้ ามัน ก๊าซ หรือแบตเตอรี่ปฐมภูมิ หรือพลังงาน
แสงอาทิตย์ หรือตะเกียง LED ที่มีพลังงานในตัวเอง เหล่านี้  ท าให้มีความอ่อนตัวอย่างมากในการจัด
ตารางเวลา ส าหรับการซ่อมบ ารุงแต่ละครั้ง เนื่องจากแหล่งพลังงานที่น ากลับมาใช้ซ้ าได้ และโอกาสในการยืด
ขยายระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงออกไป 
 
การอยู่ประจ าที่เปรียบกับการลอยน้ า 
 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้ง อาจมีความเป็นไปได้ในการแทนที่เครื่องหมายลอยน้ า ด้วยการติดตั้งประจ าที่ใน
เส้นทางน้ าที่มีความลึกปานกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าสามารถทดแทนเรือวางทุ่นโดยเฉพาะไปเป็นการใช้
วิธีการขนส่งอย่างอ่ืนแทน อาทิ ด้วยเรือขนาดเล็ก หรือเรือบด ควรมีการวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับต่อราคา
ตลอดชั่วอายุใช้งาน มาช่วยในการตัดสินใจใด ๆ ที่กล่าวมานี้    
 
วัสดุ 
 การน าวัสดุที่ต้องการซ่อมบ ารุงต่ ามาใช้งาน อาทิ โพลียูรีเทนความแน่นสูง พลาสติกเสริมใยแก้ว 
(Glass Reinforced Plastic : GRP) เหล็กกล้าปลอดสนิม ฯลฯ ท าให้มีความเป็นไปได้ในการลดความต้องการ
เรื่องการซ่อมบ ารุง และเวลาใช้ด าเนินการ และอาจเป็นไปได้ด้วยเช่นกันในการลดเวลาปฏิบัติการของเรือใน
ทะเล รวมทั้งลดความจ าเป็นในเรื่องทักษะในงานก่อสร้าง (หรือการซ่อมบ ารุงโครงสร้าง) ของผู้ปฏิบัติงาน  
 
การเฝ้าตรวจจากระยะไกล 
 การเฝ้าตรวจ (และควบคุม) เครื่องหมายทางเรือที่อยู่ห่างไกลและโดดเดี่ยวจากระยะไกล สามารถช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการตอบสนองต่อรายงานข้อบกพร่องที่ทราบ ทั้งยังช่วยในการวิเคราะห์ระบบด้วย     
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/เทคนิคการจัดการความเสี่ยง  ซึ่งอาจช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดระบบใหม่ 
และ/หรือ ลดจ านวนเครื่องหมายทางเรือในบริเวณนั้นลง  
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8.8.3 แนวโน้ม 
 จากเอกสารการประชุม บทความ และการตอบกลับของสมาชิก IALA แสดงให้เห็นแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ของการยืดขยายช่วงเวลาระหว่างการซ่อมบ ารุงเครื่องหมายทางเรือ ณ ที่ตั้งหนึ่ง ๆ ในแต่ละครั้งออกไป ความ
พยายามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้มากขึ้น ในการส่งมอบงานเครื่องหมายทางเรือ สะท้อนให้เห็นจากมาตรการ
ต่าง ๆ อาทิ ใช้ระบบอัตโนมัติ ลดจ านวนก าลังพลประภาคาร การยืดขยายช่วงเวลาซ่อมบ ารุง จากแต่เดิมที่เคย
เป็นกิจกรรมประจ าวัน เปลี่ยนไปเป็นความถี่ในการปฏิบัติที่น้อยลงอย่างมีนัยส าคัญ 
 
 ช่วงห่างสูงสุดระหว่างการซ่อมบ ารุงเครื่องหมายทางเรือหามาได้จาก การพิจารณาล าดับความเร่งด่วน
ของชาติและฝ่ายบริหารผู้มีอ านาจ ข้อจ ากัดด้านเทคนิคและสภาพแวดล้อม ในขณะที่ประเด็นที่ผลักดัน คือ 
ราคาต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งผู้มีอ านาจใช้ประกอบการตัดสินใจ : 

x ใช้ระบบอัตโนมัติ การเลือกชนิดวัสดุโครงสร้าง การเคลือบผิวที่มีความคงทนเพ่ิมขึ้น และแหล่ง
พลังงานที่น ากลับมาใช้ซ้ าได้ ทั้งนี้เพ่ือการควบคุมหรือลดค่าใช้จ่าย 

x น าเทคโนโลยีใหม่ที่มีศักยภาพมาใช้เพ่ือ : 
- ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหา และการใช้งาน 
- ยืดขยายช่วงเวลาระหว่างการซ่อมบ ารุงแต่ละครั้งออกไป 

x การทบทวนทางเลือกการใช้ยานพาหนะในการไปปฏิบัติภารกิจ 
 
 การยืดขยายช่วงระยะเวลาระหว่างการซ่อมบ ารุงแต่ละครั้งออกไปของแต่ละสถานที่ ส าหรับพ้ืนที่ซึ่งมี
สภาพอากาศเลวร้ายมาก อาจส่งผลท าให้การซ่อมบ ารุงครั้งถัดไป ต้องมีงานเพิ่มมากเป็นพิเศษในการไปท างาน
เที่ยวนั้น สิ่งนี้อาจท าให้ไม่เกิดความประหยัดตามที่คาดไว้ จากการใช้วิธีขยายระยะเวลาการซ่อมบ ารุงออกไป 
 
 
   
 
 
8.8.4 ช่วงห่างของการซ่อมบ ารุง 
 ช่วงห่างการซ่อมบ ารุงเครื่องหมายทางเรือผันแปรไปต่างกัน อาทิ เป็นกิจวัตรประจ าวันในกรณี
ประภาคาร หรืออาจถึงห้าปีในกรณีทุ่นไฟ เป็นการยากที่จะก าหนดรูปแบบช่ วงเวลาการซ่อมบ ารุงได้อย่าง
ชัดเจน วิธีการที่ใช้กัน คือ น าผลการจากการประชุมหารือ หรือการประชุมเชิงปฏิบัติมาปรับใช้ ดังตัวอย่าง : 

x เครื่องหมายทางเรือส าคัญ ให้ท าการตรวจสอบทุกเดือน 

x ไฟอัตโนมัติมีช่วงความถ่ีในการตรวจสอบน้อยกว่า (รายไตรมาส รายปี หรือทุกสองปี) 
 

ด้วยความก้าวหน้าของ กระโจมที่มีความพร้อมในตัวเอง หลอดไฟ ตะเกียง LED ที่มีพลังงานในตัวเอง 
อุปกรณ์พลังงานงานแสงอาทิตย์ และการเฝ้าตรวจจากระยะไกล ต่าง ๆ เหล่านี้ ท าให้ค่อนข้างง่ายในการ
ออกแบบระบบที่ดีส าหรับโครงสร้างประจ าที่ เพ่ือให้ช่วงเวลาซ่อมท าทุกหนึ่งหรือสองปีมีความเป็นไปได้ ระบบ
ที่กล่าวนี้มีข้อได้เปรียบในการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมของปีไปด าเนินการ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากสภาพ
อากาศเลวร้าย หรือการรบกวนการปฏิบัติงานไม่ว่าจากพืชหรือสัตว์ 

 

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ค าแนะน าท่ี 1007 เรื่อง การซ่อมบ ารุงประภาคาร 
- ค าแนะน าท่ี 1052 เรื่อง การจัดการคุณภาพส าหรับการส่งมอบบริการเครื่องหมายทางเรือ 
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 อย่างไรก็ตาม ควรมีการพิจารณาชั่งน้ าหนักให้มีความเหมาะสม เนื่องจากช่วงระยะเวลาระหว่างการ
ตรวจซ่อมบ ารุงที่นานเกินไป ท าให้ขาดการรับรู้ในสิ่งเหล่านี้ คือ ความเสียหายที่เกิดจากพายุ การเสื่อมสภาพ
โดยทั่ว ๆ ไปของเครื่องหมายทางเรือ และขาดการควบคุมการเติบโตของพืชซึ่งเสี่ยงต่อการบดบังแสงตะเกียง 
หรือเพลิงไหม ้ทั้งยังอาจส่งผลท าให้ความรู้และทักษะของบุคลากรซ่อมบ ารุงย่อหย่อนลงไป 

 
8.9 การส่งมอบบริการ 
 หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบจัดให้มีเครื่องหมายทางเรือ โดยทั่วไปแล้วเป็นหน่วยงานระดับรัฐ หรือ
ระดับชาติ ซึ่งตามปกติเป็นหน่วยงานเดียวในชาติที่ก ากับดูแลโครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้บริการด้าน
เครื่องหมายทางเรือ แต่ทั้งนี้ไม่จ าเป็นว่าต้องเป็นผู้เดียวที่จัดให้บริการในเรื่องนี้ ในบางประเทศอาจมีการแบ่ง
ความรับผิดชอบกันระหว่าง หน่วยงานที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลและองค์กรอื่น ๆ อีก อาทิ :  

x หน่วยงานของรัฐ และเขตปกครอง 
x องค์กรท้องถิ่นของรัฐ 

x หน่วยงานการท่า ท่าเรือ หรือเส้นทางน้ า 
x องค์กรเอกชนในท้องถิ่น 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปได้รับความอนุเคราะห์จาก CETMEF (ฝรั่งเศส) 
 

8.9.1 การส่งมอบการให้บริการที่ต้องการ 
 เมื่อมีมากกว่าหนึ่งหน่วยงานในท้องถิ่นจัดให้มีบริการเครื่องหมายทางเรือ รัฐบาลที่เป็นภาคีสัญญามี
ความรับผิดชอบที่ส าคัญยิ่งในการผูกพันเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญา SOLAS  
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 อนุสัญญา SOLAS บทที่ 5 ข้อที่ 13 – การติดตั้งและการปฏิบัติการเครื่องหมายทางเรือกล่าวว่า : 
1. แต่ละรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ต้องด าเนินการ เมื่อมีความจ าเป็นและเป็นไปได้จริง ๆ ในทางปฏิบัติ ไม่ว่าจะ

เป็นไปโดยล าพังหรือร่วมมือกันกับรัฐภาคีอ่ืน ในการจัดให้มีเครื่องหมายทางเรือ โดยพิจารณาจาก
ปริมาณการสัญจรทางน้ า และระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  

2. เพ่ือให้เครื่องหมายทางเรือมีความเป็นเอกภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รัฐภาคีอนุสัญญาฯ ต้อง
ด าเนินการ โดยน าเอาข้อเสนอแนะและค าแนะน าสากลมาประกอบการพิจารณา ในการจัดให้มี
เครื่องหมายทางเรือขึ้น 

3. รัฐภาคีอนุสัญญาฯ ต้องจัดท าสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางเรือ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งปวงได้
เข้าถึงซ่ึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อนึ่ง การแพร่คลื่นของระบบหาต าบลที่ อาจก่อให้เกิดความผิดปกติต่อ
สมรรถนะของเครื่องรับบนเรือ จึงต้องหลีกเลี่ยงให้มากท่ีสุดเท่าที่เป็นไปได้ และถ้ามีความจ าเป็น ต้อง
ให้ผลกระทบนี้เกิดข้ึน หลังจากมีการกระจายข่าวสารแต่เนิ่น ๆ ด้วยช่วงเวลาที่เพียงพอเท่านั้น    

 
8.9.2 การออกจากภาคี 
 ในหลายส่วนของโลก หลายประเทศได้จ าหน่ายกิจการของรัฐให้ แก่ภาคเอกชน มูลเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงนี้มีหลากหลายประการ อาทิ : 

x เพ่ิมความอ่อนตัวให้แก่การด าเนินการ 

x ขจัดแนวทางปฏิบัติเก่า ๆ ที่เล็งเห็นว่าขาดประสิทธิภาพ (ถ้ากระบวนการที่ใช้อยู่อย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด ไม่อาจช่วยปรับปรุงงานให้ดีขึ้นได้ด้วยตัวบุคลากรเอง) 

x ประเมินว่ามีความต้องการทักษะและทรัพยากรที่หลากหลาย 

x พึงรับรู้ว่าเครื่องหมายทางเรือมีความเชื่อถือได้มากขึ้น และช่วงห่างระหว่างการซ่อมบ ารุงแต่ละครั้งก็
เพ่ิมข้ึน จึงเป็นความยากขึ้นในการที่จะ : 
- ด ารงไว้ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจ าคลังพัสดุแบบเดิม 
- รักษาไว้ซึ่งทักษะแรงงานที่เป็นอยู่เดิม 
- เรียกใช้บริการในภูมิภาคทอ้งถิ่น ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือเวลาเดินทางจากส่วนกลาง 

 ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จจากการท าสัญญาจ้างงานในภูมิภาคท้องถิ่น คือ : 
x ก าหนดกิจให้แก่คู่สัญญา โดยจัดระดับของบริการที่ต้องการให้สอดคล้องกัน 

x การเฝ้าตรวจการปฏิบัติงานของคู่สัญญา 
x ธ ารงไว้ซึ่งทักษะต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถท าความเข้าใจความต้องการ ในการท างาน

ของระบบเครื่องหมายทางเรือ อาทิ : 
- ทักษะที่ดีด้านการจัดการของคู่สัญญา ในการรับมือกับการปฏิบัติงานวันต่อวัน 
- การประสานงานกับบุคลากรซึ่ง ใช้เป็นที่ปรึกษาและวางแผนงานล่วงหน้า 
- ความรู้ความเข้าใจการได้รับมอบงาน ในลักษณะ “ผู้ซื้อท่ีมีการรับรู้” 

x เพ่ือรักษาไว้ในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ : 
- ต้นฉบับพิมพ์เขียว 
- เอกสารการออกแบบและรูปลักษณ์ของเครื่องหมายทางเรือชิ้นใด ๆ 
- การจดทะเบียนทรัพย์สินและอะไหล่ 
- ตัวบ่งชี้สมรรถนะที่น ามาใช้ประเมินการปฏิบัติงานของคู่สัญญา 
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8.10 สภาวะแวดล้อม 
 เครื่องหมายทางเรือมีบทบาทส าคัญยิ่งในการปกป้องสภาวะแวดล้อม ด้วยการป้องกันภัยพิบัติทาง
ทะเลที่มีศักยภาพในการส่งผล ให้เกิดหายนะต่อสภาวะแวดล้อมในทะเลและชายฝั่ง อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ 
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางเรือนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญต่อสภาวะ
แวดล้อมได้เช่นกัน อาทิ มลพิษ ขยะ และก่อปัญหาให้ระบบนิเวศ จึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการลดผลกระทบทาง
ลบที่กล่าวนี้ เพ่ือมิให้ประโยชน์ที่ได้รับจากเครื่องหมายทางเรือต้องถูกบดบัง ด้วยความเสียหายที่เกิดขึ้นโดย
ไมไ่ด้ตั้งใจ และยังเป็นการขจัดศักยภาพในการเกิดมลพิษ และขยะแก่โลกท่ีมีทรัพยากรอย่างจ ากัดอีกด้วย 
 
 
 
 
8.10.1 สารอันตราย 
 ประภาคารเก่าแก่จ านวนมากยังคงใช้เลนส์หมุนท าจากแก้ว และใช้แท่นรองรับเลนส์ที่ลอยบนปรอท 
ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ในการรับเลนส์ขนาดหนัก และแบริงรับการหมุนที่เกือบไม่มีแรงเสียดทาน ท าให้เลนส์หมุนได้
ด้วยกลไกนาฬิกาแบบน้ าหนักถ่วง อย่างไรก็ตาม ด้วยคุณสมบัติกัดกร่อนและเป็นพิษของปรอท สารสนเทศ
ต่อไปนี้อาจช่วยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ น ามาใช้ในกระบวนการสร้างความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม 
 อ่างปรอทที่แท่นรองรับเลนส์ลอยอยู่ ซึ่งใช้กับเลนส์หมุนชั้นหนึ่ง41 มีปรอทบรรจุอยู่ราว 13 ลิตร ปริมาณ
ของปรอทที่บรรจุนี้อาจดูได้จากแผ่นป้ายที่ แหวนสัมผัสแปรงไฟฟ้า (Slip - ring) ของชุดอุปกรณ์ตะเกียงหมุน  
สวิทช์กระดก (Tilt – action Switch) สะพานไฟฟ้าแรงสูง มาตรวัดความดัน (Manometer) และเทอร์โมมิเตอร์ 
 
คุณสมบัติทางกายภาพ 
 ปรอท (Mercury) เป็นโลหะหนักซึ่งมีคุณสมบัติไม่ปกติ โดยอยู่ในสภาพของเหลวที่อุณหภูมิปกติ  
(ท่ีอุณหภูมิสูงกว่า – 38 องศาเซลเซียส) 
 
ความเสี่ยงจากการหก 
 ปรอทที่อยู่ในระบบทัศนะของประภาคารไม่ปรากฏว่ามีอันตรายอย่างมีนัยส าคัญ เว้นเสียแต่ว่ามีผู้ใด
ไปสัมผัสเข้ากับปรอท “ที่มิได้บรรจุในภาชนะ” อันเนื่องมาจากการหกโดยอุบัติเหตุ เหตุการณ์ดังกล่าวโดย
ปกตินับเป็นคราวเคราะห์ ที่เกิดขึ้นระหว่างการซ่อมบ ารุง หรือเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหวตาม
ธรรมชาติ ท าให้ปรอทกระฉอกออกจากภาชนะบรรจุ 
 
 
 
 

41 ปริมาณปรอทที่ใช้กับอุปกรณ์ทัศนะระดับสูง ให้ดูในหัวข้อ 8.11.1 

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- ค าแนะน าที่ 1005 เรื่อง การใช้สัญญาว่าจ้างการให้บริการเครื่องหมายทางเรือ 

อ้างถึงบรรณสาร IALA : 
- ค าแนะน าที่ 1036 เรื่อง การพิจารณาสภาวะแวดล้อมในวิศวกรรมเครื่องหมายทางเรือ 
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 ถ้ามีการหกเกิดขึ้น ปรอทปรอทอาจซึมลงในรอยแตกพ้ืน และถูกซับไว้ในผิวที่มีรูพรุน อาทิ คอนกรีต 
อิฐก่อ และไม้กระดาน เมื่อปรอทแตกกระจายออกเป็นกองใหญ่ หรือเม็ดเล็ก ๆ ที่พ้ืนผิวจะระเหยเป็นไอด้วย
อัตราเร็วมาก เม็ดขนาดเล็กของปรอทจะเกาะติดกับฝุ่นละออง กลายเป็นอนุภาคท่ีสามารถหายใจเข้าไปได้ 
 ปรอทเป็นสารกัดกร่อน เมื่อสัมผัสเข้ากับโลหะ อาทิ สังกะสี และอลูมิเนียม 
 
อันตรายจากการปฏิบัติงาน 
 อันตรายจากการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับปรอท มีดังนี้ : 
 
หายใจไอปรอทเข้าไป : ในบางครั้งปรอทอาจมีการระเหยจากผิวหน้าอิสระที่อุณหภูมิห้องตามปกติ ที่กล่าวนี้
เป็นสาเหตุที่น่าจะท าให้มีการสัมผัสปรอทมากที่สุด ที่ เกิดขึ้นกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับประภาคาร 
ผู้ปฏิบัติงานไม่น่าจะทราบถึงอันตราย เว้นเสียแต่ว่ามีการวัดระดับของไอปรอทก่อนการปฏิบัติงาน ถ้าพ้ืนที่
ปฏิบัติงานบริเวณรอบอุปกรณ์ที่บรรจุปรอทของประภาคาร ไม่มีการระบายอากาศที่ดีแล้ว ระดับความเข้มข้น
อาจขึ้นสูงในระดับสูงเกินขีดจ ากัดตามข้อเสนอแนะ และท าให้เกิดภาวะปรอทเป็นพิษ ทั้งนี้ไอปรอทมีน้ าหนัก
มากกว่าอากาศ และมีแนวโน้มที่จะสะสมกันลอยอยู่ในระดับเรี่ยผิวพ้ืนต่ าสุดของสถานที่ปฏิบัติงาน การ
ออกแบบระบบระบายอากาศที่ดีช่วยกระจายการสะสมตัวที่ว่านี้ออกไปได้ 
 
การกลืนเข้าไป : น าไปสู่อาการปรอทเป็นพิษอย่างรุนแรง 
 
การสัมผัสทางผิวหนัง : ปรอทไม่อาจซึมเข้าทางผิวหนังอย่างง่าย ๆ 
 
การป้องกันอันตราย 
 เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่หน่วยงานต้องมีรายละเอียด และมีการจัดการอย่างเข้มงวด ให้มีการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการที่ก าหนด ส าหรับบุคลากรที่ท างานกับ หรืออยู่ใกล้ปรอท 
 
 ต้องมีการฝึกผู้ปฏิบัติงานให้ท าตามกระบวนการท างานที่ก าหนด ทั้งให้มีการตรวจร่างกายอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่มีผู้ใดมีการปนเปื้อนปรอท 
 
 กระบวนการท างานต้องเป็นไปตามข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยแห่งชาติ  และควรเขียน
ลงไว้ด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ 
 
 กระบวนการท างานกับทัศนอุปกรณ์จะต้องครอบคลุมถึง การถ่าย ท าความสะอาด และเติมปรอทลง
ในภาชนะ กระบวนการท าความสะอาดจะต้องลงรายละเอียดกรรมวิธี ในการเก็บอนุภาคปรอทที่เห็นได้ด้วยตา
เปล่า และการใช้สารเคมีท่ีท าให้ปรอทหกเล็กน้อยมีสภาพเป็นกลาง  
 
 บุคลากรที่ท างานต้องมีอุปกรณ์ป้องกันที่ออกแบบเฉพาะส าหรับการท างานกับปรอท ซึ่งประกอบไป
ด้วย ถุงมือ คลุมรองเท้า หน้ากากกรองอากาศ และแว่นตาป้องกัน กระบวนการเพ่ือความปลอดภัยในการ 
จัดเก็บ ก าจัด ซึ่งอุปกรณ์ท่ีกล่าวนี้ ต้องมีไว้ให้ทราบ 
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 ต้องจัดให้มีมาตรตรวจวัดไอปรอท เพ่ือเฝ้าตรวจสภาวะแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน ทั้งจัดให้มี
กระบวนการส าหรับการทดสอบ และปรับแต่งอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
 
การขนส่ง 
 ปรอทเป็นสารอันตราย จึงต้องมีการปฏิบัติการตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าในระดับชาติหรือสากล 
โดยเพ่งเล็งไปที่ แบบของภาชนะที่ใช้บรรจุ การหีบห่อภาชนะเหล่านี้ส าหรับขนส่ง และการหมายต่างลงบนหีบ
ห่อเหล่านี้ 
 
 
 
 
สี  
 หน่วยงานเครื่องหมายทางเรือใช้สีจ านวนมากและหลากหลาย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนผิววัสดุที่จะ
ทาสีนั้น ซึ่งมีโอกาสที่จะมีสถานการณ์อันตรายเกี่ยวกับมลพิษในสภาวะแวดล้อมเกิดข้ึน ตัวอย่างเช่น : 

x การเก็บสีและน้ ายาผสมสีที่เป็นสารไวไฟ 

x ช่วงเตรียมพ้ืนผิววัสดุ และการลอกสีเก่าออก ก่อนการทาสีใหม่ 
x การสัมผัสกับไอและสารละลายต่าง ๆ ในระหว่างการปฏิบัติงาน 

x การท าความสะอาดและก าจัดขยะ 
 
ตะกั่ว 
 สีที่มีตะกั่วผสมได้น ามาใช้อย่างกว้างขวางในอดีต แต่ทว่าในปัจจุบันได้มีข้อจ ากัดหรือห้ามน ามาใช้ใน
บางประเทศ หน่วยงานที่ยังคงรักษาประภาคารเก่าไว้ น่าที่จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ในเวลาใดเวลาหนึ่ง  
ในการลอกสีเก่าที่มีตะกั่วผสมนี้ออก และขจัดเป็นขยะ 
 ขอสนับสนุนให้ประเทศสมาชิก ท าการประเมินความเสี่ยง และใช้มาตรการที่เหมาะสม เพ่ือป้องกัน
อันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงาน และรักษาสภาวะแวดล้อม 
 
สีกันเพรียง 
 สีกันเพรียง (Antifouling Paints) ได้เติมยาก าจัด วัชพืช/วัชสัตว์ เอาไว้ด้วย โดยน ามาใช้ทาทั้งกับเรือ
และเครื่องหมายทางเรือลอยน้ า เพ่ือลดการยึดเกาะสะสมของสิ่งมีชีวิตในทะเล (เรียกโดยรวมว่า ‘เพรียง’) 
ส าหรับเรือแล้วการทาสีกันเพรียงมีส่วนช่วยลดอัตรากินน้ ามันเชื้อเพลิงของเรือได้ 
 ส าหรับทุ่นหรือเรือทุ่นไฟ การก่อตัวเติบโตยึดเกาะพ้ืนผิวไม่ท าให้เกิดอันตรายเฉพาะใด ๆ ในการสะสม
ตัวของเพรียงกับเครื่องหมายทางเรือที่กล่าวข้างต้น ซึ่งอยู่ในบริเวณเส้นทางเข้าสู่ท่าเรือและเส้นทางน้ าภายใน 
ควรใช้สีที่มีความเป็นพิษน้อย เพ่ือลดปัญหามลพิษในสภาวะแวดล้อม 
 สีกันเพรียงกลุ่มหนึ่ งซึ่งมี  Tributyltin (TBT) เป็นส่วนผสมได้ถูกสั่ งห้ามมิให้น ามาใช้  ส าหรับ
สารสนเทศท่ีมีรายละเอียดมากกว่านี้ ให้ค้นคว้าจาก อนุสัญญาสากลว่าด้วยการควบคุมระบบป้องกันเพรียงที่มี
อัน ตรายซึ่ งน าม าใช้ กั บ เรื อ  (International Convention on the Control of Harmful Antifouling 
Systems on Ships) ตีพิมพ์โดย IMO 
   

ทั้ง IMO และ สมาคมขนส่งทางอากาศนานาชาติ (International Air Transport Association 
(IATA) ได้ออกกฎเกณฑ์ซึ่งครอบคลุมถึงการขนส่งปรอทเอาไว้แล้ว 
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8.11 การอนุรักษ์เครื่องหมายทางเรือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
 คณะที่ปรึกษาของ IALA ในเรื่อง การรักษาประภาคาร เครื่องหมายทางเรือ และอุปกรณ์ที่มีนัยส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ (PHL) ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยสมัชชา IALA เมื่อปี พ.ศ.2539 เพ่ือตอบสนองต่อความ
สนใจของสมาชิกด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของกระโจมไฟ ปี พ.ศ.2545 คณะที่ปรึกษาฯ ได้เข้าเป็นส่วน
หนึ่งของ คณะกรรมการของ IALA ด้านวิศวกรรม สภาพแวดล้อม และการอนุรักษ์ (EEP) โดยมีวัตถุประสงค์ :  

x ส่งเสริมให้มวลสมาชิกมีความร่วมมือมากขึ้น ในการรักษาไว้ซึ่งเครื่องหมายทางเรือทางประวัติศาสตร์ 
x สนับสนุนให้ชาติสมาชิกได้เห็นว่า การรักษาไว้ซ่ึงประภาคารในประเทศตน ถือเป็นบริบทสากล 

x แบ่งปันสารสนเทศในเรื่องดังกล่าวให้กับทั้งผู้ที่เป็นและไม่เป็นสมาชิก IALA โดยให้ความสนใจเป็น
พิเศษกับประภาคารที่ท าหน้าที่เสริมอ่ืน ๆ ด้วย 

x มีการวิจัยและจัดท าออกมาเป็นเอกสารยุทธศาสตร์ ในเรื่องการอนุรักษ์ประภาคารประวัติศาสตร์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็นด้านการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี และกระบวนการปฏิบัติงาน 

x ด ารงไว้ซึ่งปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาติสมาชิก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดโครงการ
ความร่วมมือในการปกป้องประภาคารประวัติศาสตร์ 

ตัวอย่างงานที่ประสบความส าเร็จจนถึงปัจจุบัน :  
x การจัดท าฟอร์แมตฐานข้อมูลของ IALA เพ่ือใช้บันทึกรายละเอียดของประภาคารประวัติศาสตร์ 
x หนังสือ “ประภาคารของโลก” (Lighthouse of the World) ตีพิมพ์ พ.ศ.2541 เป็นภาษา อังกฤษ 

ฝรั่งเศส เยอรมนี และ สเปน แสดงรูปลักษณ์ประภาคารประวัติศาสตร์มากกว่า 180 แห่งทั่วโลก  
x การประชุมเชิงปฏิบัติการที่เมือง Kristiansand ประเทศนอร์เวย์ เรื่อง “ทางเลือกในการใช้ประภาคาร

ประวัติศาสตร์ ในคริสต์ศตวรรษ 2000”    
x การสัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิบัติ ในการรักษาประภาคารเอาไว้” ในปี  พ.ศ.2548 ที่ เมือง 

Gothenburge ประเทศสวีเดน 

x IALA ได้ตีพิมพ์คู่มือการอนุรักษ์ขึ้นในปี พ.ศ.2549 เพ่ือให้ค าแนะน าแก่มวลสมาชิก ในแง่มุมที่
หลากหลายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ประภาคารประวัติศาสตร์ 

x สัมมนาเรื่อง “ประเด็นมรดกตกทอดของการริเริ่มเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้กับเครื่องหมายทางเรือ”
ที่เมือง Santander ประเทศสเปน พ.ศ.2552  ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่ส าคัญจากการสัมมนาคือ : 
- มิอาจหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงได้ ในทางอุดมคติ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนา

เครื่องหมายทางเรือประวัติศาสตร์ ณ ต าบลที่นั้น ควรย้อนรอยได้ และท าเป็นเอกสารไว้เสมอ 
- การรักษาและจัดท าเอกสารเกี่ยวกับเครื่องหมายทางเรือ ควรให้ความส าคัญพ้ืนที่ตั้งทั้งหมด และ

รวมเอาการพัฒนาในอดีต และการบรรลุความส าเร็จด้านเทคนิคอุปกรณ์ และประสบการณ์ของ
ผู้คนที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ด้วย เอกสารควรรวบรวมประสบการณ์เข้าไว้ทั้งหมด ทั้งในส่วนการ
ปฏิบัติงานกับเครื่องหมายทางเรือ และส่วนที่เป็นการอนุรักษ์ 

- เครื่องหมายทางเรือวิทยุคือส่วนหนึ่งที่ส าคัญของเทคโนโลยีเครื่องหมายทางเรือในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20 และควรจัดท าเอกสารการแพร่คลื่นไว้ ให้เป็นมรดกตกทอดของเครื่องหมายทางเรือ 

x สัมมนาเรื่อง “การรักษากระโจมไฟที่เป็นมรดกตกทอด” ที่เมืองเอเธนส์ ประเทศกรีซ พ.ศ.2556 เป็น
การชุมนุมของผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจากหลากหลายสาขา ที่เก่ียวข้องกับมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม  
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หนึ่งในข้อเสนอแนะจากการประชุมใหญ่ครั้งที่ 17 ของ IALA ที่เมือง Capetown ประเทศแอฟริกาใต้ 
เมื่อมีนาคม พ.ศ.2553 กล่าวว่า “IALA ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการจัดท าค าแนะน า เพ่ือการอนุรักษ์ 
และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และวัตถุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์” อันเป็นเครื่องยืนยันว่า งานของ IALA ในการให้
ค าแนะน าและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ประภาคารประวัติศาสตร์ ยังคงได้รับการ
พิจารณาจากประเทศสมาชิกว่ามีความส าคัญอยู่      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การฟ้ืนฟูประภาคารที่เป็นมรดกตกทอด 
รูปภาพได้รับความอนุเคราะห์จาก  
Instituo Hidrografico (โปรตุเกส) 

การตั้งแสดงเกี่ยวกับประภาคาร 
รูปภาพด้วยความอนุเคราะห์จาก IALA 

อ้างถึงบรรณสารของ IALA : 
- คู่มืออนุรักษ์ประภาคาร 
- ค าแนะน าที่ 1049 เรื่อง การใช้แหล่งก าเนิดไฟยุคใหม่กับเลนส์ดั้งเดิมของประภาคาร 
- ค าแนะน าที ่1063 เรื่อง ข้อตกลงส าหรับการใช้งานประภาคารในภารกิจอ่ืน ๆ 
- ค าแนะน าที ่1074 เรื่อง การก าหนดตราและท าการตลาดให้กับประภาคารประวัติศาสตร์ 
- ค าแนะน าที ่1075 เรื่อง แผนธุรกิจส าหรับการใช้ประภาคารประวัติศาสตร์ในภารกิจอ่ืน 
- ค าแนะน าที ่1076 เรื่อง สภาพการก่อสร้างของประภาคาร 
-  ค าแนะน าที ่1080 เรื่อง การเลือกวัตถุจากประภาคารประวัติศาสตร์มาตั้งแสดง 
- รายงานจากการสัมมนาของ IALA ในประเด็นมรดกตกทอด ของการริเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่กับ

เครื่องหมายทางเรือ ที่เมือง Santander ประเทศสเปน มิถุนายน พ.ศ.2552 
- รายงานจากการสัมมนาของ IALA เรื่อง การรักษาประภาคารที่เป็นมกดกตกทอด ที่เมืองเอเธนส์ 

ประเทศกรีซ มิถุนายน พ.ศ.2556 
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8.11.1 ขนาดเลนส์และค าศัพท์เฉพาะ 
 สนเทศเกี่ยวกับค าศัพท์เฉพาะส าหรับระบบเลนส์แก้วยุคเก่า และปริมาณปรอทที่บรรจุในอ่างรองรับ
แท่นตะเกียง (ใช้กับระบบเลนส์หมุน) แสดงอยู่ใน ตารางที่ 28 
 

ค าศัพท ์ ระยะโฟกัส ปริมาณปรอทท่ีบรรจุในอ่างรับแท่นตะเกียง 
 มิลลิเมตร กิโลกรัม ลิตร 

Hyper – radial 1330   
Meso – radial 1125   

First Order 920 175 12.9 
Second Oder 700 126 9.3 
Third Order 500 105 7.7 

Small Third Order 375 96 7.0 
Fourth order 250   
Fifth Order 187.5   
Sixth Order 150   

ตารางที่ 29 – ค าศัพท์เฉพาะส าหรับระบบเลนส์แก้วยุคเก่า พร้อมกับปริมาณปรอทที่บรรจุ 
 
8.11.2 การใช้เครื่องหมายทางเรือโดยบุคคลที่สาม 
 ในปี พ.ศ.2541 IALA ออกแบบสอบถามขอบเขตการอนุญาตโดยหน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้ใช้ที่ตั้ง
เครื่องหมายทางเรือในการรวบรวมข้อมูล “ที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องหมายทางเรือ” การศึกษานี้มีการด าเนินร่วมกับ 
คณะที่ปรึกษาด้านการรักษาประภาคาร (Advisory Panel on Preservation of Historic Lighthouses) 
เกี่ยวกับทางเลือกอ่ืนในการใช้ประภาคาร และเครื่องหมายทางเรืออ่ืน ๆ 
 
 มีการตอบกลับอย่างกว้างขวางจากสมาชิก IALA ในการแบ่งปันหลายแนวคิดท่ีน ามาใช้ร่วมกันได้ : 
 

x ที่ประยุกต์ใช้กันมากที่สุดคือ ใช้ส าหรับการรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (อาทิ ลมฟ้าอากาศ ทิศทาง
และความเร็วลม)  ข้อมูล ระดับน้ า/กระแสน้ า และใช้ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร  

x เก็บรวมรวบข้อมูลเพ่ือแจกจ่าย ซึ่งโดยทั่วไปไม่คิดมูลค่า ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาล แต่ทว่าคิด
ค่าธรรมเนียมในกรณีเอกชน ที่น าไปใช้เพื่อการพาณิชย์ 

x อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ าเป็นต้องมีแหล่งพลังงานที่แยกจากกันอย่างอิสระ เว้นเสียแต่
ว่าเครื่องหมายทางเรือ ณ ที่ตั้งนั้นใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้า 

 
 เมื่อเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ การใช้งานเสริมในเรื่องอ่ืนกับโครงสร้างที่มีอยู่ หรือกับสิ่งอ านวยความ
สะดวกใด ๆ ควรพิจารณาหนทางเลือกที่เหมาะสม ในกรณีที่มีสิ่งก่อสร้างเพ่ิมเติม มิให้มีการส่งผลกระทบกับ
สภาพแวดล้อม 
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 IALA ตระหนักว่าหน่วยงานรับผิดชอบ ต้องเผชิญต่อความต้องการที่เพ่ิมมากขึ้นในการขอใช้งานร่วม 
ณ สถานที่ตั้งเครื่องหมายทางเรือร่วมกับ “บุคคลที่สาม” ในขณะที่ต้องรักษาไว้ซึ่งความมั่นใจ ในความพร้อม
สมบูรณ์ และความม่ันคงปลอดภัยกับเครื่องหมายทางเรือ การใช้งานร่วมโดยบุคคลที่สามน่าจะเป็นประโยชน์ : 

x ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกท าลายทรัพย์สิน 

x เป็นแหล่งเงินที่ช่วยรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมในการปฏิบัติงาน (เช่น พลังงาน การซ่อมบ ารุงถนน ฯลฯ) 
x ช่วยในการเฝ้าตรวจการปฏิบัติงานของเครื่องหมาย 

 
 ถ้าหน่วยงานได้รับการร้องขอ ในการติดตั้งอุปกรณ์ ใดจากบุคคลที่สาม สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือ 
กฎหมายอ านวยให้ด าเนินการได้หรือไม่ ถ้าไม่ขัดข้อกฎหมาย หน่วยงานอาจเจรจาท าข้อตกลง โดยก าหนด
อย่างชัดแจ้งของแต่ละฝ่าย ถึงขอบเขตความรับผิดชอบ และการชดใช้ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ข้อตกลง
อาจระบุสิ่งเหล่านี้ไว้เช่นกัน : 

x เงื่อนไขที่ก าหนดให้บุคคลที่สาม ท าการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
ความสมบูรณ์ และความม่ันคงของเครื่องหมายทางเรือ รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ๆ ของหน่วยงาน  

x การใช้พลังงานไฟฟ้า ถ้าที่ตั้งเข้าถึงพลังงานจากโรงไฟฟ้า ขอแนะน าให้หน่วยงานแยกมาตรวัดไฟฟ้า
ออกจากกันกับบุคคลที่สาม เพ่ือให้สามารถควบคุมรายจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าได้ 

x ถ้ามิได้ใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้า ควรให้บุคคลที่สาม จัดหาแหล่งพลังงานใช้เอง 
x ถ้าเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ในการติดตั้งอุปกรณ์ของบุคคลที่สาม ควรน าเอาประเด็นการรักษาคุณค่า

ของเครื่องหมายทางเรือที่เป็นมรดกตกทอด มาร่วมพิจารณาด้วย 
 

 หน่วยงานรับผิดชอบควรสงวนไว้ซึ่งสิทธิ ในการยกเลิกข้อตกลงกับบุคคลที่สาม ถ้าการใช้ประโยชน์ที่
ได้รับอนุญาตส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงาน หรือการใช้งานของเครื่องหมายทางเรือนั้น 
 
8.12 ความท้าทายเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ 
 จุดมุ่ งหมายประการหนึ่ งของ IALA คือ การส่งเสริมให้การเดินเรือมีความปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ด้วยการท าให้บริการด้านเครื่องหมายทางเรือทั่วโลก มีความสอดคล้องในแนวเดียวกัน 
อนุสัญญา SOLAS (บรรณาธิกร พ.ศ.2547) บทที่ 5 กฎข้อที่ 13 กล่าวว่า ‘เพ่ือให้เครื่องหมายทางเรือมีความ
เป็นเอกภาพมากที่สุด รัฐภาคีควรด าเนินการ โดยน าเอาข้อเสนอแนะและค าแนะน าสากล มาใช้ร่วมพิจารณา 
เมื่อมีการจัดให้มีเครื่องหมายทางเรือ’ ข้อเสนอแนะและค าแนะน าที่ IALA จัดท าขึ้น ได้ก าหนดอย่างชัดเจนถึง
บทบาทของ IALA ในการด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า บริการด้านเครื่องหมายได้มีการส่งมอบอย่างสอดคล้อง 
ในแนวทางเดียวกัน 
 นอกเหนือไปจากนั้น ข้อมติ (Resolution) ที่ 10 ของ ประมวลมาตรฐานการฝึก และการออก
ใบรับรองให้กับยามเรือเดิน  (Standards of Training & Certification for Watchkeepers : STWC) ยัง
กล่าวว่า การสนับสนุนจากบุคลากรที่ให้บริการจราจรทางน้ า (VTS) มีส่วนส่งเสริม ให้กับความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพย์สินในทะเล และยังช่วยปกป้องสภาวะแวดล้อมทางทะเล 
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 IALA แสดงออกซ่ึงเป้าหมายนี้ในหลายทาง ทางหนึ่งคือ เสนอแนะให้หน่วยงานรับผิดชอบเครื่องหมาย
ทางเรือและ VTS ด าเนินการให้มั่นใจได้ว่า บุคลากรได้รับการฝึกที่มีมาตรฐานสูง และเพ่ือช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายที่กล่าว IALA ได้พัฒนาและจัดท าข้อเสนอแนะของ ที่ V – 103 และค าแนะน าต่าง ๆ ที่ช่วยเสริม  
เพ่ือให้ใช้กับหลักสูตรต้นแบบ (Model Courses) ด้วยแนวทางที่ว่านี้ท าให้มั่นใจได้ว่า บุคลากร VTS จะได้รับ
การฝึกได้ถึงเกณฑ์ต่ าสุดที่ได้ตกลงกันไว้ นอกจากนั้น ทั้งคณะกรรมการ ANM และ EEP ได้ท าการพัฒนา
ข้อก าหนดส าหรับการฝึกบุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการและวิศวกรรม AtoN  ผ่านทางสถาบันโลกกว้าง 
(World Wide Academy : WWA)  
 
8.12.1 แหล่งก าเนิดทักษะ 
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรให้ความมั่นใจว่า ลูกจ้างทั้งหมดมี ความรู้ ทักษะ และมีการฝึก เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความปลอดภัย ค าว่า ‘ลูกจ้าง’ (Employees) หมายรวมถึง 
ผู้รับเข้าท างานใหม่ ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเป็นครั้งคราว  
 ISO 9001 เรื่องมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ มีการเน้นย้ าอย่างมากไปที่  ขีดสมรรถนะ 
(Competent)  การเฝ้าระวัง และ การฝึก (ดูหัวข้อ 8.7.1) กระบวนการพัฒนาทักษะด้านเครื่องหมายทางเรือ
ในภาพรวม แสดงใน ตารางที่ 30 
  

ทักษะ กระบวนการ 
การศึกษา - โรงเรียน 

- สถาบันการศึกษาระดับสูง 
ประสบการณ์ - ประสบการณ์ท างาน 

- ประสบการณ์งานที่เก่ียวข้อง 
 
 
การฝึก 

- ฝึกด้วยการสอนงาน 
- การฝึกด้วยการปฏิบัติงาน 
- การรับเข้าฝึกงาน 
- โปรแกรมฝึกงานเฉพาะ 
- การฝึกทบทวน 

 
ตารางที่ 30 – กระบวนการพัฒนาทักษะส าหรับงานเครื่องหมายทางเรือ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพได้รับความอนุเคราะห์จาก 
Australian Maritime Systems Ltd. 

รูปภาพได้รับความอนุเคราะห์จาก 
The United States Coast Guard 
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8.12.2 สถาบันโลกกว้างของ IALA 
 สถาบันโลกกว้าง (IALA World Wide Academy) เป็นส่วนหนึ่งของ IALA แต่ทว่ามีการด าเนินการ
ด้านเงินทุนอย่างอิสระ เปิดการด าเนินการครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2555  
 สถาบันโลกกว้างของ IALA สถานที่จัดให้มีการฝึก และเสริมสร้างขีดความสามารถด้านเครื่องหมาย
ทางเรือ 
 สถาบันได้อุทิศตัวในการให้ความช่วยเหลือหน่วยงานชาติต่าง ๆ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้มี
การปรับปรุงในเรื่องการจัดให้มีเครื่องหมายทางเรือ รวมทั้ง VTS ในขณะที่กิจกรรมการฝึกมีขึ้น โดยตั้งใจให้
เกิดคุณประโยชน์แก่รัฐสมาชิก IALA ทั้งปวง การเสริมสร้างขีดความสามารถ ได้พุ่งเป้าหมายไปยังประเทศ
ก าลังพัฒนาซึ่งเป็นกุญแจในภูมิภาคเฉพาะ การเสริมสร้างขีดความสามารถ ช่วยให้หน่วยงานแห่งชาติสามารถ
ปฏิบัติได้ตามข้อผูกพันภายใต้อนุสัญญา UNCLOS และ SOLAS ตามที่ให้รายละเอียดไว้ในข้อเสนอแนะของ 
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) และ IALA 
 ขอขอบคุณต่อความกรุณาให้ความอนุเคราะห์ จากหน่วยงานและองค์กรจ านวนมาก ถึงแม้ว่าสถาบันฯ
จะมีเงินทุนโดยอิสระ แต่ยังสนธิเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ IALA  กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯ บรรลุตาม
เป้าประสงค์ได้ด้วย การสนับสนุนจากส านักเลขาธิการ IALA  ส านักงานฯ บริหารโดยสภาการศึกษาที่มีสมาชิก
ห้าคนซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน เลขาธิการใหญ่ IALA มีฐานะเป็นสมาชิกถาวรของสภาฯ สมาชิกอีกสามคนที่
เหลือมาจากการเลือกตั้งทุกวงรอบสี่ปี สภาฯ รายงานการด าเนินงานต่อสมัชชา IALA ซึ่งท าหน้าที่ให้การ
รับรองต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้น ในลักษณะแผนปฏิบัติการประจ าปี  (Annual Action Plan) อันเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนหลัก (Master Plan) ที่ครอบคลุมกิจกรรมคาบเวลาสี่ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมาชิกสภาฯ ที่
ได้รับการคัดเลือกได้ปฏิบัติหน้าที่  แผนปฏิบัติการปัจจุบัน และแผนหลัก สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของ
สถาบันฯ – www.iala-acadamy.com. 
 สถาบันฯ มีการท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ IMO และองคภาวะที่เป็นกุญแจส าคัญต่าง ๆ อาทิ 
องค์การอุทกศาสตร์สากล (international Hydrographic Organization : IHO) เพ่ือพัฒนาการสร้างขีด
ความสามารถ ในลักษณะของการประสานงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความริเริ่มองค์การสหประชาชาติ (United 
Nation : UN) ที่ว่า “ ส่งมอบเป็นหนึ่งเดียว” (Deliver as One)   
 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ของสถาบันโลกกว้าง 

x พัฒนาข้อเสนอแนะของ IALA และน าไปใช้ร่วมกับหลักสูตรต้นแบบ (Model Course) ในการฝึก
เกี่ยวกับเครื่องหมายทางเรือ 

x สถาปนาและจัดการระบบที่ได้รับการยอมรับ (Accreditation) เพ่ือให้องค์กรน าไปใช้ในการส่งมอบ
งาน VTS และการจัดการด้านการฝึก ที่เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ IALA ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตร
ต้นแบบที่ใช้ในการฝึก และ 

x สถาปนาและจัดการการเสริมสร้างขีดความสามารถ ด้านเครื่องหมายทางเรืออย่างเป็นระบบ เพ่ือให้
หน่วยงานแห่งชาติสามารถปฏิบัติได้ตามข้อผูกพันภายใต้อนุสัญญา UNCLOS และ SOLAS  

http://www.iala-acadamy.com/
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การให้บริการของสถาบันฯ 
 IALA ขอเร่งเร้าให้ทั้งสมาชิกปัจจุบัน และรัฐที่มีศักย์ในการเข้าเป็นสมาชิก ติดต่อกับสถาบันฯ 
เพ่ือขอรับความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะด้วยการฝึก หรือการเสริมสร้างขีดความสามารถ 
 
การฝึกและการออกใบรับรอง 
 หน่วยงานแห่งชาติที่รับผิดชอบด าเนินการร่วมกับสถาบันฯ เพ่ือให้ (ออก) ใบรับรอง 
(Accredit) ต่อองค์กรที่ให้การฝึกของทางการ (Accredit Official Training Organization : ATO) 
โดย ATO เป็นผู้ออกประกาศนียบัตร ที่ได้รับการรับรองจาก IALA  อาทิ การฝึกตามหลักสูตรต้นแบบ 
(Model Course) เกี่ยวกับ VTS การจัดการ AtoN และการติดตั้ง AtoN เฉพาะแบบ การให้บริการ 
การซ่อมบ ารุง และการจัดหาทดแทนช่างเทคนิค ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ด้านการฝึก และออก
ใบรับรองนานาชาติให้ มีพ้ืนฐานหลักอยู่บน การท างานร่วมกับคณะกรรมการของ IALA ซึ่งด ารงการ
ติดต่อประสานงานกันอย่างแข็งขัน ด้วยการใช้การติดต่อที่ว่านี้ สถาบันฯ ได้ตีพิมพ์ชุดของหลักสูตร
ต้นแบบที่สมัชชาได้ให้การรับรองแล้วออกมา วัตถุประสงค์ของสถาบันฯ ไม่จ าเป็นว่าเพียงแค่การฝึก
เท่านั้น แต่ว่ายังพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรการฝึกต้นแบบเหล่านี้ โดยประเทศสมาชิก 
 สถาบันฯ ยังจัดให้มีการฝึกในสถาบันฯ เอง อาทิ การสัมมนา Level 1 + “awareness” ที่มี
ระยะเวลานานหนึ่งสัปดาห์ เรื่อง เครื่องมือจัดการความเสี่ยงของ IALA  และ ระยะเวลาหนึ่งเดือนกับ
หลักสูตร Level 1 ส าหรับการจัดการ AtoN   

 
หลักสูตร VTS หลักสูตรเครื่องหมายทางเรือ 

V - 103/1 ฝึกผู้ปฏิบัติงานกับ VTS (Operator) E – 141/1 Level 1 ฝึกผู้จัดการ (Manager) 
V - 103/2 ฝึกผู้ก ากับงาน VTS (Supervisor) E - 141/2 Level 1 + ฝึกผู้จัดการอาวุโส (Senior 

Manager) 
V - 103/3 ฝึกเชิงปฏิบัติงาน (VTS OJT)  IALA 

WWA.L1/3 
Level 1 เครื่องมือจัดการความเสี่ยง  
(Risk Management Tool Box) 

V - 103/4 ฝึกเชิงปฏิบัติงานครูฝึก (VTS OJT 
 Instructor) 

IALA 
WWA L2.0 

Level 2 ฝึกช่างเทคนิค (มีหลักสูตรต้นแบบ
เฉพาะทางจ านวน 30 หลักสูตร) 

ตารางที่ 31 – หลักสูตรต้นแบบ (Model Course) ของสถาบันโลกกว้าง (WWA) 
 

 
 
 
 
 
การเสริมสร้างขีดความสามารถ 
 ในลักษณะท านองเดียวกันกับ IHO สถาบันฯ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ที่มีพ้ืนฐานอยู่บนแนวคิด “4As”  
ขั้นที่ 1 : ยกระดับ ความตื่นตัว (Awareness) ของผู้บริหารในกระทรวงและผู้จัดการอาวุโส ซึ่งดูแลการ
ให้บริการเครื่องหมายทางเรือ และผู้รับผิดชอบในหน่วยงาน AtoN ซึ่งอาจบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการสัมมนา 
“Level 1 +” ผลลัพธ์ที่ต้องการให้ได้ออกมา คือการที่หน่วยงานรับผิดชอบร้องขอให้สถาบันฯ ท าการประเมิน
ในแบบจ าเพาะ หรือแบบภูมิภาคในลักษณะท าการแทนให้กับหน่วยงานนั้น 

อ้างถึงบรรณสาร IALA : 
- ข้อเสนอแนะที่ V – 103 เรื่อง มาตรฐานการฝึกและการออกใบรับรองให้กับบุคลากร VTS 
- ข้อเสนอแนะที่ E – 141 เรื่อง มาตรฐานการฝึกและการออกใบรับรองให้กับบุคลากร AtoN 
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ขั้นที่ 2 : ท าการ ประเมิน (Assessment) ความจ าเป็นของรัฐหรือกลุ่มรัฐดังกล่าว โดยมีพ้ืนฐานมาจากการ
ตรวจเยี่ยมของเจ้าหน้าที่จากสถาบันฯ หรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการว่าจ้าง ด้วยการจัดท าเอกสารข้อก าหนด 
(Term of Reference) 
 
ขั้นที่ 3 : จัดท า ผลการวิเคราะห์ (Analysis) ความต้องการ โดยมีพ้ืนฐานบางส่วนอยู่บนข้อมูล AIS ที่มีอยู่จาก
หลาย ๆ แหล่ง 
 
ขั้นที่ 4 :  ความตั้งใจในการส่งมอบผลจากกระบวนการสี่ขั้นตอน ให้ออกมาเป็น รายการปฏิบัติ (Action) 
เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการที่ระบุไว้ในขั้นที่3 โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนหลักการของการก าหนดเป้าหมาย 42       

ที่ “ชาญฉลาด” (SMART)   
 

ภูมิภาค รัฐเป้าหมาย 
เอเชียตะวันออก (East Asia) 4 
แอตแลนติกตะวันออก  
(Eastern Atlantic) 

19 

อเมริกาตอนกลางและแคริบเบียน  
(Meso – America and Caribbean 

 
19 

มหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ 
(North Indian Ocean) 

10 

พ้ืนที่ทะเลบริเวณอ่าวอาหรับ  
(ROPME ( Arabian Gulf) Sea Area 
Region) 

4 

แอฟริกาตอนใต้และบริเวณหมู่เกาะ 
(Southern Africa and Islands) 

8 

แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ 
(South – West Pacific) 

11 

 
ตารางที่ 32 – ภูมิภาคที่ต้องเสริมสร้างขีดความสามารถ (Capacity Building) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 เป้าหมายต้อง จ าเพาะ ตรวจวัดได้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปได้จริง และทันต่อเวลา 
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เอ รวมค ำยอ่ 
A GLOSSARY OF ACRONYMS 
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รวมค ำย่อ 
 
AIS : Automatic Identification System : ระบบแสดงตนอัตโนมัติ 
AISM : Association Internationale de Signalisation Maritime : สมาคมประภาคารระหว่างประเทศ (เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศส) 
AtoN : Aids to Navigation : เครื่องหมายทางเรือ 
COLREGS : International Regulations for Prevention Collisions at Sea : กฎสากลเพื่อป้องกันการโดนกันในทะเล 
DGNSS : Differential Global Navigation Satellite System : ระบบเดินหนด้วยดาวเทียมความละเอียดสูง 
DGPS : Differential Global Positioning System : ดีจีพีเอส  ระบบหาต าบลที่ด้วยดาวเทียม GPS แบบมีค่าแก้ 
ECDIS : Electronic Chart Display and Information System : ระบบแสดงแผนที่และสารสนเทศเพื่อการเดินเรือ 
ECS : Electronic Chart System : ระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ 
ENC : Electronic Navigation Chart : แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
EEZ : Exclusive Economic Zone : เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (นิยามไว้ใน UNCLOS) 
GALILEO : Global Navigation Satellite System (EU) : ระบบเดินหนด้วยดาวเทียมของยุโรป 
GLONASS : Global Navigation Satellite System (Russia) : ระบบเดินหนที่ดาวเทียมของรัสเซีย 
GLOSS : Global Sea Level Observing System : ระบบเฝ้าตรวจระดับน  าทะเลด้วยดาวเทียม 
GNSS : Global Navigation Satellite System : ระบบเดินหนด้วยดาวเทียม 
GPS : Global Positioning System (USA) : ระบบหาต าบลที่ด้วยดาวเทียม (สหรัฐอเมริกา) 
IALA : International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities : สมาคมประภาคารระหว่างประเทศ  
         (เขียนเป็นภาษาอังกฤษ) 
IHO : International Hydrographic Organization : องค์การอุทกศาสตร์สากล 
IMO : International Maritime Organization : องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
IMPA : International Maritime Pilots’ Association : สมาคมพนักงานน าร่องสากล 
IMSO : International Mobile Satellite organization : องค์การดาวเทียมสัญจรสากล 
INMARSAT : International Maritime Satellite Organization : องค์การดาวเทียมสื่อสารทางทะเลสากล 
ISO : International Standard Organization : องค์การมาตรฐานสากล 
ITU : International Telecommunications Union : สหภาพโทรคมนาคมสากล 
ITU – R : International Telecommunication Union – Radiocommunications Bureau : สหภาพโทรคมนาคมสากล – ส านักงานสื่อสาร 
             ทางวิทยุ  
LRIT : Long Range Identification and Tracking : การพิสูจน์ทราบและติดตามเป้าในระยะไกล 
MRCP : IALA Maritime Radio Communications Plan : แผนการสื่อสารด้วยวิทยุทางทะเลของ IALA  
MTBF : Mean Time between Failures (in hours) : เวลาเฉลี่ยระหว่างการเกิดข้อขัดข้องแต่ละครั ง (ชั่วโมง) 
MTTR : Mean Time to Repair (in hours) : เวลาเฉลี่ยในการซ่อมท า 
PINAC : The World Association for Waterborne Transport Infrastructure : สมาคมโลกส าหรับโครงสร้างพื นฐานการขนส่งทางน  า  
PSSA : Particularly Sensitive Sea Area : พื นเฉพาะทางทะเลที่มีความอ่อนไหว 
RACON : Radar Transponder Beacon : กระโจมตอบเรดาร์ 
RCDS : Raster Chart Display System : ระบบแสดงแผนที่ราสเตอร์ 
RNC : Raster Navigation Chart : แผนที่เดินเรือราสเตอร์ 
SAR : Search and Rescue : ค้นหาและกู้ภัย 
SBAS : Satellite Based Augmentation System : ระบบการเพิ่มคุณภาพด้วยการใช้ดาวเทียมเป็นฐาน 
SOLAS : IMO Convention on the Safety of Life at Sea 1974 : อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยในทะเลปี พ.ศ.2517 ของ IMO 
SRS : Ship Reporting System : ระบบรายงานตัวของเรือ 
UNCLOS : United Nation Convention on the Law of the Sea : อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
UTC : Universal Time Coordinate : เวลาร่วมสากล 
VDES : VHF Data Exchange System : ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยวิทยุความถี่สูง 
VHF : Very High Frequency (radio in the 30 – 300 MHz band) : ย่านความถี่สูง (ของคลื่นวิทยุในย่าน 30 – 300 เมกาเฮิรตซ์) 
VTM : Vessel Traffic Management : การจัดการจราจรทางน  า 
VTS : Vessel Traffic Service :  บริการจราจรทางน  า 
VTSO : Vessel Traffic Service Officer : เจ้าหน้าที่ให้บริการจราจรทางน  า 
WWA : World Wide Academy :  สถาบันโลกกว้าง  
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