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   M                            ๑๖๗ - ๑๙๑    Z                        ๓๖๔ – ๓๖๕ 
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abeam ไดบีม, ไดฉาก : อยูในแนวโดยประมาณ ที่ท ามุมฉากกับกระดูกงูเรือ หรือบริเวณตอนกลางของเรือ 
aberration of light ความคลาดแสง : ๑) ในดานดาราศาสตรแ (ASTRONOMY) หมายถึง การขจัดที่
ปรากฏใหเห็นเป็นต าบลที่ของวัตถุทองฟูา (HEAVENLY BODY) อันเป็นผลลัพธแที่เกิดจาก การรวมกัน
ระหวางความเร็ว (VELOCITY) ของแสง และความเร็วของผูตรวจบนผิวโลก (EARTH) ความคลาดแสงที่เกิด
จากการหมุนรอบตัวเอง (ROTATION) ของโลก (EARTH) รอบแกน (AXIS) เรียกวา ความคลาดแสง
ประจ าวัน (diurnal aberration) ความคลาดแสงที่เกิดจากการหมุนรอบ (REVOLUTION) ของโลก 
(EARTH) รอบดวงอาทิตยแ (SUN) เรียกวาความคลาดแสงประจ าปี ๒) ในดานทัศนศาสตรแ หมายถึง ความ
บกพรองของระบบเชิงแสง (OPTICAL SYSTEM) ในการน าเอารังสีแสง (LIGHT RAY) ทั้งหมดที่ไดรับจาก
ก าเนิดแสงที่เป็นจุดไปรวมกันที่จุดภาพ (IMAGE POINT) หนึ่ง หรือที่บริเวณต าบลที่ทางเรขาคณิตที่ก าหนด
ไว  ความคลาดทรงกลม เกิดขึ้นจากรังสี (RAY) ที่มาจากหลาย ๆ บริเวณของเลนสแ (LENS) หรือ กระจก 
(MIRROR) ไปพบกันที่จุดโฟกัส (FOCUS) โดยเดินทางดวยระยะทางที่ตางกันจากเลนสแ (LENS) หรือ 
กระจก (MIRROR) ความคลาดรงคแ เกิดจากการที่แตละสีในสเปกตรัม (SPECTRUM) ของรังสี (RAY) มีการ
หักเห (REFRACTION) แสงที่ตางกัน ท าใหแตละสีมีจุดโฟกัส (FOCUS) ตางกัน 
abrasion สึก, กรอน, สึกกรอน : การหลุดลอกหรือเนียนเรียบของพ้ืนผิวเนื่องจากการเสียดทานบริเวณ
ดังกลาว 
abscissa แอบซิสซา, พิกัดที่หนึ่ง : ดู COORDINATE และ PLANE RECTANGULAR 
absolute accuracy ความแมนย าสัมบูรณ์ : ดู ACCURACY และ ABSOLUTE 
absolute error ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ : ดู ERROR 
absolute orientation การวางตัวสัมบูรณ์, การจัดภาพสัมบูรณ์ : ดู ORIENTATION 
absolute stereoscopic parallax ภาพเหลื่อมสามมิติสัมบูรณ์, แพรัลแลกซ์สามมิติสัมบูรณ์ : 
ดู PARALLAX 
absorption: atmospheric การดูดกลืนของบรรยากาศ : การแปลงพลังงานการแผรังสี (RADIANT 
ENERGY) ไปเป็นพลังงาน ความรอน ทางกล ไฟฟูา ฯลฯ โดยการปฏิสัมพันธแกับองคแประกอบตาง ๆ ของ
บรรยากาศ  
abyssal กนสมุทร : สวนที่มีความลึก (DEPTH) มากที่สุดของพ้ืนมหาสมุทร (OCEAN) โดยทั่วไปแลวลึก
มากกวา ๓,๗๐๐ เมตร หรือ ๒,๐๐๐ ฟาทอม (FATHOM) 
abyssal gap ชองวางกนสมุทร : ชองที่อยูใน แนวแยกมหาสมุทร (SILL) สัน (RIDGE) หรือเนิน (RISE) 
ซึ่งวางตัวอยูระหวางที่ราบกนสมุทรสองแหง  
abyssal hills เขากนสมุทร : บริเวณแคบ ๆ ที่ยกตัวสูงขึ้นมาจากพ้ืนทองทะเลลึกเล็กนอย 
abyssal plain ที่ราบกนสมุทร : พ้ืนที่ราบบริเวณกวางกนสมุทร มีความลาดชันนอยมากจนเกือบอยู 
ในแนวระดับ 
acceleration ความเรง : อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว (VELOCITY) 
acceleration: angular ความเรงเชิงมุม : อัตราการเปลี่ยนแปลง ของความเร็วเชิงมุม (ANGULAR 
VELOCITY) 
acceleration of gravity ความเรงของความถวง : ความเรง (ACCELERATION) ของวัตถุที่ตกลงอยาง
อิสระเนื่องจากความถวง (GRAVITY) 
accidental error ความคลาดเคลื่อนบังเอิญ : ดู ERROR 
acclivity ลาดขึ้น : ลาด (SLOPE) สูงขึ้นของพ้ืน (GROUND) ตรงขามกับค าวาลาดลง (DECLIVITY) 
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accommodation การปรับภาพสายตา : ๑) การที่ประสาทตาท าการปรับภาพ (IMAGE) วัตถุท่ีอยูระยะ
ตางกันใหคมชัด ๒) ในดานวิชาภาพสามมิติ (STEREOSCOPY) หมายถึง ความสามารถของตาในการน าเอา
ภาพ (IMAGE) สองภาพมาทับซอนกันใหมองเห็นเป็นภาพสามมิติ   
accretion การทบัถม : การกอตัวขึ้นอยางชา ๆ ของแผนดิน (LAND) ในชวงระยะเวลาที่ยาวนานโดยเป็น
ผลมาจากแรงตาง ๆ ตามธรรมชาติเทานั้น หรือบนชายหาด (BEACH) ทีเ่กิดขึ้นจากการสะสมของสสารที่มา
จากน้ า และอากาศ สวนการถม จะมีลักษณะการเกิดขึ้นท านองเดียวกัน แตทวา เกิดขึ้นจากการกระท าของ
มนุษยแ มีความหมายเหมือนกับ aggradation 
accuracy ความแมนย า : ขอบเขตของความตรงกัน หรือสอดคลองกัน ระหวางคาที่ตรวจวัดได กับคาที่
ยอมรับไดหรือคาสมมุติ ดู PRECISION 
accuracy: absolute ความแมนย าสัมบูรณ์ : การประเมินความคลาดเคลื่อนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการ
ก าหนดต าบลที่ของรูปลักษณแหนึ่งหรือจุดหนึ่งบนมูลฐานจีออเดติก (GEODETIC DATUM) หรือระบบจีออ
เดติก 
accuracy: relative ความแมนย าสัมพัทธ์ : การประเมินคาความคลาดเคลื่อนสุม (RANDOM ERROR) 
ในการก าหนดทิศทางการวางตัวระหวางต าบลที่ของจุดหรือรูปลักษณแหนึ่งเมื่อเทียบกับจุดหรือรูปลักษณแอ่ืน   
accuracy: repeatable ความแมนย าซ้ า : ดู REPEATABLE ACCURACY 
achromat อรงค์, ไรสี : ดู ACHROMATIC LENS 
achromatic lens เลนส์อรงค์, เลนส์ไรสี : เลนสแ (LENS) ผสมซึ่งมีการปรับแตงบางสวนเพื่อลดทอน 
ความคลาดสี เลนสแ (LENS) ดังกลาวนี้สรางขึ้นเป็นพิเศษเพ่ือท าใหสีเขียวและสีแดงในล าแสง (LIGHT RAY) 
ไปลงโดยประมาณท่ีจุดโฟกัสเดียวกัน มีความหมายเหมือนกับ achromat ดู ABERRATION OF LIGHT 
aclinic line เสนอะคลินิก : ดู EQUATOR: MAGNETIC 
acoustic โสตวิทยา, วิชาวาดวยเสียง : วิทยาการที่วาดวยเสียงทั้งการก าเนิด การสงผาน และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น  
acoustic bearing แบริงดวยเสียง : ดู BEARING: SONIC 
acoustic line of position เสนต าบลท่ีเสียง : ดู SONIC LINE OF POSITION 
acoustic navigation เดินหนดวยเสียง : ดู NAVIGATION: SONIC 
acoustic sounding หย่ังน้ าดวยเสียง : ดู ECHO SOUNDING 
acoustic wave คลื่นเสียง : ดู WAVE: SOUND 
active satellite ดาวเทียมภาคสง : ๑) ดาวเทียมซึ่งแพรสัญญาณแมเหล็กไฟฟูา ดาวเทียมซึ่งมีขีด
ความสามารถในการ สง ทวน และสงซ้ าสารสนเทศทางสัญญาณแมเหล็กไฟฟูา ซึ่งแตกตางกับดาวเทียม
ภาครับ ๒) ตามท่ีก าหนดโดยไอทียู (International Telecommunication Union) หมายถึง ดาวเทียมที่
โคจรรอบโลกโดยท าหนาที่เป็นสถานีในการสง หรือสงซ้ า สัญญาณวิทยุเพ่ือการสื่อสาร  
active system ระบบภาคสง : ระบบส าหรับใชหาต าบลที่แนนอน ไมวาดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟูา หรือคลื่น
เสียง กระบวนการท างานดวยวิธีถาม – ตอบ ดู PASSIVE SYSTEM 
active tracking system ระบบติดตามดาวเทียม : ระบบดาวเทียมซึ่งปฏิบัติการโดยการสงและรับ
สัญญาณกับดาวเทียม  
adiabatic process กระบวนการอะเดียบาติก : การเปลี่ยนแปลงทางอุณหพลศาสตรแของสถานะของ
ระบบ ซึ่งไมมีการสงถายความรอนหรือมวลสารขามขอบเขต (BOUNDARY) ของระบบในกระบวนการ
อะเดียบาติก การบีบอัดมักสงผลใหเกิดการอุนขึ้น และการขยายตัวท าใหเย็นตัวลง 
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adiabatic temperature change การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอะเดียบาติก : การเพ่ิมข้ึน (RISE) หรือ
ลดลง ของอุณหภูมิเนื่องจากการบีบอัดหรือการขยายตัวโดยปราศจากการไดรับหรือสูญเสียความรอนใหแก
สภาพแวดลอม 
adjacent coasts ชายฝั่งประชิด : ชายฝั่งซึ่งวางตัวอยูดานใดดานหนึ่งของแนวเขตแดนทางบกระหวาง
สองรัฐที่อยูประชิดกัน   
adjusted position ต าบลท่ีซึ่งปรับแกแลว : ดู POSITION 
adjustment การปรับแก, การปรับแตง : การหาและประยุกตแใชคาแก (CORRECTION) กับคาที่ไดจาก
การตรวจวัด (OBSERVATION) หรือการวัด (MEASUREMENT) เพ่ือลดความคลาดเคลื่อน (ERROR) หรือ
ขจัดความแตกตางกันภายในของผลลัพธแที่ไดจากการตรวจวัด การปรับแกนี้อาจอางอิงกับกระบวนการทาง
คณิตศาสตรแหรือคาแก (CORRECTION) ที่ประยุกตแใชกับเครื่องมือนั้น ๆ 
aerial สายอากาศ : ดู ANTENNA 
aerial camera กลองถายภาพทางอากาศ : ดู CAMERA 
aerial navigation การเดินอากาศ : ดู NAVIGATION: AIR 
aerial photogrammetry โฟโตแกรมเมตรีทางอากาศ : ดู PHOTOGRAMMETRY 
aerial photograph ภาพถายทางอากาศ : ดู PHOTOGRAPHY 
aerial photography การถายภาพทางอากาศ : ดู PHOTOGRAPHY 
aerial survey การส ารวจทางอากาศ : ดู SURVEY 
aerial triangulation การขยายสามเหลี่ยมทางอากาศ : ดู PHOTOTRIANGULATION 
aerology บรรยากาศวิทยา : การศึกษาชั้นบรรยากาศไรแรงเสียดทาน (FREE ATMOSPHERE) 
aeromarine light ไฟน ารองเดินอากาศในทะเล : ดู LIGHT 
aeronautical beacon กระโจมเดินอากาศ : ดู BEACON 
aeronautical chart แผนที่เดินอากาศ : ดู CHART 
aeronautical ground light ไฟเครื่องหมายเดินอากาศ : ดู LIGHT 
aeronomy บรรยากาศศาสตร์ : การศึกษาสภาพทางเคมีและฟิสิกสแของบรรยากาศ (ATMOSPHERE) 
ระดับสูง  
aerotriangulation การขยายสามเหลี่ยมทางอากาศ : ดู PHOTOTRIANGULATION 
affluent ล าน้ าสาขา : ๑) ธารน้ า (STREAM) สายเล็กซึ่งไหลไปลงธารน้ า (STREAM) สายใหญกวาหรือ
ทะเลสาบ (LAKE) ๒) แคว (TRIBUTARY) 
afloat ลอยล า : การลอยน้ า ซึ่งตรงขามกับการติดตื้น (AGROUND) 
age of diurnal inequality ชวงเวลาความตางน้ าขึ้น-ลงประจ าวัน : ชวงเวลากึ่งปักษแระหวางที่ดวง
จันทรแมีเดคลิเนชันสูงสุดไปทางเหนือหรือใต และเดคลิเนชันมีผลมากที่สุดตอพิสัยน้ า หรือความเร็วของ
กระแสน้ าจากการขึ้น-ลงของน้ า ซึ่งเห็นประจักษแโดยการเพ่ิมสูงขึ้นของระดับน้ า หรือความเร็วที่ตางกันของ
กระแสน้ าระหวางน้ ายอดสูง (ต่ า) สองครั้งถัดกันไป หรือความตางระหวางกระแสน้ าขณะน้ าขึ้น (ลง) ในชวง
วันหนึ่ง ๆ น้ าขึ้น-ลงที่เกิดในหวงเวลาดังกลาวนี้ เรียกวา น้ าขึ้น-ลงเขตรอน (TROPIC TIDE) มีความหมาย
เหมือนกับ diurnal age 
age of parallax inequality ชวงเวลาความตางแพรัลแลกซ์ : ชวงเวลาระหวางเพริจีซึ่งดวงจันทรแใกล
โลกมากที่สุด และการเกิดแพรัลแลกซแที่สงผลมากที่สุดตอพิสัยน้ าขึ้น-ลง (RANGE OF TIDE) หรืออัตราเร็ว
ของกระแสน้ าขึน้-ลง (TIDAL CURRENT) 
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age of phase inequality ชวงเวลาความตางดิถี : ชวงเวลาระหวางแรม ๑๕ ค่ า หรือขึ้น ๑๕ ค่ า และ
ผลที่มากที่สุดของดิถีดังกลาวที่มีตอพิสัยน้ าขึ้น-ลง หรืออัตราเร็วของกระแสน้ าขึ้น-ลง 
age of the moon อายุดวงจันทร์ : เวลาที่ลวงไปนับตั้งแตแรม ๑๕ ค่ า ลาสุด โดยปกตแิสดงดวยหนวย
ของวัน (DAY) และเศษของวัน (DAY) ดู PHASE OF THE MOON 
age of tide อายุของน้ า : ดู AGE OF PHASE INEQUALITY 
agger น้ าคู : ดู TIDE: DOUBLE 
aggradation การพอกพูน, การทับถม : ดู ACCRETION 
agonic line เสนอะโกนิก : เสนที่เชื่อมตอจุดบนผิวโลก (EARTH) ซึ่งมีวาริเอชันแมเหล็ก (MAGNETIC 
VARIATION) เป็นศูนยแ 
aground ติดตื้น, บนที่ตื้น : ทีส่ัมผัส เกย หรือนั่งแทน กับพ้ืนทองน้ า (BOTTOM) ของน้ าตื้น ซึ่งตรงขาม
กับการลอยล า (AFLOAT)  
ahead หัวเรือ, ตรงไป : แบริงสัมพัทธแโดยประมาณศูนยแองศา เป็นค าท่ีใชอยางกวาง ๆ หมายถึงใหเรือ
แลนตรงไปในทิศหัวเรือนั้น ๆ หรือในแบริงสัมพัทธแศูนยแองศา ตรงกันขามกับค าวา ทายเรือ หรือถอยหลัง
ตรง (ASTERN) 
aid to navigation เครือ่งหมายทางเรือ, เครื่องหมายชวยการเดินหน : ทุน (BUOY) กระโจม 
(BEACON) สัญญาณหมอก (FOG SIGNAL) ไฟ (LIGHT) กระโจมวิทยุ (RADIO BEACON) เครื่องหมายน า 
(LEADING MARK) ระบบวิทยุหาต าบลที่  และยังอาจรวมถึงแผนที่ หรือบรรณสารใด ๆ ที่จัดท าข้ึนเพื่อชวย
ใหการเดินหน (NAVIGATION) มีความปลอดภัย ดู NAVIGATIONAL AID  
aiming line เสนเล็ง : ดู COLLIMATION: LINE OF 
air almanac ปฏิทินเดินอากาศ : ดู ALMANAC 
air base เสนฐานถายภาพทางอากาศ : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง เสนที่
เชื่อมตอจุดกลองถายภาพ (AIR STATION) สองจุดเขาดวยกัน หรือความยาวของเสนนี้ หรือ เป็นระยะทาง 
(ท่ีมาตราสวน (SCALE) ของแบบจ าลองสามมิติ (STEREOSCOPIC MODEL)) ระหวางศูนยแกลางทัศนมิติ 
(PERSPECTIVE CENTER) ที่อยูใกลเคียงกัน ทีส่รางขึ้นใหมในเครื่องมือพล็อต ดู PHOTOBASE ประกอบ 
air camera กลองถายภาพทางอากาศ : กลองถายภาพ (CAMERA) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือใช
ถายภาพจากอากาศยาน 
air mass มวลอากาศ : กลุมของอนุภาคอากาศซึ่งมีวิถี (PATH) และคุณสมบัติทางฟิสิกสแปรากฏใน
แนวราบ โดยมีบางสวนที่มีคุณสมบัติตางออกไปบาง มวลอากาศท่ีวานี้ อาจกินขอบเขตออกไปหลายลาน
ตารางไมลแ และมีความหนาหลายกิโลเมตร 
air navigation การเดินอากาศ : ดู NAVIGATION 
air photograph ภาพถายทางอากาศ : ดู PHOTOGRAPH: AERIAL 
air photography การถายภาพทางอากาศ : ดู PHOTOGRAPHY: AERIAL 
air sextant เครื่องวัดมุมใชกับอากาศยาน : ดู SEXTANT 
air speed อัตราเร็วในอากาศ : อัตราเร็ว (SPEED) ของอากาศยาน ที่สัมพันธแกับบรรยากาศ 
(ATMOSPHERE) โดยรอบตรงกันขามกับอัตราเร็วเหนือพ้ืนดิน (GROUND SPEED) 
air station จุดกลองถายภาพ : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง จุดในพ้ืนที่ใน
ชั่วขณะซึ่งเลนสแของกลองถายภาพมีการเปิดรับแสง (EXPOSURE) มีความหมายเหมือนกับ exposure 
station หรือ camera station 
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albedo อัตราสวนรังสีสะทอน : อัตราสวนระหวางพลังงานแผรังสีที่สะทอนกลับตอพลังงานที่พ้ืนผิวไดรับ 
ปกติแสดงในรูปของรอยละ  
alga สาหราย : พืชที่มีโครงสรางอยางงายซึ่งเจริญเติบโตในน้ า เชน สาหรายทะเลรูปแบบตาง ๆ 
aliasing อะไลแอสซิง : ปรากฏการณแที่เกิดขึ้นในขณะท าการวิเคราะหแระดับน้ า เมื่อระดับน้ าทะเลผันแปร
ตามคาบเวลาที่นอยกวาคาบเวลาของขอมูลตัวอยางที่วัดได และเนื่องจากการผันแปรของต าบลที่ของขอมูล
ตัวอยาง บนเสนโคงระดับน้ า ท าใหความถ่ีเทียมปรากฏขึ้นในการวิเคราะหแ โดยปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีการ
กระเพ่ือมข้ึน-ลงของน้ าบริเวณท่ีท าการตรวจวัด หรือการตรวจวัดขอมูลแตละคามีชวงเวลาหางกันมากกวา
หนึ่งชั่วโมงเทานั้น 
alidade แอลิเดด, เครื่องเล็ง : กลองสองที่ประกอบกับจานองศาวัดมุม ติดตั้งอยูสวนบนของกลอง        
ธีโอโดไลทแ (THEODOLITE) เครื่องเล็งที่ใชส าหรับท าการส ารวจ (SURVEYING) ภูมิประเทศประกอบไปดวย
บรรทัดขอบตรงประกอบกับกลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) หรืออุปกรณแชวยเล็งอ่ืน ๆ และใชในการลง
ทิศทาง (DIRECTION) ในการท าแผนที่โต฿ะ เป็นศัพทแที่ใชในการอธิบายถึงวงแบริง (BEARING CIRCLE) ที่
ติดอยูกับกลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) เพ่ือใหการตรวจวัด (OBSERVATION) การแบริง (BEARING) ท า
ไดโดยสะดวก ถาใชเป็นกลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) มักเรียกกันวา เครื่องเล็งกลองโทรทรรศนแ 
alignment การวางแนว, การปรับแนว : ๑) การท าใหวัตถุอยูในแนวเสนตรงเดียวกัน ๒) ในดานการ
เดินเรือ (NAVIGATION) หมายถึง การน าวัตถุท่ีเห็นเดนชัดสองแหงหรือมากกวามาอยูในแนวเดียวกัน เชน 
ไฟ (LIGHT) หรือกระโจม (BEACON) ฯลฯ ๓) แบริง (BEARING) ของวัตถุเหลานั้นที่วัดไดจากผูตรวจใน
ทะเล 
alignment correction(tape) การปรับแนวสายวัด : ดู TAPE: ALIGNMENT CORRECTION 
alignment of base แนวฐาน :  การวางเสนฐาน (BASE LINE)ใหอยูในการปรับแนว (ALIGNMENT) ที่
ถูกตอง โดยการใชกลองธีโอโดไลทแ  (THEODOLITE) กับหลักวัดระยะ กอนที่จะท าการวัดความยาวเสนฐาน 
alkalinity ความเป็นดาง : จ านวนอิออนของไฮโดรเจนในน้ าทะเล (SEA WATER) ๑ กิโลกรัม 
(KILOGRAM) ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส ที่ท าใหเป็นกลาง เมื่อมีการเติมกรดเขาไปเป็นจ านวนมาก 
almanac ปฏิทินเดินหน : บรรณสารรายคาบที่ใหขอมูลทางดาราศาสตรแซึ่งใชประโยชนแส าหรับการเดิน
หน ขอมูลที่บรรจุอยูมีนอยกวาที่ใหไวในปฏิทินดาราศาสตรแ คาความแมนย าของตัวเลขก็นอยกวา ถาขอมูล
ที่ใหไวส าหรับใชในการเดินอากาศ เรียกวา air almanac 
almanac: air ปฏิทินเดินอากาศ : บรรณสารรายคาบที่บรรจุขอมูล (DATA) ตาง ๆ ทางดาราศาสตรแ
ส าหรับใชประกอบการค านวณในการเดินอากาศ (AIR NAVIGATION) ดู EPHEMERIS ประกอบ 
almanac: nautical ปฏิทินเดินเรือ : บรรณสารที่ออกเป็นรายปีที่บรรจุขอมูล (DATA) ตาง ๆ  ส าหรับใช
ประกอบการค านวณในการเดินเรือในทะเล (MARINE NAVIGATION) ดู EPHEMERIS ประกอบ 
almucantar วงขนานขอบฟูา : วงเล็ก (SMALL CIRCLE) ใด ๆ บนทรงกลมทองฟูา (CELESTIAL 
SPHERE)ซึ่งขนานกบัขอบฟูา (HORIZON) มีความหมายเหมือนกับ parallel of altitude 
alphanumeric อักษรเลข : เป็นค ารวมระหวางตัวอักษร – ตัวเลข หมายถึง ชุดอักขระที่มีท้ังตัวอักษร
และตัวเลขรวมอยูดวยกัน 
alt-azimuth instrument กลองธีโอโดไลท์ดาราศาสตร์ : อุปกรณแที่ประกอบดวยทั้งจาน (CIRCLE) องศา
ราบและจานองศาดิ่ง ซึ่งใชวัด (OBSERVATION) ไดทั้งทิศทาง (DIRECTION) หรือมุมทางราบและทางดิ่ง 
altimeter อัลติมิเตอร์, เครื่องวัดความสูง : อุปกรณแใชบอกความสูง (HEIGHT) โดยตรงเหนือพ้ืนผิว
อางอิง   
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altimeter: barometric เครื่องวัดความสูงดวยความกดอากาศ : บาโรมิเตอรแแบบแอนีรอยดแ 
(ANEROID BAROMETER) ที่มีความไวสูงที่ถูกปรับแตงใหใชส าหรับวัดความสูง (HEIGHT) เหนือพ้ืนเกณฑแ  
ความกด ตามความสัมพันธแระหวางความกดบรรยากาศมาตรฐานกับความสูง 
altimeter: pulse radio เครื่องวัดความสูงดวยพัลส์วิทยุ : ดู ALTIMETER: RADIO 
altimeter: radar เครื่องวัดความสูงดวยเรดาร์ : ดู ALTIMETER : RADIO 
altimeter: radio เครื่องวัดความสูงดวยวิทยุ : อุปกรณแใด ๆ ที่ใชส าหรับหาความสูงเพดานบินของ
อากาศยานโดยวิธีการวัดหาชวงเวลาระหวางพัลสแ (PULSE) แมเหล็กไฟฟูาที่สงออกไปและสะทอนกลับมา 
มีความหมายเหมือนกับ pulse radio altimeter หรือ radar altimeter ดู ALTITUDE: FLIGHT 
altimetry การวัดความสูง : กระบวนการหาความตางระดับสูง (ELEVATION) โดยการใชอัลติมิเตอรแ 
(ALTIMETER) 
altitude ระยะสูง, มุมสูง : ๑) ระยะทางในแนวดิ่งจากระดับ (LEVEL) ที่วัดออกจากจุดหนึ่ง ๆ หรือจาก
วัตถุท่ีก าหนดใหเป็นจุด โดยวัดจากเกณฑแ ซึ่งตามปกติคือระดับทะเลปานกลาง (MEAN SEA LEVEL)       
ดู ELEVATION ประกอบ ๒) ในดานดาราศาสตรแ (ASTRONOMY) หมายถึง มุมสูงระหวางระนาบของขอบ
ฟูา (HORIZON) กับเสนตัดวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) ดู ANGLE OF DEPRESSION และ ANGLE 
OF ELEVATION ประกอบ 
altitude: apparent สูงปรากฏ : สูงเครื่องวัดมุม (SEXTANT ALTITUDE) ของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL 
BODY) หลังการแกคาความคลาดเคลื่อนดัชนี (INDEX ERROR) มุมกม (DIP) (ความสูง (HEIGHT) ของตา 
(EYE)) และครึ่งเสนผาศูนยแกลาง (SEMIDIAMETER) (เฉพาะดวงอาทิตยแ (SUN) และดวงจันทรแ (MOON) 
เทานั้น) มีความหมายเหมือนกับ rectified altitude  
altitude: ex-meridian สูงนอกเมริเดียน : มุมสูง (ALTITUDE) ของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY)    
ขณะอยูใกลกับเมริเดียนทองฟูา (CELESTIAL MERIDIAN) ของผูตรวจ เมื่อน ามาปรับแก  (CORRECTION) 
จะใหคาสูงบนเมริเดียน (MERIDIAN ALTITUDE) มีความหมายเหมือนกับ circummeridian altitude 
altitude: flight ระดับความสูงบิน : ระยะทางในแนวดิ่งของอากาศยานเหนือพ้ืนเกณฑแ (DATUM)     
ซึ่งตามปกต ิคือ ระดับทะเลปานกลาง (MEAN SEA LEVEL) หรืออากาศยานในขณะบิน 
altitude: meridian สูงบนเมริเดียน : มุมสูง (ALTITUDE) ของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) 
ในขณะที่อยูบนเมริเดียนทองฟูา (CELESTIAL MERIDIAN) ของผูตรวจ 
altitude: observed สูงตรวจวัด : สูงเครื่องวัดมุม (SEXTANT ALTITUDE) ของวัตถุทองฟูา 
(CELESTIAL BODY) หลังจากแกคาตาง ๆ ทั้งหมดแลว ( ดู ALTITUDE: APPARENT)  ในค าศัพทแแบบ
อเมริกันใชแทนค าวา สูงจริง (TRUE ALTITUDE) 
altitude: rectified สูงท่ีปรับแตงแลว : ดู ALTITUDE: APPARENT 
altitude: sextant สูงเครื่องวัดมุม : มุมสูง (ALTITUDE) ที่วัดไดจากเครื่องวัดมุม (SEXTANT) กอนที่จะ
มีการปรับแก (CORRECTION) คาใด ๆ 
altitude: true สูงจริง : สูงปรากฏ (APPARENT ALTITUDE) ของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) 
หลังจากการแกคาตาง ๆ แลว ในค าศัพทแแบบอเมริกัน หมายถึง สูงตรวจวัด (OBSERVED ALTITUDE) 
altitude difference สูงตาง : ดู INTERCEPT 
altocumulus เมฆแอลโตคิวมูลัส : ดู CLOUD GENERA 
altostratus เมฆแอลโตสเตรตัส : ดู CLOUD GENERA 
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aluminium sheet กระดาษอะลูมิเนียม : แผนกระดาษหุมหลังดวยอะลูมิเนียม ใชเป็นแผนระวางเรือ
หยั่งน้ า (BOAT SHEET) หรือแผนระวางส ารวจ (SMOOTH SHEET) หรือแผนส าหรับแผนที่โต฿ะ 
ambient noise สัญญาณรบกวนลอมรอบ : คลื่นแมเหล็กไฟฟูาหรือคลื่นเสียงที่แทรกมาเป็นฉากหลัง 
ซึ่งแพรมาจากแหลงตามธรรมชาติหรือถูกสังเคราะหแขึ้น ท าใหเกิดการรบกวนของสัญญาณท่ีตองการรับ 
ambiguity ก ากวม : คาหรือความหมายที่ไมแนนอน เนื่องจากมีความเป็นไปไดในการตีความออกมา
ตั้งแตสองอยางขึ้นไป ในกรณีของการเดินหนหมายถึงเม่ือพิกัด (COORDINATE) ของต าบลที่ (POSITION) 
หรือ ทิศทาง (DIRECTION) หรือเสนต าบลที่ (LINE OF POSITION) หรือพ้ืนผิวต าบลที่ (SURFACE OF 
POSITION) มีมากกวาหนึ่งคา 
amici prism ปริซึมอะมิซิ : ปริซึมซึ่งเบี่ยงเบนล าแสง (RAY) ไปเป็นมุม ๙๐ องศาและท าใหเกิดภาพ 
(IMAGE) กลับหัว ดู ROOF PRISM 
amidships กลางล า : บริเวณสวนกลางของล าเรือ 
ampere แอมแปร์ : หนวยวัดความหนาแนนของกระแสไฟฟูาในระบบมาตรฐานสากล (SI SYSTEM) 
amphidromic point จุดแอมฟิโดรมิก, จุดน้ าทะเลนิ่ง : จุดซึ่งไมมีระดับน้ า ที่ซึ่งแนวน้ าขึ้นเต็มท่ีพรอม
กัน (COTIDAL LINE) ที่แผออกไป 
amplitude แอมพลิจูด : ๑) ในดานดาราศาสตรแ (ASTRONOMY) หมายถึง ขอบโคงรับมุมที่ขอบฟูา 
(HORIZON) ซึ่งอยูระหวางวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) ขณะก าลังจะขึ้นหรือตกกับจุดตะวันออกหรือ
ตะวันตก ๒) ในดานระดับน้ า หมายถึง กึ่งหนึ่งของพิสัยขององคแประกอบฮารแมอนิก (HARMONIC 
CONSTITUENT) ๓) ในดานฟิสิกสแ หมายถึง จุดสูงสุดของคลื่น (WAVE) หรือปรากฏการณแ 
(PHENOMENON) ที่เกิดขึ้นเป็นคาบเมื่อวัดจากคาเฉลี่ยหรือต าแหนงศูนยแ 
amplitude modulation การกล้ าแอมพลิจูด : ดู MODULATION 
anaglyph แอนะกลิฟ, ภาพสามมิติ : ภาพสามมิติ (STEREOGRAM) ที่เกิดจากการดูภาพถายสองภาพ
หรือการฉายภาพทับซอนกันดวยสีผสมซึ่งตามปกติแลวคือสีแดงและสีเขียว ดวยการมองผานแวนตาไปยัง
ภาพซึ่งมีสีสมนัยกันก็จะท าใหเห็นภาพสามมิติ (STEREOSCOPIC IMAGE) 
anaglyphic map แผนที่สามมิติ : ดู MAP 
analemma แอนะเลมมา : มาตราสวน (SCALE) แสดงคาประจ าวันของเดคลิเนชัน (DECLINATION) 
ของดวงอาทิตยแ (SUN) ที่เขียนบนลูกโลก (TERRESTRIAL GLOBE) ที่ลากจากเสนทรอปิคออฟแคนเซอรแ 
(TROPIC OF CANCER) ไปยังเสนทรอปิคออฟแคปริคอรแน (TROPIC OF CAPRICORN) บนโครงสรางแผน
ที่แบบออโธกราฟิก (ORTHOGRAPHIC PROJECTION) แสดงอยูบนระนาบของเมริเดียน (MERIDIAN) ใน
ลักษณะที่สายตาอยูที่ระยะอนันตแและอยูทางจุดตะวันออกหรือตะวันตกของขอบฟูา (HORIZON) 
anallatic lens เลนส์แอนัลแลติก : เลนสแ (LENS) นูนที่ติดตั้งอยูระหวางเลนสแใกลวัตถุ (OBJECTIVE 
LENS) และไดอะแฟรม (DIAPHRAGM) ของกลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) ของอุปกรณแที่ใชวัดระยะทาง
โดยตรงระหวางศูนยแกลางเชิงแสง (OPTICAL CENTRE) ของอุปกรณแนั้นกับขีดระยะบนบรรทัดที่เรียกวา 
สเตเดีย (STADIA) 
analogue แอนะล็อก : การแสดงสารสนเทศดวยขอมูลที่มีความตอเนื่อง 
analogue computer คอมพิวเตอร์แอนะล็อก : ดู COMPUTER 
analytical (or analytic) photogrammetry โฟโตแกรมเมตรีเชิงวิเคราะห์ : ดู 
PHOTOGRAMMETRY 
anastigmatic ไมพรามัว : ปราศจากความพรามัว (ASTIGMATISM) แกความพรามัว 
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anchorage พื้นที่ทอดสมอ : พ้ืนที่บริเวณท่ีเรือทอดสมอหรืออาจทอดสมอได 
anchorage buoy(s) ทุนเขตทอดสมอ : ทุน (BUOY) ที่วางหมายขอบเขตบริเวณที่ทอดสมอ (ANCHORAGE) 
anchor buoy ทุนสมอ : ทุน (BUOY) ซึ่งหมายต าบลที่ที่สมอทอดอยู 
anchor ice น้ าแข็งทองน้ า : น้ าแข็ง (ICE) ซึ่งเกาะติดพ้ืนทองน้ า (BOTTOM) ไมวาจะก าเนิดดวย
กระบวนการใด มีความหมายเหมือนกับ bottom ice, depth ice, ground ice, lappened ice และ 
underwater ice 
anemometer เครื่องวัดลม : อุปกรณแวัดความเร็วลม หรือวัดทั้งความเร็วและทิศทางลม ดู ANEMOGRAPH
ประกอบ 
anemogram กราฟวัดลม : บันทึกของเครื่องวัดลมแบบกราฟ (ANEMOGRAPH) 
anemograph เครื่องวัดลมแบบกราฟ : อุปกรณแส าหรับบันทึกทิศทางและความเร็วลม (WIND) ดู 
ANEMOMETER ประกอบ 
aneroid barometer เครื่องวัดความกดอากาศแบบตลับ, บาโรมิเตอร์แบบแอนีรอยด์ : ดู 
BAROMETER 
aneroid capsule กระเปาะรูปตลับ : ตลับโลหะบาง ๆ ที่สูบอากาศออกจ านวนหนึ่งแตไมมากถึงขนาด
ใหตัวตลับยุบตัวลงเนื่องจากความกดอากาศ (ATMOSPHERIC PRESSURE) ท าใหตัวตลับเปลี่ยนรูปทรงไป
ตามการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศ 
angle: check มุมตรวจสอบ : ดู CHECK ANGLE 
angle: concluded  มุมบรรจบ : ในการขยายสามเหลี่ยม (TRIANGULATION) หมายถึง มุมที่สามของ
สามเหลี่ยมที่ไมไดมาจากการวัด แตหาคามาจากการค านวณจากอีกสองมุมที่เหลือ 
angle: conversion การแปลงมุม : ดู ARC TO CHORD CORRECTION 
angle: crossing มุมตัด : มุมที่เกิดจากเสนต าบลที่ (LINE OF POSITION) สองเสนตัดกัน มีความหมาย
เหมือนกับ angle of cut 
angle: danger มุมอันตราย : ดู DANGER ANGLE 
angle: drift มุมลอยเลื่อน, มุมเซ : ดู DRIFT ANGLE 
angle: hour มุมชั่วโมง : ดู HOUR ANGLE 
angle: masthead มุมยอดเสา : ดู MASTHEAD ANGLE 
angle: parallactic มุมแพรัลแลกซ์, มุมเหลื่อม : ดู  PARALLACTIC ANGLE 
angle: phase มุมเฟส, วัฏภาคเชิงมุม : ดู PHASE ANGLE 
angle: slope มุมลาด, มุมเอียง, มุมเท : ดู SLOPE ANGLE 
angle: vectorial มุมเวกตอร์ : ดู COORDINATE: PLANE POLAR และ COORDINATE: POLAR 
angle of convergence มุมสอบ, มุมคอนเวอร์เจนซ์ : ดู PARALLACTIC ANGLE 
angle of cut มุมตัดกัน : ดู ANGLE: CROSSING 
angle of depression มุมกม : มุมในระนาบดิ่ง (VERTICAL PLANE) ระหวางแนวระนาบและแนวไปยัง
วัตถุท่ีอยูต่ ากวาขอบฟูา (HORIZON) มีความหมายเหมือนกับ negative altitude 
angle of elevation มุมเงย : มุมในระนาบดิ่ง (VERTICAL PLANE) ระหวางแนวระนาบและแนวไปยัง
วัตถุท่ีอยูเหนือขอบฟูา (HORIZON) มีความหมายเหมือนกับ positive altitude 
angle of incidence มุมตกกระทบ : มุมระหวางแนวการเคลื่อนที่ของรังสี (RAY) กับเสนตั้งฉากกับ
พ้ืนผิว ณ จุดที่แสงตกกระทบ (IMPINGEMENT)  
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angle of reflection มุมสะทอน : มุมระหวางแนวการเคลื่อนที่ของล าแสงสะทอนกับเสนตั้งฉากกับ
พ้ืนผิว ณ จุดที่แสงสะทอน 
angle of refraction มุมหักเห : มุมระหวางล าแสงที่หักเหกับเสนที่ตั้งฉากกับพื้นผิวท่ีล าแสงเกิดการหักเห 
angstroem อังสตรอม : หนวยวัดความยาวใชโดยเฉพาะในการบอกความยาวคลื่นของแสงหนึ่งอังสตรอม
มีคาเทากับหนึ่งตอหนึ่งหมื่นไมครอน (MICRON) หรือมีความยาวเทากับหนึ่งตอรอยลานเซนติเมตร 
angular acceleration ความเรงเชิงมุม : ดู ACCELERATION 
angular distance ระยะเชิงมุม : ความตางมุมระหวางสองทิศทาง ในทางตัวเลขมีคาเทากับมุมระหวาง
สองเสนซึ่งลากออกไปในทิศทางใด ๆ สวนโคงของวงใหญ (GREAT CIRCLE) ซึ่งเชื่อมตอระหวางสองจุด
แสดงคาในหนวยของมุม 
angular distortion การบิดตัวเชิงมุม : ดู DISTORTION 
angular parallax แพรัลแลกซ์เชิงมุม : ดู PARALLACTIC ANGLE 
angular rate อัตราเชิงมุม : ดู SPEED: ANGULAR 
angular speed อัตราเร็วเชิงมุม : ดู SPEED 
angular velocity ความเร็วเชิงมุม : ดู SPEED: ANGULAR 
annotation การแสดงขอมูลประกอบ : การเขียนอักขระประกอบภาพเพ่ือใหมีความเขาใจดียิ่งขึ้น เชน 
ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณแ และเครื่องหมายตาง ๆ    
annual aberration ความคลาดประจ าปี : ดู ABERRATION OF LIGHT 
annual change การเปลี่ยนแปลงรายปี : ดู MAGNETIC ANNUAL CHANGE 
annual inequality ภาวะไมเทากันประจ าปี : การผันแปรตามฤดูกาลของระดับน้ า หรือความเร็ว
กระแสน้ าขึ้น-ลง ซึ่งมีการเกิดคอนขางเป็นคาบเวลา ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุทางอุตุนิยมวิทยา  
annual parallax แพรัลแลกซ์รายปี : ดู  PARALLAX 
annual variation การผันแปรประจ าปี : ดู MAGNETIC ANNUAL VARIATION 
annular eclipse อุปราคาวงแหวน : ดู ECLIPSE 
anomalistic month เดือนที่มีคาผิดปกติ : ดู MONTH 
anomalistic year ปีท่ีมีคาผิดปกติ : ดู YEAR 
anomaly ผิดปกติ : การผิดเพี้ยนไปจากปกติ หรือทีผ่ิดไปจากลักษณะทางธรรมชาติของปรากฏการณแ 
(PHENOMENON) ในดานดาราศาสตรแ (ASTRONOMY) หมายถึง มุมที่ดวงอาทิตยแ (SUN) ระหวางเสนที่
เชื่อมตอระหวางดวงอาทิตยแ (SUN) กับดาวเคราะหแ (PLANET) และดาวเคราะหแกับจุดโคจรใกลสุดจากดวง
อาทิตยแ (PERIHELION) 
anomaly: gravity คาผิดปกติความถวง  : ดู GRAVITY ANOMALY, BOUGUER ANOMALY, FREE 
AIR ANOMALY, ISOSTATIC ANOMALY 
anomaly: magnetic คาผดิปกติสนามแมเหล็ก : ดู LOCAL MAGNETIC DISTURBANCE 
Antarctic circle วงกลมแอนตาร์กติก : เสนขนานทางภูมิศาสตรแ (GEOGRAPICAL PARALLEL) ซึ่งเป็น
ละติจูด (LATITUDE) ใต มีคาโดยประมาณเทากับเศษมุมเดคลิเนชัน (DECLINATION) ของเหมายัน 
(WINTER SOLSTICE) มีคาละติจูดโดยประมาณ ๖๖ องศา ๓๓ ลิปดา ใต  
antenna สายอากาศ : ตัวน าหรือระบบของตัวน าซึ่งท าหนาที่แพรหรือรับคลื่นวิทยุ (RADIO WAVE) มี
ความหมายเหมือนกับ aerial 
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antenna: directional สายอากาศเฉพาะทิศทาง : สายอากาศ (ANTENNA) ส าหรับการรับและสง
สัญญาณ (SIGNAL) ในทิศทางจ าเพาะ   
antenna: omnidirectional สายอากาศรอบทิศ : สายอากาศ (ANTENNA) ที่มีการตอบสนองตอ
สัญญาณในทุกแอซิมัท (AZIMUTH) และในทุกระดับสูง (ELEVATION) 
antenna: screened สายอากาศแบบมีฉากกั้น : สายอากาศ (ANTENNA) ซึ่งมีฉากกั้นเพ่ือลดการรบกวน
ของสัญญาณ 
antenna: unidirectional สายอากาศแบบทิศทางเดียว : สายอากาศ (ANTENNA) ที่รับสัญญาณใน
ทิศทางเดียว ซึ่งมีความแรงของสัญญาณมากท่ีสุด หรืออัตราการขยาย (GAIN) แรงสุด 
anthelion แสงสะทอนหลังดวงอาทิตย์ : แสงสีขาวบริสุทธิ์ จุดกลม ๆ จาง ๆ เป็นแผนในทองฟูาแต
บางครั้งลอมรอบดวยวงเหลือบสีหรือสวนโคงซึ่งปรากฏนาน ๆ ครั้ง ตรงขามกับดวงอาทิตยแ (SUN) ในระดับ
ความสูง (HEIGHT) เดียวกันเหนือขอบฟูา (HORIZON) 
anticline ชั้นหินโคงรูปประทุน : หิน (ROCK) ชั้นเป็นรูปโคงซ่ึงแตละชั้น (LAYER) โกงไปในทิศทาง
ตรงกันขามกับยอด (CREST) 
anticyclone แอนติไซโคลน : บริเวณท่ีซึ่งบรรยากาศ (ATMOSPHERE) มีความกดอากาศสูงกวาโดยรอบ
ในระดับ (LEVEL) เดียวกัน แสดงลงในแผนที่อากาศผิวพ้ืน (SYNOPTIC CHART) ดวยเสนความกดเทา 
(ISOBAR) ที่ระดับความสูงที่ก าหนด หรือโดยการลากเสนชั้นความสูง (CONTOUR) ของคาความกดอากาศ
ซึ่งปิดลอมบริเวณท่ีมีความกดอากาศโดยมีคาความกดสูงหรือระดับ (LEVEL) สูงโดยรอบ ค าวามีความหมาย
เหมือนกับ high 
antimeridian แอนติเมริเดียน : เมริเดียน (MERIDIAN) ซึ่งมีคาลองจิจูด (LONGITUDE) ตางไป ๑๘๐ 
องศา จากเมริเดียนใด ๆ ที่เลือกและท าใหเกิดวงใหญ (GREAT CIRCLE) ที่สมบูรณแ 
antipode(s) แอนติโพด, จุดคูเล็งยัน : สถานที่ซึ่งอยูตรงกันขามกันพอดีบนผิวโลก (EARTH) 
antiselena แสงสะทอนหลังดวงจันทร์ : ปรากฏการณแ (PHENOMENON) ทางแสงท านองเดียวกันกับ
แสงสะทอนหลังดวงอาทิตยแ โดยแหลงก าเนิดแสง คือ ดวงจันทรแ (MOON)   
anti-trade ลมทวนลมคา : กระแสลมตะวันตกในระดับสูงในพ้ืนที่บริเวณกึ่งเขตรอนในทั้งสองซีกโลก 
บางครั้งพัดอยูเหนือลมสินคา (TRADE WIND) 
aperture : relative ชองรับแสงกลองสัมพัทธ์ : ในกรณีของเลนสแ (LENS) กลองถายรูปหรือกลอง
โทรทรรศนแ หมายถึง อัตราสวนระหวางความยาวโฟกัสสมมูล (EQUIVALENT FOCAL LENGTH) กับ
เสนผาศูนยแกลางชองเปิดรับแสง (ENTRANCE PUPIL) แสดงอยูในรูปอัตราสวน เชน f : 4.5  มีความหมาย
เหมือนกับ f-number, f-stop หรือ speed of lens 
aperture of antenna ชองเปิดสายอากาศ : เสนผาศูนยแกลางของชองสายอากาศ โดยปกติแสดงใน
หนวยของความยาวคลื่น (WAVE LENGTH) 
aperture stop ขั้นชองรับแสง : องคแประกอบของระบบทัศนะ (OPTICAL SYSTEM) เชน ไดอะแฟรม 
(DIAPHRAGM) หรือสวนประกอบของเลนสแ ซึ่งเป็นตัวควบคุมขนาดล าแสง (PENCIL OF RAY) เป็นขนาด
เสนผานศูนยแกลางของเลนสแ (LENS) ที่ใชจริง มีความหมายเหมือนกับ stop เสนผานศูนยแกลางของสวนนั้น
ของเลนสแ (LENS) ที่ใชจริง 
apex ยอด, ปลาย, จุดยอด : จุดสูงสุด (PEAK) เชน ภูเขา (MOUNTAIN) ดู  VERTEX ประกอบ 
apex: solar จุดยอดระบบสุริย : จุดบนทรงกลมทองฟูา (CELESTIAL SPHERE) ที่ซึ่งระบบสุริย (SOLAR 
SYSTEM) โดยรวมก าลังเคลื่อนตัวไป ซึ่งวางตัวอยูในกลุมดาว (CONSTELLATION) เฮอรแคิวลิส 
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aphelion อะเฟลิออน, จุดโคจรไกลสุดจากดวงอาทิตย์ : ต าแหนงที่วงโคจรอยูไกลที่สุดจากดวงอาทิตยแ 
(SUN) ซึ่งเป็นจุดศูนยแกลาง มีความหมายตรงกันขามกับจุดโคจรใกลสุดจากดวงอาทิตยแ (PERIHELION) 
aphotic ไรแสง : ปราศจากซึ่งแสงสวาง 
apochromatic lens เลนส์แกความคลาดรงค์ : เลนสแ (LENS) ที่ไดรับการแกความคลาดรงคแ 
(CHROMATIC ABERRATION) อยางนอยสามสี  
apogean tide น้ าขึ้น-ลงอะโพจี, น้ าขึ้น- ลงนอย : ดู TIDE 
apogee อะโพจี, จุดโคจรไกลสุดจากโลก : จุดโคจรไกลสุดจากโลก (EARTH) เมื่อเป็นจุดศูนยแกลางของ
การโคจร มีความหมายตรงขามกับจุดโคจรใกลสุดจากโลก (PERIGEE) 
apparent altitude สูงปรากฏ : ดู ALTITUDE: APPARENT 
apparent horizon ขอบฟูาปรากฏ : ดู HORIZON 
apparent motion การเคลื่อนที่ปรากฏ : ดู RELATIVE MOTION 
apparent noon เที่ยงปรากฏ : ดู NOON 
apparent position ต าบลท่ีปรากฏ : ดู POSITION 
apparent precession การหมุนควงปรากฏ : การเปลี่ยนทิศทางแกนหมุนที่ปรากฏใหเห็นของวัตถุท่ี
หมุนรอบตัวเอง เชน ไจโรสโคป (GYROSCOPE) ทั้งนี้เนื่องจากการหมุนรอบตัวเอง (ROTATION) ของโลก 
(EARTH)   
apparent shoreline แนวชายทะเลปรากฏ : ขอบเขตดานทะเลที่มีพืชน้ าขึ้น เชน โกงกาง หญาทะเล 
หรือพรรณไมใด ๆ โดยเห็นไดในระยะไกลมองจากดานทะเลเขาหาฝั่ง ขอบเขตดานทะเลซึ่งมีพืชน้ า เชน 
สาหราย หญาปริ่มน้ า หรือพืชพรรณใด ๆ ที่อยูปริ่มน้ าไมถือวาเป็นชายฝั่งปรากฏ เสนขอบฝั่งที่เขียนลงบน
แผนที่โดยน ามาใชแทนแนวน้ าขึ้นเต็มท่ีปานกลางหรือระดับน้ าปานกลาง บริเวณท่ีปกคลุมไปดวยปุาโกงกาง 
พรุ ไมสน หรือ พืชพรรณใด ๆ เสนดังกลาวนี้ใชแสดงขอบเขตระหวางน้ ากับแผนดินตามพ้ืนเกณฑแน้ าที่
เหมาะสม โดยบอกเขตนอกสุดของชายฝั่งและปรากฏแกสายตาผูอยูในเรือวาคือชายฝั่ง 
apparent solar day วันสุริยคติปรากฏ : ดู DAY: SOLAR 
apparent solar time เวลาสุริยคติปรากฏ : ดู TIME 
apparent sun ดวงอาทิตย์ปรากฏ : ดู SUN 
apparent time เวลาปรากฏ : ดู TIME: APPARENT SOLAR 
apparent wind ลมปรากฏ : ดู RELATIVE WIND 
approximate position ต าบลท่ีประมาณ : ต าบลที่มีความแมนย านอยกวางานชั้นสาม ซึ่งโดยทั่วไป
หมายถึงต าบลที่ที่อยูในระยะ ๑๐๐ ฟุต (๓๐.๕ เมตร) จากต าบลที่ที่ถูกตอง ทั้งนี้วิธีการที่ใชในการหาต าบล
ที่อาจเป็นตัวบงชี้ความแมนย าของต าบลที่ได 
apron ลาดเชิงเขา, พื้นที่ขนถายสินคา, ชายขอบ : ๑) พ้ืนโลงเรียบลาดลงเล็กนอยสวนใหญปกคลุมดวย
ตะกอน (SEDIMENT) อยูบริเวณฐานลาดทวีป (SLOPE) ที่คอนขางชัน ๒) พ้ืนที่ขนถายสินคาบริเวณทา
เทียบเรือ ๓) เชิงลาดของแพน้ าแข็งที่อยูใตน้ า ๔) พ้ืนที่ตะกอนแนวยาวดานหนาของธารน้ าแข็ง 
apsis จุดในแนวเล็ง : ดู LINE OF APSIDE 
arc: astronomical สวนโคงดาราศาสตร์ : สวนโคงท่ีขอบฟูา (HORIZON) ที่ปรากฏใหเห็นตอนบนซึ่ง
เป็นกลางวัน หรือตอนลางซึ่งเป็นกลางคืน เนื่องจากดวงอาทิตยแ (SUN) หรือวัตถุทองฟูา (CELESTIAL 
BODY) อ่ืน ๆ 
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archipelagic apron แนวขอบหมูเกาะ : พ้ืนทองทะเล (SEA FLOOR) ที่ลาดลงเล็กนอยโดยทั่วไปมีผิว
คอนขางเรียบมักพบบริเวณกลุมของเกาะ (ISLAND) หรือภูเขาใตทะเล (SEAMOUNT) 
archipelagic baseline(s) เสนฐานหมูเกาะ : ดู BASELINE 
archipelagic sealane เสนทางเดินเรือหมูเกาะ : เสนทางเดินเรือที่ก าหนดโดยรัฐหมูเกาะ (ARCHIPELAGIC 
STATE) ใหใชเป็นเสนทางผานของเรือหรืออากาศยาน 
archipelagic state รัฐหมูเกาะ : รัฐซึ่งเกิดจากการรวมหลาย ๆ เกาะเขาดวยกัน 
archipelagic waters นานน้ าหมูเกาะ : นานน้ าที่ปิดลอมโดยเสนฐานหมูเกาะ (ARCHIPELAGIC BASELINE) 
archipelago หมูเกาะ : เกาะ (ISLAND) ที่อยูกันเป็นกลุม 
arc of triangulation การขยายสามเหลี่ยมสวนโคง : ดู TRIANGULATION: ARC OF 
arc of visibility สวนโคงของทัศนวิสัย : สวนโคงของเสี้ยวไฟ (LIGHT SECTOR) ในขอบเขตของแบริง 
(BEARING) ยานหนึ่ง ๆ ซึ่งสามารถมองเห็นไฟไดจากเรือ 
arctic circle วงกลมอาร์กติก : เสนขนานทางภูมิศาสตรแ (GEOGRAPICAL PARALLEL) ซึ่งเป็นละติจูด
(LATITUDE) ใตมีคาโดยประมาณเทากับเศษมุมเดคลิเนชัน (DECLINATION) ของครีษมายัน (SUMMER 
SOLSTICE) มีคาละติจูดโดยประมาณ ๖๖ องศา ๓๓ ลิปดา 
arc to chord correction คาแกสวนโคงเป็นเสนตรง, มุมแปลงผัน : คาตัวเลขส าหรับใชแกแบริง 
วงใหญ (GREAT CIRCLE BEARING) ของจุด B ที่มาจากจุด A ใหเป็นแบริงเมอรแเคเตอรแ (MERCATOR 
BEARING) ซึ่งตามปกติเรียกกันวาคาครึ่งคอนเวอรแเจนซีบนสเฟียรอยดแ (SPHERIOD) โดยพิจารณาจากสอง
จุดบนเมริเดียน (MERIDIAN) มีความหมายเหมือนกับ conversion angle ดู CONVERGENCE OF THE 
MERIDIAN 
area พื้นที่ : ในศัพทแของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล หมายถึง พ้ืนทองทะเลหรือ
มหาสมุทรและชั้นดินรองใตพ้ืนผิวดังกลาว ที่อยูนอกเขตอ านาจรัฐใด ๆ  
area clearance พื้นที่กวาด : ความลึกที่มีผล ภายในขอบเขตท่ีก าหนด ไดจากการส ารวจลวดลาก  
(WIRE DRAG SURVEY) 
area to be avoided พื้นที่พึงหลีกเลี่ยง : การก าหนดเสนทางท่ีประกอบดวยพื้นที่ภายในขอบเขตจ ากัด 
ที่ซึ่งการเดินเรือนั้น อาจเป็นอันตรายหรือมีความส าคัญเป็นอยางมาก ที่พึงหลีกเลี่ยงความเสียหายจาก
อุบัติเหตุ และที่เรือทุกล าหรือเรือบางประเภทควรหลีกเลี่ยง 
area survey ส ารวจพื้นที่ : วิธีการส ารวจความสูงต่ าพ้ืนทองน้ า (BOTTOM RELIEF SURVEY) ดวยการ
เอาระวางส ารวจมาซอนเหลื่อมทับกัน ซึ่งท าใหไดขอมูลหยั่งน้ า ณ จุดใด ๆ ในพ้ืนที่ส ารวจออกมาดวยความ
แมนย าจ าเพาะ 
argillaceous เนื้อดินเหนียว : หิน (ROCK) หรือตะกอน (SEDIMENT) ที่บางสวนหรือทั้งหมดเป็นดิน
เหนียว (CLAY)  
arming จารบี : ไขหรือสารใด ๆ ที่อัดไวในรูกนดิ่งน้ าตื้น (SOUNDING LEAD) เพ่ือใชเก็บตัวอยางพ้ืนทอง
น้ า (BOTTOM) ดู BOTTOM SAMPLE 
arm of the sea แขนทะเล : สวนแคบ ๆ ของทะเล (SEA) ที่ยืดออกไปจากมวลน้ าหลัก เรียกสั้น ๆ วา
แขน (ARM) 
array(s) แถว: อุปกรณแที่เรียงเป็นล าดับตามจ านวนที่ค านวณไว เชนสายอากาศหรืออุปกรณแทางสมุทรศาสตรแ 
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articulated beacon ทุนแบบหลัก : โครงสรางลักษณะทอในแนวตั้งโยงเกาะกับตุมน้ าหนักถวงสามารถ
ลอยกวัดแกวงไปมาอยางอิสระ ตั้งตรงอยูไดโดยก าลังลอยและน้ าหนักถวงโคนทอ ออกแบบเพ่ือใชเป็นหลัก
ในการหมายขอบรองน้ าแคบเนื่องจากใหความเที่ยงของต าบลที่สูงกวาทุนแบบธรรมดา 
articulated light ไฟทุนแบบหลัก : ดู ARTICULATED BEACON 
artificial horizon ขอบฟูาเทียม : ดู ขอบฟูา (HORIZON) 
artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์ : ๑) อุปกรณแท่ีมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในท านอง
เดียวกันกับมนุษยแ เชน การใชเหตุผล การเรียนรู และการแกไขขอผิดพลาด ๒) การวิจัยและการศึกษา
กรรมวิธีส าหรับใชพัฒนาเครื่องจักร ซึ่งสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง การพัฒนา หรือขีด
ความสามารถของเครื่องจักรซึ่งคลายมนุษยแในแงของ การเรียนรู การปรับตัว การใชเหตุผล การแกไข
ขอผิดพลาด และการปรับปรุงตนเอง ๓) การศึกษาเรื่องคอมพิวเตอรแ และเทคนิคที่เก่ียวของ เพ่ือเสริมขีด
ความสามารถทางปัญญาของมนุษยแ ดังเชนการประดิษฐแและใชเครื่องมือผอนแรง และในปัจจุบันมีการใช
ปัญญาประดิษฐแเพื่อพลังความคิดตามนัยที่จ ากัดหมายถึงการศึกษาเทคนิคเพ่ือใหมีการเขียนโปรแกรมท่ีท า
ใหคอมพิวเตอรแมีประสิทธิผลสูงขึ้น  
artificial installation สิ่งกอสรางนอกชายฝั่ง : ดู INSTALLATION OFFSHORE 
artificial island เกาะเทียม: ดู INSTALLATION OFFSHORE 
artificial satellite ดาวเทียม : ดู SATELLITE 
ascending node โหนดผานขึ้น : ดู NODE 
ashore บนชายทะเล : บนชายทะเล (SHORE) บนแผนดิน (LAND) หรือบนที่ตื้น (AGROUND) 
assumed position ต าบลท่ีประมาณ : ดู POSITION 
astenosphere  ฐานธรณีภาค : ดู MANTLE 
astern ทายเรือ : แบริงสัมพัทธแโดยประมาณ ๑๘๐ องศาเป็นค าที่ใชอยางกวาง ๆ หมายถึงตรงทายเรือ 
(DEAD ASTERN) หรือแบริงสัมพัทธแพอดี ๑๘๐ องศา ตรงกันขามกับหัวเรือ (AHEAD) 
asteroid ดาวเคราะห์นอย : ดาวเคราะหแ (PLANET) ขนาดเล็กที่โคจรรอบดวงอาทิตยแ (SUN) โดยมีวง
โคจรอยูระหวางดาวอังคารและพฤหัสบดี มีความหมายเหมือนกับ PLANETOID หรือ MINOR PLANET 
astigmatism การคลาดเอียง : ความคลาดแสงออกนอกแกนเลนสแ ซึ่งมีผลตอความคมชัดของภาพ 
(IMAGE) เนื่องจากรังสี (RAY) ผานเลนสแในต าแหนงตาง ๆ กันและตกลงบนจุดโฟกัส (FOCUS) ที่ตาง
ระนาบกัน    
astro compass เข็มทิศดาราศาสตร์ : ดู COMPASS 
astrolabe แอสโทรเลบ : เครื่องมือในอดีตใชส าหรับวัดมุมสูง (ALTITUDE) ของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL 
BODY) ดู ASTROLABE: PRISMATIC  
astrolabe: prismatic แอสโทรเลบปริซึม : แอสโตรแลบ (ASTROLABE) ซึ่งประกอบดวยกลอง
โทรทรรศนแ (TELESCOPE) ที่วางตัวแนวราบ มีปริซึมและขอบฟูาเทียม (ARTIFICIAL HORIZON) ติดอยู
ปลายดานเลนสแวัตถุ ใชส าหรับหาต าบลที่ดาราศาสตรแ (ASTRONOMIC POSITION) 
astrometry แอสโทรเมตรี : สาขาหนึ่งของวิชาดาราศาสตรแ (ASTRONOMY) ซึ่งเก่ียวของกับการหา
ต าบลที่ (POSITION) และการเคลื่อนที่ของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) รวมทั้งโลก (EARTH) 
astronautics การเดินอวกาศ : วิทยาการทีว่าดวย การเดินทางนอกบรรยากาศโลก (EARTH’s 
ATMOSPHERE) ซึ่งรวมทั้งดาวเทียม (ARTIFICIAL SATELLITE) และการเดินทางระหวางดวงดาว 
astro-navigation เดินเรือดาราศาสตร์ : ดู NAVIGATION : CELESTIAL 
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astronomic(al) arc สวนโคงดาราศาสตร์ : ดู ARC 
astronomic(al) azimuth แอซิมัทดาราศาสตร์ : ดู AZIMUTH 
astronomic(al) control จุดบังคับดาราศาสตร์ : ดู CONTROL 
astronomic(al) day วันดาราศาสตร์ : ดู DAY 
astronomic(al) equator เสนศูนย์สูตรดาราศาสตร ์: ดู EQUATOR 
astronomic(al) latitude ละติจูดดาราศาสตร์ :ดู LATITUDE 
astronomic(al) longitude ลองจิจูดดาราศาสตร์ : ดู (LONGITUDE 
astronomic(al) meridian เมริเดียนดาราศาสตร ์: ดูMERIDIAN 
astronomic(al) observation(s) การตรวจทางดาราศาสตร์ : ดู OBSERVATION 
astronomic(al) parallel วงขนานดาราศาสตร์ : ดู PARALLEL 
astronomic(al) position ต าบลท่ีดาราศาสตร์ : ดู POSITION 
astronomic(al) refraction การหักเหทางดาราศาสตร์ : ดู REFRACTION 
astronomic(al) station หมุดดาราศาสตร์ : ดู STATION 
astronomic(al) tide น้ าขึ้น-ลง ดาราศาสตร์ : ดูTIDE 
astronomic(al) time เวลาดาราศาสตร์ : ดูTIME 
astronomic(al) transit แทรนซิตดาราศาสตร์ : ดู TRANSIT 
astronomic(al) traverse วงรอบดาราศาสตร์ : ดู TRAVERSE 
astronomic(al) triangle สามเหลี่ยมดาราศาสตร์ : สามเหลี่ยมบนทรงกลมทองฟูา (CELESTIAL 
SPHERE) ซึ่งเกิดจากสวนโคงของวงใหญ (GREAT CIRCLE) เชื่อมตอกันที่ขั้วทองฟูา (CELESTIAL POLE) 
เซนิท (ZENITH) และวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) มีความหมายเหมือนกับ NAVIGATIONAL 
TRIANGLE 
astronomic(al) twilight แสงเงินแสงทองทางดาราศาสตร์ : ดู TWILIGHT 
astronomic(al) year ปีดาราศาสตร์ : ดู YEAR: TROPICAL 
astronomy ดาราศาสตร์ : วิทยาการที่เกี่ยวของกับขนาด องคแประกอบ การเคลื่อนที่ ต าบลที่สัมพัทธแ 
ฯลฯ ของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) รวมทั้งโลก (EARTH) 
astronomy: geodetic ดาราศาสตร์จีออเดติก : ดาราศาสตรแ (ASTRONOMY)  ประยุกตแทางจีออเดซี 
(GEODESY) 
astronomy: nautical (or navigational) ดาราศาสตร์เดินเรือ : ดาราศาสตรแ (ASTRONOMY) 
ประยุกตแทางการเดินเรือ (NAVIGATION) 
atlas แผนที่เลม : แผนที่เดินหน (CHART) หรือ แผนที่ (MAP) ซึ่งเย็บรวมกันเป็นเลม 
atmosphere บรรยากาศ, ชั้นบรรยากาศ : ๑) ก฿าซซึ่งหุมหอโลก (EARTH) ดาวฤกษแ (STAR) ดาว
เคราะหแ (PLANET) ฯลฯ ๒) หนวยของความกดซ่ึงมีคาเทากับแรงที่กดลงบนพ้ืนที่หนึ่งตารางเซนติเมตรจาก
ล าปรอทที่มีความสูง ๗๖๐ มิลลิเมตร ณ อุณหภูมิศูนยแองศาเซลเซียส เมื่ออัตราเรงเนื่องจากแรงโนมถวงโลก
เทากับ ๙๘๐.๖๖๕ เซนติเมตรตอวินาทียกก าลังสอง 
atmosphere: free ชั้นบรรยากาศไรแรงเสียดทาน : สวนของบรรยากาศ (ATMOSPHERE) เหนือชั้น
แรงเสียดทาน (FRICTION LAYER) ซึ่งการเคลื่อนที่ของมวลอากาศไมไดรับผลกระทบจากแรงเสียดทานเลย 
atmosphere: ICAO บรรยากาศตามมาตรฐาน ไอซีเอโอ : บรรยากาศมาตรฐาน (STANDARD 
ATMOSPHERE) ที่ก าหนดโดยไอซีเอโอ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ที่
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ระดับน้ าทะเลเทากับความกด ๑๐๑๓.๒๕ มิลลิบารแ และอัตราการเปลี่ยนอุณหภูมิจากพ้ืนผิวเทากับ ๖.๕ 
องศาเซลเซียสตอกิโลเมตร จากพ้ืนดินถึงโทรโพพอส (TROPOPAUSE) ซึ่งมีความสูง ๑๑ กิโลเมตร    
atmosphere: standard บรรยากาศมาตรฐาน : บรรยากาศที่ใชในการอางอิง เลือกข้ึนมาเพ่ือน ามาใช
แสดงสภาวะโดยเฉลี่ยของบรรยากาศในแนวดิ่ง (VERTICAL) แบบงาย ๆ 
atmospheric สัญญาณรบกวนจากบรรยากาศ : คลื่นแมเหล็กไฟฟูา (ELECTROMAGNETIC WAVE) ที่
เกิดจากการปลอยปะจุไฟฟูา (ฟูาแลบ (LIGHTNING)) ในบรรยากาศ (ATMOSPHERE)  
atmospheric drag ความตานบรรยากาศ : การรบกวนหลัก ๆ ในวงโคจรของดาวเทียมเนื่องจากแรง
เสียดทานของบรรยากาศ  
atmospheric pressure ความกดอากาศ : ดู PRESSURE 
atmospheric refraction การหักเหของแสงในบรรยากาศ : ดู REFRACTION 
atmospheric window หนาตางบรรยากาศ : ยานสเปกตรัมการแผรังสีที่มีความยาวคลื่นในชวง ๘.๕ – 
๑๑ ไมโครเมตร ซึ่งถูกดูดซับไมมากนักจากก฿าซในบรรยากาศ ในกรณีที่ทองฟูาปราศจากเมฆ การแผรังสีใน
ยานคลื่นดังกลาวจากพ้ืนโลกจะสูญหายไปในอวกาศสงผลใหผิวโลกมีอุณหภูมิต่ าลงยานความยาวคลื่นอ่ืน ๆ 
ที่แคบกวาก็ไมดูดซับการแผรังสีคลื่นยาวเชนกัน 
atoll เกาะปะการังวงแหวน, อะทอลล์ : เกาะ (ISLAND) ซึ่งเกิดจากการพอกพูนของปะการัง มีลักษณะ
เป็นแนวพืดปะการัง (REEF) รูปโคงหรือวงแหวนที่โอบลอมทะเลสาบน้ าเค็มชายฝั่ง (LAGOON) 
atom อะตอม : อนุภาคท่ีเล็กสุดของธาตุซึ่งยังรักษาคุณสมบัติทางเคมีไวได  
atomic clock นาฬิกาปรมาณู : ดู CLOCK 
atomic time: International  เวลาอะตอมสากล : เวลาอางอิงส าหรับการสอบเทียบซึ่งก าหนดขึ้นโดย
ส านักงานเวลามาตรฐานนานาชาติ (Bureau International de l'Heure) โดยใชนาฬิกาอะตอม 
attenuation การลด : การลดปริมาณลง โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดลงของแอมพลิจูด (AMPLITUDE) 
ของคลื่น (WAVE) หรือการลดความแรงของแสงหรือเสียง (SOUND) เมื่อหางจากแหลงก าเนิดออกมา 
audiofrequency ความถี่เสียง : ความถี่ (FREQUENCY) ในยาน (RANGE) ที่หูไดยินเสียงได มีชวง
ความถี่ระหวาง ๒๐ ถึง ๒๐,๐๐๐ รอบ (CYCLE) ตอวินาที (SECOND) มีความหมายเหมือนกับ sonic 
frequency 
aurora ออโรรา, แสงข้ัวโลก : ปรากฏการณแ (PHENOMENON) การเรืองแสงในบรรยากาศ 
(ATMOSPHERE) ชั้นสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งเขตละติจูดสูง ๆ ปรากฏใหเห็นในรูปรางของรังสี (RAY) โคง 
แถบ มาน หรือ ทรงกลด (CORONA) มีความหมายเหมือนกับ polar aurora 
aurora australis แสงใต : ออโรรา (AURORA) ที่เกิดบริเวณซีกโลกใต 
aurora borealis แสงเหนือ : ออโรรา (AURORA) ที่เกิดบริเวณซีกโลกเหนือ 
autocollimator ตัวท าขนานอัตโนมัติ : ดู COLLIMATOR 
automated cartography การสรางแผนที่อัตโนมัติ : งานสรางแผนที่ซึ่งใชวิธีการอัตโนมัติอยางสมบูรณแ 
automatic floating station สถานีเก็บขอมูลอัตโนมัติลอยน้ า : ทุน (BUOY) ซ่ึงติดตัง้อุปกรณแ
อัตโนมัติส าหรับการเก็บขอมูล (DATA) ทางดานสมุทรศาสตรแและอุตุนิยมวิทยา มีความหมายเหมือนกับ 
automatic buoy   
automatic gain control วงจรควบคุมอัตราการขยายอัตโนมัติ : วงจรอัตโนมัติใชส าหรับรักษาความ
แรง (ปริมาณเสียง สัญญาณอิเล็กทรอนิกสแ ฯลฯ) ใหออกมาคงท่ีโดยไมค านึงถึงความแรงสัญญาณที่ใสเขาไป 
มีความหมายเหมือนกับ automatic volume control 
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automatic plotter เครื่องพล็อตอัตโนมัติ : ดู PLOTTER 
automatic tide gauge เครื่องวัดน้ าขึ้น-ลง อัตโนมัติ : ดู GAUGE:TIDE 
automatic volume control วงจรควบคุมความแรงของสัญญาณอัตโนมัติ : ดู AUTOMATIC GAIN 
CONTROL 
automation การท าใหเป็นอัตโนมัติ, การน าเครื่องจักรมาใชแทนคน : เทคนิคในการปรับปรุงผลผลิต 
ทั้งในดานกระบวนการของวัสดุ พลังงานและสารสนเทศโดยใชหลาย ๆ ปัจจัยของการควบคุม (CONTROL) 
แบบอัตโนมัติ และใชโปรแกรมมาควบคุมผลผลิตโดยอัตโนมัติ 
autopositive แผนโพสิตีฟ : วัสดุซึ่งใหภาพโพสิตีฟจากแผนใส (TRANSPARENCY) ภาพโพสิตีฟ (หรือ
จากเนกาตีฟไปเป็นเนกาตีฟ) โดยกระบวนการอัดภาพตรง 
autumnal equinox ศารทวิษุวัต : ดู EQUINOX 
avulsion การตัดขาด : การพังทลาย (EROSION) อยางรวดเร็วของชายฝั่งโดยคลื่น (WAVE) ในชวงเวลา
ที่เกิดพายุ (STORM) 
awash น้ าซัด : น้ าซึ่งซัดข้ึนมาท่ีฝั่งเนื่องจากคลื่น (WAVE) 
axis แกน : เสนทั้งท่ีเป็นจริงหรือจินตนาการ ที่เป็นศูนยแกลางของบางสิ่ง หรือเป็นหลักในการหมุน  
axis: horizontal แกนนอน : ในกลองธีโอโดไลทแ (THEODOLITE) หรือกลองแทรนซิต (TRANSIT) 
หมายถึง แกนหมุนรอบตัวในแนวดิ่งของกลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) มีความหมายเหมือนกับ 
TRUNNION AXIS หรือTRANSIT AXIS 
axis: optical แกนทัศนะ, แกนเชิงแสง : ดู AXIS OF LENS 
axispolar แกนเชิงขั้ว : ในระบบพิกัดเชิงขั้ว (POLAR COORDINATE) หรือระบบพิกัดทรงกลม 
(SPHERICAL COORDINATE) หมายถึงแกน (AXIS) หลักของทิศทาง (DIRECTION)   
axis: principal แกนหลัก : ดู AXIS OF LENS 
axis: trunnion แกนกระดก : ดู AXIS: HORIZONTAL 
axis: vertical แกนดิ่ง : ส าหรับกลองธีโอโดไลทแ (THEODOLITE) หรือกลองแทรนซิต (TRANSIT) 
หมายถึง แนวที่ผานจุดศูนยแกลางของกลอง และเป็นแนวที่ศูนยแเล็ง (ALIDADE) ใชหมุนรอบตัว 
axis of camera  แกนกลองถายรูป : เสนที่ตั้งฉากกับระนาบโฟกัส (FOCAL PLANE) ของกลองถายรูป 
และผานจุดโหนดหลังของระบบเลนสแ (LENS SYSTEM) มีความหมายเหมือนกับ CAMERA AXIS ดู 
NODAL POINT 
axis of channel แกนชอง : แนวกึ่งกลางชอง (CHANNEL)  ดู TALWEG ประกอบ 
axis of collimation แกนเล็ง : ดู COLLIMATION AXIS 
axis of homology แกนโฮโมโลจี : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง การตัด
กันระหวางระนาบของรูปถาย (PHOTOGRAPH) กับระนาบในแนวนอนของแผนที่ (MAP) หรือระนาบ
อางอิงของพ้ืนดิน (GROUND) รอยตัดซึ่งเป็นเสนที่สมนัยกันระหวางระนาบรูปถาย (PHOTOGRAPH) และ
ระนาบแผนที ่คือ แกนโฮโมโลจี มีความหมายเหมือนกับ axis of perspective หรือ map parallel 
axis of lens แกนเลนส์ : เสนตรงซึ่งผานศูนยแจุดกลางความโคงของผิวเลนสแ มีความหมายเหมือนกับ 
principal axis หรือ optical axis หรือ lens axis 
axis of optical system แกนของระบบทัศนะ : เสนซึ่งเกิดจากการทับซอนกันของแกนหลักของชุด
เลนสแที่เรียงตอกันในอุปกรณแทัศนะ 
axis of perspective แกนทัศนมิติ : ดู AXIS OF HOMOLOGY 
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axis of spirit level แกนหลอดระดับ : เสนซึ่งสัมผัสกับผิวหลอดระดับดานฟองระดับ ตรงกึ่งกลางของ
มาตราสวน (SCALE) ของกลองระดับ (LEVEL) และอยูในพ้ืนระนาบเดียวกันกับหลอดระดับและจุด
ศูนยแกลางความโคงของหลอดนั้น มีความหมายเหมือนกับ level axis หรือ spirit level axis  
axis of tilt แกนการเอียง : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง เสนที่ผาน
ศูนยแกลางทัศนมิติ (PERSPECTIVE CENTER) ซ่ึงต้ังไดฉากกับระนาบหลัก (PRINCIPAL PLANE) 
azimuth แอซิมัท : มุมแนวนอนวัดจากเมริเดียนไปตามเข็มนาฬิกา ทิศทางในแนวนอนของจุดบนทองฟูา
จากจุดบนผิวโลก แสดงในหนวยของระยะทางเชิงมุมจากทิศหลัก โดยปกติเริ่มที่ ๐ องศา ที่ทิศอางอิงแลว
วัดไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนกระท่ังไปครบ ๓๖๐ องศา ที่จุดตั้งตน คาท่ีไดมักไดรับการก าหนดวาเป็น
แอซิมัทจริง แอซิมัทแมเหล็ก แอซิมัทเข็มทิศ แอซิมัทกริด หรือแอซิมัทสัมพัทธแ ขึ้นอยูกับทิศอางอิงวาเป็น
ทิศจริง ทิศแมเหล็ก ทิศเข็มทิศ ทิศเหนือกริด หรือทิศหัวเรือ อยางไรก็ตามถาไมมีการระบุทิศอางอิงแลวให
ถือวาเป็นแอซิมัทจริง ซึ่งอาจนิยามไดอีกอยางหนึ่งวาเป็นสวนโคงท่ีขอบฟูาหรือมุมที่เซนิทระหวางทิศเหนือ
ของเมริเดียนทองฟูา หรือ วงดิ่งหลักกับวงดิ่ง วัดจาก ๐ องศา ไปจนครบ ๓๖๐ องศา ถาการวัดมุมนี้วัดไป
ดานใดดานหนึ่งจากทิศเหนือหรือใตใหระบุทิศตั้งตนไวดวย ในกรณีนี้เรียกวามุมแอซิมัท ในกรณีที่วัดเริ่มตน
จากทิศตะวันออกหรือตะวันตกไปในทิศใด ๆ ใหระบุทิศตั้งตนไวดวยเชนกัน ในกรณีนี้เรียกวาแอมพลิจูด 
(AMPLITUDE) 
azimuth (of a celestial body) แอซิมัทของวัตถุทองฟูา : มุมระหวางเมริเดียน (MERIDIAN) ของ
ผูตรวจและวงดิ่ง (VERTICAL CIRCLE) ที่ผานวัตถุทองฟูา โดยวัดบนระนาบของขอบฟูา (HORIZON) การ
วัดแอซิมัท (AZIMUTH) กระท าไดหลายแบบทั้งแบบจตุรทิศ แบบครึ่งวง และแบบเต็มวง ในแบบหลังสุดนี้
ใชการวัดจากทิศเหนือในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ดู AZIMUTH ANGLE ประกอบ 
azimuth: astronomic(al) แอซิมัทดาราศาสตร์ : มุมระหวางเมริเดียนดาราศาสตรแของผูตรวจกับ
ระนาบของจุดตรวจ และระนาบทางตั้ง (VERTICAL) ของผูตรวจ 
azimuth: astronomic(al) determination of การหาคาแอซิมัทดาราศาสตร์ : การหาคาแอซิมัท
ของเสนหรือเสนฐาน (BASE LINE) โดยการตรวจทางดาราศาสตรแ (ASTRONOMICAL OBSERVATION) 
azimuth: back แอซิมัทกลับ : มุมแอซิมัทท่ีมีคาบวก ๑๘๐ องศา จากแอซิมัทที่ก าหนด ในดานจีออเดซี 
(GEODESY) หมายถึง ทิศทาง (DIRECTION) ของเสน BA ที่มีคาตางจาก แอซิมัทของเสน AB เป็นมุม ๑๘๐ 
องศา บวกกับมุมสอบของเมริเดียน (CONVERGENCE OF THE MERIDIAN)  ระหวางจุด A และจุด B มี
ความหมายเหมือนกับ reverse azimuth ดู AZIMUTH: GEODETIC 
azimuth: forward  แอซิมัทไป : ดู AZIMUTH: GEODETIC 
azimuth: geodetic แอซิมัทจีออเดติก : ส าหรับเสนจีออเดสิกจากจุด A ไปยังจุด B หมายถึงมุมระหวาง
เสนที่สัมผัสเมริเดียนที่ผานจุด A กับเสนที่สัมผัสเสนจีออเดสิกที่จุด A แอซิมัทนี้ เรียกวา แอซิมัทไป 
(FORWARD AZIMUTH) ส าหรับเสน AB : ดู AZIMUTH: BACK 
azimuth: grid แอซิมัทกริด : มุมที่อยูในระนาบของการฉาย (PROJECTION) ระหวางเสนตรง กับแกน Y 
(Y-AXIS) ของระบบพิกัดฉากตามระนาบ (PLANE RECTANGULAR COORDINATE) ดู BEARING: GRID 
azimuth: Laplace แอซิมัทลาปลาซ : แอซิมัทจีออเดติก (GEODETIC AZIMUTH) ที่ไดจากการน าแอ
ซิมัทดาราศาสตรแ (ASTRONOMICAZIMUTH) มาค านวณดวยสมการของลาปลาซ (LAPLACE 
EQUATION) 
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azimuth: magnetic แอซิมัทแมเหล็ก : ณ จุดที่ท าการรังวัด (OBSERVATION) หมายถึง มุมระหวาง
ระนาบดิ่ง (VERTICAL PLANE) ที่ผานวัตถุท่ีรังวัดกับระนาบดิ่ง (VERTICAL PLANE) ที่เข็ม (NEEDLE) 
แมเหล็กที่มีการเคลื่อนตัวอยูอยางอิสระไดหยุดนิ่ง เนื่องจากปราศจากการรบกวนใด ๆ 
azimuth: reverse แอซิมัทกลับ : ดู AZIMUTH: BACK 
azimuth: true  แอซิมัทจริง : แอซิมัท (AZIMUTH) ที่สัมพันธแกับทิศเหนือจริง (TRUE NORTH) 
azimuthal equidistant projection โครงสรางแผนที่แบบระนาบคงระยะ : ดู PROJECTION 
azimuthal orthomorphicprojection โครงสรางแผนที่แบบระนาบคงรูป : ดู PROJECTION: 
STEREOGRAPHIC 
azimuthal projection โครงสรางแผนที่แบบระนาบ : ดู PROJECTION 
azimuth angle มุมแอซิมัท : แอซิมัท (AZIMUTH) ที่วัดจาก ๐ องศา จากทิศอางอิงในแนวทิศเหนือ
หรือทิศใต ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาไปยัง ๙๐ องศาหรือ ๑๘๐ องศา แลวก ากับดวยทิศอางอิง 
(REFERENCE DIRECTION) ขางหนา และทิศทาง (DIRECTION) ของการวัดขางหลัง 
azimuth circle วงแอซิมัท : ดู BEARING CIRCLE 
azimuth diagram แผนภาพแอซิมัท : แผนภาพ (DIAGRAM) ที่ใชหาคาแอซิมัท (AZIMUTH) ของวัตถุ
ทองฟูา (CELESTIAL BODY) แทนการค านวณ 
azimuth mark หมุดแอซิมัท : หมุด (MARK) ที่ถูกก าหนดใหอยูในต าบลที่ที่มีนัยส าคัญจากการขยาย
สามเหลี่ยมโดยการวัดมุม (TRIANGULATION) หรือการท าวงรอบ (TRAVERSE STATION) เพ่ือใชเป็น
จุดอางอิงของสันตรงที่ใชก าหนดคาแอซิมัท (AZIMUTH) และเพ่ือใชเป็นจุดเริ่มตนหรือจุดอางอิงแอซิมัทใน
ภายหลัง 
* back azimuth แอซิมัทกลับ : ดู Azimuth 
backbeach พื้นที่หลังหาด : สามารถเขียนแยกกันได ดู BACKSHORE 
backing wind การเปลี่ยนทิศของลมแบบทวนเข็มนาฬิกา, ลมกลับทิศแบบทวนเข็มนาฬิกา : การ
เปลี่ยนแปลงทิศทางของลมในทิศทวนเข็มนาฬิกาในแตละซีกโลก 
backrush คลื่นยอนกลับ, กระแสน้ าไหลกลับ : การไหลกลับลงทะเลของมวลน้ าที่เกิดหลังจากคลื่นซัด
หาด (UPRUSH) ของคลื่น (WAVE) บนชายหาด (BEACH) 
backrush current กระแสน้ าไหลกลับ : ดู CURRENT: BACKRUSH 
backshore ชายฝั่งทะเลสวนใน, พื้นที่หลังหาด : สวนของชายหาด (BEACH) ทีแ่หง ทีมี่น้ าทวมถึงเฉพาะ
ชวงที่น้ าข้ึน-ลง (TIDE) ขึ้นสูงสุดเทานั้น  มีความหมายเหมือนกับ backbeach ดู FORESHORE ประกอบ 
backsight การวัดมุมวัตถุทองฟูา, การวัดคาระดับไมหลัง : ๑) ในดานดาราศาสตรแเดินเรือ (NAUTICAL 
ASTRONOMY) หมายถึง การตรวจวัด (OBSERVATION) วัตถุทองฟูา  โดยเริ่มจากทิศ ๑๘๐ องศา  จาก
แอซิมัท (AZIMUTH) ของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) นั้น ๒) ในดานการระดับ (LEVELLING) 
หมายถึง การอานคาจากไมระดับ (LEVELLING ROD) ที่ตั้งอยู ณ จุดที่รูคาระดับสูง (ELEVATION) 
ตอเนื่องกันไปตลอดสายการระดับ บางครั้งเขียนแยกกัน ดู FORESIGHT ประกอบ 
backwash คลื่นถอยกลับ : น้ า (WATER) หรือคลื่น (WAVE) ที่สะทอนกลับ เพ่ือกระทบกับสิ่งกีดขวาง
เชน เรือ เขื่อนกับคลื่น (BREAKWATER) หนาผา (CLIFF) ฯลฯ 
backwater มวลน้ ายอนกลับ, น้ าทน, น้ าเออ : มวลน้ าที่ยอนกลับเมื่อกระทบสิ่งกีดขวาง กระแสน้ า 
(CURRENT) ที่ไหลในทิศทางตรงขาม ฯลฯ มวลน้ าที่ไหลยอนกลับไปตามการไหล (FLOW) หลัก 
ballistic camera กลองขีปนวิถี : ดู CAMERA  
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band of colour ยานของสี : ดู STRIPES OF COLOUR  
band of frequency ยานความถี่ : ยาน (RANGE) ของความถี่ (FREQUENCY) ระหวางสองขอบเขต
ความถี่ท่ีก าหนด มีความหมายเหมือนกับ frequency band 
band width ความกวางยานความถี่ : จ านวนของหนวย (เฮิรตซแ (HERTZ) กิโลเฮิรตซแ ฯลฯ) ของความถี่ 
(FREQUENCY) ที่ตองการในการสงผาน 
bank ที่ตื้น, ลาดตลิ่ง, ฝั่งแมน้ า, ขอบตลิ่ง : ๑) พ้ืนทองทะเล (SEA FLOOR) สวนที่ยกขึ้น (ELEVATION) 
และอยูบนแนวไหลทวีป (CONTINENTALSHELF ) หรือเกาะ (ISLAND) ซึ่งพ้ืนที่ดังกลาวเป็นเขตน้ าตื้นแตมี
ความปลอดภัยเพียงพอในเดินเรือผิวน้ า (SURFACE NAVIGATION) ๒) เขตที่ตื้นที่มีการเคลื่อนตัวของทราย 
(SAND) กรวด (GRAVEL) และโคลน (MUD) เชน สันดอนทราย หรือ โคลน ๓) บริเวณลาดตลิ่งของแมน้ า 
(RIVER) ล าธาร (STREAM) หรือพ้ืนดิน (GROUND) ที่เป็นแนวขอบชนกับแมน้ า (RIVER) ๔) ขอบตลิ่งของ
แหลงน้ า (POND) ทะเลสาบ (LAKE) เป็นตน ดู LEFT BANK และ RIGHT BANK 
bar สันดอน, หนวยวัดความกดอากาศ : ๑) แนวสัน (RIDGE) ของทราย (SAND) หรือ วัตถุอ่ืน ๆ ที่ยื่น
หรือ งอกออกขวางกับปาก (MOUTH) แมน้ า (RIVER) หรือทาเรือ (HARBOUR) ซึ่งแนวสันทรายดังกลาว
อาจกีดขวางตอการเดินเรือ (NAVIGATION) ๒) หนวยวัดความกดอากาศในระบบซีจีเอส (CGS SYSTEM) ดู 
MILLIBAR ประกอบ 
bar buoy ทุนสันดอน : ทุน (BUOY) ที่ใชเป็นเครื่องหมายแสดงต าบลที่ของสันดอนหรือสันทราย(BAR) 
bar check การสอบเทียบความลึก : วิธีการที่ใชบนเรือส ารวจหยั่งน้ า เพ่ือสอบเทียบและปรับใหเครื่อง
หยั่งน้ าดวยเสียงสะทอนวัดและแสดงคาความลึกน้ าใหถูกตอง 
bar scale มาตราสวนเสนบรรทัด, มาตราสวนรูปแทง : ดู SCALE 
bar sweeping การกราดตรวจพื้นทองทะเล : ขั้นตอนการกราดตรวจ ดวยการใชแทงโลหะท่ีวางตัวใน
แนวระดับใตทองเรือและมีอุปกรณแรับสงสัญญาณกราดตรวจติดตั้งอยู ท าการกราดตรวจไปยังพื้นทองทะเล  
baroclinity ภาวะบารอคลินิก : ภาวะของบรรยากาศหรือของเหลวซึ่งมีผิวพื้นที่มีความกดเทากันตัดกับ
ผิวพ้ืนที่มีความหนาแนนหรืออุณหภูมิเทากัน ลักษณะเชนนี้จะปรากฏเมื่อภาวะของบรรยากาศในบริเวณท่ี
กวางแหงหนึ่งมีลักษณะไมเสถียร เชน ในบริเวณท่ีเกิดแนวปะทะอากาศ 
barograms กราฟความกด : การบันทึกความกดอากาศดวยบารอกราฟ (BAROGRAPH) 
barograph บาโรกราฟ : บาโรมิเตอรแ (BAROMETER) ทีส่ามารถบันทึกคาได 
barometer เครื่องวัดความกดอากาศ, บาโรมิเตอร์ : เครื่องมือวัดความกดอากาศ (ATMOSPHERIC 
PRESSURE) 
barometer: aneroid เครื่องวัดความกดอากาศแบบตลับ, บาโรมิเตอร์แบบแอนีรอยด์ : เครื่องวัด
ความกดอากาศ (BAROMETER) ซึ่งประกอบดวยตลับลูกฟูก (ANEROID CAPSULE) หนึ่งลูกหรือหลายลูก
ตอเขาดวยกันก็ได 
barometer: marine บารอมิเตอร์ชนิดใชในทะเล : บารอมิเตอรแแบบปรอท (MERCURY BAROMETER) 
ที่ใชกันบนเรือเดินทะเล ซึ่งมีลักษณะที่สามารถลดการแกวง (OSCILLATION) ของปรอทอันเนื่องจากการ
เคลื่อนตัวของเรือ 
barometer: mercury บารอมิเตอร์แบบปรอท : เครื่องวัดความกดอากาศ (BAROMETER) โดยใชความ
สมดุลของความกดอากาศ (ATMOSPHERIC PRESSURE) กับแรงดันของล าปรอทที่อยูในหลอดแกว 
barometer: recording บารอมิเตอร์แบบบันทึกคา : เครื่องวัดความกดอากาศ (BAROMETER) ซ่ึง
แสดงผลการบันทึกดวยกราฟอยางตอเนื่องตามชวงระยะเวลา (TIME) ที่เปลี่ยนไป  
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barometric altimeter เครือ่งวัดความสูงดวยความกดอากาศ : ดู ALTIMETER 
barometric elevation ระดับสูงตามความกดอากาศ : ดู ELEVATION 
barometric gradient อัตราลดความกดอากาศ : ดู PRESSURE  GRADIENT 
barometric leveling  การระดับจากความกดบรรยากาศ : ดู LEVELLING 
barometric pressure ความกดอากาศ : ดู PRESSURE:  BAROMETRIC 
barotropy บารอทรอปี : ภาวะของก฿าซหรือของเหลวซึ่งมีผิวพ้ืนที่มีความกดเทากันขนานกันกับพ้ืนผิวใด ๆ 
ที่มีความหนาแนนหรืออุณหภูมิเทากัน 
barrel buoy ทุนรูปถัง : ดู BUOY 
barrier reef พืดปะการังสันดอน : แนวปะการัง (CORAL REEF) ที่อยูดานหนาของชายทะเล (SHORE) 
โดยมีระยะหางจากฝั่ง ซ่ึงแนวปะการังดังกลาวจะทอดตัวเป็นแนวยาว ขนานไปกับฝั่ง และค่ันดวยทะเลสาบ
น้ าเค็มชายฝั่ง (LAGOON) หรือ รองน้ า (CHANNEL) ที่มีระดับความลึก (DEPTH) ปานกลาง สามารถ
เดินเรือผานได ดู FRINGING REEF ประกอบ 
barye บาร์ : หนวยของความดันในระบบซีจีเอส (CGS SYSTEM) 
barysphere ศูนย์ภาค : ดู CENTROSPHERE 
basal coplane ระนาบรวมฐาน : ดู COPLANE : BASAL 
basal orientation การปรับเสนฐาน : ดู ORIENTATION 
basal plane ระนาบฐาน : ดู EPIPOLAR PLANE 
base ฐานสามเหลี่ยม : ในการขยายสามเหลี่ยม (TRIANGULATION) หมายถึง ดานใดดานหนึ่งของ
สามเหลี่ยม ที่มกีารวัดระยะระหวางจุดฐานโดยตรง และไดมีการแสดงถึงความแมนย า (ACCURACY) และ
ความเที่ยง (PRECISION) ของการวัด และจากระยะของดานอื่น ๆ ของสามเหลี่ยมจะหาไดดวยการค านวณ 
มีความหมายเหมือนกับ base line หรือ triangulation base line ดู BASE TERMINAL ประกอบ 
base apparatus เครื่องวัดเสนฐาน : เครื่องมือใด ๆ ที่ออกแบบส าหรบัการรังวัดความแมนย า (ACCURACY) 
และความเที่ยง (PRECISION) ของความยาวเสนฐานในการขยายสามเหลี่ยม (TRIANGULATION) หรอื
ระยะทางของเสนฐานในการท าวงรอบ (TRAVERSE ) 
base course (of a vessel) เข็มเรือ, ทิศทางที่เรือเดิน : ทิศจริงของเสนที่อยูระหวางจุดเริ่มเดินทาง 
และจุดที่เรือมาถึง 
base direction ทิศฐาน : ดู DIRECTION 
base extension triangulation (British) การขยายสามเหลี่ยมจากเสนฐาน : สวนหนึ่งของโครงขาย
การขยายสามเหลี่ยม (TRIANGULATION NET) ซึ่งเริ่มตนจากการรังวัดเสนฐาน (BASE) และขยายออกไป
ในระยะทางใกลจนกระทั่งออกไปในระยะไกลมากขึ้นเมื่อเทียบกับระยะโดยเฉลี่ยของดานแตละดานของ
สามเหลี่ยม ในค าศัพทแแบบอเมริกัน เรียก base net  
base height ration อัตราสวนฐานตอความสูง : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) 
หมายถึง อัตราสวนระหวางเสนฐานภาพถายทางอากาศ (AIR BASE) และระดับความสูงบิน (FLIGHT 
ALTITUDE) ของคูภาพสามมิติ (STEREOSCOPIC PAIR) ของภาพถาย (PHOTOGRAPH) 
base line เสนฐาน : ๑) เสนที่ก าหนดใชในการวัดความกวางของทะเลอาณาเขต และขอบเขตนอกสุด
ของเขตทางทะเลอ่ืน ๆ ๒) ในการหาต าบลที่ดวยวิทยุ (RADIOLOCATION) เสนจีออเดสิก (GEODESIC 
LINE) ระหวางสองสถานีใด ๆ ที่ใชส าหรับก าหนดหาเสนต าบลที่ (LINE OF POSITION) บางครั้งค านี้เขียน
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ติดกัน ดู BASE ประกอบ ๓) เสนฐานตรงที่ลากเชื่อมจุดนอกสุดของบรรดาเกาะที่อยูนอกสุด และแนว
ปะการังที่อยูพนน้ าเมื่อน้ าลงต่ าของรัฐหมูเกาะนั้น ๆ 
baseline: archipelagic เสนฐานหมูเกาะ : เสนตรงที่ลากเชื่อมตอกันระหวางจุดนอกสุดของหมูเกาะ
รอบนอก และแนวปะการังพนน้ าของหมูเกาะ 
baseline: normal เสนฐานปกติ : เสนแสดงแนวน้ าลงต่ าสุดตลอดแนวชายฝั่งที่แสดงไวในแผนที่เดินเรือ
มาตราสวนใหญที่จัดท าขึ้นอยางเป็นทางการโดยหนวยงานของรัฐชายฝั่ง 
baseline: straight  เสนฐานตรง : เสนฐานที่ลากเชื่อมระหวาง จุดที่ระบุใด ๆ บนเสนแนวน้ าลงต่ า หรือ
ก าหนดใหเป็นจุดเปลี่ยนของทิศทางในการลากเสนฐานตรง เสนฐานตรงดังกลาวนี้จะใชในการก าหนดเขต
แดนทางทะเล (DELIMITATION) 
base line extension การขยายเสนฐานดวยวิทยุ : ในการก าหนดพิกัดดวยวิทยุ (RADIOLOCATION) 
เป็นการขยายของเสนฐาน (BASE LINE) เมื่อพนระยะของเครื่องสง (TRANSMITTER) 
base map แผนที่มูลฐาน : ดู MAP 
base net โครงขายฐาน : ดู BASE EXTENSION TRIANGULATION  
basepoint จุดฐาน : จุดฐานคือ จุดใด ๆ บนเสนฐาน 
base tape (or wire) เทปวัดระยะเสนฐาน (หรือ ลวด) : สายเทป หรือ ลวดที่ท าจากวัสดุโลหะ หรือ 
อัลลอยดแ ที่มีการออกแบบ และการแบงยอยใหมีความเหมาะสมในการใชวัดความยาวฐานสามเหลี่ยม 
(BASE) ดู TAPE: INVAR, TAPE: STEEL และ WIRE: INVAR ประกอบ 
base terminals หมุดปลายเสนฐาน : จุดปลายสุดของเสนฐานโดยทั่วไปแลวจะท าเครื่องหมายแสดงไวที่
หมุดหลักฐาน (MONUMENT) หรือใชแทงโลหะท่ีฝังไวใตหมุดบนพื้น (SURFACE MARK) ที่เห็น ดู 
REFERENCE MARK ประกอบ 
base tilt ความเอียงฐาน:ดู TILT 
basic c ontrol หมุดควบคุมหลัก : ดู CONTROL 
basic survey การส ารวจมูลฐาน : การส ารวจขั้นตนที่จะท าใหการส ารวจอุทกศาสตรแมีความสมบูรณแโดย
ไมจ าเป็นตองท าการส ารวจใด ๆ เพ่ิมเติมอีก และมีความเพียงพอส าหรับในการสรางแผนที่ โดยการส ารวจ
ดังกลาว จะกระท ากอนการส ารวจอุทกศาสตรแ 
basin แองจอดเรือ, แองน้ า, แอง : ๑) พ้ืนที่ในทะเลที่เป็นที่ก าบัง และมีความเหมาะสมส าหรับการ
ปฏิบัติการในทาเรือทีต่อเชื่อมกับทะเล (SEA) หรือเขตนอกสุดของทาเรือ (PORT) หรือแองจอดเรืออ่ืน ๆ ที่
ในบางครั้งตอเชื่อมกันโดยทางอาว (LOCH) หรือ ชองทาง (PASSAGE) ๒) ในดานภูมิศาสตรแ หมายถึง 
บริเวณพ้ืนที่ซึ่งเป็นแหลงที่รวมของน้ าที่ไหลมาจากแมน้ า (RIVER) หลักและล าน้ าสาขา (TRIBUTARY) หรือ
การไหลไปลงสูทะเลสาบ(LAKE) หรือทะเล (SEA) ๓) ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) หมายถึง 
แอง (DEPRESSION) ของพื้นทองทะเล (SEA FLOOR) 
basin: tidal แองจอดเรือน้ าขึ้น-ลง : แองจอดเรือ (BASIN) มีผลกระทบโดยตรงจากแรงน้ าขึ้น-ลง โดยที่
น้ าสามารถกักเก็บไวในแองจอดในระดับ (LEVEL) ที่ตองการ โดยการควบคุมดวยประตูน้ า 
bathymeter เครื่องวัดความลึก : เครื่องมือที่ออกแบบเพ่ือใชวัดความลึก (DEPTH) ของน้ า 
bathymetric (adj) เกี่ยวกับความลึก : ที่เก่ียวของกับการหยั่งความลึก (BATHYMETRY) 
bathymetric chart แผนที่เดินหนความลึกน้ า, แผนที่เดินหนชั้นความลึก : ดู CHART 
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bathymetric map แผนที่ความลึกน้ า, แผนที่ชั้นความลึก : แผนที่แสดงภูมิประเทศของพ้ืนมหาสมุทร 
หรือพ้ืนทะเลสาบ แผนที่ภูมิประเทศของพื้นทองน้ าทั้งหมดหรือบางสวน โดยทั่วไปแลว แผนที่ภูมิประเทศ
ของพ้ืนทองทะเลจะแสดงคาความลึก โดยใชเสนชั้นความลึก และเฉดสีแสดงระดับความลึก 
bathymetry การหย่ังความลึก : การหาคาความลึกของมหาสมุทร โดยทั่วไปแลวการแสดงลักษณะของ
พ้ืนทองทะเล (SEA FLOOR) จะหาจากการวิเคราะหแขอมูลจากคาความลึกที่ส ารวจไดและแสดงเสนความ
ลึกลดหลั่นกันไป 
bathys caphe (or bathyscaph) ยานส ารวจใตสมุทร: ยานไรคนบังคับที่ใชในการส ารวจมหาสมุทร 
(OCEAN) ในบริเวณท่ีลึก 
bathysphere ยานส ารวจแบบทรงกลม : ยานด าน้ าที่มีลักษณะทรงกลมใชส าหรับการส ารวจทะเลลึก 
bathythermogram การวัดอุณหภูมิแบบสมนัยกับความลึก : การบันทึกคาอุณหภูมิที่สัมพันธแกับความ
ลึก (DEPTH) โดยใชเครื่องวัดอุณหภูมิแบบสมนัยกับความลึก (BATHYTHERMOGRAPH) ปัจจุบันไมคอยมี
ใชแลว 
bathythermograph เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสมนัยกับความลึก : เครื่องมือที่ใชบันทึกอุณหภูมิ ตามยาน
ความลึก (DEPTH) ในมหาสมุทร (OCEAN) จากเรือที่ขณะเดินทาง 
bay อาว : ซอกผาชายฝั่งทะเล (INDENTATION) ที่กวางของแนวชายฝั่ง (COASTLINE) โดยทั่ว ๆ ไปแลว 
จะมีขนาดเล็กกวาอาวใหญ (GULF) แตใหญกวาอาวเล็ก (COVE) ส าหรับความหมายตามจุดประสงคแของ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเลนั้นอาวจะตองเป็นสวนของพ้ืนน้ าที่เวาเขาไปในแผนดินโดยมี
สัดสวนของพ้ืนที่อาวมากกวาครึ่งวงกลมที่เขียนขึ้นโดยมีเสนความกวางของปากอาวเป็นเสนผาศูนยแกลาง ดู 
HISTORIC BAY ประกอบ 
bay closing line เสนปิดปากอาว : เสนตรงที่ลากขึ้นปิดปากอาว โดยที่เสนดังกลาวจะใชแบงนานน้ า
ภายใน และนานน้ าทะเลอาณาเขตออกจากกัน 
bay ice น้ าแข็งอาว : ระดับน้ าแข็งชายฝั่ง (FAST ICE) ที่สะสมมามากกวาหนึ่งฤดูหนาว ที่ซึ่งอาจจะพอก
พูนเพ่ิมข้ึนจากชั้นผิวของหิมะ (SNOW) ความหนาของน้ าแข็ง (ICE) และหิมะ (SNOW) ถึงประมาณ ๒ เมตร 
เหนือระดับน้ าทะเล (SEA LEVEL) เมื่อน้ าแข็งอาวหนาขึ้นกวานี้จะเรียกวา หิ้งน้ าแข็ง (ICE SHELF) 
bayou ล าธารสาขา, บึงบายู : ทางน้ า (WATERWAY) ขนาดเล็กที่มีการเคลื่อนไหวชาหรือล าธาร (CREEK) 
ชวากน้ า ที่โดยทั่วไปเกี่ยวของกับน้ าข้ึน-ลง หรือมีลักษณะของกระแสน้ า (CURRENT) ไหลชา โดยมีทิศทาง 
(COURSE) ไหลผานที่ลุม (LOWLAND) หนองน้ า (SWAMP) ล าน้ าสาขา (TRIBUTARY) ไปยังหรือตอเชื่อม
กันกับแหลงน้ าอ่ืน ส าหรับความหมายเฉพาะอ่ืน ๆ นั้นใช เรียกแตกตางกันออกไปในพ้ืนที่ทางตอนใตของ
สหรัฐอเมริกา บางครั้งจะเรียกวา หนองน้ าที่มีโคลนตม (SLOUGH) 
beach ชายหาด : พ้ืนที่ชายทะเล (SHORE) ในสวนที่คลื่น (WAVE) มีการแตกตัวคลุมแนวชายหาด ซึ่งมี
วัตถุท่ียอยสลาย เชน ทราย (SAND) กรวดเม็ดใหญ (SHINGLE) กรวดกลาง (PEBBLE) สะสมรวมตัวกัน 
ชายหาดประกอบไปดวยพื้นที่หนาหาด (FORESHORE) และสวนพื้นที่หลังหาด (BACKSHORE) 
beach comber คลื่นที่มวนตัวเขาหาฝั่ง : ดู COMBER  
beacon กระโจม : โครงสรางกระโจมที่สรางขึ้นเป็นพิเศษและโดดเดน เพ่ือใชเป็นเครื่องหมายทางเรือ 
(AID TO NAVIGATION) หรือใชส าหรับการส ารวจทางอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SURVEY) บางครั้ง
อาจจะเรียกวา กระโจมที่หมายกลางวัน หรือเครื่องหมายกลางวัน (DAYMARK) 
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beacon: aeronautical กระโจมเดินอากาศ : ไฟเครื่องหมายเดินอากาศ (AERONAUTICAL GROUND 
LIGHT) ที่สามารถเห็นไดทุกแอซิมัท (AZIMUTH) ไมวาจะเป็นไฟที่สวางตอเนื่องหรือกระพริบเป็นหวงเพ่ือ
ใชในการก าหนดจุดจ าเพาะใด ๆ บนพ้ืนผิวโลก (EARTH) กระโจมวิทยุอาจจะบรรจบกับกระโจมเดินอากาศ 
beacon: hazard กระโจมแจงสิ่งอันตราย : กระโจม (BEACON) ที่สรางไวเป็นที่หมายของสิ่งกีดขวาง 
(OBSTRUCTION) หรือสิ่งอันตราย 
beacon: identification กระโจมระบุต าแหนง : กระโจมเดินอากาศ (AERONAUTICAL BEACON) 
และ/หรือกระโจมวิทยุ (RADIO BEACON) และ/หรือกระโจมไฟ (LIGHT BEACON) ที่สงสัญญาณ 
(SIGNAL) เขารหัส โดยอาศัยวิธีการดังกลาว เพื่อใหสามารถระบุต าแหนงอางอิง (REFERENCE POINT) ได 
beacon: light (or lighted) กระโจมไฟ : กระโจม (BEACON) ที่ใชแสดงลักษณะไฟ (LIGHT) 
beacon: omni directional กระโจมรอบทิศ : ดู OMNIRANGE  
beacon: radio กระโจมวิทยุ : ดู RADIO BEACON 
beacon: responder กระโจมตอบเรดาร์ : ดู TRANSPONDER BEACON 
beacon: transponder กระโจมรับ-สงสัญญาณ : ดู TRANSPONDER  BEACON 
beaconage ระบบของกระโจม (BEACON) : ดู BUOYAGE 
beam ล าคลื่น, ล า, บีม : พลังงานการแผรังสี (RADIANT ENERGY) ที่จ ากัดท่ีรูปรางของรังสีตามที่
จ าเพาะเจาะจง 
beam compass วงเวียนแขน : เครื่องมือที่ใชในงานเขียนซึ่งประกอบไปดวยแทงหรือกานที่เลื่อนไปมา
บนแขนของวงเวียน และดานดังกลาวมีที่ใสหรือยึดดินสอ ปากกา หรือเข็มขูด เครื่องมือนี้จะใชควบคูไปกับ
มาตราสวน (SCALE) ส าหรับพล็อตความยาวที่แนนอนหรือส าหรับวาดวงกลมขนาดใหญ 
beam sea คลื่นตั้งฉาก : คลื่น (WAVE) ที่เคลื่อนที่ในทิศทางโดยประมาณ ๙๐ องศา จากทิศการเดินทาง 
(HEADING) 
beam width ความกวางของล าคลื่น : การวัดคาเชิงมุมในทางขวางของล าคลื่น (โดยทั่วไปในลอนคลื่น
หลัก) ในทิศทางท่ีสอดคลองกับคาความแรงในการสงที่ระบุ โดยมีความสัมพันธแกับคาท่ีสูงที่สุด 
beam wind ลมตั้งฉาก : ลม (WIND) ที่พัดในทิศทางโดยประมาณ ๙๐ องศา จากทิศการเดินทาง 
(HEADING)  
bearing แบริง, การเล็งทิศ : ทิศทาง (DIRECTION) ในทางราบของวัตถุทองฟูาจากจุดเล็งใด ๆ โดยคิด
เป็นระยะเชิงมุม (ANGULAR DISTANCE) จากทิศทางที่อางอิง (REFERENCE DIRECTION) โดยปกติแลว
จะวัดจากทิศ ๐ องศา ไปตามเข็มนาฬิกาจนถึง ๓๖๐ องศา แบริงและแอซิมัท (AZIMUTH) ในบางครั้งจะ
ใชแทนกันได แตในการเดินหน (NAVIGATION) ตามท่ีเคยใชกันมากอนกับวัตถุบนพ้ืนดิน และตอมาใชกับ
ทิศทาง (DIRECTION) ของจุดบนทรงกลมทองฟูา (CELESTIAL SPHERE) ที่เล็งจากจุดบนพื้นโลก (EARTH) 
การเล็งทิศจะถูกก าหนดเป็นทิศจริง ทิศแมเหล็ก (MAGNETIC) หรือทิศเข็มทิศของเรือที่ซึ่งทิศทางอางอิง 
(REFERENCE DIRECTION) เป็นทิศเหนือจริง (TRUE NORTH) ทิศเหนือแมเหล็ก (MAGNETIC NORTH) 
ทิศเหนือตามเข็มเรือ (COMPASS NORTH) 
bearing: acoustic แบริงดวยเสียง : ดู BEARING: SONIC 
bearing: compass แบริงเข็มทิศ : ดู BEARING 
bearing: danger แบริงอันตราย : แบริง (BEARING) ที่มากที่สุดหรือนอยที่สุดของจุด เพ่ือการแลนผาน
ที่อันตรายอยางปลอดภัย  
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bearing: great circle แบริงวงใหญ : ๑) ทิศทาง (DIRECTION) เริ่มตนของเสนวงใหญ (GREAT CIRCLE)
ที่ผาน ๒ จุด บนพื้นโลกท่ีแสดงดวยระยะเชิงมุม (ANGULAR DISTANCE) จากทิศทางอางอิง (REFERENCE 
DIRECTION) ๒) แบริง (BEARING) ที่ไดโดยรูปแบบใด ๆ ของพลังงานการแผรังสี (RADIANT ENERGY) 
เป็นแบริงวงใหญ 
bearing: grid แบริงกริด : แบริง (BEARING) ที่สัมพันธแกับทิศเหนือกริด (GRID NORTH) ดู AZIMUTH : 
GRID ประกอบ 
bearing: magnetic แบริงแมเหล็ก : แบริง (BEARING) ที่สัมพันธแกับทิศเหนือแมเหล็ก (MAGNETIC 
NORTH) ทิศเหนือของเข็มเรือ (COMPASS BEARING) จะตองหักแกคาเบี่ยงเบนแมเหล็ก (MAGNETIC 
DEVIATION) 
bearing: Mercatorial (of Mercator) แบริงเมอร์เคเตอร์ : ดู BEARING: RHUMB 
bearing: polar แบริงเชิงขั้ว : ในระบบพิกัดขั้วโลก (POLAR) หรือพิกัดทรงกลม (SPHERICAL COORDINATE)
ทิศที่เกิดจากการเล็งสกัดของระนาบตามเมริเดียน (MERIDIONAL PLANE) อางอิงและระนาบตามเมริเดียน 
(MERIDIONAL PLANE) ที่ผานจุดนั้น 
bearing: radar แบริงเรดาร์ : แบริง (BEARING) ที่ไดจากเรดารแ (RADAR) 
bearing: radio แบริงวิทยุ : มุมระหวางทิศทางปรากฏของแหลงก าเนิดคลื่นแมเหล็กไฟฟูา 
(ELECTROMAGNETIC WAVE) ที่ก าหนด และทิศทางอางอิง (REFERENCE DIRECTION) ที่ก าหนด ณ 
สถานีวิทยุหาทิศ (RADIO DIRECTION-FINDING STATION) 
bearing: reciprocal แบริงกลับ : แบริง (BEARING) ที่แตกตาง ๑๘๐ องศา จากแบริง (BEARING) ที่วัด 
bearing: relative แบริงสัมพัทธ์ : แบริง (BEARING) ที่สัมพัทธแกับทิศการเดินทาง (HEADING) ของยาน 
bearing: rhumb  แบริงเสนเกลียว : ทิศทางของเสนเกลียว (RHUMB LINE) ที่ผานจุดบนพื้นโลกสองจุด
ที่แสดงดวยระยะเชิงมุม (ANGULAR DISTANCE) จากทิศทางอางอิง (REFERENCE DIRECTION)           
มีความหมายเหมือนกับ mercatorial (or mercator) bearing 
bearing: sonic แบริงโซนิก : แบริง (BEARING) ที่ไดจากการวัดทิศทางจากคลื่นเสียง (SOUND WAVE) 
ที่เขามา มีความหมายเหมือนกับ acoustic bearing 
bearing: transit แบริงแทรนซิต : แบริง (BEARING) จากสองวัตถุที่อยูในแนวเดียวกัน 
bearing: true แบริงจริง : ดู BEARING 
bearing circle วงแบริง : วงที่ออกแบบใหครอบติดอยูกับเข็มทิศ (COMPASS) หรือเข็มทิศยอย 
(COMPASS REPEATER) โดยที่มีกานเล็ง (VANE) ส าหรับแบริง (BEARING) วงที่ลักษณะคลาย ๆ กันที่ใช
ในการตรวจวัดแอซิมัท (AZIMUTH) ของดวงอาทิตยแ (SUN) จะเรียกวา วงแอซิมัท 
bearing plate แผนแบริง : ดู PELORUS 
beat การทับซอนของความถี่ : การเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลาอันเป็นผลมาจากการซอนทับกันของการสั่น 
(OSCILLATION) ๒ ครั้ง ซึ่งความถ่ี (FREQUENCY) ของการสั่นแตกตางกันนอยมาก 
beaufort wind scale มาตราลมโบฟอร์ต : มาตราวัดเชิงตัวเลข ส าหรับบงชี้ความเร็วลม คิดคนโดย พล
เรือเอก เซอรแ ฟรานซิส โบฟอรแตในปี ค.ศ.๑๘๐๕ หมายเลขหรือก าลังมาตราวัดแบบโบฟอรแต จะมีระยะ
ความแรงเริ่มตนที่ระดับ ๐ (ลมสงบ) ไปจนถึงระดับความแรงที่ระดับ ๑๒ (พายุเฮอริเคน) 
bed พื้นน้ า : พ้ืน (GROUND) ที่รองรับมวลน้ า 
bedrock หินดาน : หิน (ROCK) แข็งใด ๆ ที่อยูใตดิน (SOIL) หรือใตตะกอน (SEDIMENT) ที่รวน 
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bel เบล : หนวยที่ไมมีขนาด ส าหรับแสดงอัตราสวนของพลังงาน ๒ คา โดยที่จ านวนของเบลเป็น
ลอการิทึมฐาน ๑๐ ของอัตราสวนพลังงาน ในทางปฏิบัติเดซิเบลเป็นหนวยที่ใชกันทั่วไป โดยจ านวนเดซิเบล 
จะมีคา ๑๐ เทาของลอการิทึมฐาน ๑๐ ของอัตราสวนพลังงาน 
bell buoy ทุนระฆัง : ดู BUOY: SOUND 
belt แนวกอนน้ าแข็ง : ในค าศัพทแเกี่ยวกับน้ าแข็ง หมายถึง กลุมกอนน้ าแข็ง (PACK ICE) ที่มีลักษณะเป็น
สายยาว โดยมีความกวางของแนว จากไมกี่กิโลเมตร ไปจนถึงมากกวา ๑๐๐ กิโลเมตร 
bench ตะพัก : ดู TERRACE  
bench mark (benchmarks) หมุดระดับ : เครื่องหมายที่มีความคงทนถาวร ที่เป็นจุดที่แสดงคา
ระดับสูง (ELEVATION) ที่เทียบกับคามูลฐาน (DATUM) ที่ใชเป็นระดับอางอิง (REFERENCE LEVEL) 
ส าหรับการวัดน้ าขึ้น-ลง (TIDAL OBSERVATION) หรือเป็นจุดควบคุมส าหรับการระดับ (LEVELLING) 
beneaped (or neaped) เรือหลุดเกย : เรือท่ีหลุดออกจากการเกยตื้น ในชวงระดับน้ าขึ้นสูงหนาน้ าเกิด 
benthic division สวนที่เป็นพื้นดินใตทะเล : การแบงประเภทของสภาพแวดลอม (ENVIRONMENT) 
ทางทะเล และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู เป็นการแบงประเภทที่เนนหลักในทองทะเล (SEA) ซึ่งรวมไปถึงพ้ืนที่ทอง
มหาสมุทรทั้งหมด สวนการแบงในสวนหลักอ่ืนก็คือ การแบงเขตน้ าในทะเล (PELAGIC DIVISION) 
benthos สิ่งมีชีวิตกนทะเล : ประเภทของสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่อาศัยอยูบน ใน หรือ ติดอยูกับ พ้ืนทองน้ า 
(BOTTOM) ของมหาสมุทร (OCEAN) 
berg ภูเขาน้ าแข็ง : ค าเรียกแบบสั้น ๆ ส าหรับ ภูเขาน้ าแข็ง (ICEBERG) 
bergy bit เศษภูเขาน้ าแข็ง : น้ าแข็งทะเล (SEA ICE) หรือเนินน้ าแข็งทะเล (HUMMOCKED ICE) ที่มี
ขนาดใหญ รวมถึงน้ าแข็งจากธารน้ าแข็ง (GLACIER ICE) ขนาดกลางที่ลอยในน้ า โดยทั่ว ๆ ไปจะสูงนอย
กวา ๕ เมตร เหนือระดับน้ าทะเล (SEA LEVEL) และไมใหญมากกวา ๑๐ เมตรในขนาดหนาตัด 
berm เบิม, ชาน, คันดิน : ทางเดินแคบๆ ทีย่กขึ้นหรือคันกั้น (EMBANKMENT) ที่ทอดยาวไปตามล าธาร 
(STREAM) คลอง (CANAL) หรือชายหาด (BEACH) บนชายหาด (BEACH) อาจจะมีรูปแบบของการ
ตกตะกอนทับถมของวัสดุ โดยคลื่น (WAVE) ที่ซัดเขาชายหาด และแนวดังกลาวจะถือเป็นขอบเขตของ
ระดับน้ าขึ้นเต็มที ่(HIGH TIDE) 
berm line แนวพืชพรรณ, แนวเบิม : ในดานการสรางแผนที่ (CARTOGRAPHY) หมายถึง ขอบนอกของ
แนวพืชพรรณแสดงเป็นแนวชายทะเล (SHORELINE) บนแผนที่เดินหน (CHART) ในพ้ืนที่ลุมน้ าขังหรือ
พ้ืนที่ปุาโกงกาง 
berth ที่จอดเรือ : สถานที่ที่ใชในการผูกยึดเรือติดกับเข่ือนเทียบเรือ (WHARF) 
beset (adj) ปิดกั้น, หอมลอม : เรือเมื่อมีกอนน้ าแข็งทะเล (SEA ICE) ลอมรอบ จนกระท่ังไมสามารถ
ควบคุมการบังคับเรือได ค านี้ไมไดหมายถึงแรงดัน ดู ICE BOND, NIPPED ประกอบ 
bessel’s spheroid เบสเซลสเฟียรอยด์ : ดู REFERENCE SPHSROID 
between-the-lens shutter : ชัทเตอรแระหวางเลนสแ ดู SHUTTER 
bias โนมเอียง : การบิดเบี้ยวผิดรูป ซึ่งเป็นผลจากการละเลยตอปัจจัยที่ก าหนด โดยทั่วไปจะเป็นการ
กลาวถึง ความคลาดเคลื่อนของระบบที่มีขนาดความคลาดเคลื่อนไมเปลี่ยนแปลง และมีความคลาดเคลื่อน
ตลอดชุดของการตรวจวัด 
bifurcation  ทางแยก, จุดแยก : การแบงออกเป็นสองสาขา 
bifurcation buoy ทุนเลือกชองทางเดินเรือ : ดู BUOY: BIFURCATION 
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bight อาวโคง : ๑) แนวชายฝั่ง (COASTLINE) ที่โคง แนวโคงของแมน้ า (RIVER) ฯลฯ ๒) ในค าศัพทแ
เกี่ยวกับน้ าแข็ง หมายถึง รูปรางเสี้ยวของขอบน้ าแข็ง (ICE EDGE) ที่เกิดจากอิทธิพลของลม (WIND) หรือ
กระแสน้ า (CURRENT) 
bilby steel tower  กระโจมบิลบี : หอขยายสามเหลี่ยม (TRIANGULATION TOWER) ที่ขนยายและ
ถอดประกอบได เพ่ือยกกลองธีโอโดไลทแ (THEODOLITE) และสัญญาณแสง (LUMINOUS SIGNAL) เหนือ
พ้ืนดิน (GROUND) กระโจมดังกลาว ออกแบบโดย J.S.Bilby จาก USC&GS 
billow คลื่นใหญ : คลื่นขนาดใหญ (WAVE) 
binary เลขฐานสอง : ระบบของจ านวนที่ใชเลขฐาน ๒ ที่ใชในการอางอิงจ านวนใด ๆ จ านวนเลขฐาน ๒ 
ประกอบดวยบิท (BIT) โดยทั่วไปแลว ไมวาจะเนนองคแประกอบใด ๆ ก็จะประกอบไปดวยเลข ๒ ตัว คือ ๐ 
และ ๑ จึงเรียกวา เลขฐานสอง 
binnacle เรือนเข็มทิศ : ตัวเรือนที่ตั้งตรง และเป็นที่ติดตั้งเข็มทิศ (COMPASS) ไฟสองภายใน และ
อุปกรณแการสอดแกเข็มทิศไวภายในตัวเรือน 
binocular(s) กลองสองตา : อุปกรณแท่ีเกี่ยวกับการมองซึ่งประกอบดวยกลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) 
ทั้ง ๒ ขาง เชื่อมติดกัน และตัวกลองสามารถปรับแตงใหเหมาะกับสายตา และการมองเห็นไดอยางตอเนื่อง 
binocular vision ทัศนภาพสองตา : การมองเห็นไดอยางตอเนื่องดวยตาทั้งสองขาง 
biology: marine ชีววิทยาทางทะเล : การศึกษาสิ่งมีชีวิต ประวัติความเป็นมา และนิเวศวิทยา 
(ECOLOGY) ของพืชและสัตวแทั้งในทะเลและในเขตน้ ากรอย 
bioluminessence การเรืองแสงในตัวเอง : การเรืองแสงโดยใชอวัยวะของสิ่งมีชีวิต ดู NOCTILUCA 
ประกอบ 
biosphere  ชีวภาค : อาณาบริเวณในทรงกลมที่แบงออกเป็นชั้น (LAYER) ประกอบดวยบรรยากาศ 
(ATMOSPHERE) ชั้นลางสุด ทองทะเล (SEA) และดิน (SOIL) ชั้น (LAYER) บน ซึ่งบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
สามารถมีชีวิตอยูได 
bissextile year  ปีอธิกสุรทิน : ดู YEAR: CIVIL   
bit บิท : ค าสั้น ๆ ที่ใชส าหรับเรียก จ านวนทศนิยมเลขฐานสอง บิทใชแสดงจ านวนของเลขฐานสอง 
ประกอบดวยตัวเลข “๐” และ “๑” เลขฐานสองจะประกอบไปดวยหลาย ๆ บิท จ านวนทศนิยม จะใช
แทนดวยบิท ใน ๑ ไบทแ (BYTE) จะประกอบดวย ๘ บิท บิท ยังหมายถึง  หนวยของขอมูลพื้นฐาน ซึ่งเป็น
หนวยที่ใชส าหรับวัดจ านวนเนื้อหาของขอมูลตามทฤษฎีสารสนเทศ 
blind rollers คลื่นสเวลล์น้ าตื้น : คลื่นสเวลลแ (SWELL) ที่ยาวและสูงที่มีความสูง (HEIGHT) เพ่ิมข้ึน
เกือบถึงจุดแตกตัว เมื่อคลื่นเคลื่อนตัวผานที่ตื้น (SHOAL) หรือวิ่งเขาสูที่ตื้น ในบางพ้ืนที่เรียกวา blind sea 
blind seas คลื่นสเวลล์น้ าตื้น: ดู BLIND ROLLERS 
blind zone เขตอับสัญญาณ : พ้ืนที่ที่สามารถรับสัญญาณ (SIGNAL) วิทยุไดเพียงเล็กนอยหรืออับ
สัญญาณ มีความหมายเหมือนกับ zone of silence 
blip สัญญาณกระโดด : สัญญาณ (SIGNAL) ที่แสดงบนหนาจอ (SCOPE) เครื่องวัดทางอิเล็กทรอนิกสแที่
เกิดจากพัลสแ (PULSE) สั้นยอดแหลมของแรงดันไฟฟูา 
blizzard พายุหิมะ : ลม (WIND) ที่มีความรุนแรง และหนาวเย็น เต็มไปดวยหิมะ (SNOW) ซึ่งหิมะ
บางสวนพัดข้ึนมาจากพ้ืนดิน (GROUND) ที่ปกคลุมดวยหิมะ ค าศัพทแนี้มีตนก าเนิดในอเมริกาเหนือแตไดถูก
น ามาใชกับลม (WIND) ที่มีลักษณะคลายคลึงกันในแถบประเทศอ่ืน ๆ ดวย 
block correction การแกไขขอมูลเฉพาะสวนดวยแผนที่ขนาดเล็ก : ดู CHARTLET 
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blow up ขยายภาพ : ขยายภาพใหใหญขึ้น 
bluff หนาผาชัน : หนาผา (CLIFF) หรือหัวแหลม (HEADLAND) ที่มีความชันใกลเคียงกับแนวตั้งฉาก 
blunder คาความผิดพลาด, ความคลาดเคลื่อน :  ดู ERROR: GROSS 
boat compass เข็มทิศเรือเล็ก : ดู COMPASS  
boat grid กริดเรือ : ดู CAREENING GRID หรือ GRIDIRON   
boat sheet (ในค าศัพท์แบบอเมริกัน) แผนระวางเรือหยั่งน้ า : แผนระวางที่นักอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHER) 
ใชในสนามเพ่ือพล็อตรายละเอียดความกาวหนาของการส ารวจอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SURVEY) 
ดู FIELD BOARD ประกอบ 
boat slip ทางลาดส าหรับน าเรือลงน้ า : ทางลาด (SLIPWAY) ที่ออกแบบโดยเฉพาะในการน าเรือเล็กข้ึน 
- ลงน้ า 
bog พรุ : พ้ืนที่แฉะ ดินที่เปียก และเหมือนฟองน้ าประกอบดวยซากพืชเนาเปื่อย ซึ่งเป็นที่กักเก็บน้ า พ้ืนที่
ดังกลาวจึงออนนุม และไมทนตอแรงกดหรือน้ าหนักเม่ือเหยียบย่ า   
bold coast ชายฝั่งที่โดดเดน : ชายฝั่งทะเลที่แผนดินยกตัวสูงจนดูเดนชัดเมื่อมองจากทะเล (SEA) 
bollard พุก, หลักผูกเรือ : หลักเตี้ย ๆ ที่ติดอยูกับขอบทาเรือใชส าหรับคลองเชือกเพ่ือยึดเรือกับแนวทา ดู 
MOORING ประกอบ 
boom ทุนลอย, บูม, พนังกั้นลอยน้ า : พนังกั้นลอยน้ าที่ใชวางขวางปากแมน้ าหรือปากทางเขาทาเรือเพ่ือ
ใชเป็นที่ก าบังหรือเป็นแนวกักเก็บ 
boomer เครื่องมือส ารวจดวยคลื่นเสียง : เครื่องมือส ารวจทางธรณีวิทยาทางทะเลที่สงสัญญาณเสียงใช
ส าหรับเขตน้ าตื้น เครื่องสงสัญญาณ (TRANSDUCER) จะผลิตพัลสแของเสียงดวยการเคลื่อนที่ของแผนโลหะ
ในน้ า 
border เขตแดน : แนวเขตท่ีทอดยาวไปตามขอบเขตของประเทศหรืออาณาเขตหรือแนวเขตแดน เสน
เขตแดนที่แบงแยกประเทศหนึ่งออกจากอีกประเทศหนึ่ง 
border break การแสดงแผนที่นอกขอบระวาง, เทคนิคการเขียนแผนที่เกินระวาง : เป็นเทคนิคเฉพาะ
ในการสรางแผนที่ซึ่งจะมีการแสดงรายละเอียดของแผนที่ออกไปยังพื้นที่นอกขอบระวางเพ่ือตองการแสดง
รายละเอียดที่จ าเป็น การใชเทคนิคนี้ก็เพ่ือที่จะไมตองสรางแผนที่เดินหน (CHART) เพ่ิมเติมในบริเวณ
ดังกลาวขึ้นมาอีก มีความหมายเหมือนกับ Blister 
border of chart ขอบแผนที่เดินหน : เสนขอบใน (NEATLINE) ของแผนที่ซึ่งก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่
ที่จะแสดงขอมูลบนแผนที่ 
borderland พื้นที่ชายขอบทวีป : อาณาบริเวณท่ีอยูประชิดกับทวีป (CONTINENT) โดยปกติจะเป็นสวน
ของไหลทวีป (SHELF) ซึ่งมีคาความลึกน้ า (DEPTH) ไมคงท่ีและไมสม่ าเสมอมากกวาไหลทวีป (SHELF) 
โดยปกติทั่วไป 
border scale มาตราสวนขอบระวาง : ดู SCALE 
bore สันน้ าทน, บอร์ : คลื่น (WAVE) แตกตัวขนาดใหญที่รุกเขาไปในบริเวณชะวากทะเล (ESTUARY) 
บอรแสามารถเกิดข้ึนที่ปาก (MOUTH) ของแมน้ า (RIVER) ที่ตื้น ถาพิสัยน้ า(TIDE RANGE) ที่ปาก 
(MOUTH) แมน้ ามีคาสูง บอรแสามารถเกิดขึ้นในแมน้ า เมื่อเกิดคลื่นสึนามิ (TSUNAMI) เขามาในเขตน้ าตื้น
ชายฝั่งแลว คลื่นก็จะแผเขาไปในแมน้ า (RIVER) ดวย มีความหมายเหมือนกับ eager, muscaret หรือ 
tidal bore 
boring การเจาะน้ าแข็ง : การดันดวยก าลังของเรือผานพ้ืนที่ที่มีน้ าแข็ง (ICE) ปกคลุม 
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bottom พื้นทองน้ า : พ้ืน (GROUND) ที่ปกคลุมไปดวยน้ า 
bottom: nature of ลักษณะพื้นทองน้ า : ลักษณะของพ้ืนทองทะเล (BOTTOM) รวมทั้งวัตถุท่ีเป็น
สวนประกอบและคุณสมบัติทางกายภาพหรือทางฟิสิกสแของวัตถุนั้น มีความหมายเหมือนกับ character 
(or characteristics) of the bottom หรือ quality of the bottom 
bottom characteristics ลักษณะเฉพาะพื้นทองน้ า : ค าอธิบายที่ใชในแผนที่เดินเรือหรือแผนที่ส ารวจ
เพ่ือระบุความหนาแนน สี และประเภทของพื้นทองทะเล มีความหมายเหมือนกับ NATURE OF THE 
BOTTOM,  CHARACTER OF THE BOTTOM 
bottom contour chart แผนที่เดินเรือเสนชั้นความลึก : แผนที่เดินเรือที่ออกแบบส าหรับการเดินเรือ
ของเรือผิวน้ าและเรือด าน้ าที่ครอบคลุมออกไปในทะเลจนถึงความลึกน้ า ๑๐๐ ฟาทอม รูปลักษณะของพ้ืน
ทองทะเล จะถูกแสดงดวยเสนชั้นความลึก (DEPTH CONTOUR) และตัวเลขน้ าที่ไดเลือกไว 
bottom friction แรงเสียดทานพื้นทองน้ า : แรงเสียดทานที่มีผลมาจากปฏิสัมพันธแระหวางพ้ืน
มหาสมุทร และอนุภาคของมวลน้ าที่เคลื่อนที่อยูดานบน 
bottom ice น้ าแข็งติดพื้นทองน้ า : ดู ANCHOR ICE 
bottom profiler เครื่องหย่ังน้ าส ารวจผิวหนาลักษณะพื้นทองน้ า : เครื่องหยั่งน้ าดวยเสียงสะทอน 
(ECHO SOUNDER) ส าหรับงานส ารวจที่ตองการความละเอียดของผิวหนาพื้นทองทะเล 
bottom relief survey : การส ารวจความสูงต่ าพื้นทองน้ า : การปฏิบัติการส ารวจเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล
เชิงพ้ืนที่ในคุณลักษณะของความสูงต่ าของพ้ืนทองน้ า 
bottom sample ตัวอยางลักษณะพื้นทองน้ า : การเก็บตัวอยางจากสวนหนึ่งสวนใดของพ้ืนทองน้ าเพ่ือ
การวิเคราะหแตรวจสอบ ดู CORE ประกอบ 
bottom sampler เครื่องมือเก็บตัวอยางลักษณะพื้นทองน้ า : เครื่องมือที่ใชเก็บตัวอยางลักษณะพ้ืน
ทองน้ า (BOTTOM SAMPLE) ดู CORER, DREDGE, DRIVER  ROD, GRAB และ SNAPPER ประกอบ 
bottom sampling การเก็บตัวอยางลักษณะพื้นทองน้ า : กระบวนการในการรวบรวมตัวอยางพ้ืนทอง
ทะเล 
bottom sediment ตะกอนพื้นทองน้ า : ดู SEDIMENTS: BOTTOM 
bouguer anomaly คาผิดปกติบูเกร์ : ความตางของความถวง (GRAVITY) ระหวางคาที่ไดจากการ
ตรวจวัด และคาในทางทฤษฎี ณ ทีจุ่ดตรวจ โดยคาดังกลาว มีการแกคาผลกระทบของภูมิประเทศ 
(TOPOGRAPHY) และระดับสูง (ELEVATION) เทานั้น โดยภูมิประเทศ (TOPOGRAPHY) ที่พิจารณาใหถือ
วาอยูบนพื้นระนาบที่มีขอบเขตไมจ ากัด  
boulder กอนหินมนใหญ : หิน (ROCK) กอนกลมที่มีเสนผาศูนยแกลาง ๒๕๖ มิลลิเมตร (ประมาณ ๑๐ นิ้ว) 
หรือใหญกวา 
boulder clay ตะกอนธารน้ าแข็งปนกอนหิน : ดู TILL 
boundary อาณาเขต, เขตแดน, ขอบเขต, แนวพรมแดน, แนวแบงเขต : ๑) ขอบเขตท่ีถูกก าหนดขึ้น  
๒) ขอบเขตท่ีลอมรอบ ๓) เขตแดน (BORDER) 
boundary layer ชั้นผิว : ชั้น (LAYER) ของของไหลในบริเวณขอบเขตพ้ืนผิวในชั้น (LAYER) ของไหล 
โดยจะตองน าเอาคาความเสียดทานมาคิดดวย 
boundary monument หลักแบงเขต, หลักเขตแดน : วัตถุท่ีใชวางไวในแนวเสนเขตแดน เพ่ือระบุหรือ
บงชี้ถึงต าบลที่ภาคพ้ืนดินของเสนเขตแดนในบางครั้งไมสามารถจะสรางหลักเขตไวบนแนวเขตแดนหรือใน
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จุดใกลเคียงกับแนวเขตได การหาต าบลที่ของเสนเขตแดนจะกระท าได โดยใชหลักเขตอางอิงหลักเขตใน
บางครั้งจะหมายรวมถึงหลักท่ีใชเป็นที่หมายแสดงแบงเขตหรือหลักที่ใชอางอิงแนวเขต 
boundary wave คลื่นภายใน, คลื่นรอยตอ : ดู WAVE: INTERNAL 
bourdon tube หลอดเบอร์ดอน : หลอดออนโคงปลายปิดที่ดัดใหเป็นรูปทรงรีตามแนวตัดของ ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนรูปทรงตามประเภทของการผันแปรของความกดอากาศ (ATMOSPHERIC PRESSURE) 
หรืออุณหภูมิ และใชในการวัดในเรื่องใด ๆ เป็นการเฉพาะ 
bowditch rule กฎของบาวดิทช์ : วิธีการปรับแก (ADJUSTMENT) วงรอบ (TRAVERSE) 
box compass เข็มทิศราง : ดู DECLINATOIRE 
box guage เครื่องวัดระดับน้ าแบบตู :  ดู GUAGE: FLOAT 
box sextant เครื่องวัดมุมแบบพกพา : อุปกรณแในการวัดมุมที่วัดไดทั้งมุมในแนวราบและแนวนอน 
brackish water น้ ากรอย : น้ าที่มีคาความเค็มอยูในชวงระหวาง ๐.๕๐ - ๑๗.๐๐ สวนในพันสวน 
brash ice เศษแพน้ าแข็ง : การสะสมของน้ าแข็งลอยน้ า (FLOATING ICE) ชิ้นเล็ก ๆ โดยมีขนาดกวางไม
เกิน ๒ เมตร สวนของเศษน้ าแข็งที่แตกออกจากกอนน้ าแข็ง (ICE) 
breaker คลื่นแตกตัว : การแตกตัวของคลื่น (WAVE) บนชายทะเล (SHORE) พืดปะการัง (REEF) ฯลฯ 
คลื่นแตกตัวแบงออกเป็นสามแบบ ไดแก ๑) แบบสปิลลิง - มีฟองอากาศและมวลน้ าที่ปั่นปุวนกระจายตัว
ลงมาตามหนาคลื่น หนาคลื่นดานบนจะตั้งฉากกอนคลื่นแตกตัวและโดยทั่วไปจะเกิดข้ึนไกลจากชายทะเล 
๒) แบบพลันจิง – ยอดคลื่นมวนตัวเกิดโพรงอากาศและแตกตัวอยางรุนแรง โดยมีการสาดกระเซ็นของน้ าที่
ไมรุนแรงตามมา ๓) แบบเซิสจิง – เป็นการแตกตัวในชวงครึ่งลางของคลื่นและไมคอยมีโพรงอากาศ และ
โดยปกติไมมีการสาดกระเซ็นของน้ าและฟองอากาศ ค าภาษาฝรั่งเศส brisant ก็ใชส าหรับสิ่งกีดขวางที่ท า
ใหเกิดคลื่น (WAVE) แตกตัว 
breaking of waves การแตกตัวของคลื่น : การแตกตัวเองคลื่น (WAVE) ที่แตกตัวเป็นฟองในเขตน้ าตื่น 
(SHALLOW) ที่มีความลาดชันมากหรือนอยกวาปกติการแตกตัวของคลื่นที่ไมสมบูรณแสามารถเกิดขึ้นมาจาก
การที่ความลึกน้ า (DEPTH) ลดลงทันทีทันใด 
breakwater เขื่อนกันคลื่น : โครงสรางชนิดแข็งท่ีสรางข้ึน เพ่ือปูองกันชายฝั่ง ทาเรือ (HARBOUR) พ้ืนที่
จอดเรือ(ANCHORAGE) และแองจอดเรือ (BASIN) จากคลื่น (WAVE) ดู FLOATING BREAKWATER 
ประกอบ 
breeze ลมออน, ลมเฉื่อย : ลมที่มีก าลังปานกลาง ดู LAND BREEZE และ SEA (หรือ LAKE) BREEZE 
bridge สะพานเดินเรือ, สะพาน : ๑) โครงสรางของตัวเรือสวนที่ยกลอยขึ้นในทางแนวขวางของตัวเรือ
จากดาดฟูาของเรือค าศัพทแนี้ในบางครั้งจะถูกใชตามลักษณะการบงชี้ถึงลักษณะการใชงาน เชน สะพาน
เดินเรือ สะพานทัศนสัญญาณ ๒) โครงสรางที่สรางครอมสิ่งกีดขวาง เชน ล าน้ า รางรถไฟ ฯลฯ เพ่ือใชเป็น
ถนนส าหรับยวดยานและคนเดินถนน 
bridge: bascule สะพานเปิดแบบถวงน้ าหนัก, สะพานหก : สะพานที่ใชการถวงน้ าหนักที่ตัวสะพาน ให
สามารถหมุนกระดกไดในทางดิ่ง โดยกระดกจากแกนสะพานดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน มีความหมาย
เหมือนกับ balance bridge 
bridge draw สะพานยก : สะพานที่บางสวนหรือทั้งหมดของสะพานสามารถยกขึ้นหรือเลื่อนถอยไป
ดานขางเพ่ือยอมใหเรือผานเขาออกได 
bridge lift สะพานกระดก : สะพานที่เคลื่อนที่ได โดยการยกข้ึนในแนวดิ่งเพ่ือใหยานพาหนะผานไปมา
ดานใตสะพานได         
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bridge swing สะพานหัน : สะพานที่เคลื่อนที่โดยการหมุนในทางระดับ โดยรอบจุดหมุน เพ่ือยอมใหเรือ
ผานไปมาได 
bridge clearance ระยะหางชวงสะพาน, ระยะลอดผานสะพาน : ดู CLEARANCE        
bridging การโยงยึด : ดู STEREOTRIANGULATION 
broad on the beam แนวกลางเรือ : ท ามุมฉากกับตัวเรือ แบริงสัมพันธแ ๐๙๐  (แนวกราบขวาของตัว
เรือ) หรือ แบริงสัมพันธแ ๒๗๐ (แนวกราบซายของตัวเรือ) หากเป็นการแบริงโดยประมาณควรจะใชค าวา 
on the beam หรือ abeam ดู ON THE BEAM ประกอบ 
broad on the bow แนวหัวเรือ : ท ามุม ๔๕ องศากับหัวเรือ แบริงสัมพันธแ ๐๔๕  (ท ามุมกับหัวเรือ
ขวา) หรือแบริงสัมพันธแ ๓๑๕ (ท ามุมกับหัวเรือซาย) หากเป็นการแบริงโดยประมาณควรจะใชค าวา on 
the bow ดู ON THE BOW ประกอบ 
broad on the quarter แนวทายเรือ : ท ามุม ๔๕ องศากับทายเรือแบริงสัมพันธแ ๑๓๕ (ท ามุมกับทาย
เรือขวา) หรือแบริงสัมพันธแ ๒๒๕ (ท ามุมกับทายเรือซาย) หากเป็นการแบริงโดยประมาณควรจะใชค าวา 
on the quarter ดู ON THE QUARTER ประกอบ 
broadcast การกระจายเสียง, แพรสัญญาณ : การติดตอสื่อสารโดยวิทยุ (RADIO) ที่มีจุดมุงหวังส าหรับ
การรับสัญญาณ ณ จุดใด ๆ ภายในพ้ืนที่ที่ก าหนด 
broadcast ephemeris เอเฟเมอริสดาวเทียม : คาเอเฟเมอริสที่สงออกมาจากดาวเทียมเพ่ือแจง
ต าแหนงและคาพารามิเตอรแของวงโคจรของดาวเทียม 
broadside on หันกราบเรือเขาหา : หันบีมเรือเขาหา การหันกราบเรือเขาหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน ลมหรือคลื่น 
broken telescope transit กลองแทรนซิตหักฉาก : ดู TRANSIT 
broken water น้ าแตกตัว, คลื่นในน้ านิ่ง, น้ าวนในน้ านิ่ง : บริเวณท่ีคลื่น (WAVE) และกระแสน้ าวน 
(EDDY) เล็ก ๆ ปรากฏขึ้นถึงแมวาจะเป็นเวลาที่ทะเล (SEA) สงบ 
brook ล าธาร, หวย, หนอง : ๑) ธารน้ า (STREAM) เล็ก ๆ ๒) แมน้ าขนาดเล็ก (RIVULET) มีความหมาย
เหมือนกับ run 
bubble: spirit(or sensitive) ความไวของฟองระดับ : ดู LEVEL: SPIRIT 
bubble sextant เครื่องวัดมุมแบบมีหลอดระดับ : ดู SEXTANT 
bucket temperature อุณหภูมิผิวน้ าทะเลจากถังตักน้ า : อุณหภูมิที่ผิวน้ าทะเลที่เก็บมาและวัดในที่
เก็บน้ า 
bulkhead เขื่อนกันดิน, เขื่อนกันคลื่น : แนวเขื่อนที่สรางบนแผนดิน จะเป็นในรูปโครงสราง หรือแผนกั้น
ที่ปูองกันการพังทลายของดิน และจุดประสงคแรองลงมาคือ ปูองกันชายฝั่งที่อยูสูงขึ้นไปใหพนอันตรายจาก
คลื่นทะเลโดยปกติจะมีการถมดินใกลแนวเขื่อน เพ่ือเพ่ิมการใชประโยชนแจากพ้ืนที่ที่อยูในบริเวณใกลเคียง 
bull’s eye level หลอดระดับฟองกลม : ดู LEVEL: SPIRIT 
buoy  ทุน : วัตถุลอยน้ าที่ผูกยึดไวกับพ้ืนทองน้ า (BOTTOM) ในพื้นที่ที่เจาะจงใด ๆ เพื่อใชเป็นเครื่องหมาย
ทางเรือ (AID TO NAVIGATION) หรือเพ่ือวัตถุประสงคแจ าเพาะใด ๆ ทุนเครื่องหมายในการเดินเรืออาจแบง
ประเภทได ดังนี้ (ก) ตามลักษณะรูปรางที่ปรากฏ หรือโครงสรางตัวทุน เชน ทุนถัง ทุนกระปอง (CAN 
BUOY) ทุนถังไมขนาดใหญ ทุนกรวย (CONICAL BUOY) ทุนกระบอก ทุนหมายเขตชั่วคราว (DAN BUOY) 
ทุนถังเบียรแ (KEG BUOY) ทุนกรวย (NUN BUOY) ทุนเสา (PILLAR BUOY) ทุนขอน (SPAR BUOY) 
รูปทรงกลม หรือทุนมีเครื่องหมายยอด (TOPMARK BUOY) (ข) ตามสีของทุน เชน สีด า สีตาหมากรุก     
สีเขียว สีแดง (ค) ตามต าบลที่ เชน ทุนเลือกของเสนทางเดินเรือ (BIFURCATION BUOY) ทุนก ากับรองน้ า 
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(FAIRWAY BUOY) ทุนทางแยก (JUNCTION BUOY) ทุนแสดงจุดกึ่งกลางรองน้ า (MID-CHANNEL 
BUOY) ทุนแสดงบริเวณที่ตื้น (MIDDLE-GROUND BUOY) หรือทุนก ากับจุดเลี้ยว (TURNING BUOY)    
(ง) ตามประเภทของอันตรายหรือสิ่งอันตรายตอการเดินเรือ (NAVIGATION) ที่ทุนนั้นวางก ากับไว เชน ทุน
สันดอน (BAR BUOY) ทุนอันตรายโดดเดี่ยว (ISOLATED DANGER BUOY) ทุนโพงพาง (FISH TRAP 
BUOY) ทุนสิ่งกีดขวาง (OBSTRUCTION BUOY) ทุนทิ้งมูลดิน (SPOIL GROUND BUOY) ทุนสายเคเบิล 
(TELEGRAPH BUOY) หรือทุนเรืออับปาง (WRECK BUOY) (จ) ตามวัตถุประสงคแที่ใชงาน เชน ทุนสมอ 
(ANCHOR BUOY) ทุนเขตทอดสมอ (ANCHORAGE BUOY) ทุนปรับแกเข็มทิศ (COMPASS 
ADJUSTMENT BUOY) ทุนขุดลอก (DREDGING BUOY) ทุนปากรอง (FAREWELL) ทุนเครื่องหมาย 
(MARKER) ทุนพ้ืนที่กักกันโรค (QUARANTINE BUOY) ทุนก าหนดต าบลที่ชั่วคราว (STATION BUOY) 
หรือทุนแสดงแนว (WARPING BUOY)  
buoy: automatic ทุนเก็บขอมูลอัตโนมัติ : ดู AUTOMATIC FLOATING STATION 
buoy: bifurcation ทุนเลือกชองทางเดินเรือ : ทุน (BUOY) ในระบบวางทางขางที่ใชบงชี้ถึงจุดที่
ชองทางเดินเรือมีการแยกออกเป็น ๒ ชอง ทุนดังกลาวจะใชก าหนดวาควรจะเลือกชองทางเดินเรือไปตาม
ชองทางใด 
buoy: cable ทุนแนวสายเคเบิล : ทุนที่ใชระบุแนวสายเคเบิลใตน้ า (SUBMARINE CABLE) 
buoy: cardinal ทุนจตุรทิศ : ทุน (BUOY) ที่ใชแสดงนานน้ าเดินเรือในดานที่ปลอดภัยในแตละจตุภาคที่
ก าหนดขึ้น ตามทิศหลักทั้งสี่ โดยมีแนวแบงของจตุรภาคทิศหลักตามแบริงทั้งสี่  ไดแก ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงใต ของต าบลที่ที่ระบุ 
buoy: fairway ทุนปากรอง : ทุน (BUOY) ที่แสดงไวโดยมุงหมายใหนักเดินเรือสังเกตเห็นครั้งแรกท่ี
เดินเรือจากทะเลเขาใกลชองทางเขาสูรองน้ าทางเดินเรือ (FAIRWAY) 
buoy: lateral ทุนก ากับรองน้ า : ทุน (BUOY) ที่ใชวางทางขางของรองน้ าเพ่ือใชเป็นเครื่องหมายแสดง
ขอบเขตทางดานขางของรองน้ าที่เดินเรือได (NAVIGABLE) 
buoy: life ทุนชวยชีวิต, ชูชีพ : ทุน (BUOY) ที่ชวยในการลอยตัวในน้ า มีความหมายเหมือนกับ life 
jacket 
buoy: light ทุนไฟ : ทุน (BUOY) พรอมไฟ (LIGHT) ที่มีลักษณะการกระพริบของไฟตามลักษณะที่
ก าหนดเพ่ือการตรวจ และระบุต าบลที่ในชวงเวลากลางคืน ดู  CHARACTERISTICS  OF  LIGHT 
buoy: light sound ทุนไฟพรอมสัญญาณเสียง : ทุนไฟ (LIGHT BUOY) ที่มีการติดตั้งเครื่องสง
สัญญาณเสียง (SOUND SIGNAL) ไวดวย 
buoy: mooring ทุนผูกเรือ : ทุน (BUOY) ที่ผูกยึดติดอยางถาวรไว โดยผูกยึดกับพ้ืนทองน้ า (BOTTOM) 
โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือใชในการผูกเรือ ทุนดังกลาวจะผูกติดกับพ้ืนทองน้ าโดยใชโซสมอหรือเชือกผูกทุน 
buoy: radar ทุนสะทอนเรดาร์  : ทุน (BUOY) ที่มีอุปกรณแเครื่องสะทอนเรดารแ (RADAR REFLECTOR) 
ติดประกอบไวกับตัวทุน 
buoy: radiobeacon ทุนกระโจมวิทยุ : ทุน (BUOY) ที่มีการติดตั้งกระโจมวิทยุที่หมาย (MARKER 
RADIOBEACON) 
buoy: sound ทุนเสียง : ทุน (BUOY) ที่ติดตั้งไวพรอมดวยอุปกรณแสงสัญญาณเสียง (SOUND SIGNAL) 
ทุนเสียงอาจจะมีการระบุจ าแนก ขึ้นอยูกับลักษณะที่เสียง (SOUND) เกิดข้ึนจากแหลงก าเนิดตางกัน เชน 
ระฆัง ฆอง เขาสัตวแ ทรัมเป็ท หรือนกหวีด 
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buoy: special ทุนพิเศษ : ทุน (BUOY) ที่ใชเป็นหลักในการบงชี้ถึงพ้ืนที่หรือรูปลักษณะตามที่อางถึงใน
เอกสารการเดินเรือมากกวาการใชเพ่ือชวยในการเดินเรือ 
buoy: super ทุนยักษ์ : ทุน (BUOY) ที่มีขนาดใหญมากท่ีออกแบบไวเพ่ือใชสงสัญญาณไฟที่มีก าลังสอง
สวางสูงมาก ๆ ณ จุดสูงสุดของตัวทุน ดู LARGE AUTOMATIC NAVIGATION  BUOY (LANBY) ประกอบ 
buoy: survey ทุนส ารวจ : ทุน (BUOY) ที่ใชส าหรับเรือส ารวจ (SURVEY SHIP) เพ่ือใชควบคุมการ
ส ารวจทางอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SURVEY) ดู BUOY CONTROL METHOD ประกอบ 
buoyage ระบบทุน : ระบบของทุน (BUOY) ที่ใชเพื่อวัตถุประสงคแในการแสดงนานน้ าที่เดินเรือได 
(NAVIGABLE)  ดู BEACONAGE 
buoyancy แรงลอยตัว, ก าลังลอย : แรงที่มีผลมาจากความกดของน้ าที่มีทิศขึ้นสูผิวน้ าโดยที่กระท ากับ
ปริมาตรของวัตถุที่จมน้ า เป็นอันตรกิริยากับน้ าหนัก (WEIGHT) รวมของวัตถุนั้น ถาปริมาตรที่จมน้ าท าให
ความกดท่ีมีทิศข้ึนสูผิวน้ าถวงดุลกับน้ าหนัก (WEIGHT) ของวัตถุ แรงลอยตัวจะมีทิศทางเป็นคาบวก (+) 
และวัตถุจะลอยบนผิวน้ า ถาปริมาตรที่จมน้ าไมเพียงพอ น้ าหนักของวัตถุมีมากกวาแรงที่มีทิศทางข้ึนสูผิว
น้ า แรงลอยตัวมีคาเป็นคาลบ (-) วัตถุจะจม 
buoyancy: centre of ศูนย์กลางก าลังลอย, จุดศูนย์กลางการลอย : ศูนยแถวง (CENTRE OF 
GRAVITY) ของของเหลวแทนที่โดยสวนที่ลอย    
buoyant beacon กระโจมลอยน้ า : ดู ARTICULATE LIGHT 
buoy – control method วิธีก าหนดต าแหนงทุน : ระบบที่มีความถูกตองสูงในการก าหนดหาต าแหนง
ของทุน (BUOY) โดยการหาต าบลที่แนนอนจากสามท่ีหมาย (THREE-POINT FIX)  หรือในระยะที่สามารถ
วัดโดยใชคลื่นวิทยุ เพ่ือขยายระยะการส ารวจทางอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SURVEY) ออกไป เมื่อ
พนทัศนวิสัย (VISIBILITY) ของจุดควบคุมบนฝั่ง 
butte เนินยอดปูาน : เนินเขา (HILL) ที่ยอดเรียบแบนแยกออกมา  มีลักษณะคลายกับภูเขายอดราบ 
(MESA) แตมีขนาดเล็กกวา 
byte ไบท์ : หนวยวัดความจุของขอมูลที่ประกอบไปดวย ๘ บิท (BIT) โดยมากใชในการวัดความจุของ
อุปกรณแเก็บขอมูล ๑ กิโลไบทแ = ๒ ยกก าลัง ๑๐ ไบทแ = ๑,๐๒๔ ไบทแ ๑ เมกะไบทแ = ๒ ยกก าลัง ๒๐ ไบทแ 
= ๑,๐๔๘,๕๗๖ ไบทแ) ๑ จิกะไบทแ = ๒ ยกก าลัง ๓๐ ไบทแ = ๑,๐๗๓,๗๔๑,๒๒๔ ไบทแ  
* cable เคเบิล : ๑) หนวยที่ใชวัดระยะทางตนมีก าเนิดมาจากความยาวของสายเชือกสมอโดยทั่วไปแลวจะ
มีความยาวประมาณ ๖๐๐ ฟุต (FEET) ในกองทัพเรืออังกฤษก าหนดใหมีความยาว ๖๐๘ ฟุต (FEET) หรือ 
หนึ่งในสิบของระยะทาง ๑ ไมลแทะเล (NAUTICAL MILE) ใน กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ก าหนดใหมีความยาว 
๗๒๐ ฟุต (FEET) แตไมเป็นที่นิยมใชกัน บางครั้งจะเรียกวาความยาวเคเบิล ๒) โซ เชือก หรือสายลวดที่ใชใน
การทอดสมอผูกเรือหรือทุน (BUOY) ๓) สายไฟฟูา ที่มีเสนเกลียวตัวน าไฟฟูาประกอบอยูอาจจะเป็นสองสาย
หรือมากกวาก็ได โดยแตละสายหุมดวยฉนวนและสายดังกลาวถูกหอหุมรวมกันดวยวัสดุที่ปูองกันน้ า 
cable: coaxial สายโคแอกซ์, สายเคเบิลรวมแกน : สายสงสัญญาณท่ีประกอบดวยสายตัวน าสัญญาณ 
ที่ประกอบดวยสายตัวน าสัญญาณ ๒ เสนที่มีฉนวนกั้นระหวางกัน 
cable: degaussing สายเคเบิลดีเกาส์ซิง, สายเคเบิลสอบอ านาจแมเหล็ก : สายเคเบิล (CABLE) ที่เป็น
ตัวน ากระแสไฟฟูา ใชส าหรับลดอ านาจแมเหล็กตัวเรือ 
cable: leader สายเคเบิลไฟฟูาใตทะเล : สายเคเบิล (CABLE) ที่วางทอดอยูกับพ้ืนทองน้ า (BOTTOM) 
และมีไฟฟูาเดินอยูในสายเคเบิล ในการที่จะจายไฟใหกับอุปกรณแของเรือ 
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cable: submarine สายเคเบิลใตน้ า : สายเคเบิลหรือเกลียวสายเคเบิลหุมฉนวนและกันน้ า ส าหรับเป็น
ตัวน ากระแสไฟฟูาใตน้ า 
cable buoy ทุนสายเคเบิล : ดู BUOY 
cable length ความยาวหนึ่งเคเบิล : ดู CABLE 
cable sign เครื่องหมายก ากับแนวเคเบิล : เครื่องหมายบนยอดเสาเพื่อใชแสดงแนวสายเคเบิลที่ทอดอยู
ใตน้ าบริเวณนั้น 
C/A code รหัสสัญญาณดาวเทียมแบบ C/A : รหัสมาตรฐานของระบบหาต าบลที่ดวยดาวเทียม GPS ที่
เป็นชุดจ านวน ๑๐๒๓ ของการกล้ าสัญญาณแบบสองเฟสฐานสองแบบสุมเทียมบนยานที่ติดตั้งระบบหา
ต าบลที่ดวยดาวเทียม GPS ที่อัตราเร็วชิพ ๑.๐๒๓ เมกะเฮิรตซแ จึงมีคาบการซ้ าของรหัสเทากับ ๑ 
มิลลิวินาที ดู P-CODE ประกอบ 
cadastral map แผนที่โฉนดที่ดิน : ดู MAP 
cadastral survey การส ารวจรังวัด, การรังวัดที่ดิน : ดู SURVEY 
cadastre แผนที่แสดงเขตที่ดินที่มีผูครอบครอง : เอกสารทางราชการเกี่ยวกับขอบเขต มูลคา และ
กรรมสิทธิ์ของที่ดิน (LAND) เพ่ือประโยชนแในการจัดเก็บภาษี 
cairn แคร์น, กองหิน, กองหินที่หมาย : กองหิน (STONE) ที่น ามายึดรวมเขาดวยกัน โดยปกติจะท าเป็น
รูปกรวย ปิรามิด หรือยกสูงขึ้นเป็นที่หมายหรือเพ่ือใชเป็นที่หมายเดน (LANDMARK) ในการส ารวจ 
(SURVEYING) พ้ืนที่ 
caisson เคซอง, ประตูปากอู : โครงสรางเหล็กท่ีใชส าหรับปิดทางเขาประตูน้ า (LOCK DOCK) อูเปียก 
(WET DOCK) และอูแหง (DRY DOCK)  ดู LOCK GATE ประกอบ 
calcareous (adj) คลายหินปูน : ประกอบดวยแคลเซียม หรือแคลเซียมคารแบอเนต 
calculator เครื่องค านวณ : ๑) เครื่องที่ใชในการปฏิบัติการค านวณทางคณิตศาสตรแ ที่มีความซับซอน
มากกวาเครื่องบวกเลข ๒) เครื่องค านวณอาจจะมีฟังกแชั่นในการค านวณทางดานแมคคานิกสแ ไฟฟูา 
อิเล็กทรอนิกสแ หรือรวมกันทั้งทุกอยาง ๓) ผูค านวณ 
calendar line เสนปฏิทิน :  ดู DATE LINE 
calibrate ปรับเทียบ :  ๑) แก ตรวจสอบ หรือแกไข การแบงละเอียด (GRADUATION) ของเครื่องมือวัด 
๒) หาขนาดของ 
calibrated focal length ความยาวโฟกัสปรับมาตรฐาน : ดู FOCAL LENGTH 
calibration การปรับเทียบ : กระบวนการในการวัดที่กระท าข้ึนโดยเฉพาะ เพ่ือใหไดคาที่ถูกตองแนนอน
ส าหรับอุปกรณแ หรือเครื่องมือใด ๆ โดยการเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน (STANDARD) เพ่ือจุดประสงคแใน
การแกไขและชดเชยคาความคลาดเคลื่อน (ERROR) หรือเพ่ือการบันทึกความคลาดเคลื่อน 
calibration: direct base การปรับเทียบกับเสนฐานที่ทราบคา : การปรับเทียบระบบการหาคาพิกัด 
กับเสนฐานหนึ่งเสนหรือมากกวาที่ทราบคาความยาวของเสนฐานโดยที่เสนฐานดังกลาวนี้ไดมีการวัดหาคา
ดวยเครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงสูง กวาระบบการหาคาพิกัดที่ใชอยู 
calibration direct simultaneous การปรับเทียบพรอมกันโดยตรง : การปรับเทียบของระบบการหา
คาพิกัดในขณะเวลาเดียวกัน เมื่อระยะทางที่จะน ามาปรับเทียบสามารถวัดไดจากเครื่องมือในระบบอื่นที่มี
ความถูกตองเที่ยงตรงสูงกวา 
calibration: indirect position การปรับเทียบต าบลที่ทางออม : การปรับเทียบของระบบการหาคา
พิกัดโดยการใชคาพิกัดของเรือส ารวจ ณ ต าบลที่ที่แตกตางกัน ตามท่ีไดมีการหาคาพิกัดไวแลวอยางอิสระ 



ที่ระลึกวันคลายวันสถาปนา กรมอุทกศาสตรแ ครบรอบ ๙๖ ปี 
 

หนา ๓๔ พจนานุกรมศัพทแอุทกศาสตรแ 
 

ระยะทางจริงสามารถหาไดจากต าแหนงเหลานี้และน ามาเปรียบเทียบกับคาของระบบหาคาพิกัดท่ีตองการ
สอบเทียบ การปรับเทียบคาดังกลาวท าใหสามารถอนุมานการปรับเทียบได 
calibration : indirect variation การปรับเทียบการแปรผันทางออม : การปรับเทียบระบบหาคาพิกัด
ดวยการใชคาที่ไดรับจากการตรวจวัดที่มีมากพอเพ่ือใหการปรับเทียบคา สามารถอนุมานไดจากกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรแจากคาความแตกตางระหวางคาที่มิไดมีการปรับเทียบ ณ ต าบลที่ที่แตกตางกัน 
calibration of compass การปรับเทียบเข็มทิศ : ดู SWINGING SHIP 
calling in point จุดรายงาน : จุดที่ก าหนดใหเรือรายงานกับศูนยแควบคุมการจราจร 
calling the soundings การขานคาเลขน้ า : การประกาศ หรืออานคาความลึกโดยคนหยั่งน้ า 
(LEADSMAN) ในขณะชักดึงดิ่ง (LEAD) 
calm ลมสงบ : ๑) ลม (WIND) ที่มอัีตราเร็ว (SPEED) ลม ๐ นอต หรือนอยกวา ๒ นอต  (มาตราลม
โบฟอรแต (BEAUFORT SCALE) ลมมีก าลัง ๐) ๒) สภาวะของทองทะเลในขณะที่ไมมีคลื่น (WAVE) 
calorie แคลอรี่ : หนวยวัดคาของปริมาณความรอน โดยก าหนดจ านวนความรอน ที่ตองการเพ่ิมข้ึนตอ
น้ าหนักน้ า ๑ กรัม (GRAM) ที่อุณหภูมิสูงขึ้น ๑ องศา (DEGREE) เซลเซียส  จ านวนแคลอรี่ ๑๕ องศา 
กรัม–แคลอรี่ หมายถึง จ านวนความรอนที่ตองการในการเพ่ิมอุณหภูมิใหกับมวลน้ า ๑ กรัม (GRAM) จาก
อุณหภูมิ ๑๔.๕ องศาเซนเซียส ใหมีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น ๑๕.๕ องศาเชลเซียส จะมีคาพลังงานที่ตองการคือ 
๔.๑๘๕๕ จลู (JOULE) 
calving การหลุดเป็นกอน, น้ าแข็งลอยน้ า : การที่น้ าแข็ง (ICE) หลุดออกเป็นกอน ๆ จากธารน้ าแข็ง 
(GLACIER) ปลายหิ้งน้ าแข็ง (ICE FRONT) หรือภูเขาน้ าแข็ง (ICEBERG) 
camber แองโคง : แองจอดเรือ (BASIN) ขนาดเล็ก ซึ่งมีชองทางเขา (ENTRANCE) ที่แคบ ตั้งอยูภายใน
เขตของทาเรือ (HARBOUR) 
camera กลอง, กลองถายรูป : กลองที่ปูองกันแสง ซึ่งรูปภาพ (IMAGE) ลักษณะของวัตถุภายนอกจะถูก
บันทึกลงบนเพลท (PLATE) ไวแสงหรือฟิลแม เมื่อมีการเปิดหนากลองที่ติดตั้งไวดวยเลนสแ (LENS) หรือ
ระบบเลนสแ (LENS) ซัดเตอรแ (SHUTTER) และรูรับแสงที่ปรับขนาดได 
camera: arial กลองถายภาพทางอากาศ : กลอง (CAMERA) ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะในงานบิน
ถายรูปทางอากาศ 
camera: ballistic กลองถายภาพขีปนวิถี, กลองถายภาพบัลลิสติก : กลองถายรูปที่มีความละเอียดสูง
ประกอบดวยแผนกระจกที่ใชในชวงกลางคืนในการถายรูปวัตถุ เชน พลุสัญญาณ (ROCKET) หรือดาวเทียม 
(SATELLITE) โดยตัดแสงรบกวนจากดาวที่อยูฉากหลัง ถากลอง (CAMERA) ดังกลาวติดตั้งอยูประจ าที่ใน
การติดตามดูดาวฤกษแ (STAR) หรือวัตถุ จะเรียก tracking camera 
camera: continuous – strip กลองถายภาพแถบยาวตอเนื่อง : กลองถายภาพ (CAMERA) ทีม่ีชุด
กลไกการเปิดหนากลองทีส่ัมพันธแกับการหมุนของมวนฟิลแมอยางตอเนื่องกันไปตามแนวชองหนาตางแคบ ๆ 
เป็นแนวยาวดวยอัตราเร็ว (SPEED) ของการถายรูป ที่เป็นสัดสวนกับอัตราเร็วเหนือพ้ืนดิน (GROUND 
SPEED) ของอากาศยาน 
camera: deep sea กลองถายภาพใตน้ า : กลองถายรูปที่ออกแบบมาเพ่ือใชถายภาพ (PHOTOGRAPH) 
พ้ืนทองน้ า 
camera: multipeles lens กลองถายภาพหลายเลนส์ : กลอง (CAMERA) ที่ประกอบไปดวยเลนสแ
ตั้งแต ๒ เลนสแ (LENS) หรือมากกวา โดยที่แกน (AXIS) ของเลนสแ (LENS) หลาย ๆ แกนถูกจัดวางอยาง
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เป็นระบบโดยมีระยะมุมที่แนนอนที่ครอบคลุมยานกวางโดยการเปิดรับแสง (EXPOSURE) พรอมกันในทุก
แชมเบอรแ 
camera: photogrammetric กลองถายภาพโฟโตแกรมเมตรี : ค าเรียกท่ัว ๆ ไปของกลอง (CAMERA) ที่
ใชในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) 
camera: stereometric กลองถายภาพสามมิติ : การรวมเอากลอง (CAMERA) จ านวน ๒ ตัว ติดตั้งใน
ต าแหนงที่ขนานกันกับแนวแกนทัศนะ (OPTICAL AXE) ส าหรับใชในดานโฟโตแกรมเมตรีทางพ้ืนดิน 
(TERRESTRIAL PHOTOGRAMMETRY) เพ่ือใหไดภาพถาย (PHOTOGRAPH) ที่เป็นคูภาพสามมิติ 
(STEREOSCOPIC PAIR) 
camera: stereometric กลองถายภาพส ารวจ (ท าแผนที่) : กลอง (CAMERA) ถายภาพ ที่ออกแบบ
โดยเฉพาะส าหรับการผลิตภาพถาย (PHOTOGRAPH) เพ่ือใชในดานการส ารวจ (SURVEYING) ค าอุปสรรค 
เชน 'การท าแผนที่' หรือ 'การส ารวจ' เป็นค าบอกใหทราบวากลอง (CAMERA) ถายภาพ ดังกลาว มีอุปกรณแ
ประกอบเพื่อด ารงและแสดงการปรับภายใน (INTERIOR ORIENTATION) ของภาพถาย (PHOTOGRAPH) 
เพ่ือความแมนย า (ACCURACY) ที่เพียงพอส าหรับวัตถุประสงคแในงานส ารวจ กลองถายภาพเพ่ือการท า
แผนที่อาจจะเป็นไดทั้งกลองถายภาพเพ่ือการท าแผนที่ทางอากาศ หรือกลองถายภาพเพ่ือการท าแผนที่ทาง
พ้ืนดิน 
camera: terrestrial กลองถายภาพทางพื้นดิน : กลอง (CAMERA) ที่ใชถายภาพบนพื้นดิน (GROUND) ดู 
PHOTOTHEODOLITE 
camera  tracking กลองถายภาพเสนทางโคจร : ดู CAMERA: BALLISTIC 
camera axis แกนกลองถายภาพ : ดู  AXIS OF CAMERA 
camera station จุดกลองถายภาพ : ดู AIR STATION 
canal คลอง, ล าน้ าที่ขุดขึ้น : ทางน้ า (WATERCOURSE) ที่ขุดขึ้น แขนทะเล (ARM OF THE SEA) ที่ยาว
และแคบ ทอดตัวเขาในแผนดินระหวางเกาะ (ISLAND) หรือระหวางเกาะ (ISLAND) กับแผนดินใหญ 
(MAINLAND) 
can buoy ทุนกระปอง, ทุนทรงกระบอก : ทุน (BUOY) ที่สวนของทุนที่อยูพนแนวน้ ามีลักษณะคลาย
ทรงกระบอก บางครั้งเรียก cylindrical buoy 
candela  แคนเดลา,  แรงเทียน : หนวยที่ใชวัดความเขมการสองสวาง (LUMINOUS INTENSITY) ใน
ระบบมาตรฐานสากล (SI SYSTEM) 
candlepower  ความเขมแสงสวาง  : ความเขมการสองสวาง (LUMINOUS INTENSITY) มีหนวยเป็น
แคนเดลา (CANDELA) 
cantilever extension การขยายจุดบังคับภาพถาย : การขยายสามเหลี่ยมทางโฟโตแกรมเมตรี 
(PHOTOTRIANGULATION) จากพ้ืนที่ควบคุมไปยังพ้ืนที่ ซึ่งไมมีการควบคุม (CONTROL) หรือความ
เชื่อมโยงระหวางการก าหนดทิศทางสัมพัทธแ (RELATIVE ORIENTATION) และมาตราสวนของชุดภายในแต
ละแถบภาพถาย (PHOTOGRAPH) เพ่ือใหไดคาพิกัดภาพถายตามแนวบิน (STRIP COORDINATE) 
canyon หุบผาชัน, แคนยอน : หุบผาลึกชันเกิดข้ึนเพาะน้ าไหลกัดเซาะจนเป็นรองลึกลงไป ซึ่งมีความชัน
ตอเนื่อง 
canyon: submarine หุบผาชันใตทะเล : แอง (DEPRESSION) ที่ลึกและคอนขางแคบ ที่ลาด (SLOPE) 
ชัน ที่ซึ่งพ้ืนทองน้ า (BOTTOM) ลาดเอียงลงอยางตอเนื่อง 
cap เนินรูปหมวก : รูปลักษณแภูมิประเทศ ซึ่งมีลักษณะกลมแบนที่ดานบน 
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capacitor คาพาซิเตอร์, ตัวเก็บประจุ : ดู CONDENSER 
cape แหลม : สวนของแผนดินที่ยื่นออกไปในน้ า 
capillary wave คลื่นแรงตึงผิว : ดู WAVE 
card แผนเข็มทิศ : ดู COMPASS CARD 
cardenic suspension แกนรักษาระดับ : ดู GIMBAL 
cardinal points ทิศหลัก : จุดทั้ง ๔ จุดบนขอบฟูา (HORIZON) ที่ขอบฟูา (HORIZON) ตัดกับเมริเดียน 
(MERIDIAN) และวงดิ่งตน (PRIME VERTICAL) เป็นจุดเหนือ ใต ตะวันออก และตะวันตก 
cardinal system ระบบทุนจตุรทิศ : ระบบทุนที่ใชบงชี้สิ่งอันตรายตามทิศหลักทั้งสี่ทิศ ในกรณีที่ชายฝั่ง 
(COAST) มีสิ่งอันตราย เชน เกาะ (ISLAND) หิน (ROCK) ที่ตื้น (SHOAL) ทุนจตุรทิศใชบงชี้สิ่งอันตราย ใน
ทะเลเปิดทั่วไป ระบบทุนประเภทนี้ทิศจริง (TRUE BEARING) ของทุนจะนับจากเครื่องหมาย (MARK) โดย
บงชี้ถึงจุดอันตรายที่อยูใกลเคียงทิศหลัก (CARDINAL POINT) ระบบทุน (BUOYAGE) ดังกลาวไดมีการ
ก าหนดรูปราง สี และ หมายเลข ที่แตกตางกันออกไป ตามต าบลที่ ที่สัมพันธแกับยานของสิ่งกีดขวาง 
(OBSTRUCTION) นั้น ๆ จุดแบงของทิศหลัก (CARDINAL POINT) ก าหนดขึ้นตามยานมุมทั้งสี่ทิศนับจาก
ต าบลที่อันตรายที่ก าหนดนั้น 
careen การเอียง, ตะแคงขาง : เรือท่ีเอียงในลักษณะตะแคงดานขาง 
careening grid คานเรือ : โครงไมที่สรางในเขตน้ าข้ึน–ลง เพ่ือใชค้ ายันเรือ ในชวงน้ าลงเพื่อใหสามารถ
ซอมท าตัวเรือใตแนวน้ าได 
carrier คลื่นพาห์ : ดู WAVE: CARRIER 
carrier wave คลื่นพาห์ : ดู WAVE 
cartogram  แผนภูมิแสดงขอมูลสถิติ : แผนที ่ (MAP) ที่แสดงขอมูลสถิติทางภูมิศาสตรแ โดยอาศัยการ
แสดงเสน จุด หรือ การแลเงา 
cartographer นักสรางแผนที่ : บุคคลที่มีหนาที่เขียนและสรางตนฉบับแผนที่เดินหน (CHART) หรือ 
แผนที่ (MAP) 
cartography วิชาการสรางแผนที่ : ศิลปะ และวิทยาศาสตรแ ในการแสดงออกมาเป็นภาพดวยแผนที่ 
(MAP ) และแผนที่เดินหน (CHART) โดยการน าเอารูปลักษณะทางกายภาพของผิวโลก (EARTH) หรือวัตถุ
ทองฟูา (CELESTIAL BODY) อ่ืน ๆ รวมถึงการท างานและกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยแ 
cartouche คาทูช, บันทึกขอบระวาง: แผงสวนประกอบอ่ืน ๆ ที่อยูบนหนาแผนที่ (MAP) เป็น
สวนประกอบเสริม ประกอบไปดวย ชื่อแผนที่ (TITLE) หรือค าอธิบาย (LEGEND) มาตราสวน ฯลฯ 
cassini projection โครงสรางแผนที่แบบคาสซินี : ดู PROJECTION 
cast การหยอนชุดขวดเก็บตัวอยางน้ า, การหยอนเครื่องมือสมุทรศาสตร์ : ในดานสมุทรศาสตรแ 
หมายถึง การหยอนในแตละครั้ง ของชุดขวดเก็บตัวอยางน้ า (WATER BOTTLE) หรือเครื่องมือทางสมุทร
ศาสตรแอื่น ๆ ที่จุดส ารวจสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHIC STATION) มีความหมายเหมือนกับ 
oceanographic cast 
centenary ตกทองชาง : การหยอนของสายเคเบิล (CABLE) สายโซ (CHAIN) หรือเทป (TAPE) ซึ่งขึง
เฉพาะที่ปลายทั้ง ๒ ดาน 
centenary  correction (tape) คาแกตกทองชาง : ดู TAPE: SAG CORRECTION  
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cathode-ray tube หลอดรังสีคาโทด : หลอดสูญญากาศท่ีภายในมีการท าใหอิเล็กตรอนที่ถูกแพร
ออกมาจากคาโทดรอนเป็นบีม (BEAM) แคบ ๆ เรงดวยความเร็ว (VELOCITY) สูง และพุงตรงไปยังฉาก 
(SCREEN) พิเศษซึ่งจะเปลงแสงสีมวงออกมา ณ จุดที่อิเล็กตรอนพุงชน 
catoptric light แสงคาทอปทริกส์ : ดู LIGHT 
causeway ทางขาม : ทางที่ถูกยกขึ้นใหขามพ้ืนดิน (GROUND) ที่ต่ า หรือ เปียก หรือ พ้ืนน้ า 
cautionary (or caution) note ค าเตือน : สารสนเทศเรียกความสนใจใหกับความจริงบางอยาง ปกติ
จะเป็นพ้ืนที่อันตราย (DANGER AREA) ที่ปรากฏบนแผนที่เดินหน (CHART) หรือบรรณสารอ่ืน 
cavitation โพรงอากาศ, ฟองอากาศ : รูปแบบที่ปั่นปุวน โดยทั่วไปเกิดจากการชักน าทางแมคคานิกสแ 
รวมทั้งการใหญขึ้นและแตกตัวของฟองอากาศในของเหลว และปรากฏขึ้นเมื่อแรงกดที่อยูกับที่ ณ จุดใด ๆ 
ในของเหลวที่ไหลนั้นนอยกวาแรงกดของละอองของเหลว 
cay (also kay, key) เกาะปริ่มน้ า, คีย์ : เกาะ (ISLAND) ทราย (SAND) ปะการัง (CORAL) หรืออ่ืน ๆ ที่
ต่ าและแบนราบ  และจะถูกน้ าชะลางหรือแหงเมื่อเวลาน้ าลงเต็มที ่(LOW WATER) ค านี้เดิมถูกประยุกตแใช
กับเกาะปะการังเล็ก ๆ รอบชายฝั่ง (COAST) และเกาะ (ISLAND) ของทะเลคาริเบียน 
ceiling เพดานเมฆ : ดู HEIGHT OF CLOUD BASE 
celestial body วัตถุทองฟูา : วัตถุใด ๆ ที่อยูบนทองฟูา และเป็นสิ่งที่ใชศึกษาดานดาราศาสตรแ เชน ดวง
อาทิตยแ (SUN) ดวงจันทรแ (MOON) ดาวเคราะหแ (PLANET) ดาวฤกษแ (FIXED STAR) ดาวหาง (COMET) 
มีความหมายเหมือนกับ heavenly body 
celestial concave เวาทองฟูา : ดู CELESTIAL SPHERE 
celestial coordinates พิกัดทองฟูา: ดู COORDINATE 
celestial equator เสนศูนย์สูตรทองฟูา : ดู EQUATOR 
celestial equator system of coordinates ระบบพิกัดเสนศูนย์สูตรทองฟูา : ชุดของพิกัดทองฟูา 
(CELESTIAL COORDINATE) ที่อางอิงกับเสนศูนยแสูตรทองฟูา (CELESTIAL EQUATOR) ซึ่งเป็นวงใหญ
หลัก (PRIMARY GREAT CIRCLE) ปกติ ไดแก เดคลิเนชัน (DECLINATION) ไรตแแอสเซนชัน (RIGHT 
ASCENSION) และ มุมชั่วโมง (HOUR ANGLE) หรือ มุมชั่วโมงดาราคติ (SIDEREAL HOUR ANGLE) มี
ความหมายเหมือนกับ equinoctial system of coordinates 
celestial globe ทรงกลมทองฟูา : ดู STAR GLOBE 
celestial horizon ขอบฟูาทองฟูา : ดู HORIZON 
celestial latitude ละติจูดทองฟูา : ดู LATITUDE 
celestial line of position เสนต าบลท่ีทองฟูา : เสนต าบลที่ (LINE OF POSITION) ที่ก าหนดดวยวัตถุ
ทองฟูา (CELESTIAL BODY) ๑ ดวง 
celestial longitude ลองจิจูดทองฟูา : ดู LONGITUDE 
celestial meridian เมริเดียนทองฟูา : ดู MERIDIAN 
celestial navigation การเดินหนดาราศาสตร์ : ดู NAVIGATION 
celestial pole ขั้วทองฟูา : ดู POLE 
celestial sphere ทรงกลมทองฟูา : ทรงกลมที่เกิดจากการจินตนาการ ใหมีรัศมีอนันตแ มีจุดศูนยแกลาง
รวมกับโลก (EARTH) และมีวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) ตาง ๆ ปรากฏติดอยูที่ผิวดานใน               
มีความหมายเหมือนกับ celestial concave 
cellular wave คลื่นเซลลูลาร์ : ดู WAVE 
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celsius temperature scale มาตรวัดอุณหภูมิเซลเซียส : มาตรวัดทางเทอรแโมไดนามิกสแของอุณหภูมิ 
(t0C) ก าหนดโดยฟังชั่นของมาตรวัดอุณหภูมิเคลวิล (KELVIN TEMPERATURE SCALE (T0K)) ดวยสูตร
ความสัมพันธแ (t0C) = (T0K) - ๒๗๓.๑๕  ตั้งชื่อขึ้นตามชื่อของ Anders Celcius (ค.ศ.๑๗๐๑-ค.ศ.๑๗๔๔) 
นักดาราศาสตรแชาวสวีเดน ซึ่งเป็นคนแรกท่ีไดอธิบายมาตรวัดอุณหภูมิแบบเซนติเกรดไวในปี ค.ศ.๑๗๔๒ 
หมายเหตุ ตามขอมติของการประชุมวาดวยชั่งตวงวัดสากลครั้งที่ ๙ (ค.ศ.๑๙๔๘) หนวยอุณหภูมิควรบอก
เป็นองศาเซลเซียสและควรจะเลิกใชหนวยองศาเซนติเกรด 
centering (or centring) การตั้งศูนย์ : ๑) การตั้งเครื่องมือใหแกนดิ่ง (VERTICAL AXIS) ของเครื่องมือ
อยูในแนวดิ่ง (VERTICAL) เมื่อเทียบกับจุดที่ก าหนดบนพ้ืนดิน ๒) การจัดวางชุดเลนสแ (LENS) ของอุปกรณแ
ทางทัศนะโดยใหแกนทัศนะ (OPTICAL AXIS) ของชุดเลนสแอยูในเสนตรงเดียวกัน 
centigrade temperature scale มาตรวัดอุณหภูมิแบบเซนติเกรด : ดู CELSIUS TEMPERATURE 
SCALE 
centimetre-gram-second (CGS) system ระบบเซนติเมตร-กรัม-วินาที, ระบบซีจีเอส : ระบบ
หนวยทางฟิสิกสแ ซึ่งใชหนวยหลักของความยาว มวล และเวลา (TIME) เป็นเซนติเมตร กรัม (GRAM) และ
วินาที (SECOND) ตามล าดับ 
central meridian เมริเดียนยานกลาง : ดู INITIAL MERIDIAN 
central processing unit (CPU) หนวยประมวลผลกลาง : เป็นหนวยในคอมพิวเตอรแทั่วไปที่ประกอบดวย
สวนควบคุมและหนวยประมวลผลทางคณิตศาสตรแ 
reduction to centre การหักแกเขาหาจุดศูนย์กลาง : ดู REDUCTION 
centre of buoyancy จุดศูนย์กลางของการลอยตัว : ดู BUOYANCY 
centre of gravity จุดศูนย์ถวง : ดู GRAVITY 
centrifugal force แรงหนีศูนย์กลาง : แรงที่วัตถุเคลื่อนไปตามเสนทาง (PATH) โคงภายใตการบังคับ
เพ่ือโตตอบการบังคับนั้น แรงนี้มีขนาดเทากับแรงสูศูนยแกลาง (CENTRIPETAL FORCE) แตมีทิศทางตรง
ขามกัน 
centripetal force แรงสูศูนย์กลาง : แรงที่พุงตรงไปยังจุดศูนยแกลางของความโคง ซึ่งบังคับใหวัตถุ
เคลื่อนอยูภายในเสนทางโคง แรงนี้มีขนาดเทากับแรงหนีศูนยแกลาง (CENTRIFUGAL FORCE) แตมีทิศ
ทางตรงขามกัน 
centrosphere แกนโลก : แกน (CORE) กลางของโลก (EARTH) ประกอบดวยสารที่มีมวลหนาแนน และ
เป็นมวลสวนใหญของโลก มีความหมายเหมือนกับ barysphere หรือ CORE 
cesium clock นาฬิกาซีเซียม : ดู CLOCK: CESIUM 
cesium magnetometer เครื่องวัดความเขมสนามเหล็กแบบซีเซียม : ดู MAGNETOMETER 
C-factor (สหรัฐอเมริกา) ซี-แฟคเตอร์ : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง คา
สังเกต ที่แสดงถึงความสามารถ ในการวัดทางดิ่ง ของระบบสามมิติที่ก าหนด  ซึ่งโดยทั่วไปก าหนดเป็น
อัตราสวนของความสูงบินตอชวงตางเสนชั้นความสูง (CONTOUR INTERVAL) ที่นอยที่สุดที่สามารถพล็อต
ไดอยางถูกตอง ซี-แฟคเตอรแไมใชเป็นคาคงตัวแนนอนแตแปรผันไปตามพิสัย (RANGE) ที่พิจารณา ขึ้นอยู
กับองคแประกอบ และสภาพของระบบโฟโตแกรมเมตรี ในการวางแผน ส าหรับการถายภาพทางอากาศ 
(AERIAL PHOTOGRAPHY) ซี-แฟคเตอรแจะใชในการหาความสูงบินที่ตองใชในการก าหนดชวงตางเสนชั้น
ความสูง (CONTOUR INTERVAL) กลองถายภาพ (CAMERA) และระบบเครื่องมือ 
CGS system ระบบซีจีเอส :  ดู  CENTIMETRE-GRAM-SECOND (CGS) SYSTEM 
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chain  เครือขาย, โครงขาย การเชื่อมโยง  :  ๑) กลุมของเครื่องสง (TRANSMITTER) ที่ออกอากาศ
โปรแกรมหรือรายการเดียวกัน ๒) ในดานการเดินหนอิเล็กทรอนิกสแ (ELECTRONIC NAVIGATION) หมายถึง 
หลายสถานีสงที่เก่ียวของกันในภูมิประเทศที่ใกลเคียงกัน (เชน  เครือขายเดคกา เครือขายลอแรน และอ่ืน ๆ)  
๓) ในดานดิจิทัล (DIGITAL) หมายถึง การเรียงกันของสวนหนึ่งหรือหลายสวนของเสน 
chaining การวัดระยะดวยโซ : ดู TAPING 
chain adjustment การปรับโครงขาย : การปรับทางคณิตศาสตรแกลุมของรูปทั้งหมด ยกตัวอยาง เชน 
โครงขายการขยายสามเหลี่ยม (CHAIN OF TRIANGULATION) 
chain of triangulationโครงขายการขยายสามเหลี่ยม: ดู ARC OF TRIANGULATION 
challenger วิทยุรับ-สง : ดู INTERROGATOR 
change of tide การเปลี่ยนแปลงน้ าขึ้น-ลง : การกลับทิศทางการเคลื่อนที่ (ขึ้นหรือลง) ของน้ าขึ้น-ลง 
(TIDE) ค านี้ในบางครั้งยังประยุกตแใชเพ่ือหมายถึง การกลับทิศทางไหล (SET) ของกระแสน้ าขึ้น-ลง (TIDAL 
CURRENT) มีความหมายเหมือนกับ turn of the tide ดู STAND OF TIDE ประกอบ 
channel รองน้ า, ล าน้ า, ชอง : ๑) สวนของน้ าที่ลึก (ท่ีบางครั้งเกิดจากการขุดลอก) พอส าหรับการ
เดินเรือ (NAVIGATION) ในพ้ืนที่ซึ่งปกติไมสามารถใชเดินเรือไดปกติจะมีแนวทุน (BUOY) หนึ่งหรือสอง
แนวบอกขอบเขต และบางครั้งบอกโดยระยะ (RANGE) ๒) สวนที่ลึกที่สุดของล าธาร (STREAM) อาว 
(BAY) หรือชองแคบ (STRAIT) ซึ่งกระแสน้ า (CURRENT) หลักไหลผาน ดู STRAIT ประกอบ 
channel frequency ชองความถี่ : สวนตอเนื่องของยานความถ่ีที่เหมาะส าหรับสงออกโดยใชชั้นการ
แพรคลื่นที่ก าหนด 
channel: sea รองน้ าในทะเล : ๑) แองตื้นรูปตัวยู หรือรูปตัววี ที่ยาวและแคบบนพ้ืนทองทะเล (SEA 
FLOOR) ปกติจะเกิดบนที่ราบ (PLAIN) หรือตะกอนรูปพัด (FAN) ที่คอย ๆ ลาดเอียง ๒) แอง 
(DEPRESSION) ที่ขยายความลาดเอียงอยางตอเนื่อง พบบอยในตะกอนรูปกรวย (CONE) หรือที่ราบกน
สมุทร (ABYSSAL PLAIN) และโดยมากลอมรอบโดยคันดิน บนขางใดขางหนึ่ง หรือทั้งสองขาง 
character ลักษณะ : ในดานการพิมพแ หมายถึง สัญลักษณแทางกราฟิก เชน ตัวอักษร รูป เครื่องหมาย
วรรคตอน หรือเครื่องหมายที่ใชในภาษาท่ีใชบันทึก ในดานการประมวลผล หมายถึง สวนประกอบของชุด
ของรหัส (CODE) ที่ใชแสดงสารสนเทศ 
characteristics of light คุณลักษณะเฉพาะของแสง : ลักษณะเฉพาะทั้งหมดของแสง (LIGHT) 
อยางเชน สี คาบ (PERIOD) หมายเลขกลุม ทัศนวิสัย (VISIBILITY) ความสูง (HEIGHT) เหนือระดับน้ าทะเล 
(SEA LEVEL) และลักษณะ (CHARACTER) มีความหมาเหมือนกับ light characteristic ดู GROUP 
ประกอบ 
character of light ลักษณะไฟ : ลักษณะที่เดนชัด เชน การนิ่ง การวาบ การวับ ที่ก าหนดใหกับไฟ 
(LIGHT) แตละดวง เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนกับไฟดวงใกลเคียงกัน 
character (or characteristics) of the bottom ลักษณะพื้นทองน้ า : ดู NATURE OF  BOTTOM 
chart แผนที่เดินหน, แผนที่เดินเรือ, แผนภูมิ, ตาราง, แผนภาพ, แผนผัง : แผนที่ (MAP) เฉพาะที่ออกแบบ
ส าหรับการเดินหน (NAVIGATION) หรือเพ่ือวัตถุประสงคแเฉพาะอ่ืน ๆ  ดู CHART: NAUTICAL, PAPER 
chart: aeronautical แผนที่เดินอากาศ : แผนที่ที่แสดงสวนหนึ่งของผิวโลก (EARTH) เชน สิ่งมนุษยแสราง 
(CULTURE) และความสูงต่ า (RELIEF) โดยไดรับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือใชในการเดินอากาศ (AIR 
NAVIGATION) 
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chart: bathymetric แผนที่เดินหนความลึกน้ า, แผนที่เดินหนชั้นความลึก : แผนที่เดินหน (CHART) ที่
แสดงลักษณะพ้ืนน้ า (BED) ทั้งหมดหรือบางสวน โดยทั่วไปแผนที่แบบนี้จะแสดงความลึกน้ า (DEPTH) ดวย
เสนชั้นความสูง (CONTOUR LINE) และระดับสีแสดงความลึก (GRADIENT TINT) 
chart: blank แผนที่โครงราง : ที่วางบนแผนที่ที่เกิดจากการลดปริมาณรายละเอียดของแผนที่ลงใชแสดง
ขอมูลที่เป็นกราฟทุกประเภทรวมทั้งขอมูลอางอิงส าหรับการสรางแผนที่ 
chart: coast (or coastal) แผนที่เดินเรือชายฝั่ง : แผนที่เดินเรือ (NAUTICAL CHART) ที่มีวัตถุประสงคแ
เพ่ือใชเดินเรือชายฝั่ง (COASTWISE NAVIGATION) 
chart: cotidal แผนที่น้ าขึ้นเต็มที่พรอมกัน : แผนที่เดินหน (CHART) ที่แสดงแนวน้ าขึ้นเต็มท่ีพรอมกัน 
(COTIDAL LINE) 
chart: current แผนที่กระแสน้ า : แผนที่เดินหน (CHART) ที่แสดงขอมูลกระแสน้ าเป็นกราฟ 
chart: datum แผนที่พื้นเกณฑ์ : แผนที่เดินหน (CHART) ที่แสดงลักษณะไมเรียบของจีออยดแ (GEOID) 
chart: fair แผนระวางส ารวจ : ดู FAIR CHART 
chart: field แผนที่สนาม : แผนที่เดินเรือ (NAUTICAL CHART) ที่ไดจัดท าข้ึน ณ พ้ืนที่ส ารวจ ปกติจะ
บรรจุขอมูลที่จ ากัด และ/หรือ ที่ยังไมไดแกไข 
chart: fishery แผนที่ประมง : แผนที่ที่บรรจุรายละเอียดเพ่ิมเติมที่จ าเป็นส าหรับการส ารวจแหลง  
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล  
chart: general แผนที่เดินเรือทั่วไป : แผนที่เดินเรือ (NAUTICAL CHART) ที่มีวัตถุประสงคแเพ่ือใช
เดินเรือนอกชายฝั่ง (COASTWISE NAVIGATION) 
chart: gnomonic แผนที่โนโมนิก : แผนที่เดินหน (CHART) ที่สรางดวยโครงสรางแผนที่แบบโนโมนิก 
(GNOMONIC PROJECTION) มีความหมายเหมือนกับ great circle chart 
chart: geophysical แผนที่ธรณีฟิสิกส์ : แผนที่ที่มีวัตถุประสงคแหลักเพ่ือแสดงพารามิเตอรแตาง ๆ ที่เป็น
ลักษณะทางธรณีฟิสิกสแ   
chart: gravity anomaly แผนที่คาผิดปกติความถวง : แผนที่เดินหน (CHART) ที่แสดงคาผิดปกติ
ความถวง (GRAVITY ANOMALY) ณ ปัจจุบัน 
chart: great circle แผนที่วงใหญ : ดู GNOMONIC CHART 
chart: grid แผนที่กริด : แผนที่ที่แสดงเสนกริดที่ใชในการสรางแผนที่ที่ดานในของขอบแผนที่เทานั้น  
chart: harbor แผนที่ทาเรือ : แผนที่เดินเรือ (NAUTICAL CHART) ที่มีวัตถุประสงคแเพ่ือใชเดินเรือ 
(NAVIGATION) และทอดสมอ (ANCHORAGE) ในบริเวณทาเรือ (HARBOUR) และทางน้ า (WATERWAY) เล็กๆ 
chart: hydrographic แผนที่อุทกศาสตร์ : ดู CHART: NAUTICAL 
chart: index แผนที่ดัชนี : แผนภาพ (CHART) ที่แสดงขอบเขตและหมายเลขของแผนที่เดินหน 
(CHART) เพ่ือการเดินเรือ ค าแนะน าการเดินเรือ (SAILING DIRECTION) หรือ หนังสือท าเนียบไฟ (LIST 
OF LIGHT) 
chart: layer แผนที่ช้ันความลึก : แผนที่ที่แสดงการกระจายของชั้นความลึก (LAYER DEPTH) 
chart: magnetic แผนที่สนามแมเหล็กโลก : แผนภาพ (CHART) ที่แสดงคาขององคแประกอบแมเหล็ก 
ณ จุดเวลาที่ก าหนด เชน การแปรผัน (VARIATION) มุมกม (DIP)  คาความเขมทางราบ (HORIZONTAL 
INTENSITY) และคาความเขมทางดิ่ง (VERTICAL INTENSITY) ของสนามแมเหล็กโลก (EARTH'S 
MAGNETIC FIELD) และความเขมแมเหล็กรวม (TOTAL MAGNETIC INTENSITY) 
chart: marine แผนที่ทะเล : ดู NAUTICAL CHART 
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chart: Mercator แผนที่เมอรเ์คเตอร์ : แผนที่เดินหน (CHART) ที่ใชโครงสรางแผนที่เมอรแเคเตอรแ 
(MERCATOR PROJECTION) โดยทั่วไป เป็นแผนที่ที่ใชในการเดินเรือในทะเล (MARINE NAVIGATION) 
ซึ่งบนแผนที่แบบนี้เสนเกลียว (RHUMB LINE) จะเป็นเสนตรง 
chart: nautical แผนที่เดินเรือ : แผนที่เดินหน (CHART) ที่ไดรับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือใชในการ
เดินเรือในทะเล (MARINE NAVIGATION)  แผนที่แบบนี้จะแสดงความลึกน้ า (DEPTH) ลักษณะพ้ืนทองน้ า 
(NATURE OF BOTTOM) ระดับสูง (ELEVATION) รูปรางและลักษณะของชายฝั่ง (COAST) สิ่งอันตราย
ตอการเดินเรือ และเครื่องหมายชวยการเดินเรือ (AIDS TO NAVIGATION) มีความหมายเหมือนกับ  
marine chart,  hydrographic chart หรือเรียกสั้น ๆ วา CHART 
chart: new แผนที่ออกใหม : แผนที่เดินหน (CHART) ที่มีการพิมพแออกมาใชเป็นครั้งแรก 
chart: new edition แผนที่บรรณาธิกรใหม : ดู NEW EDITION (OF CHART) 
chart: original แผนที่ตนฉบับ, ตนฉบับแผนที่ส ารวจ : แผนที่เดินหน (CHART) ที่เขียนขึ้นโดยตรงจาก
ขอมูลที่ไดจากการส ารวจ (SURVEY) 
chart: pilot แผนที่น ารอง : แผนที่เดินหน (CHART) ที่บรรจุสารสนเทศที่จ าเป็นตอความปลอดภัยของ
การเดินเรือ (NAVIGATION) รวมทั้ง กระแสน้ ามหาสมุทร (OCEAN CURRENT) น้ าแข็ง (ICE) ในทะเล 
(SEA) ผังลม (WIND ROSE) เสนทางพายุ เสนอุณหภูมิเทา (ISOTHERM) การแปรผันแมเหล็ก 
(MAGNETIC VARIATION) เสนทางวงใหญ เขตจ ากัดลมสินคา (TRADE WIND) และอ่ืน ๆ 
chart: polar แผนที่ขั้วโลก, แผนที่เชิงขั้ว : แผนที่เดินหน (CHART) ที่แสดงพ้ืนที่บริเวณข้ัวโลก หรือ
แผนที่ที่สรางดวยโครงสรางแผนที่ (PROJECTION) แบบขั้วโลก 
chart: provisional แผนที่ช่ัวคราว : แผนที่เดินหน (CHART) พิเศษที่โดยปกติผูใชมีความตองการใช
เรงดวน แผนที่นี้ประกอบขึ้นจากแหลงขอมูลดิบที่ไดรับการตรวจอนุมัติจากแหลงขอมูลแลว  และบางครั้ง
แหลงขอมูลดิบถูกรางข้ึนเพ่ือใชสรางแผนที่นี้โดยตรง  สารสนเทศทั้งหมดที่น ามาสรางแผนที่นี้ ปกติจะถูก
รวมบนเพลท ส าหรับการพิมพแสีด าและไมมีการแสดงสีอื่น 
chart: radar แผนที่เรดาร ์ : แผนที่เดินหน (CHART) ที่ไดรับการออกแบบมาเพ่ือใชกับเรดารแ (RADAR) 
เป็นหลัก หรือแผนที่ที่เหมาะกับการใชกับเรดารแ 
chart: radionavigational แผนที่เดินเรือวิทยุ : แผนที่ที่มีรายละเอียดเพ่ิมเติมส าหรับใชหาต าแหนงของ
เรือโดยใชระบบวิทยุเดินเรือ 
chart: route (or routeing) แผนที่เสนทาง : แผนที่เดินหน (CHART) ที่แสดงเสนทางระหวางสถานที่
ตาง ๆ ซึ่งโดยปกติจะมีระยะทางแสดงไวดวย 
chart: sailing แผนที่ทะเลลึก : แผนที่เดินเรือมาตราสวนเล็กที่ใชเดินเรือไกลฝั่ง (OFFSHORE NAVIGATION)  
chart: sea bottom sediment แผนที่ตะกอนพื้นทองทะเล : แผนที่ที่แสดงสารสนเทศเก่ียวกับ
ประเภท และลักษณะพ้ืนทองทะเลเป็นหลัก  
chart: star แผนที่ดาว : การแสดงทรงกลมทองฟูา (CELESTIAL SPHERE) ทั้งหมดหรือบางสวนบนพ้ืนราบ  
เพ่ือแสดงต าแหนง (POSITION) ของดาวฤกษแ (STAR) หรือบางครั้งแสดงลักษณะอื่น ๆ ของทรงกลม
ทองฟูา (CELESTIAL SPHERE) 
chart (or map): synoptic แผนที่อากาศผิวพื้น : ดู CHART (MAP): WEATHER 
chart: tidal current แผนที่กระแสน้ าขึ้น-ลง : แผนที่เดินหน (CHART) ที่แสดงทิศทางและอัตราเร็ว 
(SPEED) ของกระแสน้ าขึ้น-ลง (TIDAL CURRENT) เฉลี่ย ณ สวนหนึ่งของวงรอบกระแสน้ าจากระดับน้ า
ขึ้น-ลง โดยแสดงดวยลูกศรและตัวเลข 
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chart(or map): weather แผนที่ลมฟูาอากาศ : แผนที่ (MAP) ภูมิศาสตรแที่แสดงลักษณะหรือสารประกอบ
ทางอุตุนิยมวิทยา ดวยรูป สญัลักษณแ (SYMBOL) หรือลายเสนคาเทา (ISOPLETH) ไวขางบน มีความหมาย
เหมือนกับ synoptic chart (or map) 
chart: working แผนที่วางแผนการส ารวจ : ในดานการส ารวจอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SURVEY)
หมายถึง เอกสาร (แผนที่เดินหน (CHART) หรือโครงสรางแผนที่ (PROJECTION)) ที่ใชท างาน โดยสามารถ
วางแผนการส ารวจไดอยางกวางขวาง 
chart amendment patch แผนแกแผนที่ :  ดู CHARTLET 
chart comparison unit เครื่องมือเปรียบเทียบแผนที่ : เครื่องมือที่ใหภาพซอนทับของแผนที่เดินหน 
(CHART) และวงเรดารแในเวลาเดียวกัน  
chart compilation การประกอบระวางแผนที่ : การผลิตแผนที่ออกใหม แผนที่ปรับปรุงใหม และอ่ืน ๆ 
จากแผนที่ที่มีอยูแลว ภาพถายทางอากาศ ขอมูลส ารวจ ขอมูลใหม และแหลงอ่ืน ๆ หรือ การเลือก การ
ประกอบ และการแสดงทางกราฟิกของสารสนเทศท้ังหมดที่เก่ียวของ ที่ตองการส าหรับการเตรียมแผนที่  
chart datum เสนเกณฑ์แผนที่ : ดู DATUM: CHART 
charted depth ความลึกน้ าจากเสนเกณฑ์ : ดู  DEPTH 
chart evaluation survey  การส ารวจประเมินแผนที่  :  กระบวนการที่ออกแบบมาเพ่ือด าเนินการใน
ประเด็นตาง ๆ ๑) เพ่ือแกไขขอบกพรองที่มีการรายงานหรือมีการคนพบ (ขอบกพรองในที่นี้หมายถึงขอมูล
ที่เก่ียวของกับแผนที่ซึ่งสามารถจะด าเนินการใหสมบูรณแไดโดยการท างานภาคสนาม หรือขอมูลที่ควรจะมี
อยูในแผนที่แตกลับไมมี) ๒) ประเมินความเพียงพอ/ความถูกตองของขอมูลอุทกศาสตรแบนแผนที่ที่มีอยู   
๓) ตรวจสอบหรือแกไขขอมูลที่เผยแพรในแผนที่น ารองชายฝั่งที่เหมาะสม ๔) การประเมินผลของผูใชและ
ความพยายามในการประชาสัมพันธแเพ่ือให เกิดการรับรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑแและเพ่ือใหไดรับขอมูลจากผูใช 
chartlet แผนแกแผนที่  :  แผนที่เดินหน (CHART) แผนเล็ก ๆ ที่ใหรายละเอียดใหมบนบริเวณใดบริเวณ
หนึ่งที่จะน าไปเพิ่มในแผนที่เดินหน (CHART) ที่พิมพแออกมาแลวมีความหมายเหมือนกับ block 
correction หรือ chart amendment patch  แผนที่เล็ก ๆ เชน แผนที่ที่แสดงพ้ืนที่ซึ่งสามารถเดินเรือ
อิเล็กทรอนิกสแได โดยการกระจายตัวของแนวเสนต าบลที ่ (LINE OF POSITION) และคาแก
(CORRECTION) จะตองน ามาใชเมื่ออานแผนที่ ระบุต าแหนง หรือระบุตัวสงสัญญาณ (TRANSMITTER) 
chart portfolio แผนที่เดินเรือชุด : ชุดของแผนที่เดินเรือที่ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ภูมิศาสตรแพื้นที่หนึ่ง 
chart production การผลิตแผนที่ : กระบวนการทั้งหมดในการออกแบบ  ประกอบระวาง รางและผลิต
แผนที่ใหม  
chart projection โครงสรางแผนที่ : ดู PROJECTION 
chart reading การอานแผนที่ : การแปลสัญลักษณแ  เสน  อักษรยอ  และขอความที่ปรากฏบนแผนที่ มี
ความหมายเหมือนกับ map reading เมื่อใชกับแผนที่โดยทั่วไป 
chart scale มาตราสวนแผนที่ : ดู  SCALE 
chart sounding datum เสนเกณฑ์หย่ังน้ า, มูลฐานหย่ังน้ า : มูลฐานน้ าขึ้น-ลง ที่ตัวเลขน้ าและคา
ความสูงของสิ่งที่อยูบนบกบนแผนที่อางอิงถึง ปกติจะใชระดับน้ าลงต่ าและเพ่ือใหสั้นจึงมักใชค าวา       
เสนเกณฑแแผนที่ (CHART DATUM) แทนโดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือใหเกิดความชัดเจนวาสิ่งที่ใชอางอิงไมใช
มูลฐานทางราบ 
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chart symbol สัญลักษณ์แผนที่ : อักขระ ตัวอักษรและการแสดงทางกราฟิกท่ีคลายกันนี้ ที่ถูกน ามาใช
บนแผนที่ เพ่ือแสดงวัตถุบางอยาง คุณลักษณะ และอ่ืน ๆ  มีความหมายเหมือนกับ map symbol เมื่อใช
กับแผนที่ใด ๆ 
check angle มุมตรวจสอบ : มุมที่สามที่วัดไปยังจุดที่สี่ เพ่ือใชตรวจสอบยืนยันการหาต าบลที่แนนอน
จากสามที่หมาย (THREE-POINT FIX) 
check lines of sounding แนวหย่ังน้ าตรวจสอบ : แนวหยั่งน้ า (SOUNDING LINE) ที่ท าการหยั่ง
หลังจากหยั่งน้ าตามแนวหลักในพ้ืนที่ส ารวจเสร็จเรียบรอยแลว  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการตรวจสอบการหยั่งน้ าใน
แนวหลัก ทั้งหมดหรือทั้งระบบ  ดู CROSS LINES OF SOUNDING ประกอบ 
chlorinity ปริมาณคลอรีน : ปริมาณคลอรีน โบรมีน และไอโอดีน ทั้งหมดมีหนวยเป็นกรัม (GRAM) ที่
ผสมอยูในน้ าทะเล (SEA WATER) ๑ กิโลกรัม (KILOGRAM)  โดยสมมุติวาโบรมีนและไอโอดีนถูกแทนโดย
คลอรีน ดู SALINITY 
chlorophyll คลอโรฟิลล์ : สีเขียวที่อยูในใบไม ดู PHOTOSYNTHESIS 
chlorosity ความเข็มขนของคลอรีน : คุณสมบัติของน้ าทะเล (SEA WATER) ตามปริมาณคลอรีน 
(CHLORINITY) ของน้ าทะเลมีหนวยเป็นกรัม (GRAM) ตอน้ าทะเล ๑ ลิตร (LITRE) ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศา 
choppy ปุวน : ทะเล (SEA) ที่มีคลื่น (WAVE) หัวแตกสั้น ๆ และเกิดขึ้นอยางปัจจุบันทันดวนชนกันท าให
ผิวน้ าทะเลดูเป็นระลอก ไมราบเรียบ 
choppy sea ทะเลปุวน : ลักษณะของทะเลที่เกิดจากการกระท าของคลื่นที่เคลื่อนมาจากทิศทางท่ีตางกัน 
chromatic aberration ความพราสี, ความคลาดรงค์ : ดู ABERRATION OF LIGHT 
chromatism การบอดทุกสี, การเห็นไรสี : ดู ABERRATION OF LIGHT 
chromosphere โครโมสเฟียร์ : ชั้น (LAYER) สีแดงเรื่อของก฿าซที่ลุกโชติชวงรอบดวงอาทิตยแ (SUN) 
สามารถมองเห็นไดเมื่อเกิดอุปราคาเต็มดวง (TOTAL ECLIPSE)  เป็นชั้น (LAYER) ที่คลายกับท่ีลอมรอบ
ดาวฤกษแ (STAR) 
chronograp โครโนกราฟ, เครื่องบันทึกเวลา : เครื่องมือที่ใชวัดและบันทึกเวลา (TIME) หรือชวงเวลา 
chronometer โครโนมิเตอร์, นาฬิกาโครโนเมตร : นาฬิกาที่สามารถเคลื่อนยายได และสามารถแสดง
เวลา (TIME) ดวยความเที่ยง (PRECISION) และมีความแมนย า (ACCURACY) สูง 
chronometer: sidereal นาฬิกาโครโนเมตรดาราคติ : โครโนมิเตอรแ (CHRONOMETER) หรือนาฬิกาที่
สามารถแสดงเวลาดาราคติ (SIDEREAL TIME) ณ สถานที่ที่ก าหนด หรือ ณ เมริเดียน (MERIDIAN) ที่ก าหนดได 
chronometer: standard นาฬิกาโครโนเมตรมาตรฐาน : นาฬิกาโครโนเมตร (CHRONOMETER) ที่ใช
เทียบเวลาใหกับนาฬิกาเรือนอ่ืน ๆ บนเรือ  และใชอานเวลาส าหรับทุกการรังวัด (OBSERVATION) บนเรือ
ที่ตองอางอิงกับเวลา (TIME) 
chronometer correction คาแกนาฬิกาโครโนเมตร : ตัวเลขหรือปริมาณที่ตองบวกทางพีชคณิตเขา
กับเวลา (TIME) ที่อานไดจากนาฬิกาโครโนเมตร  (CHRONOMETER) เพ่ือใหไดเวลาที่ถูกตอง 
chronometer rate อัตรานาฬิกาโครโนเมตร : ปริมาณที่นาฬิกาโครโนเมตร (CHRONOMETER) เร็วขึ้น
หรือชาลงในหนึ่งหนวยเวลา (TIME) ปกติจะมีหนวยเป็นจ านวนวินาที (SECOND) ตอ ๒๔ ชั่วโมง (HOUR) 
และมีความหมายเหมือนกับ daily rate 
chronometric method วิธีทางนาฬิกาโครโนเมตร : วิธีการดั้งเดิมในการหาลองจิจูด (LONGITUDE) 
โดยการยายนาฬิกาโครโนเมตร (CHRONOMETER) ไปมาระหวางสถานี (STATION) ที่ตองการหาความ
ตางลองจิจูด (DIFFERENCE OF LONGITUDE) 
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cinders กรวดภูเขาไฟ : ชิน้สวนที่เกิดข้ึนเมื่อหินหนืด (MAGMA) ถูกพนขึ้นไปในอากาศ จะมีขนาดใหญ
กวาเถาภูเขาไฟ (VOLCANIC ASH) กรวดภูเขาไฟเป็นสวนประกอบบางสวนของตะกอนในทะเล 
circle จานองศา : ในเครื่องมือส ารวจ มีลักษณะเป็นจานกลมมีขีดแบงมุมอยูดานบน จานนี้จะตั้งฉากกับ
แกน (AXIS) การหมุน (ROTATION) ของเครื่อง ณ จุดกึ่งกลางของจาน และจานนี้จะถูกปรับเพ่ืออาน
จ านวนการหมุน (ROTATION) 
circle: dip เครื่องวัดมุมเท : ดู  DIP CIRCLE 
circle: fundamental วงใหญหลัก : ดู  PRIMARY GREAT CIRCLE 
circle: great วงใหญ : วงที่เกิดจากพ้ืนราบตัดทรงกลมและผานจุดศูนยแกลางของทรงกลม ดู ORTHODROME
ประกอบ 
circle: horizontal จานองศาราบ : ในเครื่องมือส ารวจ หมายถึง จานองศา (CIRCLE) ที่มีขีดแบงมุมอยู
ส าหรับใชวัดมุมทางราบ 
circle: hydrographic เครือ่งวัดมุมอุทกศาสตร์ : เครื่องมือที่มีการสะทอนเป็น ๒ เทา ใชในการส ารวจ
ทางอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SURVEY) เป็นหลัก ท าใหวัดมุมไดถึง ๑๘๐ องศา ดู SEXTANT: 
SOUNDING ประกอบ 
circle: small วงเล็ก : วงที่เกิดจากพ้ืนราบตัดทรงกลมโดยไมผานจุดศูนยแกลางของทรงกลม 
circle: vertical วงดิ่ง, จานองศาดิ่ง : ๑) วงใหญ (GREAT CIRCLE) บนทรงกลมทองฟูา (CELESTIAL 
SPHERE) ที่ผานเซนิท (ZENITH) และเนเดอรแ (NADIR) วงนี้จะตั้งฉากกับขอบฟูา (HORIZON) ๒) ใน
เครื่องมือส ารวจนี้ หมายถึง จานองศา (CIRCLE) ที่มีขีดแบงที่ใชในการวัดมุมดิ่ง 
circle of declination วงเดคลิเนชัน : ดู HOUR CIRCLE 
circle of equal altitude วงสูงเทา : วงเล็ก (SMALL CIRCLE) บนพื้นโลก (EARTH) ที่ทุกจุด ณ ขณะ
ท าการรังวัด (OBSERVATION) วัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) ไดแก ดวงอาทิตยแ (SUN) ดาวฤกษแ 
(STAR) หรือดาวเคราะหแ (PLANET) ที่มีมุมสูง (ALTITUDE) เดียวกัน ดังนั้นจึงมีระยะเซนิท (ZENITH 
DISTANCE) เดียวกันดวย 
circle of latitude วงละติจูด : วงใหญ (GREAT CIRCLE) ของทรงกลมทองฟูา (CELESTIAL SPHERE) 
ที่ผานขั้วอีคลิปติค และดังนั้นจึงตั้งฉากกับระนาบของสุริยวิถี (ECLIPTIC) 
circle of position วงต าแหนง : วงเล็ก (SMALL CIRCLE) บนผิวโลก (EARTH) ที่การรังวัด (OBSERVATION) 
แสดงวาผูรังวัดอยูบนวงนี้ สวนมากใชแสดงวงสูงเทา (CIRCLE OF EQUAL ALTITUDE) มีความหมาย
เหมือนกับ position circle 
circle of right ascension วงไรต์แอสเซนชัน : ดู HOUR CIRCLE 
circle of uncertainty วงกลมความไมแนนอน : วงกลมที่มีต าบลที่ (POSITION) ที่จุดศูนยแกลาง และมี
รัศมีเทากับความคลาดเคลื่อนนาจะเป็น (PROBABLE ERROR) สูงสุดของต าบลที่ (POSITION) ที่ซึ่งเป็น
วงกลมที่ต าบลที่ของยานอยูภายใน 
circle of visibility วงทัศนะ : วงกลมที่ลอมรอบเครื่องหมายชวยการเดินหน (AID TO NAVIGATION) 
และภายในวงกลมอยูในระยะที่สามารถมองเห็นได ดู RANGE OF VISIBILITY 
circle sheet แผนพล็อตเสนโคง (ค าศัพท์แบบอเมริกัน) : แผนระวางเรือหยั่งน้ า (BOAT SHEET) หรือ
แผนระวางส ารวจ (SMOOTH SHEET) ที่มีการวาดเสนโคงตัดกัน โดยเสนโคงแตละเสนที่แสดงโลคัส 
(LOCUS) ของมุมบางมุมระหวาง ๒ จุดส ารวจ (STATION) รวมทั้งมีการพล็อตต าบลที่ (POSITION) ของ
แผนพล็อตเสนโคงที่จุดตัดของโลคัส (LOCUS) ของมุมสองมุมที่ตรวจวัด โดยแตละโลคัส (LOCUS) หาจาก
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การประมาณคาในชวง (INTERPOLATION) ระหวางเสนโคงท่ีวาดไวบนแผนพล็อตเสนโคง  แผนพล็อตเสน
โคงนี้จะมีการเตรียมและน าไปใชในการส ารวจอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SURVEY) เพ่ือพล็อตต าบลที่
แนนอน (FIX) แทนการใชโพรแทรกเตอรแ (PROTRACTOR) มีความหมายเหมือนกับ standard circle 
sheet, sextant chart  ดู FIXED ANGLE PLOT และ LATTICE ประกอบ 
circular fix ต าบลท่ีก าจัด : ดู  FIX 
circular level ฟองระดับแบบกลม : ดู LEVEL: SPIRIT 
circular radiobeaconstation กระโจมวิทยุเดินเรือ : สถานีวิทยุ (RADIO STATION) ที่ไมจ าเป็นตองมี
คนอยูประจ า การแพรสัญญาณออกของสถานีวิทยุนี้จะแพรไปรอบขอบฟูา (HORIZON) ท าใหสามารถหา
แบริง (BEARING) ของสถานีวิทยุนี้ไดโดยวิธีของวิทยุหาทิศ (RADIO DIRECTION FINDER) ของเรือ 
circum-meridian altitude สูงบริเวณเมริเดียน : ดู ALTITUDE: EX-MERIDIAN 
circumpolar รอบข้ัวฟูา : วัตถุทองฟูาจะเกิดการโคจรรอบขั้วโลกโดยไมมีการตกได ก็ตอเมื่อวัตถุทองฟูา
มีระยะขั้ว (POLAR DISTANCE) โดยประมาณเทากับหรือนอยกวาคาละติจูด (LATITUDE) ของผูตรวจ  
cirrocumulus เมฆซีร์โรคิวมูลัส : ดู CLOUD GENERA 
cirrostratus เมฆซีร์โรสเตรตัส  :  ดู CLOUD GENERA 
cirrus เมฆซีร์รัส : ดู CLOUD GENERA 
civil day วันทางการ : ดู DAY 
civil time เวลาทางการ : ดู TIME  
civil twilight แสงเงินแสงทองทางการ: ดู TWILIGHT 
civil year ปีทางการ : ดู YEAR 
clamping error ความคลาดเคลื่อนจากการขันเครื่องมือ : ดู ERROR 
clamp (or clamping) screw ปุุมล็อก : สกรูที่ใชยึดสวนเคลื่อนที่ของเครื่องมือใหอยูกับที่ขณะท าการ
รังวัด (OBSERVATION) หรืออานดวยกลองธีโอโดไลทแ (THEODOLITE) หรือเครื่องวัดมุม (SEXTANT)  
clamshell snapper เครื่องเก็บตะกอนแบบงับ : ดู  SNAPPER  
clapotis  คลื่นนิ่ง, แคลปโพทิส : ค าภาษาฝรั่งเศสที่ใชเรียกคลื่นนิ่ง (STANDING WAVE) 
Clarke's spheroid  คลารก์สเฟียรอยด์ : ดู REFERENCE SPHEROID 
clay เคลย์, ดินเหนียว : ๑) ในดานการศึกษาแร สารประกอบซิลิกาอลูมิเนียมไฮดรัสที่คุณสมบัติยืดหยุน
และโครงสรางผลึก ๒) ค าบอกขนาดอนุภาคตะกอนขนาดตั้งแต ๐.๐๐๓๙ ถึง ๐.๐๐๐๒๔ มิลลิเมตร ซึ่ง
ความหมายนี้รวมถึง แปูงหิน โคลนเนื้อปูน อะราโกไนตแ ฯลฯ 
clean คลีน, ปลอดภัย : ปราศจากสิ่งกีดขวาง (OBSTRUCTION) ความไมราบเรียบ ความไมสมบูรณแ 
อยางเชน พ้ืนที่ทอดสมอ (ANCHORAGE) ที่ปลอดภัย   
clear เคลียร์, โลง, พน : รักษาระยะหางหรืออยูใหหางจากวัตถุเพ่ือใหมีพ้ืนที่วางในทะเล 
clearance  ปลอดภัย, ระยะหาง, ทองฟูาโปรง  : ๑) ในดานการเดินหน (NAVIGATION) หมายถึง ระยะ
ที่ปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นอันตราย ๒) ในดานอุตุนิยมวิทยา (METEOROLOGY) หมายถึง (ก) การลดลงของ
ปริมาณเมฆ (CLOUD AMOUNT) ทั้งหมดท่ีมีขนาดใหญ (ข) เวลา (TIME) ของการลดลงของปริมาณเมฆ
ทั้งหมด (ค) ชองวางในชั้นเมฆที่ปกคลุมทั่วทองฟูา มีความหมายเหมือนกับ clearing 
clearance: bridge ระยะปลอดภัยสะพาน : ระยะทางราบหรือทางดิ่งนอยสุดส าหรับการผาน 
clearance: overhead pipeline ระยะปลอดภัยทอทาง : ระยะทางราบหรือทางดิ่งนอยสุดส าหรับการผาน 
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clearance: safe overhead ระยะปลอดภัยเหนือศีรษะ : ความสูง (HEIGHT) เหนือมูลฐานควบคุมทาง
ดิ่ง (VERTICAL CONTROL DATUM) ที่จุดที่สูงที่สุดของเรือสามารถผานใตสาย (CABLE) ไฟฟูาที่อยูเหนือ
ศีรษะไปได โดยปราศจากความเสี่ยงที่ไฟฟูาจะรั่วจากสายไฟลงสูเรือ หรือปราศจากการที่สายไฟฟูาจะ
สัมผัสสะพานเดินเรือ (BRIDGE) 
cleared depth ความลึกปลอดภัย : ความลึกเหนือวัตถุใตน้ าที่หาไดจากการส ารวจดวยลวดลากผาน
วัตถุนั้น   
clearing ปลอดภัย, ระยะหาง : ดู CLEARANCE 
clearing line แนวปลอดภัย : ๑) เสนตรงบนแผนที่เดินหน (CHART) ที่เป็นเขต (BOUNDARY) ระหวาง
พ้ืนที่ปลอดภัยกับพ้ืนที่อันตราย หรือเป็นแนวผานที่ปลอดจากสิ่งที่เป็นอันตรายตอการเดินเรือ ๒) เสี้ยวไฟ
ของกระโจมไฟ 
clearing marks เครื่องหมายปลอดภัย : เครื่องหมาย (MARK) ตามธรรมชาติหรืออยางอ่ืน ที่ชวยใหเรือ
ปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นอันตรายตอการเดินเรือ 
clear sweeping การกวาดโลง : รูปแบบหนึ่งของการกวาดโดยใชแทงกวาด (BAR SWEEPING) โดยใน
การกวาดจะตั้งความลึกตามที่ไดพิจารณาไว แลวลากกวาดไปทั่วพื้นที่  จนแนใจวาจะไมมีสิ่งกีดขวางการ
เดินเรือใตน้ าเล็ดลอดการกวาดไปได 
cliff หนาผา : แผนดิน (LAND) ที่ยกตัวสูงขึ้นมากอยางฉับพลันเหนือพ้ืนน้ าหรือลอมรอบดวยแผนดิน 
(LAND) 
climate ภูมิอากาศ : ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศในระยะเวลานาน เป็นลักษณะลมฟูา
อากาศ (WEATHER) เฉลี่ยของภูมิภาคแหงใดแหงหนึ่งในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยชวงเวลานี้อาจเป็นเดือน 
เป็นปี หรือเป็นศตวรรษก็ได 
climatology ภูมิอากาศวิทยา : การศึกษาดานภูมิอากาศ (CLIMATE) (สาเหตุ การเปลี่ยนแปลง การ
แพรกระจาย ชนิด ฯลฯ) 
clinometer เครื่องวัดความเอียง, มาตรความเอียง, ไคลโนมิเตอร์ : เครื่องมือแสดงองศาความเอียง 
(SLOPE) หรือมุมของการโคลง (ROLL) หรือการกระดก (PITCH) ของเรือ โดยคิดจากพ้ืนระนาบที่ติดตั้ง
เครื่องมือนั้น 
clock นาฬิกา : เครื่องมือส าหรับวัดเวลา (TIME) และบันทึกชั่วโมง (HOUR) 
clock: atomic นาฬิกาอะตอม : ๑) นาฬิกาที่มีความเที่ยง โดยการท างานขึ้นอยูกับเครื่องก าเนิดสัญญาณ 
(OSCILLATOR) ไฟฟูา ที่ควบคุมการท างานโดยความถี่ (FREQUENCY) ของการสั่นตามธรรมชาติของ
ระบบอะตอม (เชน ล าคลื่น) ๒) ผลรวมของนิวไคลดแกัมมันตรังสีที่แตกตัวและปลดปลอยพลังงานไฟฟูา ซึ่ง
สามารถใชไดในชวงระยะเวลาหนึ่ง 
cesium clock นาฬิกาอะตอมซีเซียม : นาฬิกาอะตอมที่ใชคุณสมบัติของธาตุซีเซียมในการท างาน 
crystal clock นาฬิกาผลึกแรใส : เป็นนาฬิกาท่ีมีความเที่ยง ที่ประกอบดวยอุปกรณแผลิตความถี่ 
(FREQUENCY) ที่คงที่ ที่ควบคุมดวยเครื่องสะทอนเสียงที่ท าดวยผลึกควอทซแดวยวิธีที่เหมาะสมส าหรับผลิต
การหมุน (ROTATION) ที่ตอเนื่อง เพ่ือควบคุมอุปกรณแแสดงเวลาและกลไกที่เก่ียวของ มีความหมาย
เหมือนกับ quartz clock 
clock: quartz นาฬิกาควอตซ์ : ดูCLOCK : CRYSTAL 
closed traverse วงรอบปิด : ดู TRAVERSE 
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close pack ice แพน้ าแข็ง : แพน้ าแข็ง (PACK ICE) ที่ประกอบดวยแพน้ าแข็ง (FLOE) ที่สวนใหญติดกัน 
ท าใหการเดินเรือ (NAVIGATION) เป็นไปดวยความยากล าบาก  แมแตเรือท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะก็ตาม 
ความเขมขนของน้ าแข็ง (ICE CONCENTRATION) จะอยูระหวาง ๗/๑๐ ถึง ๙/๑๐ 
closing error ความคลาดเคลื่อนบรรจบ : ดู  ERROR OF CLOSURE 
closing the horizon เสนปิดขอบฟูา : ดู HORIZON 
closure: error of  ความคลาดเคลื่อนบรรจบ : ดู ERROR OF CLOSURE 
closure of triangle การบรรจบสามเหลี่ยม : ดู ERROR OF CLOSURE OF TRIANGLE 
cloud เมฆ, กลุมฝุุน, กลุมควัน : การรวมกันที่มองเห็นไดของอนุภาคเล็ก ๆ ของน้ าหรือน้ าแข็ง (ICE) 
หรือทั้งสองอยางรวมกัน ที่ลอยอยูในบรรยากาศ (ATMOSPHERE) การรวมกันนี้อาจรวมอนุภาคท่ีใหญกวา
ของน้ าหรือน้ าแข็ง (ICE) อนุภาคท่ีไมไดเกิดจากน้ าหรืออนุภาคท่ีเป็นของแข็ง เชน ที่เกิดจากก฿าซทาง
อุตสาหกรรมควัน หรือฝุุนละออง (DUST) ดวย 
cloud amount ปริมาณเมฆ : สวนของทองฟูาที่ปกคลุมดวยเมฆ (CLOUD) ที่มีคุณลักษณะการเกิด 
ชนิด ความหลากหลาย เฉพาะอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน มีความหมายเหมือนกับ partial 
cloud amount  ดู CLOUD GENERA 
cloud classification การจ าแนกเมฆ : ระบบของการแยกแยะและจับกลุมเมฆ (CLOUD) ตาม
ขอก าหนดหนึ่งหรือหลายขอดังตอไปนี้ (ก) รูปรางที่ปรากฏ (ข) กระบวนการกอตัว (ค) ความสูง (HEIGHT) 
ปกต ิ(ง) สวนประกอบอนุภาค 
cloud genera ประเภทเมฆ : รูปแบบคุณลักษณะเฉพาะหลักของเมฆ (CLOUD) ที่ถูกใชเป็นพื้นฐานการ
จ าแนกเมฆ (CLOUD CLASSIFICATION) ของ International Cloud Atlas ค.ศ. ๑๙๕๖ ตามหลักการนี้
ไดจ าแนกเมฆออกเป็น ๑๐ อยางคือ cirrus, cirrocumulus, cirrostratus, altocumulus, altostratus, 
nimbostratus, stratocumulus, stratus, cumulus และ cumulonimbus 
clutter คลัตเตอร์ : สัญญาณสะทอนกลับ (ECHO) ที่ไมตองการ และสรางความสับสนบนจอเรดารแ 
coast ชายฝั่ง : ขอบของพ้ืนดิน (LAND) ที่ติดกับทะเล (SEA) ชายฝั่งทะเล (SEASHORE)  บางครั้งถูก
ก าหนดใหเป็นแนวที่แผนดิน (LAND) บรรจบกับทะเล (SEA) และพิจารณาใหเป็นขอบเขต (BOUNDARY) 
ของแผนดิน (LAND) 
coast เดินเรือใกลฝั่ง, เดินเรอืชายฝั่ง : เดินเรือไปตาม หรือใกลชายฝั่ง 
coastal chart แผนที่ชายฝั่ง : ดู COAST CHART 
coastal current กระแสน้ าชายฝั่ง : ดู CURRENT 
coastal refraction การหักเหชายฝ่ัง : ดู REFRACTION 
coastal survey การส ารวจใกลฝั่ง : ดู SURVEY 
coast chart แผนที่ชายฝั่ง : ดู CHART 
Coast Guard station สถานียามฝั่ง : สถานีที่มีการเฝูาตรวจทางสายตา วิทยุ (RADIO) หรือ เรดารแ 
(RADAR) เพ่ือตรวจการณแทางทะเล (MARINE) อยางตอเนื่อง หรือตามหวงเวลาหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะ 
coastline แนวชายฝั่ง : ดู SHORELINE 
coastlining การหาแนวชายฝั่ง : กระบวนการใหไดมาซึ่งขอมูล (DATA) แนวชายฝั่ง (COASTLINE) บน
แผนที่เดินหน (CHART) ได 
coast pilot หนังสือน ารอง (ในค าศัพท์แบบอเมริกัน) : หนังสือที่นักเดินเรือใช โดยบรรจุรายละเอียด
เกี่ยวกับนานน้ าชายฝั่ง สิ่งอ านวยความสะดวกในทาเรือ และอ่ืน ๆ ของพื้นที่  หนังสือนี้จัดท าโดยหนวยงาน
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ของสหรัฐอเมริกาชื่อ National Ocean Service ส าหรับพื้นที่ท่ีเป็นนานน้ าและดินแดนของสหรัฐอเมริกา 
ดู SAILING DIRECTION ประกอบ 
coastwise navigation การเดินเรือใกลฝั่ง, การเดินเรือชายฝั่ง : ดู NAVIGATION 
coaxial cable สายรวมแกน, สายโคแอกซ์ : ดู CABLE 
cobble กรวดใหญ : หิน (STONE) ที่กลมตามธรรมชาติซึ่งใหญกวากอนกรวดกลาง (PEBBLE) 
cocked hat สามเหลี่ยมอัตราผิด : สามเหลี่ยมบนแผนที่เดินหน (CHART) ที่สรางโดยเสนต าบลที่ 
(POSITION LINE) ๓ เสน ที่ไมไดตัดกันที่จุดเดียวกัน มีความหมายเหมือนกับ triangle of error ค านี้นัก
เดินเรืออเมริกันไมคอยนิยมใช 
cocurrent line เสนกระแสน้ ารวม : เสนที่ผานพ้ืนที่ที่มีชั่วโมงกระแสน้ าขึ้น-ลง เดียวกัน 
code รหัส : วิธีน าเสนอสารสนเทศโดยการท าเป็นแผนที่ตัวอักษรที่สามารถอานไดโดยเครื่อง เชน
สารสนเทศที่เป็นตัวหนังสือสามารถน าเสนอในหนวยความจ าของคอมพิวเตอรแได โดยท าเป็นตัวอักษร 
ASCII หรือ EBCDIC 
codeclinations ระยะเดคลิเนชั่น : ๙๐ องศาลบดวยคาเดคลิเนชัน (DECLINATION) ดู POLAR 
DISTANCE 
coding delay ความหนวงการเขารหัส : ความหนวงใด ๆ ของการสงลูกคลื่นสัญญาณ ในระบบลอแรน 
(LORAN) คานี้จะถูกน ามาแทรกใสระหวางเครื่องสงกับเครื่องรับสัญญาณเพ่ือปูองกันการอานคาไดคาศูนยแ 
หรือคานอยเกินไป และยังงายในการแยกแยะระหวางสัญญาณจากเครื่องสงและสัญญาณจากเครื่องรับ 
coefficient of refraction คาสัมประสิทธิ์หักเห : ดู REFRACTION: COEFFICIENT OF 
coelenterate ซีเลนเทอเรต : หนึ่งในไฟลัม (เป็นล าดับชั้นทางอนุกรมวิธาน) ของสิ่งมีชีวิตแบบ ๒ 
ขั้นตอน ขั้นตอนแรก เรียกวา ขั้นติดถาวร ซึ่งโดยทั่วไปมีรูปรางคลายทรงกระบอกและเรียกวา ติ่งเนื้อเมือก 
ขั้นตอนที่สอง เรียกวา ขั้นเคลื่อนที่ไปมาอิสระ มีรูปรางคลายจานหรือระฆัง และเรียกวา เมดูซา หรือ
แมงกะพรุน (JELLYFISH) 
coherent electromagnetic wave คลื่นแมเหล็กไฟฟูาทีเ่ขากันได : ดู WAVE: ELECTROMAGNETIC 
col คอล, บริเวณความกดเป็นกลาง, ชองเขา, กิ่วเขา : ๑) แอง (DEPRESSION) ที่ชัดเจนในแนวยอด
ของเทือกเขา (MOUNTAIN CHAIN) ปรกติถูกใชเป็นทางผาน (PASS) จากดานที่ลาด (SLOPE) ดานหนึ่งไป
ยังดานอื่น ๆ ๒) ในดานอุตุนิยมวิทยา (METEOROLOGY) หมายถึง พ้ืนที่ที่มีความกดอากาศเกือบ
เหมือนกัน ซึ่งเกิดขึ้นระหวางพายุดีเปรสชั่น (DEPRESSION) สองครั้ง กับแอนติไซโคลน (ANTICYCLONE) 
สองครั้งสลับกัน 
colatitudes คูฉากละติจูด, มุมประกอบละติจูด : องคแประกอบของละติจูด (LATITUDE) หรือ ๙๐ องศา 
ลบดวยละติจูด (LATITUDE) 
cold front แนวปะทะอากาศเย็น : แนวปะทะอากาศ (FRONT) เปิดใด ๆ ซึ่งมีการเคลื่อนที่ในลักษณะที่
อากาศท่ีเย็นกวาเขาไปแทนที่อากาศท่ีรอนกวา 
cold wave คลื่นอากาศเย็น : การที่อากาศเย็นลงอยางชัดเจน หรือการรุกเขามาของอากาศเย็นมากโดย
ปกคลุมพ้ืนที่ขนาดใหญ 
collector tracing บันทึกติดตามความกาวหนา : บันทึกการท างานที่ซับซอนที่จัดท าข้ึนในขณะที่การ
ส ารวจทางอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SURVEY) ก าลังด าเนินไป 
collimate ท าใหขนาน, เล็ง : ๑) ในดานฟิสิกสแและดาราศาสตรแ (ASTRONOMY) หมายถึง ท าใหขนาน
กับแนวหรือทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เชน แนวขนานของรังสี (RAY) เพ่ือปรับเสนแนวสายตา (LINE OF 
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SIGHT) ของกลองเพ่ือใหอยูในต าแหนงที่เหมาะสมสัมพันธแกับสวนอื่นของกลอง ๒) ในดานโฟโตแกรมเมตรี 
(PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง การปรับเครื่องหมายเล็ง (FIDUCIAL MARK) ของกลอง (CAMERA) 
เพ่ือใหเครื่องหมายเล็งก าหนดจุดหลัก (PRINCIPAL POINT) 
collimation: line แนวเล็ง : แนวที่ผานจากศูนยแกลางเชิงแสง (OPTICAL CENTRE) ของเลนสแวัตถุ 
(OBJECTIVE LENS) ของกลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) ไปยังจุดศูนยแกลางของสายใย (RETICLE) มี
ความหมายเหมือนกับ LINE OF SIGHT, sight line, pointing line หรือ aiming line of the instrument 
collimation adjustment การปรับแนวเล็ง  : กระบวนการท าใหแนวเล็ง (LINE OF COLLIMATION) 
ของกลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) ใหเขาไปใกลเคียงกับแกนเล็ง (COLLIMATION AXIS) ใหมากที่สุด 
collimation axis แกนเลง็ : แนวที่ผานจากศูนยแกลางเชิงแสง (OPTICAL CENTRE) ของเลนสแวัตถุ 
(OBJECTIVE LEN) ที่ตั้งฉากกับแกน (AXIS) ของการหมุน (ROTATION) ของกลองโทรทรรศนแ 
(TELESCOPE) มีความหมายเหมือนกับ axis of collimation 
collimation error ความคลาดเคลื่อนแนวเล็ง : ดู  ERROR OF COLLIMATION 
collimator คอลลิเมเตอร์, เครื่องเล็ง : เครื่องมือเกี่ยวกับการมองที่ใชสรางเปูา (TARGET) เทียมท่ีระยะ
อนันตแ (ล าคลื่น (BEAM) ของรังสี (RAY) ที่ขนานกัน) ใชในการตรวจสอบ และปรับแตงเครื่องมือ เกี่ยวกับ
การมอง ปกติจะประกอบดวยเลนสแ (LENS) รวมแสงและเปูา (TARGET) (ระบบหรือการจัดเสนใยกากบาท 
(CROSS HAIR)) ที่ถูกจัดวาง ณ ต าแหนงจุดโฟกัส (FOCUS) หรือจุดรวมแสงหลักของเลนสแ (LENS) 
collimator: auto คอลลิเมเตอร์อัตโนมัติ, เครื่องเล็งอัตโนมัติ : คอลลิเมเตอรแ (COLLIMATOR) ที่มีการ
สองสวางเสนใยกากบาท (CROSS HAIR) ในลักษณะที่เมื่อวางพ้ืนสะทอนแสงตั้งฉากกับล าแสง (LIGHT 
BEAM) ที่สองสวางแลว จะท าใหไดภาพ (IMAGE) สะทอนของเสนใยกากบาท (CROSS HAIR) ปรากฏตรง
กับตัวเสนใยเอง เครื่องมือนี้ใชในการปรับแกเครื่องมือเกี่ยวกับการมองและเครื่องมือดานจักรกล 
collimator: vertical คอลลิเมเตอร์แนวดิ่ง, เครื่องเล็งแนวดิ่ง : กลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) ที่
ติดตั้งในลักษณะที่แกนเล็ง (COLLIMATION AXIS) สามารถปรับใหตรงกับแนวดิ่ง (VERTICAL) (หรือ
ทิศทางของเสนดิ่ง (PLUMB-LINE)) คอลลิเมเตอรแแนวดิ่งท าหนาที่เหมือนเสนดิ่ง (PLUMB-LINE) ของการ
มอง และสามารถใชก าหนดเครื่องหมาย (MARK) บนพื้นดิน (GROUND) ใตเครื่องมือไดโดยตรง หรือใชใน
การตั้งศูนยแเครื่องมือ ใหตรงกับเครื่องหมาย (MARK) บนพื้นดิน (GROUND) 
colour of sea water สีของน้ าทะเล : ดู  SEA WATER 
colour proof การปรู฿ฟสี : การตรวจยืนยันสีครั้งสุดทายกอนการพิมพแจริง โดยใชเนกาทีฟ ทั้งหมดที่
เกี่ยวของ เพ่ือสรางส าเนาของผลผลิตสุดทายใหมีสีทุกสีครบตามท่ีตองการ ดู PROOF ประกอบ 
colour plate เพลทสี : ค าท่ัวไปที่ใชเรียกแผนเพลทที่ใชในการพิมพแ ที่ท าใหไดสิ่งพิมพแออกมาเป็นสีตาง ๆ 
ตามท่ีก าหนด 
colour separation การแยกสี : ๑) ในดานการผลิตแผนที่ หมายถึง กระบวนการเตรียมเพ่ือแยกการวาด 
การสลัก หรือเนกาตีฟของแตละสีที่ตองการออกจากกัน ๒) ในดานการถายภาพ หรือกระบวนการสแกน
ทางอิเล็กทรอนิกสแ หมายถึง การใชตัวกรองสี เพ่ือแยกส าเนา ภาพหลายสีหนึ่งภาพ ออกเป็นสามภาพ ๆ 
ละหนึ่งแมสี 
colure: equinoctial  คอลัวร์วิษุวัต : วงชั่วโมง (HOUR CIRCLE) ที่ผานจุดวิษุวัต (EQUINOX) 
colure: solsticial คอลัวร์อายัน : วงชั่วโมง (HOUR CIRCLE) ที่ผานจุดอายัน (SOLSTICE) 
coma ความพราแสง, ความคลาดแบบคู : ความคลาดที่สงผลกับความคมชัดของภาพ (IMAGE) ที่อยูนอกแกน 
(AXIS)เนื่องจากรังสี (RAY) จากจุดที่เป็นวัตถุท่ีอยูนอกแกน (AXIS) ผานบริเวณวงกลมที่ก าหนดของเลนสแ(LENS) 
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มารวมกันที่จุดโฟกัส (FOCUS) เป็นรูปวงกลมแทนที่จะเป็นจุดและวงกลมที่เกิดจากรังสี (RAY) ทีผ่านแตละ
บริเวณของเลนสแเหลานี้ มีขนาดตางกันและอยูในต าแหนงที่มีระยะหางจากแกน (AXIS) ตางกันดังนั้นภาพ 
(IMAGE) ของวัตถุที่เป็นจุดจึงมีลักษณะคลายดาวหาง (COMET) ที่มีหมอกหอหุมรอบนิวเคลียส 
comb: micrometer ขีดไมโครมิเตอร์ : ดู MICROMETER 
comber คลื่นยอดชัน : คลื่น (WAVE) น้ าลึกที่ยอดคลื่นถูกผลักไปขางหนาโดยลม (WIND) ที่แรง และมี
ขนาดใหญกวา คลื่นแตกฟอง (WHITECAP) มาก มีความหมายเหมือนกับ beach comber, long -period 
SPILLING BREAKER ดู ROLLER ประกอบ 
comet ดาวหาง : วัตถุทองฟูา (HEAVENLY BODY) ที่มีหัวคลายดาวหอหุมดวยหมอกสวาง (ดู COMA)
และปรกติจะมีหางที่สวางและยาวเมื่ออยูใกลดวงอาทิตยแ (SUN) 
common (or vulgar) establishment ชวงเวลาเฉลี่ยหนาน้ าเกิด : ดู ESTABLISHMENT 
compact pack ice แพน้ าแข็งอัด : แพน้ าแข็งที่ภายในมีคาบีบอัดของน้ าแข็งเทากับ ๑๐/๑๐ (๘/๘) 
และมองไมเห็นน้ า 
compacted ice edge ขอบน้ าแข็ง : ขอบน้ าแข็งปิดตันและเป็นแนวตัดที่ชัดเจนเนื่องจากถูกอัดดวยลม
หรือกระแสน้ า ปรกติจะอยูดานที่รับลมของพ้ืนที่ของแพน้ าแข็ง  
compacting น้ าแข็งอัด : ชิ้นน้ าแข็งในทะเลจะถูกเรียกวา น้ าแข็งอัดเมื่อมีการเคลื่อนเขามารวมกัน ท าให
ความบีบอัดของน้ าแข็งเพ่ิมข้ึน และ/หรือสรางความเคน ที่มีผลท าใหน้ าแข็งผิดรูปรางไป 
comparator คอมพาราเตอร์ : เครื่องมือส าหรับวัดมิติที่เป็นมาตรฐาน (STANDARD) เครื่องมือที่ใช
หลักการท างานของเลนสแในการวัดหาคาพิกัดฉาก (RECTANGULAR) หรือคาพิกัดขั้วโลก (POLAR 
COORDINATE) ของจุดบนพ้ืนราบใด ๆ อยางเชน เพลท (PLATE) ภาพถาย 
comparing watch นาฬิกาเทียบเวลา : ดู WATCH  
compass วงเวียน, เข็มทิศ, เข็มเรือ : ๑) เครื่องมือที่ประกอบดวยขา ๒ ขา ยึดรวมกันดวยแกนหมุน 
(PIVOT) ใชส าหรับเขียนรูปวงกลมหรือถายทอดการรังวัด หรืออาจเรียกวา pair of compasses           
๒) เครื่องมือที่ใชแสดงทิศทาง (DIRECTION) อางอิง (REFERENCE) ในแนวราบที่สัมพันธแกับโลก (EARTH) 
compass: astro เข็มทิศดาราศาสตร์ : เครื่องมือที่เมื่อมีการจัดวางใหสัมพันธแกับแนวระนาบและทรง
กลมทองฟูา (CELESTIAL SPHERE) จะแสดงทิศทางอางอิง (REFERENCE) ทิศทาง (DIRECTION ) ใน
แนวราบสัมพันธแกับโลก  เข็มทิศ (COMPASS) ชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพ่ือใชรังวัด (OBSERVATION) วัตถุ
ทองฟูา (CELESTIAL BODY)  เพ่ือใชก าหนดทิศทาง (ORIENTATION ) ของเครื่องบินที่สัมพันธแกับแอซิมัท 
(AZIMUTH) ของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) 
compass : boat เข็มทิศเรือเล็ก : เข็มทิศ (COMPASS) ขนาดเล็กที่เคลื่อนยายไดที่ถูกติดตั้งไวในกลอง
เพ่ือความสะดวกในการใชงานในเรือขนาดเล็ก 
compass: box เข็มทิศราง : ดู DECLINATOIRE 
compass: deadbeat เข็มทิศชี้นิ่ง : เข็มทิศ (COMPASS) ที่เกิดขึ้นไมสม่ าเสมอ เมื่อเข็มทิศเบี่ยงเบนไป
แลว เข็มทิศจะชี้กลับไปยังทิศทางท่ีถูกตองไดเอง 
compass: dipping เครื่องวัดมุมเท : ดู DIP CIRCLE 
compass: dry (or dry card) เข็มทิศแหง : เข็มทิศ (COMPASS) ที่ไมมีหมอส าหรับบรรจุของเหลว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเข็มทิศ (COMPASS) ที่มีแผนวงเข็มทิศ (COMPASS CARD) ที่เบามาก เข็มทิศแมเหล็ก 
(MAGNETIC COMPASS)  แบบนี้ไมคอยมีการน ามาใชในปัจจุบัน ดู COMPASS: LIQUID 
compass: dumb เข็มใบ : ดู PELORUS 
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compass: gyroscopic เข็มทิศไจโร : เข็มทิศ (COMPASS) ที่มีไจโรสโคป (GYROSCOPE) หนึ่งอันหรือ
มากกวาเป็นสวนบอกทิศ  และจะแสดงทิศเหนือจริง (TRUE NORTH)  มีความหมายเหมือนกับ gyro 
compass 
compass: hanging เข็มทิศแขวน : เข็มทิศ (COMPASS) ที่มีเรือนเข็มทิศ (BINNACLE) หรือที่บรรจุเข็ม
ทิศอยูเหนือ ศีรษะ และแผนบอกทิศคว่ าหนาลง มีความหมายเหมือนกับ overhead compass หรือ 
inverted compass 
compass: inverted เข็มทิศแบบกลับ : ดู HANGING COMPASS 
compass: liquid เข็มทิศเปียก, เข็มทิศแบบใชของเหลว : เข็มทิศแมเหล็ก (MAGNETIC COMPASS) 
ที่มีของเหลวบรรจุเต็มอยูในหมอ เพ่ือหนวงการแกวงของแผนเข็มทิศ มีความหมายเหมือนกับ spirit 
compass หรือ wet compass 
compass: magnetic เข็มทิศแมเหล็ก, เข็มทิศเรือนเอก : เข็มทิศ (COMPASS) ที่ชี้ทิศโดยใชแรงดึงดดูที่
กระท าตออ านาจแมเหล็ก (MAGNETISM) โลก (EARTH) กระท ากับแทงแมเหล็ก (MAGNET) ที่หมุนตัวได
อิสระในแนวระนาบ 
compass: master เข็มทิศหลัก : เข็มทิศ (COMPASS) ที่ควบคุมหนึ่งหรือหลายเข็มทิศยอย (REPEATER) 
compass: master gyro เข็มทิศไจโรหลัก : เข็มทิศไจโร ( GYROSCOPIC COMPASS) ที่ใชควบคุมหนึ่ง
หรือหลายจอแสดงผลเข็มทิศไจโรระยะไกล เรียก GYRO REPEATER 
compass overhead เข็มทิศเหนือศีรษะ : ดู HANGING COMPASS 
compass: pocket เข็มทิศกระเปา : เข็มทิศ (COMPASS) แมเหล็กขนาดเล็กที่เคลื่อนยายโดยการพกพา
ใสกระเปาได (ปกติใชในการหาแนวชายฝั่ง (COASTLINING) หรือการส ารวจเบื้องตน (RECONNAISSANCE 
SURVEY)) 
compass: sky เข็มทิศฟูา : เข็มทิศดาราศาสตรแ (ASTRO COMPASS) ประเภทหนึ่งที่ใชโพลาไรเซชัน 
(POLARIZATION) ของแสงอาทิตยแในทองฟูา โดยออกแบบมาเพ่ือใชในยานอารแคติคในชวงแสงเงินแสงทอง 
(TWILIGHT) มีชวงเวลานาน  เข็มทิศจะใชงานไดเมื่อสภาพอากาศจุดเซนิท (ZENITH) ปลอดโปรง ถึงแมวา
จะเห็นหรือไมเห็นดวงอาทิตยแ (SUN) ก็ตาม แตหากดวงอาทิตยแ (SUN) อยูในแนวสูงกวา ๖.๕ องศา และต่ า
กวา ๑๐ องศา ของเสนขอบฟูา (HORIZON) จะท าใหการอานคาไมแนนอน 
compass: spirit เข็มทิศที่ใชของเหลว : ดู LIQUID COMPASS 
compass: standard เข็มทิศมาตรฐาน : เข็มทิศ (COMPASS) ที่ไดรับการออกแบบและก าหนดเป็น
มาตรฐาน (STANDARD) ส าหรับใชกับเรือ จะถูกติดตั้งในต าแหนงที่เหมาะสมและไดรับการปรับแกอยาง
ถูกตอง 
compass: steering เข็มทิศถือทาย : เข็มทิศ (COMPASS) ที่ไดรับการติดตั้งไวใกลพังงาถือทายเรือ ที่ใช
ควบคุมเข็ม (COURSE) หรือทิศทางที่เรือจะเดินทางไป ดู STEERING REPEATER ประกอบ 
compass: sun เข็มทิศดวงอาทิตย์ : เข็มทิศดาราศาสตรแ (ASTRO COMPASS) แบบหนึ่ง ที่ใชเงาของ
นาฬิกาแดด (GNOMON) 
compass: surveyor's เข็มทิศนักส ารวจ : เครื่องมือส าหรับหาแบริง (BEARING) แมเหล็ก (MAGNETIC) 
ของเสนแนวสายตา (LINE OF SIGHT) โดยใชอุปกรณแเล็ง จานองศาแนวระนาบ (HORIZONTAL CIRCLE)  
และแทงเข็มทิศ (NEEDLE) ที่ติดกับจุดหมุน 
compass: trough เข็มทิศแอง, เข็มทิศราง : ดู  DECLINATOIRE 



ที่ระลึกวันคลายวันสถาปนา กรมอุทกศาสตรแ ครบรอบ ๙๖ ปี 
 

หนา ๕๒ พจนานุกรมศัพทแอุทกศาสตรแ 
 

compass: tubular เข็มทิศหลอด : เข็มทิศ (COMPASS) ที่ใชติดกับกลองระดับ (LEVEL) และกลองธีโอ
โดไลทแ (THEODOLITE) บางชนิด   
compass: wet เข็มทิศเปียก : ดู LIQUID COMPASS 
compass adjustment การปรับแกเข็มทิศ : ดู  COMPENSATION OF MAGNETIC COMPASS 
compass adjustment buoy ทุนปรับแกเข็มทิศ : ทุน (BUOY) ที่ติดตั้งในต าแหนงที่เหมาะสมที่จะ
ชวยใหเรือปรับแกเข็มทิศ (COMPASS) ไดสะดวก มีความหมายเหมือนกับ swinging buoy ดู SWINGING 
SHIP ประกอบ 
compass bearing แบริงเข็มทิศ : ดู BEARING 
compass bowl หมอเข็มทิศ : สวนหนึ่งของเข็มทิศ (COMPASS) ที่มีแผนวงเข็มทิศ (COMPASS CARD) 
ติดตั้งอยูภายในหมอเข็มทิศแมเหล็กปกติจะบรรจุดวยของเหลว  หมอเข็มทิศจะหันไปพรอมกับยานพาหนะ
ในขณะที่แผนวงเข็มทิศ (COMPASS CARD) ยังคงวางตัวอยูในแนวเหนือ-ใตเสมอ 
compass calibration การปรับเทียบเข็มทิศ : ดู SWINGING SHIP 
compass card แผนวงเข็มทิศ : สวนของเข็มทิศ (COMPASS) ที่มีการเขียนแบงมุมบอกทิศไว  มี
ความหมายเหมือนกับ card  
compass compensation การสอดแกเข็มทิศ : ดู COMPENSATION OF MAGNETIC  COMPASS 
compass corrector ตัวแกเข็มทิศ : ดู MAGNETIC COMPENSATOR 
compass course เข็มแมเหล็ก : ดู COURSE 
compasses: pair of คูเข็มทิศ : ดู COMPASS 
compass meridian เมริเดียนเข็มทิศ : ดู MERIDIAN 
compass needle(s) เข็มของเข็มทิศ : เข็มเหล็กท่ีถูกท าใหเป็นแมเหล็กที่มีความสามารถในการคงความ
เป็นแมเหล็ก (RETENTIVITY)  ไดเป็นเวลานาน และจะรักษาแนวเหนือ-ใต ของแผนเข็มทิศ (COMPASS 
CARD) ใหอยูในแนวเมริเดียน (MERIDIAN) แมเหล็ก (MAGNETIC ) เสมอ 
compass north ทิศเหนือเข็มทิศ : ดู COMPASS NORTH 
compass points ปอยน์ : หนวยของทิศอยางหนึ่งที่มีการก าหนดแบงไวบนแผนเข็มทิศ (COMPASS) 
แมเหล็กโดยบนแผนเข็มทิศแมเหล็กจะแบงออกเป็น ๓๒ ชอง แตละชองมีขนาด ๑๑ ๑/๔ องศา และ ๑ ชอง 
เรียกวา ๑ ปอยนแ 
compass repeater เข็มทิศยอย : เครื่องมือที่ถายทอดสิ่งที่เข็มทิศแมเหล็กหลัก (ปรกติอยูบนสะพาน
เดินเรือ) แสดงใหไปปรากฏในจุดอื่น ๆ ที่ไกลจากสะพานเดินเรือ เชน ที่บริเวณดานขางทั้ง ๒ ดานของ
สะพานเดินเรือ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานบนเรือคนอ่ืน ๆ ไดใชงานเข็มทิศหลัก (MASTER COMPASS) ดวยโดย
ไมตองเขาไปในสะพานเดินเรือ 
compass rose วงเข็มทิศ : วงกลมมีขีดแบงมุมเป็นองศา (DEGREE) ตามเข็มนาฬิกาจาก ๐ องศา (ทิศ
เหนือ) ถึง ๓๖๐ องศา ที่ถูกพิมพแลงบนแผนที่เดินหน (CHART) ในบริเวณท่ีเหมาะสม เพ่ือความสะดวกใน
การใชวัดมุมหรือทิศทาง แทนไมโปรแทร็กเตอรแ (PROTRACTOR) วงเข็มทิศนี้สามารถออกแบบใหเลข ๐ 
องศา อยูตรงแนวทิศเหนือจริง (TRUE NORTH) หรือทิศเหนือแมเหล็ก (MAGNETIC NORTH)  
compensate ชดเชย, ปรับ, ปรับแตง : การชดเชยหรือแกความคลาดเคลื่อน (ERROR) ในเครื่องมือ 
compensating coils ขดลวดชดเชย, ขดลวดปรับแตง : ขดลวดที่ติดตั้งใกลเข็มทิศแมเหล็ก 
(MAGNETIC COMPASS) เพ่ือขจัดอิทธิพลของระบบดีเกาซิงของเรือทีมีตอเรือนเข็มทิศ (COMPASS) ให
หมดไป 
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compensation depth ความลึกชดเชย : ดู  DEPTH 
compensation of magnetic compass การปรับแตงคาเข็มทิศแมเหล็ก : กระบวนการขจัดหรือลด
อิทธิพลของอ านาจแมเหล็กตัวเรือท่ีมีตอเข็มทิศแมเหล็ก (MAGNETIC COMPASS) ใหหมดไปหรือเหลือ
นอยที่สุด กระบวนการนี้ ใชหลักการที่วาอ านาจแมเหล็กของเหล็กในตัวเรือของเรือสามารถท าใหสมดุลได
ดวยการใชแทงแมเหล็ก (MAGNET) หรือแทงเหล็กออน (SOFT IRON) วางใกล ๆ เข็มทิศ (COMPASS)  มี
ความหมายเหมือนกับ compass adjustment, compass compensation หรือ magnetic 
compensation ดู COMPASS ADJUSTMENT ประกอบ 
compensator: magnetic ตัวชดเชยคาแมเหล็ก : แมเหล็ก (MAGNET) ที่ท าจากชิ้นเหล็กออน (SOFT 
IRON) เป็นรูปทรง อยางเชน ทรงกลม หรือ แทงเหล็ก ติดตั้งในเรือนเข็มทิศ (COMPASS) หรือในต าแหนง
ที่ใกลกับเข็มทิศแมเหล็ก (MAGNETIC COMPASS) ส าหรับลดคาเบี่ยงเบนแมเหล็ก (MAGNETIC 
DEVIATION) ใหเหลือนอยที่สุด มีความหมายเหมือนกับ compass corrector หรือ corrector magnet  
ดู FLINDERS BAR, HEELING MAGNET, QUADRANTAL CORRECTOR ประกอบ 
compilation การประกอบระวางแผนที่ : ๑) ในดานการสรางแผนที่ (CARTOGRAPHY) หมายถึง การ
ผลิตหรือปรับปรุงแผนที่ (MAP) หรือแผนที่เดินหน (CHART) ใหมจากแผนที่ (MAP) หรือแผนที่เดินหน 
(CHART) ที่มีอยูแลว ภาพถายทางอากาศ (AERIAL PHOTOGRAPH) การส ารวจ (SURVEY) ขอมูล 
(DATA) ใหม และจากแหลงขอมูลอื่น ๆ ๒) ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง การ
ผลิตแผนที่ (MAP) (หรือสวนหนึ่งของแผนที่ (MAP)) จากภาพถายทางอากาศ (AERIAL PHOTOGRAPH) 
และขอมูลควบคุมดานจีออเดซี โดยใชเครื่องมือดานภาพถายทางอากาศ  มีความหมายเหมือนกับ 
stereocompilation 
compilation diagram ผังแสดงการประกอบระวางแผนที่ :ดูSOURCE DIAGRAM 
compiler โปรแกรมแปลงภาษาโปรแกรม : โปรแกรมที่ใชแปลงโปรแกรมจากภาษาโปรแกรมหนึ่งไปเป็น
อีกภาษาโปรแกรมหนึ่ง ปกติโปรแกรมนี้จะแปลงจากภาษาโปรมแกรมที่สูงกวา (ภาษาที่ผูใชเขาใจได) ไป
เป็นภาษาโปรแกรมที่ต่ ากวา (ภาษาท่ีคอมพิวเตอรแแปลได) 
component สวนประกอบ: ดู HARMONIC CONSTITUENT 
composite electronic navigational system ระบบเดินหนอิเล็กทรอนิกส์แบบผสม :  การก าหนด
ต าบลที่ (POSITION) โดยการใชเสนหลายประเภทผสมผสานกัน ยกตัวอยางเชน ใชเสนตารางพิกัด 
(LATTICE ) ของวงกลมและเสนตารางพิกัด (LATTICE) ของไฮเพอรแโบลา (HYPERBOLA) 
composite path เสนทางคลื่นผสม : เสนทางเคลื่อนที่ของคลื่นซึ่งสวนหนึ่งอยูบนแผนดิน (LAND) และ
อีกสวนหนึ่งอยูบนพ้ืนน้ า 
composite photograph ภาพผสม : ดู  PHOTOGRAPH 
composite sailingการเดินเรือแบบผสม : ดู  SAILING 
compound tide น้ าขึ้น-ลงประกอบ : ดูTIDE 
compression (of the earth) อัตราสวนยุบ (ของโลก) : ดู FLATTENING OF THE EARTH 
compression ratios อัตราสวนความแบนของโลก : ดู FLATTENING OF THE EARTH 
compressional wave คลื่นอัด : ดู WAVE 
computer คอมพิวเตอร์ : ๑) บุคคลผูกระท าการค านวณ ๒) เครื่องมือที่สามารถรับขอมูล (DATA) และ
ประมวลผลตามค าแนะน าที่เก็บไวตามล าดับโดยอัตโนมัติ และแสดงผลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ปกติ
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ประกอบดวยอุปกรณแปูอนขอมูล อุปกรณแสงออกขอมูล ที่เก็บขอมูล (STORAGE) หนวยประมวลผล และ
สวนควบคุม 
computer: analogue คอมพิวเตอร์แอนะล็อก : ระบบหรือเครื่องมือทางกายภาพที่มีการกระท าใน
ลักษณะที่คลายหรือขนานกับระบบที่ก าลังศึกษา เพ่ือจ าลองกระบวนการ และผลิตผลลัพธแซึ่งถูกวัดในเชิง
ของปริมาณทางกายภาพ  สวนมากเป็นระบบทางไฟฟูา 
computer: digital คอมพิวเตอร์เชิงเลข, ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ : เครื่องจักรส าหรับใชค านวณทาง
คณิตศาสตรแ โดยมีการท างานที่ใชการนับเป็นพ้ืนฐาน  คอมพิวเตอรแแบบนี้จะเป็นคนละแบบกับ 
คอมพิวเตอรแ (COMPUTER) แบบแอนะล็อก (ANALOGUE) 
computer-assisted (computer-aided) cartography การสรางแผนที่ดวยคอมพิวเตอร์ : ระบบที่
ใชท างานดานแผนที่ โดยใชฮารแดแวรแและซอฟตแแวรแชวยมนุษยแตัดสินใจและ/หรือท าหนาที่ ทั้งนี้เนื่องจาก
ธรรมชาติของการสรางแผนที่ ยกตัวอยางเชน ระบบที่ใช ระบบคอมพิวเตอรแกราฟิก 
computer graphics คอมพิวเตอร์กราฟิก : วิธีและเทคนิคทุกแบบที่ถูกน ามาใชในวิทยาศาสตรแ
คอมพิวเตอรแ เพ่ือแสดงขอมูลในรูปของภาพ และเพ่ือการประมวลผลภาพ 
concentration ice น้ าแข็งที่ปกคลุม : ดู ICE 
concluded angle มุมบรรจบ : ดู ANGLE 
condenser คอนเดนเซอร์ : ๑) ในดานทัศนะ หมายถึง เลนสแ (LENS) หรือระบบของเลนสแ (LENS 
SYSTEM) ที่ออกแบบมาใหรวมการสองสวาง (ILLUMINATION) จากตนก าเนิดแสงลงบนพ้ืนที่จ ากัด ๒) ใน
ดานไฟฟูา หมายถึง เครื่องมือส าหรับรับและเก็บประจุไฟฟูา มีความหมายเหมือนกับ capacitor 
condition equation สมการเงื่อนไข : ดู  EQUATION 
conductivity สภาพน า, ความน า, การน า : ความสามารถในการสงผานไฟฟูา ความรอน เสียงและอ่ืน ๆ 
cone ตะกอนรูปพัด : ดู FAN 
configuration of terrain ลักษณะภูมิประเทศ : ภูมิประเทศของแตละภูมิภาค 
confluence การไหลรวมกัน, จุดน้ าสบ : ๑) สถานที่ที่แมน้ า (RIVER) ธารน้ า (STREAM) และอ่ืน ๆ  
สองสายหรือมากกวาไหลมารวมกัน ๒) ในดานอุตุนิยมวิทยา (METEOROLOGY) หมายถึง การวาดรูปเสน
กระแส (STREAMLINE) เคลื่อนไปดวยกัน ในทิศทางของการไหล (FLOW) 
conformality การคงรูป,ภาวะคงรูป : คุณสมบัติเฉพาะของโครงสรางแผนที่แบบคงรูป (CONFORMAL 
PROJECTION) คือ รักษารูปรางของพ้ืนที่บริเวณเล็ก ๆ แตละแหงบนแผนที่ ใหคงรูปเหมือนกับที่เป็นจริง
บนผิวโลก 
conformal projection โครงสรางแผนที่คงรูป : ดู PROJECTION 
conic(or conical) projection โครงสรางแผนที่แบบกรวย : ดู PROJECTION 
conical buoy ทุนรูปกรวย : ทุนที่มีสวนที่อยูเหนือน้ าเป็นรูปทรงกรวย 
conical projections โครงสรางแผนที่แบบกรวย : โครงสรางแผนที่ที่ถูกสรางขึ้นโดยการถายทอดเสน
เมริเดียนและเสนวงขนานละติจูดลงบนผิวรูปทรงกรวยที่สัมผัสหรือตัดผิวของทรงกลม แลวคลี่รูปทรงกรวย
ออกใหเป็นพ้ืนราบ 
conjunction ต าแหนงรวมทิศ, การรวมทิศ : ในดานดาราศาสตรแ (ASTRONOMY) หมายถึง เหตุการณแที่
วัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) ๒ วัตถุ มีคาลองจิจูดทองฟูา (CELESTIAL LONGITUDE) หรือคามุม
ชั่วโมง (HOUR ANGLE) ดาราคติเดียวกัน  ส าหรับกรณีดาวเคราะหแชั้นนอก (SUPERIOR PLANET)  จะ
ปรากฏเมื่อดวงอาทิตยแ (SUN) อยูระหวางโลก (EARTH) กับดาวเคราะหแ (PLANET) 
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conjunction: inferior การรวมทิศแนววงใน : ต าแหนงรวมทิศ (CONJUNCTION) ของดาวเคราะหแ
ชั้นใน (INFERIOR PLANET) กับดวงอาทิตยแ (SUN) เมื่อดาวเคราะหแ (PLANET) อยูระหวางโลก (EARTH) 
กับดวงอาทิตยแ (SUN) 
conjunction: superior ต าแหนงรวมทิศแนววงนอก: ต าแหนงรวมทิศ (CONJUNCTION) ของดาว
เคราะหแชั้นใน (INFERIOR PLANET) กับดวงอาทิตยแ (SUN) เมื่อดวงอาทิตยแ (SUN) อยูระหวางโลก 
(EARTH) กับดาวเคราะหแ (PLANET) 
connection: geodetic การโยงทางจีออเดซี : การรังวัด (OBSERVATION) บนหนึ่งหรือหลายสถานี  
(STATION) ที่เป็นสวน ประกอบของทั้งสองการขยายสามเหลี่ยม (TRIANGULATION) ดานจีออเดซีที่
ตางกัน และสองโครงขายนี้ตองถูกน ามาค านวณหรือใชงานรวมกัน   
console คอนโซล : พ้ืนที่ติดตั้งอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแของระบบปฏิบัติการหลัก ที่ภายในจะมีหนาปัด 
(INDICATOR) และอุปกรณแควบคุม (CONTROL) ทั่วไปติดตั้งอยู สวนหนึ่งของคอมพิวเตอรแ (COMPUTER) 
จะใชควบคุมเครื่องจักรดวยคน 
consolidated pack ice กลุมกอนน้ าแข็งบีบอัด : กลุมกอนน้ าแข็งที่ภายในมีคาความบีบอัดเทากับ 
๑๐/๑๐  (๘/๘) และแพน้ าแข็งถูกท าใหแข็งรวมอยูดวย 
conspicuous เดนชัด : ค าคุณศัพทแที่ประยุกตแใชกับวัตถุตามธรรมชาติหรือวัตถุที่มนุษยแสรางขึ้น ที่
สามารถเห็นไดเดนชัดเมื่อมองออกไปในทะเล 
constant deviation ดิวิเอชันคงท่ี, การเบี่ยงเบนคงท่ี : ดู  DEVIATION 
constant error ความคลาดเคลื่อนคงท่ี : ดู ERROR 
constellation กลุมดาว : ในอดีตหมายถึงกลุมดาวฤกษแท่ีวางตัวเป็นรูปรางตามจินตนาการ ปัจจุบันใช
เพ่ือหมายถึงขอบเขตบนทรงกลมทองฟูา (CELESTIAL SPHERE) ที่ถูกแบงดวยเสนแสดงเขตใด ๆ 
constituent องค์ประกอบน้ าขึ้น-ลง, พารามิเตอร์น้ าขึ้น-ลง : ดู HARMONIC CONSTITUENT 
constituent day วันทางฮาร์โมนิก : ดู DAY   
contact glass กระจกรับภาพ : ดู FOCAL PLANE PLATE 
contact plate แผนรับภาพ : ดู FOCAL PLANE PLATE 
contact print ภาพอัดแบบสัมผัส : ดู PRINT 
contiguous zone เขตตอเนื่อง : พ้ืนที่ที่ตอเนื่องกับทะเลอาณาเขตของรัฐชายฝั่ง ซึ่งอาจจะไมขยายไป
เกิน ๒๔ ไมลแทะเล จากเสนฐานที่ใชวัดความกวางของทะเลอาณาเขตรัฐชายฝั่งสามารถปฏิบัติการบางอยาง
เพ่ือควบคุมพ้ืนที่นี้ตามที่กฎหมายระหวางประเทศก าหนดได 
continent ทวีป : พ้ืนแผนดิน (LAND) หลักท่ีเชื่อมตอกันบนผิวโลก (EARTH) เป็นพื้นดินหลักที่แยกจาก
เกาะ (ISLAND) แผนดินใหญ (MAINLAND) 
continental borderland ชายขอบทวีป: พ้ืนที่ถัดจากทวีป (CONTINENT) ระหวางแนวชายทะเลกับ
ลาดทวีป (CONTINENTAL SHELF) ซึ่งมีสภาพของภูมิประเทศซับซอนกวาไหลทวีป (CONTINENTAL 
SHELF) ประกอบดวยสันและแอง  บางสันและบางแองมีความลึก (DEPTH) มากกวาไหลทวีป เชน ชาย
ขอบทวีปบริเวณตอนใตของรัฐแคลิฟอรแเนีย 
continental marginขอบทวีป : พ้ืนที่ซึ่งประกอบดวย ไหลทวีป (SHELF) ลาดทวีป (SLOPE)  และลาด
ตีนทวีป (RISE) ซึ่งแยกแผนทวีป (CONTINENT) ออกจากท่ีราบกนสมุทร (ABYSSAL PLAIN)  หรือพ้ืน
ทะเลลึก (DEEP OCEAN FLOOR) 
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continental rise ลาดตีนทวีป : เนินใตสมุทร (RISE) ที่มีผิวหนาเรียบซึ่งยกขึ้นเล็กนอยโดยอยูระหวาง
ลาดทวีป (CONTINENTAL SLOPE) และพ้ืนทะเลลึก (DEEP OCEAN FLOOR) 
continental (or island) shelf ไหลทวีป : ๑) พ้ืนที่รอบ ๆ แผนทวีป (CONTINENT) หรือรอบ ๆ เกาะ 
(ISLAND) ซึ่งตอขยายออกไปจากแนวน้ าลงต่ าสุดถึงความลึก (DEPTH) ที่จะมีการเพ่ิมข้ึนของความชันไปยัง
ที่ที่ลึกกวามาก ๆ ดู SHELF ๒) ใน UNCLOS ขอ ๗๖  ไหลทวีป (SHELF) ของรัฐชายฝั่งประกอบดวยพ้ืนใต
ทะเล (SEA BED) และพ้ืนใตน้ าที่ขยายเลยออกไปจาก ทะเลอาณาเขต (TERRITORIAL SEA) จนถึงขอบ
ทวีป หรือที่ระบบ ๒๐๐ ไมลแทะเลจากเสนฐาน ในกรณีที่ขอบทวีป (CONTINENTAL MARGIN) ยื่นออกไป
ไมเกิน ๒๐๐ ไมลแทะเลจากทะเลอาณาเขต (TERRITORIAL SEA) 
continental shelf limit ขอบเขตไหลทวีป : จุดสิ้นสุดของไหลทวีปหรือขอบทวีป ซึ่งก าหนดอยาง
สอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายทะเล 
continental (or island) slope ลาดทวีป : พ้ืนที่ลาด (DECLIVITY) จากขอบนอก (EDGE) ของไหลทวีป 
(CONTINENTAL SHELF) หรือไหลเกาะ (ISLAND SHELF) ไปถึงพ้ืนที่ซึ่งลึก (DEPTH) กวามาก  ดู SLOPE 
continuous strip camera กลองถายภาพแถบยาวตอเนื่อง : ดู CAMERA 
continuous wave คลื่นตอเนื่อง : ดูคลื่น WAVE 
contour (or contour line) เสนชั้นความสูง, เสนชั้นความลึก : เสนที่เชื่อมตอจุดซึ่งมีระดับสูง 
(ELEVATION) เทากัน หรือความลึก (DEPTH) เทากัน มีความหมายเหมือนกับ FORM LINE, HACHURES, 
ILLIMINATED CONTOURS, INDEX CONTOURS 
contour: depression เสนชั้นความสูงแอง : เสนชั้นความสูง (CONTOUR) แบบปิดภายในพ้ืนที่ซึ่ง
แผนดิน (GROUND) มีระดับสูง (ELEVATION) นอยกวาพ้ืนที่โดยรอบ ดู FORM LINE ประกอบ 
contour: depth เสนชั้นความลึก : ดู DEPTH CURVE 
contouring การลากเสนชั้นความสูง, การลากเสนชั้นความลึก : กระบวนการในการลากเสนซึ่งใชแสดง
คาท่ีเทากันของปริมาณชนิดหนึ่งบนแผนที่หรือแผนที่เดินหน 
contour interval ชวงตางเสนชั้นความสูง, ชวงตางเสนความลึก : ความแตกตางในระดับสูง 
(ELEVATION) ระหวางเสนชั้นความสูง (CONTOUR) ที่อยูรอบ ๆ 
contour line เสนชั้นความสูง, เสนชั้นความลึก : ดู CONTOUR 
contour map แผนที่เสนชั้นความสูง, แผนที่เสนชั้นความลึก : ดู MAP 
contour sweeping การกวาดเสนชั้นความลึก : รูปแบบของการกวาดพ้ืนทองทะเล (BAR SWEEPING) 
โดยใชแทงไมหรือโลหะ ในระดับความลึกที่ก าหนดท าการกวาดที่ชั้นความลึกท่ีก าหนดไวเหนือพ้ืนทองทะเล 
ในทิศทางตั้งฉากกับเสนความลึกเทา เมื่อมีการสัมผัสกับวัตถุ หรือพ้ืนที่ต าบลที่ใด ก็จะท าการบันทึกไว 
contrast ความเปรียบตาง : ในดานการถายภาพ (PHOTOGRAPHY) หมายถึง ความแตกตางจริงใน
ความหนาแนน (DENSITY) ระหวางแสงสวางที่สุด กับเงาบนแผนฟิลแมเนกาตีฟ (NEGATIVE) หรือแผนฟิลแม
โพสิตีฟ (POSITIVE) ความคมชัดไมเกี่ยวของกับขนาดของความหนาแนน (DENSITY) แตเก่ียวเฉพาะกับ
ความแตกตางของความหนาแนน (DENSITY) เทานั้น ยังหมายถึง อัตราของวัสดุในการถายภาพซึ่ง
สอดคลองกับความแตกตางของความหนาแนนสัมพัทธแซึ่งแสดงออกมา 
control จุดบังคับ, จุดควบคุม, การบังคับ, การควบคุม : ๑) ระบบของจุดซึ่งถูกก าหนดดวยต าบลที่ 
(POSITION) หรือระดับความสูง (ELEVATION) หรือทั้งสองอยาง ซึ่งถูกใชเป็นจุดอางอิงแนนอนในการหา
ต าบลที่และภูมิประเทศในแผนที่ซึ่งเก่ียวของกัน โดยทั่วไปถูกจ าแนกเป็น ๔ ชั้น (ซึ่งชั้นที่ ๑ เป็นชั้นที่มี
คุณภาพสูงที่สุด) สอดคลองกับความเที่ยง (PRECISION) ของวิธีการและเครื่องมือที่ถูกใชในการก าหนดจุด
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และคาความแมนย า (ACCURACY) ของต าบลที่ (POSITION) และระดับความสูง (ELEVATION) บอยครั้ง
เรียกวา basic control ๒) ขอก าหนดหรือการใชงานของเครื่องจักร อุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ ฯลฯ หรือ 
หนาปัด (DIAL) ปุุม สวิทชแ ฯลฯ ส าหรับการท างานแบบตางๆ  ๓) การสั่งการที่มีอิทธิพลตอการเคลื่อนตัว
ของพาหนะหรือจรวด ซึ่งโดยเฉพาะอางถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางและอัตราเร็ว (SPEED) 
control: astronomical จุดบังคับดาราศาสตร์ : จุดบังคับ (CONTROL) ก าหนดโดยการตรวจทางดารา
ศาสตรแ (ASTRONOMICAL OBSERVATION) 
control: basic จุดบังคับพื้นฐาน : ดู CONTROL 
control: geodetic จุดบังคับจีออเดติก : ระบบของสถานีควบคุม (CONTROL STATION) ที่ถูกสรางโดย
วิธีทางจีออเดติก ดู SURVEY : GEODETIC 
control: ground จุดบังคับภาคพื้น : จุดควบคุมที่ก าหนดโดยการส ารวจภาคพ้ืน (GROUND SURVEY) 
ซึ่งแตกตางจากจุดบังคับ (CONTROL) ที่สรางโดยวิธีการถายภาพ 
control: horizontal จุดบังคับทางราบ : จุดบังคับ (CONTROL) ซึ่งถูกก าหนดในต าบลที่ (POSITION) 
ทางราบ ต าบลที่นี้อาจถูกอางอิงไปยังระบบภูมิศาสตรแ หรือระบบต าบลที่ทางราบที่เป็นที่รูจักทั่วไป 
control: minor จุดบังคับรอง : ดู CONTROL: PHOTOGRAMMETRIC 
control: photogrammetric จุดบังคับโฟโตแกรมเมตรี : จุดบังคับ (CONTROL) สรางโดยวิธีการ
ถายภาพ ซึ่งแตกตางอยางเดนชัดจากจุดบังคับ (CONTROL) ที่สรางจากวิธีการส ารวจภาคพ้ืน เรียกจุด
บังคับรองไดเชนกัน 
control: supplemental จุดบังคับเสริม : จุดที่ถูกสรางจากการส ารวจ (SURVEY) ชัน้รองลงมา เพ่ือหา
ความสัมพันธแของรูปถายทางอากาศ (AERIAL PHOTOGRAH) ใชในการท าแผนที่เขากับระบบของจุดบังคับ
จีออเดติก (GEODETIC CONTROL) จุดเหลานี้ตองพิสูจนแดวยภาพถายอยางถูกตอง นั่นคือ จุดบนภาคพ้ืน 
(GROUND) ตองท าใหสัมพันธแอยางดีกับภาพ (IMAGE) บนรูปถาย (PHOTOGRAH) 
control: vertical จุดบังคับทางดิ่ง : จุดบังคับ (CONTROL) ที่ก าหนดคาความตางระดับ (ELEVATION) 
ใหสอดคลองกับระนาบมูลฐาน (DATUM PLANE) 
controlled mosaic โมเสกควบคุม : ดู MOSAIC 
controlling depth ความลึกควบคุม : ดู DEPTH 
control mark หมุดบังคับ : วัตถุเฉพาะบนพ้ืนดินซึ่งต าบลที่และ/หรือระดับความสูงของมันไดถูกก าหนด
หรือเพ่ือถูกก าหนด 
control point จุดบังคับ : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง ทุกๆ สถานี 
(STATION) ในระบบจุดควบคุมทางราบและทางดิ่ง ซึ่งถูกพิสูจนแทราบในภาพถาย (PHOTOGRAPH)  และ
ถูกใชส าหรับการสรางความสัมพันธแของขอมูล (DATA) ที่ถูกแสดงบนภาพถาย (PHOTOGRAPH) ค าเรียกท่ี
เฉพาะเจาะจงมากกวา คือ จุดควบคุมของภาพถาย จุดควบคุมเชิงรูปภาพ และจุดควบคุมทางพ้ืนดิน 
control station หมุดหลักฐาน : จุดบนพ้ืนดิน (GROUND) ซ่ึงต าบลท่ี (POSITION) (ทางราบและทาง
ดิ่ง) ถูกใชเป็นฐานส าหรับการส ารวจ (SURVEY) ที่ตองขึ้นแกกัน มีความหมายเหมือนกับ CONTROL 
POINT 
convection การพา, การหมุนเวียน : โดยปกติ การเคลื่อนตัวของมวลสารภายในของไหล ประกอบดวย
การเคลื่อนที่ (TRANSPORT) และการผสมรวมกันของคุณสมบัติตาง ๆ ของของไหลนั้น ในดานบรรยากาศ 
(ATMOSPHERE) หมายถึง การเคลื่อนตัวที่เกิดข้ึนภายในแนวชั้น (LAYER) ของอากาศ น าไปสูการขนถาย
ความรอนในทางดิ่ง, โมเมนตัม (ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุ) ฯลฯ 
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convection: forced การพาแบบบังคับ : ในดานบรรยากาศ (ATMOSPHERE) หมายถึง การพา 
(CONVECTION) ที่เกิดจากแรงทางกล เชนอากาศท่ียกตัวขึ้นจากการเคลื่อนที่ของอากาศเหนือพ้ืนที่ขรุขระ
หรือทางลาด 
convection: free การพาแบบอิสระ : ในดานบรรยากาศ (ATMOSPHERE) หมายถึง การพา 
(CONVECTION) ที่เกิดจากความแตกตางของความหนาแนนในอากาศ 
convergence การลูเขา, การสอบเขา, การบรรจบ : ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) 
หมายถึง สถานะท่ีน้ าซึ่งมีที่มาที่แตกตางกันมารวมกันที่จุด หรือตามแนวที่รูจักกันวา แนวลูเขา ตามแนวนี้
น้ าที่มีความหนาแนนมากกวาจากดานหนึ่ง จมลงใตน้ าที่เบากวาจากอีกดานหนึ่ง ดู SINKING 
convergence of the meridians มุมสอบเมริเดียน : มุมที่ลูหรือสอบเขาหากันของเสนเมริเดียน
ภูมิศาสตรแ (GEOGRAPHIC MERIDIAN ) ที่ผานจากเสนศูนยแสูตร (EQUATOR) ไปยังขั้วโลก (POLE) ความ
แตกตางระหวางมุมสองมุมที่เกิดจากการตัดกันของเสนวงใหญ (GREAT CIRCLE) กับเสนเมริเดียน
(MERIDIAN) สองเสน ความแตกตางระหวางการแบริง (RECIPROCAL BEARING) ซึ่งกันและกันจากจุดสอง
จุด ณ จุดใดๆ ของโครงสรางแผนที่ ( PROJECTION) มุมระหวางเสนเมริเดียน (MERIDIAN) ซึ่งแสดงบนพื้น
ราบของภาพฉายโครงสรางแผนที่ (PROJECTION) และตารางกริด (GRID) ที่ใชกับเสนกริดเหนือ (GRID 
NORTH) 
convergence zone พื้นที่บรรจบ : ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) หมายถึง พ้ืนที่ที่เกิดการ
บรรจบ (CONVERGENCE) พ้ืนที่ในมหาสมุทร (OCEAN) ลึกๆ ซึ่งเสนทางเดินของเสียง (SOUND RAY) ถูก
หักเหโดยความลึก (DEPTH) มาถึงที่ผิวหนาน้ าในชวงเวลาอยางตอเนื่องกันหลายๆ ครั้งในระยะ ๓๐ - ๓๕ 
ไมลแทะเล (NAUTICAL MILE) 
conversion การแปลงผัน : การก าหนดทิศทางของเสนเกลียวของจุด ๆ หนึ่งจากจุดอ่ืน ๆ เมื่อรูทิศทาง
เริ่มตนของเสนวงใหญ หรือในทางกลับกัน 
conversion angles มุมแปลงผัน : ดู ARC TO CHORD CORRECTION 
conversion factor ตัวประกอบแปลงผัน : องคแประกอบที่คาเชิงตัวเลขที่ถูกท าขึ้นจากระบบหนวยวัด
อยางหนึ่ง ตองถูกเพ่ิมจ านวนโดยการคูณเพ่ือใหไดคาเชิงตัวเลขในหนวยวัดอีกหนวยหนึ่ง 
conversion scale มาตราสวนแปลงผัน : มาตราสวน (SCALE) ส าหรับการแปลงคาของหนวยจากการ
วัดอยางหนึ่งไปเป็นหนวยที่เทากันของการวัดอีกอยางหนึ่ง ดู NOMOGRAM 
conversion table ตารางแปลงผัน : ตาราง (TABLE) ส าหรับการแปลงคาของหนวยจากการวัดอยาง
หนึ่งไปเป็นหนวยที่เทากันของการวัดอีกอยางหนึ่ง ดู NOMOGRAM 
coordinate axes แกนพิกัด : ดู COORDINATES: PLANE RECTANGULAR 
coordinated universal time (UTC) เวลารวมสากล : ดู UNIVERSAL TIME COORDINATED 
coordinates พิกัด : ปริมาณเชิงเสนหรือเชิงมุมซึ่งระบุต าบลที่ (POSITION)ของจุดในความสัมพันธแกับ
ระบบอางอิงที่ให 
coordinates: celestial พิกัดทองฟูา : ชุดของคาพิกัด (COORDINATE) ที่ใชก าหนดจุดบนทรงกลม
ทองฟูา (CELESTIAL SPHER) โดยขอบฟูา (HORIZON) เสนศูนยแสูตรทองฟูา (CELESTIAL EQUATOR) 
และระบบสุริยวิถี (ECLIPTIC SYSTEM) ของพิกัดทองฟูา ก าหนดจากขอบฟูาทองฟูา (CELESTIAL 
HORIZON) เสนศูนยแสูตรทองฟูา (CELESTIAL EQUATOR ) และสุริยวิถ ี (ECLIPTIC) ตามล าดับ ซึ่งเป็นวง
ใหญหลัก (PRIMARY GREAT CIRCLE) 



ที่ระลึกวันคลายวันสถาปนา กรมอุทกศาสตรแ ครบรอบ ๙๖ ปี 
 

พจนานุกรมศัพทแอุทกศาสตรแ หนา ๕๙ 

 

coordinates: false พิกัดลวง, พิกัดสมมุติ : ระบบพิกัดกริด (GRID COORDINATE) ที่ไดจากการรวม
ปริมาณเชิงตัวเลขที่แนนอนไปยังคาบนจุดกริดทั้งหมด ปริมาณเหลานี้มีจ านวนมาก ท าใหคาพิกัดลวงของ
ผลที่ไดไมมีคาเป็นลบเลย กระบวนการนี้น าไปสูศูนยแก าเนิดลวงไปทางใตและทางตะวันตกของจุดก าเนิดจริง 
(ORIGIN) ดู COORDINATES: ORIGIN OF 
coordinates: geocentric พิกัดจีโอเซนทริก : ระบบพิกัด (COORDINATE) ซึ่งก าหนดต าบลที่ (POSITION) 
ของจุดโดยอางอิงกับจุดศูนยแกลางของโลก (EARTH) ดู LATITUDE: GEOCENTRIC ค าวา geocentric 
longitude ไมเคยใช เนื่องจากขนาดจะมีคาเทากับ GEODETIC LONGITUDE 
coordinates: geodetic พิกัดจีออเดติก : ขนาดซึ่งก าหนดต าบลที่ (POSITION) ทางราบของจุดบน 
สเฟียรอยดแอางอิง (SPHEROID OF REFERENCE) ซึ่งอางถึงพ้ืนราบของเสนศูนยแสูตรจีออเดติก 
(GEODETIC EQUATOR) และเสนเมริเดียนจีออเดติก (GEODETIC MERIDIAN) ดู LATITUDE: 
GEODETIC และ LONGITUDE: GEODETIC 
coordinates: geographic(al) พิกัดภูมิศาสตร์ : ระบบของคาพิกัดทรงกลม (SPHERICAL COORDINATE)
ส าหรับก าหนดต าบลที่ (POSITION) ของจุดบนพ้ืนโลก (EARTH) 
coordinates: grid พิกัดกริด : ระบบพิกัดบนระนาบรูปสี่เหลี่ยมผืนผาซึ่งมีพ้ืนฐานและถูกปรับแตงทาง
คณิตศาสตรแใหเหมาะสมกับโครงสรางแผนที่ (MAPPROJECTION) เพ่ือทีต่ าบลที่ภูมิศาสตรแ 
(GEOGRAPHIC POSITION) ในเทอมของละติจูด (LATITUDE) และลองจิจูด (LONGITUDE) สามารถถูก
เปลี่ยนรูปไปเป็นจุดพิกัดพ้ืนราบ (PLANE COORDINATE) และการค านวณที่เก่ียวกับจุดพิกัดเหลานี้
สามารถท าไดโดยการใชวิธีการทั่วไปของการส ารวจบนพ้ืนราบ (PLANE SURVEYING) 
coordinates: origin of จุดก าเนิดพิกัด : จุดตัดของแกนพิกัด (COORDINATE AXES) ที่ซึ่งพิกัด 
(COORDINATE) ค านวณได ในดานคณิตศาสตรแแลว จุดก าเนิด(ORIGIN) นี้ถูกก าหนดใหมีคาพิกัด 
(COORDINATE) เป็น ๐,๐ อยางไรก็ตามในดานการส ารวจ (SURVEYING) นั้น เป็นการกระท าตาม
มาตรฐานที่ก าหนดจุดก าเนิด (ORIGIN) นี้ พิกัด (COORDINATE) ที่มีคาเชิงตัวเลขเป็นบวกมาก เพ่ือให
หลีกเลี่ยงการใชพิกัด (COORDINATE) เป็นลบ มีความหมายเหมือนกับ point of origin ดู 
COORDINATES: FALSE 
coordinates: photograph พิกัดภาพถาย : ระบบของพิกัด (COORDINATE) ทั้งแบบสี่เหลี่ยมผืนผา 
(RECTANGULAR) และแบบขั้ว (POLAR) เพ่ือก าหนดต าบลที่ (POSITION) ของจุดบนภาพถาย 
(PHOTOGRAPH) 
coordinates: plane พิกัดระนาบ : ดู COORDINATES: PLANE RECTANGULAR 
coordinates: plane polar พิกัดเชิงขั้วบนระนาบ : ระยะทางและทิศทาง (DIRECTION) จากจุด
ศูนยแกลางของการอางอิงไปยังจุดซึ่งต าบลที่ (POSITION) ถูกก าหนดไว จุดที่อางอิงนี้ถูกเรียกวาขั้ว (POLE) 
หรือ  จุดก าเนิด (ORIGIN) เสน (ระยะทาง) ที่ลากเชื่อมระหวางจุดก าเนิด (ORIGIN) กับจุดที่ต าบลที่ 
(POSITION) ถูกก าหนดใหนั้น คือ radius vector และมุมระหวางเสนที่แนนอน (แกนเชิงขั้ว (POLAR 
AXIS)) ซึ่งเป็นทิศทาง (DIRECTION) ที่ถูกอางถึงและ radius vector เรียกวา vectorial angle 
coordinates: plane rectangular พิกัดฉากตามระนาบ : ระบบของพิกัด (COORDINATE) ในระนาบ
ทางราบ (HORIZONTAL PLANE) ที่ใชบอกต าบลที่ (POSITION) ของจุดโดยอางอิงกับจุดก าเนิด (ORIGIN) 
โดยการใชระยะทางสองเสนที่ตั้งฉากกัน ซึ่งเสนอางอิง (REFERENCE LINE) ทั้งสองเสนที่ท ามุมฉากกันและ
ลากผานจุดก าเนิด (ORIGIN) เรียกวา coordinate axes ระยะทางที่ขนานกับแกนแนวเหนือ-ใตจริง (หรือ
ที่ก าหนด) เรียกวา ordinates หรือพิกัด y ระยะทางที่ขนานกับแกนแนวตะวันออก-ตะวันตกจริง (หรือท่ี
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ก าหนด) เรียกวา abscissae หรือพิกัด x ทิศเหนือและทิศตะวันออกตามปกติจะใหมีคาเป็น บวก และทิศ
ใตและทิศตะวันตกจะมีคาเป็น ลบ มีความหมายเหมือนกับ plane coordinates 
coordinates: polar พิกัดเชิงขั้ว : ระบบพิกัด (COORDINATE) ที่ใชก าหนด บงบอก ต าบลที่ (POSITION) 
ของจุดในชองวางซึ่งสอดคลองกับจุดก าเนิด (ORIGIN) ที่เลือกขึ้นมาตามใจชอบโดยใชทิศทาง (DIRECTION)  
สองทิศ กับระยะทาง ๑ ระยะ นั่นคือ มุมทางเวกเตอรแ และขนาดของรัศมีของเวกเตอรแ 
coordinates: rectangular พิกัดฉาก : พิกัด (COORDINATE) บนระบบใด ๆ ที่แกนอางอิงตัดกันเป็น
มุมฉาก 
coordinates: space พิกัดลอย, พิกัดสามมิติ : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) ค านี้
อาจหมายถึง ระบบพิกัดสามมิติทั่วไปที่ใชอธิบายต าบลที่ (POSITION) ของจุดในชองวางของวัตถุ ซึ่ง
แตกตางอยางชัดเจนจากรูปภาพ (IMAGE) ของจุดเดียวกันบนภาพถาย (PHOTOGRAPH) 
coordinates: spherical พิกัดทรงกลม : ระบบพิกัดเชิงขั้ว (POLAR COORDINATE) ซึ่งจุดก าเนิด 
(ORIGIN) อยูที่ศูนยแกลางของทรงกลม และจุดตางๆ อยูบนผิวของทรงกลม แกนเชิงขั้ว (POLAR AXIS) ของ
ระบบนี้จะตัดรูปทรงกลมนี้ที่ข้ัว (POLE) ทั้งสอง 
coordinates: strip พิกัดภาพถายตามแนวบิน : พิกัด (COORDINATE) ของจุดตางๆ ในแถบทั้งท่ีอยูบน
พ้ืนดิน (GROUND) หรืออยูในจุดกลองถายภาพ (AIR STATION) อางถึงจุดก าเนิด (ORIGIN) และแกนของ
ระบบพิกัดในอากาศของความซอนเหลื่อม (OVERLAP) กันครั้งแรก 
coordinate system ระบบพิกัด : ระบบแนนอนของเสนตางๆ ที่ใชในการก าหนดต าบลที่ของจุด เสน 
หรือระนาบ 
coordinatograph เครื่องเขียนตารางพิกัด : เครื่องมือที่ใชส าหรับเขียนแผนที่ โดยใชพิกัดฉากตาม
ระนาบ (PLANE RECTANGULAR COORDINATE) ประกอบดวยเครื่องมือเขียนภาพสามมิติ 
(STEREOSCOPIC PLOTTING INSTRUMENT) ที่การเคลื่อนที่บนพ้ืนราบ (x และ y) ของเครื่องหมายลอย 
(FLOATING MARK) ไดจะถูกเขียนลงไปโดยตรง 
coplane: basal ระนาบรวมฐาน : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง สถานะ
ของการเปิดรับแสง (EXPOSURE) ของภาพถาย (PHOTOGRAPH) คูหนึ่ง ซึ่งอยูบนระนาบขนานไปกับเสน
ฐานภาพถายทางอากาศ (AIR BASE) ถาเสนฐานภาพถายทางอากาศ (AIR BASE) อยูในแนวราบภาพถาย 
(PHOTOGRAPH) นั้นจะเรียกสถานะของการเปิดรับแสงวา horizontal coplane 
copper plate เพลททองแดง : แผนเพลท (PLATE) ที่ถูกขัดเงาซึ่งภาพลายเสนตนฉบับถูกแกะลงไป
ส าหรับการพิมพแแผนที่เดินหน (CHART) 
coral ปะการัง : โครงสรางหินปูนแข็งของสิ่งมีชีวิตในทะเลแบบติ่งเนื้อเมือกหลากหลายชนิด 
coral head ปะการังสมอง : ปะการังท่ีเติบโตมีรูปรางเป็นรูปเสาหรือเห็ดขนาดใหญ 
coral reef พืดหินปะการัง, แนวปะการัง, เทือกปะการัง : พืดปะการัง (REEF) ที่ขยายออกไป 
ประกอบดวยปะการัง (CORAL) และองคแประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับปะการัง 
co-range line เสนพิสัยน้ าขึ้น-ลงรวม : เสนที่ลากผานจุดที่มีคาพิสัยน้ าขึ้น-ลง (TIDE RANGE) เทากัน 
cordillera กลุมเทือกเขา : พิสัย (RANGE) พ้ืนทองทะเล หรือระบบของภูเขา (MOUNTAIN) 
core ศูนย์กลาง, แทงตัวอยาง : ๑) ศูนยแกลางหรือสวนที่อยูดานในสุดของทุกสิ่ง ดู CENTROSPHERE   
๒) ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) ตัวอยางตะกอนพื้นทองน้ า (BOTTOM SEDIMENT) รูป
ทรงกระบอกในแนวดิ่ง เพ่ือตรวจหาลักษณะของชั้นพ้ืนทองน้ า มีความหมายเหมือนกับ core sample 
หรือ sediment core 
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core barrel สวนกลางทอเก็บตัวอยาง : สวนที่เป็นรูปทอของเครื่องมือเจาะหาตัวอยางตะกอนพ้ืนทอง
น้ าซึ่งตัวอยางตะกอนจะถูกรวบรวมโดยตรงในนี้หรือในทอพลาสติกท่ีใสไวขางใน มีความหมายเหมือนกับ 
coring (core) tube 
core catcher สวนกลไกรวบรวม : เครื่องมือทางกลที่ถูกติดตั้งไวที่ฐานของสวนกลางทอเก็บตัวอยาง 
(CORE BARREL) เพ่ือเก็บตัวอยางลักษณะพ้ืนทองน้ า (BOTTOM SAMPLE) 
corer เครื่องเจาะ : เครื่องมือส าหรับเก็บแทงตัวอยาง (CORE) ซึ่งเป็นทอกลวงและถูกดันลงไปในพ้ืนทอง
ทะเล มีความหมายเหมือนกับ coring instrument หรือ coring device ดู CORER: HYDROPLASTIC, 
CORER: PISTON, PIGGOT GUN และ VACUUM LEAD 
corer: hydroplastic เครื่องเจาะแบบพลาสติกโพลีไวนิล : เครื่องมือเจาะตะกอนในทะเลลึก พัฒนาโดย 
U.S. Naval Oceanographic Office เพ่ือเก็บตะกอนที่มีขนาดเสนผาศูนยแกลาง ๓.๕ นิ้ว และยาวถึง ๑๒ 
ฟุต ถังเก็บถูกสรางจากพลาสติกไวนิลคลอไรดแที่ทนแรงอัดกระแทกไดสูงโดยไมมีทอสวนใน มีความหมาย
เหมือนกับ polyvinyl corer 
corer: piston เครื่องเจาะแบบลูกสูบ : เครื่องเจาะ (CORER) ที่ถูกประกอบกับลูกสูบภายในทอเจาะ ซึ่ง
อยูติดกับสายเคเบิลขางใต เมื่อเครื่องเจาะ (CORER) ถูกกดลงไปในพ้ืนทองทะเล สายเคเบิลตัวหยุดและ
ลูกสูบจะท าใหเกิดแรงดูดที่เอาชนะแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหวางตะกอน (SEDIMENT) และผนังดานใน
ของทอเจาะ 
corer: polyvinyl เครื่องเจาะแบบโพลีไวนิล : ดู CORER: HYDROPLASTIC 
core sample แทงตัวอยางตะกอน : ดู CORE 
coring instrument (or device) เครื่องมือเจาะ : ดู CORER 
coring (or core) tube ทอเจาะ : ดู CORE BARREL 
Coriolis force แรงคอริออลิส : ประกอบขึ้นดวยแรงหนีศูนยแกลาง (CENTRIFUGAL FORCE) จากการ
หมุนรอบตัวเอง (ROTATION) ของโลก (EARTH) โดยกระท ากับวัตถุที่ก าลังเคลื่อนที่ ใหมีการเคลื่อนที่
สัมพันธแกับโลก (EARTH) 
corona ทรงกลด : ปรากฏการณแทางแสง (PHOTOMETEOR) ในบรรยากาศท่ีเกิดเป็นวงแหวนสีตาง ๆ ใน
บรรยากาศ โดยเกิดวงหนึ่งหรือหลายๆ วงตอเนื่อง (มักไมเกินสามวง) โดยมีรัศมีสั้น ๆ มีศูนยแกลางที่ดวง
อาทิตยแ (SUN) หรือดวงจันทรแ (MOON) 
corrected establishment คาตรวจแกความคลาดของน้ าขึ้น-ลง : ดู LUNITIDAL INTERVAL 
correction คาแก : ปริมาณซึ่งถูกน ามาประยุกตแใชกับคาที่ไดจากการตรวจวัด (OBSERVATION) หรือการ
ท างานของสิ่งใดๆ เพ่ือลดหรือขจัดผลกระทบของความคลาดเคลื่อน (ERROR) และไดคาจากการตรวจวัดที่
ดีขึ้น หรือการท างาน คานี้ยังถูกประยุกตแใชเพื่อลดจ านวนครั้งการรังวัด (OBSERVATION) ตอมาตรฐาน 
(STANDARD) บางอยางที่ก าหนดขึ้น คาแกท่ีเหมือนกันกับคาอัตราผิดที่ก าหนดใหนี้มีขนาดเทากัน แตมี
เครื่องหมายตรงขามกัน ดู CHRONOMETER CORRECTION, DIP CORRECTION, INDEX CORRECTION, 
INSTRUMENT CORRECTION, LEAD LINE CORRECTION, PARRALLAX CORRECTION, PERSONAL 
CORRECTION,POLARIS CORRECTION, REFRACTION CORRECTION, SEMIDIAMETER CORRECTION, 
SEXTANT ALTITUDE CORRECTION, SKY WAVE CORRECTION, ORTHOMETRIC CORRECTION, 
TIDAL DIFFERENCE 
correction: atmospheric คาแกบรรยากาศ : การตดัคาทางสถิติของผลกระทบทางอุตุนิยมวิทยาจาก
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าทะเลปานกลาง 
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correction: ionospheric คาแกไอโอโนสเฟียร์ : คาแกความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการหักเหใน
บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียรแ เกิดข้ึนเมื่อสัญญาณเดินทางผานบรรยากาศชั้นนี้ 
correction: relativistic คาแกสัมพัทธ์ : คาแกของอัตราผิดที่เกิดจากการผลกระทบเชิงสัมพัทธแของ
อัตรานาฬิกาของระบบหาต าบลที่ 
correction: sky-wave คาแกคลื่นทองฟูา : คาแกท่ีน าไปใชกับสัญญาณท่ีไดรับผานบรรยากาศชั้น
บรรยากาศไอโอโนสเฟียรแ แลวแปลงเป็นคาที่ใกลเคียงกับคลื่นที่เดินทางบนพ้ืนโลก 
correction(s): tape คาแกเทป : ดู TAPE CORRECTION(S) 
correction of soundings คาแกการหย่ังน้ า : คาแก (CORRECTION) ของความลึก (DEPTH) ที่ส ารวจ
ไดกับความลึก (DEPTH) จริง อันเนื่องมาจากวิธีการหยั่งน้ า (SOUNDING) หรือจากความผิดพลาดที่เกิด
จากเครื่องมือวัด ดู REDUCTION OF SOUNDINGS ประกอบ 
corrector magnet แทงแมเหล็กสอดแก : ดู COMPENSATOR: MAGNETIC 
correlate equation สมการเชิงสหสัมพันธ์ : ดู EQUATION: CORRELATE 
correlation สหสัมพันธ์ : การขจัดความแตกตางซึ่งอาจจะมีอยูในระหวางบรรดาขอมูลส ารวจ เพ่ือใหทุก
สวนมีความสัมพันธแกันโดยปราศจากอัตราผิด 
correspondence การสมนัย : ในดานวิชาภาพสามมิติ (STEREOSCOPY) หมายถึง เงื่อนไขเม่ือรูปภาพ 
(IMAGE) ที่อยูบนภาพถาย (PHOTOGRAPH) คูหนึ่งปรากฏอยูบนระนาบเอพิโพลา (EPIPOLAR PLANE) 
เดียวกัน หรือเป็นเงื่อนไขท่ีไมมีคาแพรัลแลกซแแกนวาย (Y-PARALLAX) 
cosmic dust ฝุุนคอสมิก: ละอองของแข็งท่ีละเอียดในพื้นที่ใดๆ ของจักรวาล รวมทั้งฝุุนบรรยากาศ 
(METEORIC DUST) และอนุภาคขนาดเบาของกลุมดาวจักรราศีในระบบสุริยะ (SOLAR SYSTEM) สสาร
ระหวางดวงดาวจากจุดก าเนิดที่ไมแนนอนในกาแล็กซีทางชางเผือก และการสะสมของสสารมืดในกาแล็กซี
อ่ืน ๆ 
cosmic radiation การแผรังสีคอสมิก : การแผรังสี (RADIATION) ที่มีพลังงานสูงและอ านาจทะลุทะลวง
มหาศาล ซึ่งฟูุงออกมาจากบริเวณคอสมิก 
cotidal chart แผนที่น้ าขึ้นเต็มที่พรอมกัน : ดู CHART 
cotidal line แนวน้ าขึ้นเตม็ที่พรอมกัน : เสนบนแผนที่เดินหน (CHART) ที่ลากผานทุกจุดซึ่งเกิดน้ าข้ึน
สูง( HIGH WATER) ที่เวลาเดียวกัน 
coulomb คูลอมบ์ : หนวยวัดปริมาณประจุไฟฟูาของระบบมาตรฐานสากล (SI SYSTEM) 
counter เครื่องนับจ านวน : ตัวแสดงบนเครื่องมือ เครื่องยนตแ หรือชิ้นสวน ส าหรับนับจ านวนการหมุน 
จังหวะ เป็นตน 
counter current กระแสน้ าสวนทาง : กระแสน้ า (CURRENT) รองที่มีทิศทางตรงกันขามกับกระแสน้ า 
(CURRENT) หลัก 
course เสนทาง, เข็ม : ทิศทางของการเดินทางในทางราบที่ตั้งใจ โดยวัดจาก ๐ องศา จากทิศทางอางอิง 
(REFERENCE DIRECTION) ตามเข็มนาฬิกา ถึง ๓๖๐ องศา โดยเฉพาะส าหรับการเดินเรือในทะเล 
(MARINE NAVIGATION) ใชเรียกทิศทางของการถือทาย ซึ่งบางครั้งแตกตางจากทิศทางท่ีตั้งใจไวเพ่ือให
การเดินเรืออยูในทิศทางที่ตองการเหนือพ้ืนดิน (GROUND) (ดู DRIFT ANGLE) เข็มเรือถูกก าหนดเป็นทิศ
จริง ทิศแมเหล็กเข็มทิศ หรือกริด ซึ่งเป็นทิศอางอิง (REFERENCE DIRECTION) ของทิศเหนือจริง (TRUE) 
ทิศเหนือแมเหล็ก (MAGNETIC) เหนือเข็มทิศ (COMPASS)หรือกริดเหนือ (MAGNETIC) ตามล าดับ ดู 
COURSE MADE GOOD และ TRACK ชองทางที่ซึ่งน้ าไหล ดู WATERCOURSE ประกอบ 
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course: compass เสนทางเข็มทิศ: ดู COURSE 
course: great circle เข็มวงใหญ : ทิศทางของวงใหญ (GREAT CIRCLE) ที่ลากผานจุดจากจุดเริ่มตนถึง
จุดหมาย แสดงออกมาเป็นระยะทางเชิงมุม (ANGULAR DISTANCE) จากทิศทางอางอิง (REFERENCE 
DIRECTION) ซึ่งตามปกติจะเป็นทิศเหนือ ไปยังทิศทางของวงใหญ (GREAT CIRCLE) มุมจะเปลี่ยนไปจาก
จุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งตามแนววงใหญ (GREAT CIRCLE) ที่จุดเริ่มตน เรียกวาจุดเริ่มตนเข็มวงใหญ (initial 
great circle course) สวนที่จุดหมายปลายทาง เรียกวาจุดสิ้นสุดเข็มวงใหญ (final great circle course) 
course: grid เสนทางกริด, เข็มกริด : ดู COURSE 
course: magnetic เข็มแมเหล็ก : ดู COURSE 
course: recommended เสนทางแนะน า, เข็มแนะน า : ดู TRACK: RECOMMENDED 
course: true เข็มจริง : ดู COURSE 
course line แนวเสนทาง : เสนทางเดินเรือ/เสนแนวต าบลที่ (LINE OF POSITION) ที่เรือเดินไปจริง 
โดยประมาณขนานกับเสนทาง (COURSE)  
course made good เสนทางจริง : เสนทางเดินเรือจริง (TRACK MADE GOOD) เหนือพ้ืนทะเล  หรือ
ทิศทางของจุดที่มาถึงจากจุดเริ่มตน เสนทางจริงนี้เป็นองคแประกอบของทิศทางท่ีเป็นผลจากความเร็วเรือ
และกระแสน้ า เสนทางจริงนี้ไมควรถูกท าใหสับสนกับค าวาทิศหัวเรือ (HEADING) 
course over ground เสนทางจริงบนผิวโลก : ทิศทางของแนวเสนทางเดินเรือจริงเหนือพ้ืนทะเล ซึ่ง
โดยปกติแลวจะไมเป็นเสนตรง เสนทางบนผิวโลกนี้ มักจะท าใหเกิดความเขาใจผิดกับเข็ม เพราะเข็มเป็น
ทิศทางที่ถือทาย หรือตั้งใจที่จะถือทายไปบนพ้ืนน้ าตามเมริเดียนอางอิง มีความหมายเหมือนกับ track 
over ground 
course recorder เครื่องบันทึกเสนทาง : เครื่องมือที่บันทึกทิศหัวเรือ (HEADING) โดยอัตโนมัติ ดู DEAD 
RECKONING TRACER 
cove อาวเล็ก, อาวเวา : อาวขนาดเล็ก 
coverage บริเวณครอบคลุม : ๑) พ้ืนที่จริงที่ครอบคลุม (โดยแผนที่เดินหน (CHART) ภาพถาย 
(PHOTOGRAPH) เป็นตน) ๒) พ้ืนที่ที่ควบคุมโดยระบบก าหนดต าบลที่โดยคลื่นวิทยุ 
covariance ความแปรปรวนรวม : คาเฉลี่ยทางคณิตศาสตรแหรือคาคาดหมายของคาเบี่ยงเบนที่ไดของคา
ความสอดคลองของสองตัวแปรจากคาเฉลี่ยของแตละตัวแปร 
covers and uncovers (or discover) น้ าทวมและน้ าไมทวม : แสดงใหเห็นพ้ืนที่ของพืดปะการัง 
(REEF) หรือสิ่งอื่นใดที่ยื่นขึ้นมาจากพ้ืนทองน้ า (BOTTOM) ซึ่งโผลพนน้ าหรือจมอยูใตน้ าเป็นครั้งคราว มี
ความหมายเหมือนกับ dries หรือ uncovers 
crab มุมเปร : สภาพที่เกิดจากการที่ไมสามารถหันกลองถายภาพ (CAMERA) ใหสัมพันธแกับเสนทาง 
(TRACK) ของเครื่องบิน ในการถายภาพ (PHOTOGRAPHY) ทางดิ่ง มุมเปรจะปรากฏใหเห็นโดยขอบของ
ภาพถาย (PHOTOGRAPH) ที่ไมขนานกับเสนฐานอากาศ 
crack รอยแตก : เศษชิ้นสวนหรือรอยแยก (RIFT) ในทะเลน้ าแข็ง (SEA ICE) ที่ไมกวางมากพอท่ีจะ
เรียกวา ชองเดินเรือในน้ าแข็ง (LEAD) 
crag โขดหินชัน : หิน (ROCK) ขรุขระที่ลาดชัน 
crater ปากปลองภูเขาไฟ : หลุมรูปทรงคลายชามท่ียอด (SUMMIT) หรือดานขางของภูเขาไฟ 
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creek หวย, ล าธาร, รองน้ า, อาวเล็ก : ๑) ทางน้ าเขา (INLET) ที่คอนขางแคบของน้ าจืดหรือน้ าทะเล ซึ่ง
น้ าขึ้น-ลงทวมถึงชองทางทั้งหมด ๒) แคว (TRIBUTARY) เล็กๆ ๓) อาว (BAY) ที่แคบและเล็กที่ลึกเขามาใน
แผนดินมากกวาอาวเล็ก (COVE) 
crescent (adj.) ดวงจันทร์เสี้ยว : ดู PHASE OF THE MOON 
crest ยอด, สัน : สวนที่สูงที่สุดของคลื่น (WAVE) คลื่นสเวลลแ (SWELL) สันเขา (RIDGE) เป็นตน 
crib โครงขัด : โครงสรางแบบถาวรในทะเลที่ถูกออกแบบมาเพ่ือรองรับหรือยกระดับของทอทางตาง ๆ 
โดยเฉพาะโครงสรางของอุปกรณแที่ใชปิดปากทอดูดน้ าชนิดเคลื่อนที่ไดที่อยูในทะเล โครงสรางโดยทั่วไปจะ
ใชทอนซุงแบบหนักและถูกท าใหจมโดยใชหินหรือเศษวัสดุอ่ืน ๆ 
critical sounding เลขน้ าวิกฤต : ความลึกที่นอยที่สุดในบริเวณใกลๆ เสนทางที่เดินเรือผาน 
cross bearing แบริงเข็มไขว : การแบริง (BEARING) ที่หมายสองครั้งหรือมากกวาเพื่อใชเป็นเสนต าบลที่ 
(LINE OF POSITION) ตัดกัน ส าหรับก าหนดต าบลที่แนนอนของเรือ 
cross hairs  เสนใยกากบาท, สายใยเล็ง : ดู CROSS WIRE 
crossing angle มุมตัด : ดู ANGLE 
crosslines แนวหย่ังน้ าตัด, ครอสไลน์ : แนวหยั่งน้ าที่ตัดผานแนวหยั่งน้ าหลัก ไมวาจะเป็นทิศทางตั้งฉาก
หรือมุมเฉียงก็ได เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการหยั่งน้ า 
cross lines of sounding แนวหย่ังน้ าตรวจสอบ : แนวหยั่งน้ า (SOUNDING LINE) ซึ่งมีทิศทางตั้งฉาก
โดยประมาณกับแนวหยั่งน้ าปกติ โดยทั่วไปใชตรวจสอบที่ตื้น (SHOAL)  หรือเมื่อเสร็จสิ้นการหยั่งน้ าในแนว
หยั่งน้ า (SOUNDING LINE) หลัก เพ่ือจุดประสงคแในการตรวจสอบแนวหยั่งน้ า 
cross sea คลื่นสวนทาง : ชุดของคลื่น (WAVE) หรือคลื่นสเวลลแ (SWELL) ที่เคลื่อนตัวตัดกันกับคลื่นอึก
กลุมโดยท ามุมซึ่งกันและกัน 
cross section lines of soundings แนวหย่ังน้ าขวาง : แนวหยั่งน้ า (SOUNDING LINE) ของการ
ส ารวจ (SURVEY) ซึ่งมีทิศทางตั้งฉากกับทิศทางการไหล (FLOW) ของธารน้ า (STREAM) จากฝั่ง (BANK) 
หนึ่ง ไปอีกฝั่ง (BANK) หนึ่ง ของแมน้ า (RIVER) 
cross wind ลมขวาง : ลม (WIND) ที่พัดในทิศทางตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยสัมพัทธแกับ
พ้ืนผิวโลก (EARTH) 
cross wires (or hairs) สายใยกากบาท, สายใยเล็ง : เสนลวดหรือเสนที่กัดดวยกรดข้ึนมาเป็นเสนตั้ง
ฉากกัน ยึดไวที่ระนาบโฟกัส (FOCALPLANE) ของจุดรวมแสงของกลองดูดาว หรือกลองโทรทรรศนแ 
(TELESCOPE)  ดู RECTICLE ประกอบ 
cruise line of sounding แนวหย่ังน้ าเดินทาง : ดู TRACK LINE OF SOUNDING 
cruising radius (or range) รัศมีเดินทาง, ระยะเดินทาง : ระยะทางที่ยานสามารถเดินทางไปไดตาม
อัตราเร็ว (SPEED) ที่ก าหนดโดยไมตองการเชื้อเพลิงเพิ่มเติม 
crust เปลือกโลก : ในดานธรณีวิทยา (GEOLOGY) หมายถึง ชั้น (LAYER) นอกของสวนที่เป็นของแข็งของ
โลก (EARTH) หรือธรณีภาค (LITHOSPHERE) มีความหมายเหมือนกับ earth's crust 
crystal clock นาฬิกาผลึกคริสตัล : ดู CLOCK 
CTD probe หัวตรวจวัดการน าไฟฟูา อุณหภูมิ และความลึก, ซีทีดี : เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกสแส าหรับ
วัดการน า (CONDUCTIVITY) ไฟฟูา อุณหภูมิ (TEMPERATURE) และความลึก (DEPTH) ของน้ าทะเล 
(SEA WATER) ดู PROBE 
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culmination ต าแหนงสุด : ๑) ต าบลที่ของวัตถุทองฟูา (HEAVENLY BODY) เมื่อมีความสูงปรากฏ 
(APPARENT ALTITUDE) สูงสุด ๒) ต าบลที่ที่มีความสูงปรากฏ (APPARENT ALTITUDE) ต่ าสุดส าหรับ
วัตถุทองฟูาที่อยูเหนือแนวเสนขอบฟูาอยางตอเนื่อง  ต าแหนงสุดเกิดข้ึนเมื่อวัตถุนั้นเคลื่อนที่ผานเมริเดียน
ผูตรวจ (LOCAL MERIDIAN) ดู MERIDIAN TRANSIT 
culture สิ่งมนุษย์สราง, สิ่งกอสราง : รูปลักษณแของสิ่งกอสรางทั้งหมดบนพ้ืนโลกที่มนุษยแสรางข้ึน เชน 
เมือง ทางรถไฟ คลอง (CANAL) เป็นตน 
cumulonimbus เมฆคิวมูโลนิมบัส : ดู CLOUD GENERA 
cumulus เมฆคิวมูลัส : ดู CLOUD GENERA 
cupola หอหลังคาโดม, หอหลังคายอดกลม : หอหรือหอคอยเล็กๆรูปทรงโดมที่ยกสูงขึ้นจากตัวอาคาร 
current กระแสน้ า : น้ าหรือของไหลอ่ืนๆที่เคลื่อนตัวในแนวราบ ในค าศัพทแแบบอังกฤษ หมายถึง การ
เคลื่อนที่แบบไมมีคาบเวลาของน้ า โดยทั่วไปอยูในแนวราบโดยขึ้นอยูกับหลายสาเหตุ เชน ความแตกตาง
ของอุณหภูมิและลม (WIND) ที่พัดอยูอยางตอเนื่อง บางแหงก็ชั่วคราวบางแหงก็ถาวร 
current: backrush กระแสน้ าไหลกลับ : กระแสน้ าลาดชัน (GRADIENT CURRENT) ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
การยกตัวขึ้นของระดับน้ าใกลฝั่งและในชวงล าน้ าติดทะเล (SEA REACH) 
current: coastal กระแสน้ าชายฝั่ง : อาการเคลื่อนตัวของกระแสน้ าพ้ืนผิว (DRIFT) ที่คอนขางเป็นรูปแบบ 
ซึ่งตามปกติจะไหลขนานกับชายทะเล (SHORE) ในบริเวณน้ าลึกจนถึงเขต (ZONE) คลื่นแตกตัว (SURF) 
current: density กระแสน้ าความหนาแนนตาง : กระแสน้ าลาดชัน (GRADIENT CURRENT) ที่เกิดจาก
ความแตกตางของความหนาแนนของน้ าในทางระดับ 
current: diurnal กระแสน้ าเดี่ยว : รูปแบบหนึ่งของกระแสน้ าขึ้น-ลง (TIDAL CURRENT) มีคาบน้ าขึ้น 
(FLOOD) สูงสุด และน้ าลง (EBB) ต่ าสุดแคครั้งเดียวในหนึ่งวันจันทรคติ (TIDAL DAY) 
current: drift กระแสน้ าพื้นผิว : กระแสน้ า (CURRENT) มหาสมุทร (OCEAN) ที่เคลื่อนที่อยางชาๆ เปน็
บริเวณกวาง เกิดจากลม (WIND) เป็นสาเหตุหลัก 
current: drift angle มุมกระแสน้ าพื้นผิว, มุมเซ : มุมระหวางทิศหัวเรือจริงและเสนทางเดินเรือ เกิด
จากการกระท าของกระแสน้ า 
current: earth กระแสไฟฟูาผิวโลก : ดู CURRENT(S): TELLURIC 
current: ebb กระแสน้ าลง : ดู EBB STREAM 
current: flood กระแสน้ าขึ้น : ดู FLOOD STREAM 
current: geostrophic กระแสน้ าจีโอสโตรฟิก : กระแสน้ าที่เกิดขึ้นเมื่อแรงจากความแตกตางของความ
กดและแรงคอริออลิสอยูในสถานะสมดุล 
current: gradient กระแสน้ าลาดชัน : กระแสน้ าที่เกิดขึ้นจากองคแประกอบทางราบของความแตกตาง
ของความกดอุทกสถิต 
current: mixed กระแสน้ าผสม : รูปแบบหนึ่งของกระแสน้ าขึ้น-ลง (TIDAL CURRENT) ที่มีลักษณะเดน
ที่เห็นไดชัดเจนจากความแตกตางของอัตราเร็ว (SPEED) และคาบเวลาระหวางกระแสน้ าไหลขึ้น (FLOOD 
CURRENT) สองครั้ง หรือกระแสน้ าไหลลง (EBB CURRENT) สองครั้ง ที่เกิดขึ้นในรอบวันจันทรคติ (TIDAL 
DAY) 
current: nontidal กระแสน้ านอนไทดัล : กระแสน้ า (CURRENT) ที่เกิดขึ้น โดยสาเหตุอื่น ไมใชจากแรง
ที่ท าใหเกิดน้ าข้ึน-ลง (TIDE PRODUCING FORCE) ดู STREAM ประกอบ 
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current: ocean/sea กระแสน้ ามหาสมุทร : การเคลื่อนที่ของน้ าในมหาสมุทรท่ีเกิดอยางสม่ าเสมอ ซึ่ง
รวมทั้งวงรอบตามธรรมชาติหรือกระแสน้ า ที่ไหลตอเนื่องผานเสนทาง (PATH) ที่ก าหนด 
current: periodic กระแสน้ าตามคาบ : กระแสน้ า (CURRENT) ที่เกิดจากการสลับไปมาของน้ าขึ้น-ลง 
current: permanent กระแสน้ าถาวร : กระแสน้ า (CURRENT) ที่ไหลตอเนื่องโดยมีการเปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาลหรือคาบเวลาเพียงเล็กนอย 
current: rectilinear กระแสน้ าไหลกลับ : ดู CURRENT: REVERSING 
current: residual กระแสน้ าเฉลี่ยจากวัฏจักรน้ าขึ้น-ลง : กระแสน้ า (CURRENT) เฉลี่ยโดยไมคิดองคแประกอบ
ของคาบเวลา 
current: reversing กระแสน้ าไหลกลับ : กระแสน้ าจากน้ าข้ึน-ลง (TIDAL CURRENT) ซึ่งไหลสลับใน
ทิศทางเกือบตรงขามกัน โดยเกิดน้ านิ่ง (SLACK WATER) เมื่อกลับทิศกระแสน้ า กระแสน้ า (CURRENT) 
เชนนี้ เกิดข้ึนเป็นประจ าในพ้ืนที่ซึ่งการเคลื่อนที่ถูกจ ากัดมากโดยความแคบของรองน้ า (CHANNEL) มี
ความหมายเหมือนกับ Rectilinear Current หรือ Rectilinear Stream 
current: rip คลื่นกระแสน้ า : การไหลยอนกลับของน้ าที่ยกตัวขึ้นบนชายทะเล (SHORE) โดยคลื่น 
(WAVE) และลม (WIND) ที่พัดเขามา 
current: rotary กระแสน้ าหมุนวน : กระแสน้ าขึ้น-ลง (TIDAL CURRENT) ซึ่งไหลอยางตอเนื่อง โดย
ทิศทางของการไหล (FLOW) เปลี่ยนแปลงครบ ๓๖๐ องศา ในระหวางวัฏจักรน้ าขึ้น-ลง (TIDAL CYCLE) 
เรียกอีกอยางหนึ่งวา rotary stream ในค าศัพทแแบบอังกฤษ 
current: seasonal กระแสน้ าตามฤดู: กระแสน้ า (CURRENT) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในเรื่อง
อัตราเร็ว (SPEED) และทิศทางเนื่องจากลม (WIND) ประจ าฤดู 
current: semidiurnal กระแสน้ าคู : ชนิดของกระแสน้ าขึ้น-ลง (TIDAL CURRENT) จากการขึ้นและลง
ของน้ า ๒ ครั้ง โดยมีคาบเวลาเกือบเทากันในหนึ่งวันจันทรคติ (TIDAL DAY) 
current: stream กระแสน้ าไหลเร็ว : กระแสน้ า (CURRENT) ที่ไหลเร็วในชองแคบๆ และลึกซึ่งตรงกัน
ขามกับกระแสน้ าพื้นผิว (DRIFT CURRENT) ที่ไหลออนๆ ในพ้ืนที่กวาง 
current: subsurface กระแสน้ าใตเทอร์โมคลายน์: กระแสน้ า (CURRENT) ที่ตามปกติจะไหลอยูขางใตชั้น
เทอรแโมคลายนแ (THERMOCLINE) ตามปกติจะมีอัตราเร็ว (SPEED) ชากวาและในทิศทางที่ตางกันจาก
กระแสน้ า (CURRENT) ใกลผิวน้ า 
current: surface กระแสน้ าผิวน้ า : กระแสน้ า (CURRENT) ที่ไมลึกมากกวา ๒-๓ เมตร จากผิวน้ า 
current: surge กระแสน้ าซัดฝั่ง : กระแสน้ า (CURRENT) ชายฝั่งที่มีอิทธิพลจากคลื่นจากที่ไกลๆ 
current(s): telluric กระแสเทลลูริก : กระแสไฟฟูาในธรรมชาติซึ่งไหลบนหรือใกลผิวพ้ืนโลก (EARTH) 
เป็นแผนขนาดใหญ มีความหมายเหมือนกับ earth current 
current: tidal กระแสน้ าขึ้น-ลง : การเคลื่อนที่ของน้ าในทางราบที่สลับไปมาสัมพันธแกับการขึ้น (RISE) 
และลงของระดับน้ าขึ้น-ลง (TIDE) ที่เกิดจากแรงที่ท าใหเกิดน้ าข้ึน-ลง (TIDE-PRODUCING FORCE) มี
ความหมายเหมือนกับ tidal stream 
current: turbidity กระแสน้ าขุน : กระแสน้ า (CURRENT) ที่มีความหนาแนนและขุนสูง ซึ่งน าพา
ปริมาณมหาศาลของดินเหนียว (CLAY) เลน (SILT) ทราย (SAND) ที่แขวนลอยมา ไหลลงไปสูลาดทวีป 
(SLOPE) ใตทะเล ไปสูน้ าทะเล (SEA WATER) ที่มีความแนนนอยกวา 
current: wind driven กระแสน้ าจากลม : กระแสน้ า (CURRENT) ที่เกิดจากลม (WIND) 
current chart แผนที่กระแสน้ า : ดู CHART 
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current cycle วัฏจักรกระแสน้ า : ชวงการเกิดกระแสน้ าจากอิทธิพลการขึ้น-ลง ของระดับน้ าอยาง
สมบูรณแ ๑ รอบ ขณะที่เกิดขึ้นระหวางรอบวันจันทรคติ เดือนจันทรคติ หรือ วัฏจักรจันทรแ (METONIC 
CYCLE) 
current difference ความตางเวลากระแสน้ า : ความแตกตางระหวางเวลา (TIME) ของน้ านิ่ง (SLACK 
WATER) หรือความแรงของกระแสน้ า (STRENGTH OF CURRENT) ที่สถานียอย (SUBORDINATE 
STATION) และท่ีสถานีอางอิง (REFERENCE STATION) 
current direction ทิศทางกระแสน้ า : ดู DIRECTION OF CURRENT 
current line เสนแนวกระแสน้ า : ดู CURRENT POLE 
current meter เครื่องวัดกระแสน้ า : เครื่องมือส าหรับการวัดกระแสน้ าทั้งอัตราเร็ว (SPEED) อยางเดียว 
หรือทั้งทิศทางและอัตราเร็ว (SPEED) ดู CURRENT POLE, EKMAN CURRENT METER, PRICE-GURLEY 
CURRENT METER, ROBERTS RADIO CURRENT METER, SWALLOW FLOAT, SAVONIUS ROTOR 
CURRENT METER, WOLLASTON CURRENT METER 
current pole เสาวัดกระแสน้ า : หลักท่ีใชส าหรับก าหนดทิศทางและอัตราเร็ว (SPEED) ของกระแสน้ าที่
ผิวน้ า (SURFACE CURREN) ทิศทางถูกก าหนดโดยทิศทางการเคลื่อนที่ของหลัก และอัตราเร็ว (SPEED) 
โดยดูจ านวนของสายเสนเล็ก ๆ ที่ผูกติดไว (เรียก current line หรือ log) ที่ปลอยออกไปในเวลา (TIME) 
ที่ก าหนด 
current station สถานีวัดกระแสน้ า : ต าบลที่ทางภูมิศาสตรแที่ซึ่งท าการตรวจวัดกระแสน้ า รวมทั้งสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีใช ซึ่งอาจจะรวมทั้งทุน เครื่องขับกวาน เครื่องวัดกระแสน้ า กลไกการบันทึก และ
เครื่องสงวิทยุ ดู CONTROL CURRENT STATION และ SUBORDINATE CURRENT STATION 
current tables มาตรากระแสน้ า : ตารางที่แสดงการท านายเวลา (TIME) และอัตราเร็ว (SPEED) ของ
กระแสน้ าจากน้ าข้ึน-ลง (TIDAL CURRENT) ณ ที่ตาง ๆ  มีความหมายเหมือนกับ tidal current table 
cursor ตัวชี้ต าแหนง : อุปกรณแท่ีใชกับเครื่องมือที่จะใหตัวอางอิงที่เคลื่อนที่ได เหมือนตัววิ่งที่อยูบนสไลดแรูล 
(SLIDE RULE) หรือลูกบอลแบริงตัวชี้บนจอเรดารแ   ในระบบคอมพิวเตอรแ จุดเนนบนจอแสดงผล (DISPLAY) 
ซึ่งชี้ต าแหนงการท างานที่แทจริง ส าหรับตัวชี้ต าแหนงแบบพิเศษทางดานการแกไขดานกราฟิก (เชน กากบาท 
สายใยเล็ง) สามารถถูกเลือกได ในสวนขอมูลสงออกนั้นตัวชี้ต าแหนงเคลื่อนที่อัตโนมัติโดยคอมพิวเตอรแ 
ทางดานขอมูลน าเขาจะอยูใตการควบคุมของผูใชในเชิงความหมายของอุปกรณแที่ควบคุมดวยมือ ตัวชี้ต าแหนง
บางครั้งเป็นอุปกรณแชี้ต าแหนงดวยมือ หรืออาจใชเลนสแขยายประกอบตามตารางสี่เหลี่ยมผืนผาในการใช
รวมกับเครื่องดิจิไทสแ (DIGITIZER) 
curvature correction คาแกความโคง : ๑) ในดานดาราศาสตรแ (ASTRONOMY) หมายถึง คาแก 
(CORRECTION) ที่น ามาประยุกตแใชกับคาเฉลี่ยของชุดการตรวจวัด (OBSERVATION) ดาวฤกษแ (STAR) 
หรือดาวเคราะหแ (PLANET) ส าหรับแกความคลาดเคลื่อนของการเคลื่อนที่ของแสงจากดาวฤกษแ (STAR) 
และดาวเคราะหแ (PLANET) ที่เกิดการเบี่ยงเบนออกจากแนวเสนตรง ๒) ในดานจีออเดซี (GEODESY) 
หมายถึง คาแก (CORRECTION) ประยุกตแใชในงานดานยีออเดซีบางอยางโดยค านึงถึงการแยกออกของ
พ้ืนผิวโลก (EARTH (สเฟียรอยดแ (SPHEROID))) จากพ้ืนระนาบ 
curve: depth เสนความลึก : ดู DEPTH CURVE 
customhouse ดานศุลกากร : ส านักงานโดยเฉพาะอยูในบริเวณทาเรือ ซึ่งเป็นที่เรียกเก็บ ภาษีศุลกากร 
cust protractor โปรแทร็กเตอร์สี่เหลี่ยม : ดู PROTRACTOR 
cut: angle of มุมตัด : ดู ANGLE: CROSSING 
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cutter เรือบด, เรือเล็ก, เรือเร็ว : เรือเล็กที่อยูกับเรือรบ 
cycle รอบ, วัฏจักร : หนึ่งรอบอยางสมบูรณแของชุดเหตุการณแ หรือปรากฏการณแ (PHENOMENA) ที่อุบัติ
ซ้ า อยางสม่ าเสมอในล าดับที่เหมือนกัน ดู FREQUENCY  HERTZ  PERIOD ประกอบ 
cycle per second รอบตอวินาที : หนวยของความถ่ี (FREQUENCY) ที่ถูกแทนดวยหนวยเฮิรแต 
(HERTZ) มากขึ้นเรื่อย ๆ 
cycloidal wave คลื่นโคงแหลม : ดู WAVE 
cyclone ไซโคลน, พายุหมุน : ดู DEPRESSION 
cylindrical buoy ทุนทรงกระบอก : ดู CAN BUOY 
cylindrical projection โครงสรางแผนที่ทรงกระบอก : ดู PROJECTION 
* daily rate อัตราประจ าวัน : ดู CHRONOMETER RATE 
daily retardation ผลรวมของการหนวงรายวัน : จ านวนของเวลาที่สอดคลองกับเฟส (PHASE) ของน้ า
ขึ้น-ลงที่เพ่ิมข้ึนวันตอวัน มีคาเฉลี่ยโดยประมาณ ๕๐ นาที (MINUTE) 
dam เขื่อน, ท านบ : สิ่งกีดขวางเพ่ือตรวจสอบหรือจ ากัดขอบเขตทุกอยางในการเคลื่อนที่ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสิ่งกอสรางที่กักน้ า และยกระดับของเขื่อนจากอางเก็บน้ า (RESERVOIR) หรือเพ่ือปูองกันน้ าทวม 
damped wave(s) คลื่นออนก าลัง : ดู WAVE 
damping การหนวง, การออนก าลัง : ๑) การกระจายของพลังงานตามเวลา (TIME) หรือระยะทาง ๒) การ
ลดลงอยางตอเนื่องของแอมพลิจูด (AMPLITUDE) ของการแกวง (OSCILLATION) คลื่น (WAVE) เป็นตน 
dan buoy ทุนหมายเขตชั่วคราว : ทุนลอยที่ประกอบดวยทุนลอย (FLOAT) ที่มีอับเฉาถวงไว มีเสา
ส าหรับติดธงหรือหลอดไฟติดกับทุนเพ่ือยึดธงหรือหลอดไฟ (LIGHT) 
danger angle มุมอันตราย : มุมที่มากท่ีสุด (หรือนอยที่สุด) ระหวางจุดสองจุดซึ่งสังเกตไดจากยาน ที่
แสดงใหเห็นขอบเขตในการเขาถึงพ้ืนที่อันตรายอยางปลอดภัย 
danger area พื้นที่อันตราย : พ้ืนที่ที่อันตรายประกาศโดยหนวยงานภาครัฐวาเป็นอันตรายตอยาน เรียก
อีกอยางหนึ่งวา danger zone 
danger bearing แบริงอันตราย : ดู BEARING 
danger buoy ทุนแสดงสิ่งอันตราย : ดู ISOLATED DANGER MARK 
danger line เสนเขตอันตราย : เสนที่ลากบนแผนที่เดินหน (CHART) เพ่ือแสดงขอบเขตของการเดินเรือ
ที่ปลอดภัย ส าหรับเรือที่มีอัตรากินน้ าลึก (DRAFT) ที่เฉพาะเจาะจง แนวประบนแผนที่เดินหนที่เนนถึงการ
มีอยูของสิ่งกีดขวาง (OBSTRUCTION) 
dangerous rock หินอันตราย : หินใตน้ า (SUNKEN ROCK) ในพ้ืนที่เล็ก ๆ (ยอดหิน (PINNACLE)) ที่
ระดับความลึก (DEPTH) ที่พิจารณาวาเป็นอันตรายแกการเดินเรือผิวน้ า (SURFACE NAVIGATION) 
dangerous semicircle ครึ่งวงกลมอันตราย, ครึง่วงกลมปะทะพายุ : พ้ืนที่ของไซโคลนเขตรอน 
(TROPICAL CYCLONE) ซึ่งอยูทางดานขวาของเสนทาง (PATH) เดินของพายุในซีกโลกเหนือ และทาง
ดานซายของเสนทาง (PATH) ในซีกโลกใต ซึ่งเป็นบริเวณที่ทะเล (SEA) มีคลื่นลม (WIND) แรงมากกวา 
และลมมีความรุนแรงมาก และมีแนวโนมที่จะพัดพาใหการเดินเรือที่อยูดานหนาเซเขาหาเสนทางไซโคลน 
(CYCLONE's PATH) อีกครึ่งวงกลมดานหนึ่งของไซโคลน (CYCLONE) เรียกวา navigable semicircle 
dangerous wreck ซากเรือจมอันตราย : ซากเรือจม (WRECK) ซึ่งจมอยูที่ระดับความลึกท่ีพิจารณาวา
เป็นอันตรายตอการเดินเรือผิวน้ า (SURFACE NAVIGATION) 
danger sounding การหย่ังน้ าในจุดที่เป็นอันตราย : ดู SOUNDING 
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danger to navigation สิ่งอันตรายตอการเดินเรือ : ลักษณะหรือสภาพใด ๆ ซึ่งอาจจะกีดขวางกั้น มี
อันตรายหรืออะไรก็ตามท่ีเป็นอันตรายตอการเดินเรือที่ปลอดภัย 
danger zone เขตอันตราย, พื้นที่อันตราย : ดู DANGER AREA 
dark slide แผนสไลด์แบบทึบ : ดู SLIDE: DARK 
data ขอมูล : สิ่งที่แทนขอเท็จจริง แนวคิด หรือค าแนะน าในลักษณะที่เป็นทางการซึ่งเหมาะสมกับการ
สื่อสาร การตีความ หรือกระบวนการ 
data bank ธนาคารขอมูล : การเก็บรวบรวมขอมูล (DATA) ไวในที่ท่ีหนึ่ง ซึ่งขอมูลนั้นมีความสัมพันธแกับ
ชุดเรื่องที่ก าหนด ตามปกติจะประกอบดวยหลาย ๆ ฐานขอมูล (DATA BASE) ซึ่งพิจารณาจากเอกลักษณแ
ของขอมูล 
data base ฐานขอมูล : การเก็บรวบรวมขอมูล (DATA) อยางเป็นหมวดหมู เพ่ือใหสามารถน ามาใชใหม
ดวยเครื่องมือที่เขากันได ซึ่งขอมูล (DATA) จะถูกเขาถึงโดยเสนทางที่แตกตางกันอยางเหมาะสม โดยเป็น
แบบอิสระจากเครื่องมือที่ใช 
data base management system ระบบการจัดการฐานขอมูล : ชุดของซอฟตแแวรแส าหรับสราง ดูแล 
และเขาถึงขอมูล (DATA) ภายในฐานขอมูล (DATA BASE) 
data processing การประมวลผลขอมูล : การด าเนินการทุกอยางเก่ียวกับขอมูล ตามปกติจะไดรับการ
ชวยเหลือจากคอมพิวเตอรแ 
data retrieval การคนคืนขอมูล : การแยกขอมูลซึ่งตรงกับเกณฑแที่ก าหนดออกจากแฟูมขอมูล (FILE) 
หรือธนาคารขอมูล (DATA BANK) 
data set ชุดขอมูล : เอนทิตีทางตรรกะของขอมูลซึ่งประกอบดวยหลาย ๆ สวน (เขตขอมูล) ที่จับมา
รวมกลุมกันภายใตเกณฑแตัวหนึ่ง 
data telemetry การวัดและสงขอมูลทางไกล : การวัดปริมาณและการสงคาที่วัดไดไปยังสถานีที่หาง
ออกไปเพ่ือประมวลผลขอมูลตอไป 
date line เสนวันที่ : เสนที่ทับกันสนิทโดยประมาณกับเมริเดียน (MERIDIAN) ๑๘๐ องศา ซึ่งแตละวัน
ปฏิทินเริ่มตนเป็นครั้งแรกขอบเขต (BOUNDARY) ระหวาง ภาคเวลาบวก ๑๒ และลบ ๑๒ วันที่บนแตละ
ดานของเขตเวลา (TIME ZONE) แตกตางกันหนึ่งวัน (DAY) แตเวลา (TIME) เหมือนกันในเขต (ZONE) ทั้ง
สองนี้ บางครั้งเรียกวา calendar line หรือ international date line 
datum มูลฐาน, พื้นเกณฑ์, เสนเกณฑ์ : ๑) ปริมาณเชิงตัวเลขหรือเชิงเรขาคณิตหรือชุดของปริมาณเชน
วา ที่ใชเป็นสิ่งอางอิงหรือเป็นฐานส าหรับปริมาณอ่ืน ๆ ๒) ในดานจีออเดซี มูลฐานจะก าหนดดวยชุดของ
พารามิเตอรแที่ใชระบุพื้นอางอิงหรือระบบพิกัดอางอิง  ดังนั้นเราจึงตองการมูลฐาน ๒ ประเภท คือ มูลฐาน
ทางราบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ก าหนดพ้ืนฐาน ส าหรับการค านวณเกี่ยวกับการส ารวจควบคุมทางราบ โดยพิจารณา
ความโคงของโลกในการค านวณดวย  และมูลฐานทางดิ่ง  ซึ่งเป็นสิ่งอางอิงของคาระดับสูง 
datum: chart เสนเกณฑ์แผนที่, พื้นเกณฑ์แผนที่ : พ้ืนผิวที่ก าหนดขึ้นเป็นการถาวร เพ่ือใชอางอิง
ส าหรับการหยั่งน้ า (SOUNDING) หรือความสูงของน้ าขึ้น-ลง ปกติไดแก น้ าลงเต็มที่ (LOW WATER) มี
ความหมายเหมือนกับ DATUM, datum level, DATUM PLANE, hydrographic datum, reference 
level, reference plane ดู DATUM: TIDAL 
datum: geodetic มูลฐานจีออเดติก : พารามิเตอรแชุดหนึ่งที่ใชก าหนดพ้ืนอางอิงหรือระบบพิกัดอางอิง 
ส าหรับใชควบคุมดานจีออเดซีในการค านวณหาคาพิกัดของจุดตางๆ บนพ้ืนโลก  ปกติมูลฐานจะถูกก าหนด
เป็นมูลฐานทางราบ และมูลฐานทางดิ่งแยกจากกัน ส าหรับมูลฐานทางราบที่ใชเฉพาะในประเทศ หรือใน
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ทองถิ่น ก าหนดดวยพารามิเตอรแ ๕ ตัว ไดแก ละติจูด (LATITUDE) และลองจิจูด (LONGITUDE) ของจุด
ออกงาน (INITIAL POINT) แอซิมัท (AZIMUTH) ของเสนจากจุดเริ่ม และพารามิเตอรแของสเฟียรอยดแ
อางอิง (REFERENCE SPHEROID) สวนมูลฐานสัมบูรณแ (ABSOLUTE DATUM) ก าหนดใหจุดออกงาน 
(INITIAL POINT) ของอีลิปซอยดแอางอิง (REFERENCE ELLIPSOID) อยูที่จุดศูนยแกลางมวลของโลก  
ส าหรับระบบอางอิงสมัยใหม จะใชสารสนเทศมูลฐาน ที่ก าหนดโดยพารามิเตอรแเพิ่มเติมของดาวเทียม เชน 
แบบจ าลองความถวง ดู HORIZONTAL CONTROL DATUM ประกอบ 
datum: levelling ระดับมูลฐาน : ดู DATUM: VERTICAL CONTROL 
datum: sounding พื้นเกณฑ์หย่ังน้ า: พ้ืนราบหรือระดับน้ ามูลฐานหรือเสนเกณฑแน้ าขึ้น-ลง (TIDAL 
DATUM) ที่ใชเป็นสิ่งอางอิงของเลขน้ า (SOUNDING) หรอืการส ารวจทางอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC 
SURVEY) มีความหมายเหมือนกับ datum for sounding reduction 
datum: tidal เสนเกณฑ์น้ าขึ้น-ลง : ระดับ (LEVEL) น้ าทะเล (SEA) ก าหนดโดยเฟส (PHASE) ตางๆ ของน้ า
ขึ้น-ลง (TIDE) จากความลึกน้ า และความสูงของน้ าขึ้น-ลง (HEIGHTS OF TIDE) 
datum: vertical control มูลฐานทางดิ่ง, มูลฐานควบคุมทางดิ่ง : พ้ืนระดับ (LEVEL SURFACE) ใดๆ 
เชน ระดับทะเลปานกลาง (MEAN SEA LEVEL) ที่ใชเป็นพื้นอางอิงของระดับสูง (ELEVATION)             
มีความหมายเหมือนกับ datum level, reference level, reference plane, levelling datum, 
datum for heights ดู DATUM PLANE ประกอบ 
datum for heights มูลฐานความสูง : ดู DATUM: VERTICAL CONTROL 
datum for sounding พื้นเกณฑ์หย่ังน้ า : ดู DATUM: SOUNDING 
datum for sounding reduction พื้นเกณฑ์หย่ังน้ า : ดู DATUM: SOUNDING 
datum level ระดับมูลฐาน : ดู DATUM: VERTICAL CONTROL และ DATUM: CHART 
datum line เสนมูลฐาน, เสนเกณฑ์ : ดู REFERENCE LINE 
datum of tide predictions พื้นเกณฑ์ท านายน้ า : ระดับ (LEVEL) ที่ใชอางอิงคาความสูงของน้ าขึ้น-
ลง (HEIGHT OF TIDE) ในมาตราน้ า (TIDE TABLE) ดู DATUM: CHART ประกอบ 
datum plane ระนาบมูลฐาน, ระนาบพื้นเกณฑ์ : มูลฐานทางดิ่ง (VERTICAL CONTROL DATUM) 
แมวาพื้นระดับ (LEVEL SURFACE) จะไมใชระนาบแตมูลฐานทางดิ่ง (VERTICAL CONTROL DATUM) 
มักเรียกวา ระนาบพ้ืนเกณฑแ 
datum point จุดมูลฐาน, จุดอางอิง : ดู REFERENCE POINT 
day วัน : ๑) ชวงระยะเวลาการหมุน (ROTATION) รอบแกน ( AXIS) ตัวเองครบ ๑ รอบของโลก 
(EARTH) หรือบางครั้งของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) ถูกวัดดวยแทรนซิต (TRANSIT) ของจุดอางอิง
จุดหนึ่งบนทรงกลมทองฟูา (CELESTIAL SPHER) นั้น เหนือเมริเดียน (MERIDIAN) และแตละแบบมีชื่อ
ของมันเองจากการอางอิงที่ถูกใชงาน ๒) ชวงเวลาของเวลากลางวัน ซึ่งแตกตางจากกลางคืน 
day: apparent solar วันสุริยคติปรากฏ : ดู DAY: SOLAR 
day: astronomical วันดาราศาสตร์ : วันสุริยคติสมมุต ิ(MEAN SOLAR DAY) เริ่มตน ณ เวลาเที่ยงวัน 
day: civil วันทางการ : วันสุริยคติสมมุต ิ( MEAN SOLAR DAY) เริ่มตน ณ เวลาเที่ยงคืน (MIDNIGHT) 
day: constituent วันพารามิเตอร์ : คาบเวลาการหมุน (ROTATION) ครบรอบแกน (AXIS) ตัวเองครบ 
๑ รอบของโลก เมื่ออางอิงกับดาวฤกษแ (STAR) สมมติ คานี้เป็นหนึ่งในองคแประกอบอยางหนึ่งของสวนที่
เป็นคาบเวลาในแรงที่ท าใหเกิดกระแสน้ า เป็นคาบเวลาที่ใกลเคียงกับวันจันทรคติ (LUNAR DAY) หรือ   
วันสุริยคติ (SOLAR DAY) คาบเวลานี้ไมไดน าไปใชเป็นคาองคแประกอบระยะยาว 
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day: lunar วันจันทรคติ : ๑) ชวงระยะเวลาการหมุน (ROTATION) รอบแกน (AXIS) ตัวเองครบ ๑ รอบ
ของโลก (EARTH) ที่เทียบกับดวงจันทรแ (MOON) ความยาวเฉลี่ยประมาณ ๒๔ ชั่วโมง ๕๐ นาทีของเวลา    
สุริยคตสิมมุต ิ (MEAN SOLAR TIME)  มีความหมายเหมือนกับ TIDAL DAY ๒) ชวงเวลาของการหมุน 
(ROTATION) รอบแกน (AXIS) ตัวเองหนึ่งรอบของดวงจันทรแ (MOON) เมื่อเทียบกับดวงอาทิตยแ (SUN) 
day: mean solar วันสุริยคติสมมุติ : ดู DAY: SOLAR 
day: sidereal วันดาราคติ : ชวงเวลาการหมุน (ROTATION) รอบแกน (AXIS) ตัวเองครบ ๑ รอบของโลก 
(EARTH) เมื่อเทียบกับวสันตวิษุวัต (VERNAL EQUINOX) เหนือเมริเดียนบน (UPPER BRANCH) ของเสน    
เมริเดียน (MERIDIAN) เนื่องจากการหมุนควงของวิษุวัต (PRECESSION OF THE EQUINOX) ท าใหการ
ก าหนดความนานของวันดาราคติมีคานอยกวาคาบ (PERIOD) การหมุน (ROTATION) รอบแกนตัวเองของโลก
เมื่อเทียบกับดาวฤกษแ (STAR) อยูเล็กนอย แตความแตกตางนี้มีคานอยกวา ๐.๐๑ วินาที (SECOND) ความ
นานของวันดาราคติ เทากับ ๒๔ ชั่วโมง (HOUR) ของเวลาดาราคติ (SIDEREAL TIME) หรือ ๒๓ ชั่วโมง ๕๖ 
นาที ๐๔.๐๙๑ วินาที ของเวลาสุริยคติสมมุต ิ(MEAN SOLAR TIME) 
day: solar วันสุริยคติสมมุติ : ๑) ชวงเวลาการหมุน (ROTATION) รอบแกน (AXIS) ตัวเองครบ ๑ รอบของ
โลก (EARTH) โดยอางอิงกับดวงอาทิตยแ (SUN) ชวงเวลานี้อาจจะเป็น mean solar day หรือ apparent solar 
day ก็ได ขึ้นอยูกับวาอางอิงกับดวงอาทิตยแสมมติ (MEAN SUN) หรือดวงอาทิตยแปรากฏ (APPARENT SUN) 
ตามล าดับ ๒) ชวงเวลาของการหมุน (ROTATION) ของดวงอาทิตยแ (SUN) ครบ ๑ รอบ 
day: tidal วันจันทรคติ, วันน้ าขึ้น-ลง : ดู DAY: LUNAR และ TIDAL DAY 
daybeacon กระโจมท่ีหมายกลางวัน : กระโจม (BEACON) ที่ไมมีไฟ ซึ่งจะถูกแยกใหเห็นตัวมันเองดวย
สี รูปราง และจ านวนของขีดเครื่องหมายที่มองเห็นในเวลากลางวัน รูปแบบงายที่สุดของกระโจมไมมีไฟนี้ 
ประกอบดวยเสาแทงเดี่ยวที่มีขีดเครื่องหมายอยูขางบนใกลสวนยอด 
daylight saving time เวลาออมแสง, เวลาชดเชยแสง : ดู TIME 
daymark เครื่องหมายกลางวัน : ๑) ลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายชวยการเดินเรือที่ถูกใชอ านวยความ
สะดวกในการระบุตัวมันเองโดยตัดกับฉากหลังในเวลากลางวัน โดยสิ่งกอสรางนี้จะตองเห็นไดอยางเหมาะสม
จากระยะทางที่ตองการ ซึ่งถูกสรางขึ้นใหเห็นไดงายยิ่งขึ้นโดยการท าขีดเครื่องหมายลงบนสิ่งกอสรางนั้น ดวยสี
ที่เดนชัดสะดุดตาและรูปทรงก็ขึ้นกับวัตถุประสงคแของเครื่องหมายชวยการเดินเรือ ๒) ที่หมายเพ่ือชวยการ
เดินเรือแบบไมมีไฟ 
day number เลขวัน : ตัวเลขของวันที่ของปีเรียงตอเนื่องกัน ตามปกติจะเริ่มตนดวยเลขท่ี ๑ ในวันที่ ๑ 
ของเดือนมกราคม 
dead ahead ตรงหัวเรือ : แบริงสัมพันธแ ๐๐๐ องศา ถาเป็นคาแบริงโดยประมาณจะใชค าวา ahead 
dead astern ตรงทายเรือ : แบริงสัมพันธแ ๑๘๐ องศา ถาเป็นแบริงโดยประมาณจะใชค าวา astern มี
ความหมายเหมือนกับ right astern  
deadbeat (adj.) ไมสม่ าเสมอ : เป็นชวง ๆ ไมสม่ าเสมอหรือไมมีคาบ (PERIOD) 
deadbeat compass เข็มทิศชี้นิ่ง : ดู COMPASS 
deadhead ทอนไม, ทุนสมอ : ๑) กลองไมที่ใชเป็นทุนแสดงต าแหนงสมอ ๒) พุก (BOLLARD) 
dead reckoning ที่เรือรายงาน, ดีอาร์, ต าบลท่ีรายงาน : ๑) วิธีการเดินเรือ (NAVIGATION) ซึ่งท าให
งายโดยใชอัตราเร็ว (SPEED) และทิศหัวเรือ (HEADING) เทานั้น โดยไมตองอางถึงท่ีหมายชวยการเดินเรือ
อ่ืน ๆ ๒) ในการเดินอากาศ (AIR NAVIGATION) จะใชการประมาณท่ีดีที่สุดของเข็ม (COURSE) และ
อัตราเร็ว (SPEED) เหนือพ้ืนดิน (GROUND) ตัวอยางเชน ต าบลที่รายงานที่รวมเวกเตอรแของลม 
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dead reckoning position ต าบลท่ีเรือรายงาน : ดู POSITION 
dead reckoning tracer เครื่องบันทึกต าบลที่เรือรายงาน : เครื่องมือที่แสดงผลการบันทึกเสนทาง
รายงาน (DEAD RECKONING TRACK) แบบกราฟิกโดยอัตโนมัติ ดู COURSE RECORDER 
dead reckoning track เสนทางท่ีเรือรายงาน, เสนทางรายงาน : ดู TRACK 
dead water น้ าหนวง : ปรากฏการณแ (PHENOMENON) ที่เกิดขึ้นเมื่อเรือซึ่งมีก าลังขับเคลื่อนต่ าผานเขา
ไปในน้ าที่มีชั้น (LAYER) น้ าบาง ๆ ของน้ าจืดอยูเหนือชั้น (LAYER) น้ าเค็มท่ีอยูลึกลงไป ขณะที่เรือเคลื่อนที่
ผาน บางสวนของพลังงานจะสงไปท าใหเกิดคลื่นภายใน (INTERNAL WAVE) ซึ่งเป็นสาเหตุใหประสิทธิภาพ
ของการขับเคลื่อนลดลงอยางเห็นไดชัด 
debris เศษซากปรักหักพัง, เศษหินทรายดิน : ดู DETRITUS 
deceleration ความหนวง : ความเรง (ACCELERATION) ที่เป็นลบ 
decibar เดซิบาร์ : เศษหนึ่งสวนสิบของบารแ (BAR) 
decibel เดซิเบล : ดู BEL 
decimeter เดซิเมตร : เศษหนึ่งสวนสิบของเมตร (METER) 
declination มุมสูง, เดคลิเนชัน : ในดานดาราศาสตรแ (ASTRONOMY)  หมายถึง มุมที่ศูนยแกลางของ
ทรงกลมทองฟูา (CELESTIAL SPHERE) ระหวางรัศมีที่ผานตัววัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) นั้นกับ
ระนาบของเสนศูนยแสูตรทองฟูา (CELESTIAL EQUATOR) เดคลิเนชันจะถูกวัดดวยสวนโคงของมุมชั่วโมง 
(HOUR ANGLE) ระหวางวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) กับเสนศูนยแสูตรทองฟูา (CELESTIAL 
EQUATOR) โดยเดคลิเนชันจะมีคาเป็นบวก เมื่ออยูทางเหนือของเสนศูนยแสูตร (EQUATOR) และมีคาเป็น
ลบ เมื่ออยูทางใต 
declination: grid เดคลิเนชันกริด : ดู GRID 
declination: magnetic เดคลิเนชันแมเหล็ก : ดู VARIATION 
declination inequality ความตางน้ าขึ้น-ลงประจ าวัน : ดู DIURNAL INEQUALITY 
declination circle วงเดคลิเนชัน : ดู HOUR CIRCLE 
declinatoire เดคลิเนทอรี : ชุดรวมกันของเข็มทิศแมเหล็ก (MAGNETIC COMPASS) และ ขอบตรง 
(STRAIGHT EDGE) เหมาะส าหรับใชบนโต฿ะราบ (PLANE TABLE) เพ่ือท าการหมายวัดเมริเดียนแมเหล็ก 
(MAGNETIC MERIDIAN) มีความหมายเหมือนกับ box compass หรือ trough compass ดู COMPASS 
TUBULAR  
declinometer เดคลิโนมิเตอร์ : เครื่องมือชนิดแมเหล็กท่ีคลายกับเข็มทิศของนักส ารวจ (SURVEYOR’S 
COMPASS) แตท าข้ึนเพื่อใหเสนแนวสายตา (LINE OF SIGHT) สามารถถูกหมุนใหเขากันไดกับเข็ม 
(NEEDLE) หรือกับการตั้งคาอ่ืน ๆ ที่ตองการบนวงกลมระนาบ (HORIZONTAL CIRCLE) ถูกใชในการ
ตรวจสอบเดคลิเนชันแมเหล็ก (MAGNETIC DECLINATION) ดู VARIATIO 
declivity ลาดลง : ลาด (SLOPE) ลง หรือลาดของเนินเขา (HILL) ซึ่งตรงขามกับลาดขึ้น (ACCLIVITY) 
deep ลึก : ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) เป็นค าที่ลาสมัยซึ่งถูกจ ากัดโดยทั่วไปดวยความลึก 
(DEPTH) ที่มากกวา ๖,๐๐๐ เมตร เป็นจุดความลึกที่ไมมีเครื่องหมายบอกไวบนสายดิ่ง (LEAD LINE) 
deep-draught route เสนทางเรือกินน้ าลึก : เสนทางเดินเรือที่เลือกไวเป็นเสนทางส าหรับเรือกินน้ าลึก 
เนื่องจากความลึกของอัตรากินน้ าลึก (DRAUGHT) ของเรือ เรืออาจจะไมปลอดภัยถาออกนอกเสนทางนี้ 
deep ocean floor พื้นทองทะเลลึก : พ้ืนดินที่ทอดตัวกนทองทะเลลึก 
deep scattering layer (DSL) ชั้นกระเจิงระดับลึก : ดู PHANTOM BOTTOM 
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deep-sea camera กลองถายรูปใตทะเลลึก : ดู CAMERA 
deep-sea lead ดิ่งน้ าลึก : ดู LEAD 
deep-sea thermometer เทอร์โมมิเตอร์น้ าลึก : ดู THERMOMETER 
deep water route เสนทางเดินเรือน้ าลึก : เสนทางเดินเรือในพ้ืนที่ ที่อยูในขอบเขตที่ก าหนดซึ่งมีการ
ส ารวจพื้นทองทะเลและสิ่งอันตรายใตน้ าอยางถูกตอง ถึงระดับความลึกน้ านอยที่สุดที่แสดง 
defile ซอกเขา : เสนทาง (PASS) หรือชองเขา (GORGE) แคบ ๆ ระหวางภูเขา (MOUNTAIN) 
definition ความชัด : ในดานการถายภาพ (PHOTOGRAPHY) และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสแ หมายถึง 
ระดับความชัดเจนและความคมชัดของภาพ (IMAGE) ดู RESOLUTION และ RESOLVING POWER  
deflection of the plumb line การเบี่ยงเบนของแนวเสนดิ่ง : ดู DEFLECTION OF THE VERTICAL 
deflection of the vertical  การเบี่ยงเบนแนวดิ่ง : มุมที่จุดบนโลก (EARTH) (จีออยดแ(GEOID)) ที่เกิด
จากแนวดิ่ง (VERTICAL) หรือทิศทางของแนวลูกดิ่ง (PLUMB LINE) กระท ากับเสนปกติ (NORMAL) ที่ตั้ง
ฉากกับผิวสเฟียรอยดแอางอิง (SPHEROID OF REFERENCE)  มีความหมายเหมือนกับ deflection of the 
plumb line, deviation of the vertical หรือ station error 
deflector เครื่องวัดอัตราผิดเข็มทิศ, เครื่องปรับแกเข็มทิศ : เครื่องมือที่ใชในการวัดแรงซึ่งมีทิศทาง
กระท าตอเข็มทิศแมเหล็ก (MAGNETIC COMPASS) เมื่อเรือมีทิศหัวเรือ (HEADING) ที่แตกตางกันใช
ส าหรับการปรับแตงเข็มทิศ (COMPASS ADJUSTMENT) 
degaussing ดีเกาส์ซิ่ง,การลดอ านาจแมเหล็ก : การท าใหเกิดสภาพเป็นกลางของความแรงของ
สนามแมเหล็ก (MAGNETIC FIELD) ของเรือ โดยการใชวิธีการจัดวางขดลวดไฟฟูาซึ่งติดตั้งอยูบนเรืออยาง
ถาวรอยางเหมาะสม  ดู CABLE: DEGAUSSING  
degaussing cable เคเบิลดีเกาส์ซิง : ดู CABLE 
degree องศา : ๑) หนวยในการวัดมุมหรือเสนโคงวงกลม เทากับ เศษหนึ่งสวนสามรอยหกสิบของวงกลม  
๒) หนวยในการวัดอุณหภูมิในมาตราสวน (SCALE) ใด ๆ 
Delambre’s spheroid เดลัมเบร์สเฟียรอยด์ : ดู REFERENCE SPHERIOD 
delimitation การก าหนดเขต, การปักปันเขตแดน : กระบวนการในการก าหนดเสนเขตแดน (LINE OF 
DELIMITATION) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล 
delineation การวาดโครงราง : ในดานการสรางแผนที่ (CARTOGRAPHY)  หมายถึง การเลือกและ
แยกแยะรูปลักษณแตาง ๆ ดวยสายตา ที่ตองการจะแสดงในแผนที่ จากแหลงขอมูลหลาย ๆ อยางที่เป็นไป
ไดโดยการรางเคาโครงรูปลักษณแบนแหลงขอมูล หรือบนตนฉบับแผนที่ (ในขณะที่ก าลังใชงานเครื่องมือ
เขียนภาพสามมิติ (STEREOSCOPIC PLOTTING INSTRUMENT)) เป็นขั้นตอนเริ่มแรกในการประกอบ
ระวางแผนที่ (COMPILATION) 
delta ดินดอนสามเหลี่ยม : พ้ืนที่ซึ่งเกิดการทับถม (DEPOSIT) ของตะกอนที่ถูกพัดพามาจากแมน้ าปกติ
จะมีเคาโครงเป็นรูปสามเหลี่ยมใกลปาก (MOUTH) แมน้ า (RIVER) 
demagnetize (v.t.) ขจัดอ านาจแมเหล็ก : เอาอ านาจแมเหล็ก (MAGNETISM) ออกตรงขามกับการ
สรางอ านาจแมเหล็ก (MAGNETIZE) 
densitometer มาตรความด า, เดนซิโตมิเตอร์ : เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสแที่ถูกออกแบบมาเพ่ือใชวัดคา
ความหนาแนน (DENSITY) ทางแสงที่เห็นหรือโทนสีไดอยางแมนย า และใชแทนตาของมนุษยแตาม
วัตถุประสงคแนั้น ๆ 
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density ความด า, ความหนาแนน, ความทึบ : ๑) ในดานการถายภาพ (PHOTOGRAPHY) หมายถึง 
การวัดคาความมืดด าของฟิลแมที่ถูกถาย แผนเพลท (PLATE) หรือกระดาษหลังจากที่ลางออกมา หรือ
ภาพถาย (IMAGE) ตรง (ในกรณีของวัสดุการพิมพแ) ซึ่งถูกก าหนดดวยเลขลอการิทึมของภาวะทึบแสง 
(OPACITY) ๒) ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) หมายถึง ความหนาแนนเทากับความถวงจ าเพาะ 
(SPECIFIC GRAVITY) และความกดอากาศ (ATMOSPHERIC PRESSURE)  แทนสัดสวนของน้ าหนัก 
(WEIGHT) ของปริมาตร ที่ก าหนดของน้ าทะเล (SEA WATER) กับน้ ากลั่นที่มีปริมาตรเดียวกัน ที่มีอุณหภูมิ 
๔ องศาเซลเซียส ณ ความกดอากาศนั้น ๆ 
density layer ชั้นความหนาแนน : ชั้น (LAYER) น้ าซึ่งมีคาความหนาแนน (DENSITY) เพ่ิมขึ้นตามความ
ลึก (DEPTH) และมีคามากพอที่จะเพ่ิมแรงลอยตัว (BUOYANCY) ของเรือด าน้ า 
density of soundings ความหนาแนนเลขน้ า : บนแผนที่เดินเรือ หมายถึง ระยะหางระหวางแนวหยั่ง
น้ า (LINE OF SOUNDING) และเลขน้ า (SOUNDING) ที่อยูบนแนวหยั่งน้ าเดียวกัน ความหนาแนนของเลข
น้ านี้ สวนใหญขึ้นอยูกับมาตราสวน (SCALE) และการส ารวจ (SURVEY) โดยทั่วไป มีความหมายเหมือนกับ 
frequency of soundings 
departure ดีพาร์ทเจอร์, การออกเรือ, จุดเริ่มตน : ๑) ระยะทางระหวางเมริเดียน (MERIDIAN) ๒ เสน 
ณ จุดบนเสนขนานละติจูด (PARALLEL OF LATITUDE) ที่ก าหนด ซึ่งแสดงดวยหนวยเชิงเสน ตามปกติใช 
ไมลแทะเล (NAUTICAL MILE) ๒) ระยะทางไปทางตะวันออกหรือตะวันตกท่ีสั้นที่สุดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่งที่เรือเดินทาง 
departure: point of จุดออกเรือ: จดุเริ่มตนที่เรือจะไปถึงจุดหมายตามเข็มเรือ (COURSE) 
deposit สิ่งทับถม, แหลงสะสม : การสะสมตัวของวัสดุแข็ง (ในทุก ๆ ประเภทหรือจากทุก ๆ แหลง)     
บนพื้นทองทะเลซึ่งในที่สุดอาจจะกลายเป็นถูกอัดแนนและรวมกันมากขึ้นจนกลายเป็นหิน (ROCK) ตะกอน  
depressed pole ขั้วทองฟูาลาง : ดู POLE 
depressor ตัวกด, ดีเปรสเซอร์ : เครื่องมือที่ท าใหอุปกรณแส ารวจอยูที่ความลึกท่ีก าหนด 
depression แอง, ดีเปรสชัน : ๑) หลุม (HOLLOW) หรือพ้ืนที่ซึ่งยุบตัวลง ๒) ในดานอุตุนิยมวิทยา 
(METEOROLOGY) หมายถึง พ้ืนที่ของบรรยากาศ  (ATMOSPHERE) ซึ่งมีคาความกดอากาศต่ ากวาบริเวณ
รอบ ๆ ณ ระดับความสูงเดียวกัน ที่แสดงอยูบนแผนที่ลมฟูาอากาศ (WEATHER CHART) ดวยระบบของ
เสนความกดเทา (ISOBAR) ณ ระดับท่ีก าหนด หรือดวยเสนชั้นความสูง (CONTOUR) ณ ความกดอากาศท่ี
ก าหนด ซึ่งลอมรอบบริเวณที่มีคาความกดอากาศต่ า มีความหมายเหมือนกับ low หรือ cyclone 
depression: angle of มุมกม : ดู ANGLE OF DEPRESSION 
depression contour เสนชั้นความสูงแอง : ดู CONTOUR 
depression of the horizon มุมทางดิ่ง : ดู DIP 
depth ความลึก, ความลึกน้ า : ระยะทางดิ่งจากแนวระดับน้ าที่ก าหนดถึงพ้ืนทองน้ า (BOTTOM) 
depth: charted ความลึกน้ าจากเสนเกณฑ์ : ระยะทางดิ่งจากพ้ืนเกณฑแแผนที่ (CHART DATUM) ถึง
พ้ืนทองน้ า (BOTTOM) 
depth: compensation ความลึกชดเชย : ความลึก (DEPTH) ที่มีความเขมของแสงมากพอท าใหเกิด
ความสมดุลระหวางออกซิเจนที่สาหราย (ALGAE) ผลิตขึ้นโดยการสังเคราะหแแสง (PHOTOSYNTHESIS) 
และท่ีถูกใชไปโดยการหายใจ 
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depth: controlling ความลึกควบคุม : ความลึก (DEPTH) ที่นอยที่สุดส าหรับชอง (CHANNEL) หรือ
รองน้ าที่เขาไปยังพ้ืนที่หนึ่ง ๆ เชน ทาเรือ (PORT) หรือพ้ืนที่ทอดสมอ (ANCHORAGE) โดยเป็นตัวก าหนด
ระยะกินน้ าลึก (DRAFT) ของเรือท่ีมากท่ีสุดที่จะผานเขาไปได 
depth: standard ความลึกมาตรฐาน : ความลึก (DEPTH) ต่ ากวาระดับผิวน้ าทะเลที่ซึ่งคุณสมบัติของ
น้ าถูกวัดและรายงาน ตามขอเสนอของ International Association of Physical Oceanography ในปี 
ค.ศ. ๑๙๓๖ 
depth: thermometric ความลึกหกกลับ : ความลึก (DEPTH) เป็นเมตร (METRE) ที่ซึ่งคูเทอรแโมมิเตอรแ 
(THERMOMETER) แบบกันน้ าและไมกันน้ าซึ่งติดอยูกับกระบอกแนนเสน (NANSEN BOTTLE) ถูกหกกลับ 
ความแตกตางระหวางคาการอานที่ไดรับการแกไขแลวของเทอรแโมมิเตอรแ (THERMOMETER) ทั้งสอง คือ
ผลของความกดอุทกสถิต (HYDROSTATIC PRESSURE) ในของไหล ที่ความลึก (DEPTH) ของการหกกลับ 
ความลึกนี้หาโดยการใชสูตรหรือจากกราฟความลึกผิดปกติ (DEPTH ANOMALY GRAPH) ความลึก 
(DEPTH) ที่ไดจากวิธีนี้เป็นคาที่มากที่สุดเมื่อมุมลวด (WIRE ANGLE) ติดเครื่องมือ เขามาเกี่ยวของ 
depth anomaly graph กราฟความลึกผิดปกติ : เสนกราฟที่สรางขึ้นมาเพ่ือหาความแตกตางระหวาง
ความลึกที่ค านวณได หรือความลึกหกกลับ (THERMOMETRIC DEPTH) และความลึกในหลักการหรือความ
ลึก (DEPTH) สมมุติที่ไดจากเทอรแโมมิเตอรแ (THERMOMETER) แบบหกกลับที่ติดอยูที่กระบอกแนนเสน 
(NANSEN BOTTLE) 
depth contour เสนชั้นความลึก : ดู DEPTH CURVE  
depth curve เสนความลึก : เป็นเสนที่ลากเชื่อมตอจุดที่มีคาความลึกเทากันที่บางครั้งมีความส าคัญท่ี
ตองลากลอมรอบเลขน้ า สัญลักษณแ และรายละเอียดในแผนที่อื่น ๆ เพื่อใหมีความชัดเจนเชนเดียวกับการเจ
เนอไรเซชัน เสนความลึกโดยทั่วไปใชแสดงต าบลที่โดยประมาณ โดยใชเสนที่มีความลึกเทากันที่สัมพันธแกับ
เสนส ารวจที่ไดจากแหลงขอมูล 
depth difference ความลึกตาง : ความแตกตางของคาความลึกน้ า (DEPTH) ซึ่งอาจพบไดในการ
ส ารวจอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SURVEY) ณ จุดตัดระหวางแนวหยั่งน้ าตัด (CROSS LINE) กับแนว
หยั่งน้ า (LINE OF SOUNDING) 
depth finder เครื่องหยั่งน้ า : เครื่องมือส าหรับวัดความลึก (DEPTH) ของน้ าโดยเฉพาะอยางยิ่ง เครื่อง
หยั่งน้ าดวยเสียงสะทอน (ECHO SOUNDER) 
depth gauge เครื่องวัดความลึกน้ า : ดู GAUGE 
depth ice น้ าแข็งทองน้ า : ดู ANCHOR ICE 
depth of the sea ความลึกน้ าทะเล : ระยะทางดิ่งจากผิวน้ าถึงพ้ืนทองน้ า 
derelict ซากอันตราย : วัตถุใด ๆ ที่ถูกละทิ้งไวในทะเล (SEA) โดยมากมักมีขนาดใหญพอที่จะเป็นภัยตอ
การเดินเรือ (NAVIGATION) เชน เรือเกาท่ีถูกท้ิง ดู WRECK 
derrick แทนขุดเจาะ, ฐานผลิต, โครงหัวเจาะ, ฐาน : โครงเหล็กรูปทรงปิรามิดใชติดตั้งเหนือหลุมเจาะ 
descending node โหนดผานลง : ดู NODE 
detached position ต าบลท่ีพิสูจน์ทราบ : ดู POSITION 
detached sounding เลขน้ าพิสูจน์ทราบ : ดู SOUNDING 
detail(s) รายละเอียด : ในดานการสรางแผนที่ (CARTOGRAPHY) หมายถึง รายการขอมูลหรือ
ลักษณะเฉพาะของขอมูล (ท่ีแสดงบนสัญลักษณแ (SYMBOL) ดวยเสน สัญลักษณแ (SYMBOL) และตัวอักษร) 
เมื่อดูโดยรวมแลว ใชในการแสดงรูปลักษณแทางธรรมชาติและที่สรางขึ้นบนพ้ืนโลก (EARTH) 
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detection threshold ขีดเริ่มเปลี่ยนตรวจวัด : ระดับต่ าสุดหรือสูงสุดของคาพารามิเตอรแเหนือหรือใต
ระดับท่ีเครื่องมือตรวจจับสามารถตรวจจับคาพารามิเตอรแนั้นได 
detritus เศษหินทรายดิน, ซากสลาย : ๑) ในดานธรณีวิทยา (GEOLOGY) หมายถึง สสารซึ่งถูกยายโดย
การแยกและกระบวนการอ่ืนออกจากผิวนอกของหิน (ROCK) โดยทั่วไปจะใชค าวา debris ๒) ในดาน
ชีววิทยาทางทะเล (MARINE BIOLOGY) หมายถึง อินทรียสารแขวนลอยที่ไมสามารถท าใหเกิดซากอินทรีย
สารมักสะสมอนินทรียสารไวในปริมาณมาก 
deviation ดิวิเอชัน, การเบี่ยงเบนแมเหล็ก : ดู DEVIATION : MAGNETIC 
deviation: constant ดิวิเอชันคงท่ี : ดิวิเอชัน (DEVIATION) ที่มีคาเทากันทั้งหมดในทุกทิศหัวเรือซ่ึง
อาจเป็นผลมาจากการจัดเรียงของแทงเหล็กออน (SOFT IRON) แบบบอสมมาตรในแนวระนาบ 
deviation: magnetic ดิวิเอชันแมเหล็ก : มุมระหวางเข็มของเข็มทิศ (COMPASS NEEDLE) และ      
เมริเดียนแมเหล็ก (MAGNETIC MERIDIAN) แสดงในรูปองศาตะวันออก หรือ ตะวันตกของเมริเดียน
แมเหล็ก (MAGNETIC MERIDIAN) มีความหมายเหมือนกับ deviation 
deviation: quadrantal ดิวิเอชันจตุภาค : ดิวิเอชัน (DEVIATION) ที่เปลี่ยนเครื่องหมายในทิศ
ตะวันออกหรือตะวันตก เมื่อทิศหัวเรือเปลี่ยนแปลงไปครั้งละ ๙๐ องศา โดยประมาณ เกิดจากสภาพ
แมเหล็กเหนี่ยวน า (INDUCED MAGNETISM) ในแทงเหล็กออน (SOFT IRON) แนวระนาบ 
deviation: residual ดิวิเอชันตกคาง : คาดิวิเอชัน (DEVIATION) ของเข็มทิศแมเหล็ก (MAGNETIC 
COMPASS) หลังจากท าการชดเชย (COMPENSATION) 
deviation: semicircular ดิวิเอชันทวิภาค : คาดิวิเอชัน (DEVIATION) ที่เปลี่ยนเครื่องหมายในทิศ
ตะวันออก หรือตะวันตก เมื่อทิศหัวเรือ (HEADING) เปลี่ยนแปลงไปครั้งละ ๑๘๐ องศา โดยประมาณ 
deviation: standard คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน : ดู ERROR: STANDARD 
deviation of the vertical คาเบี่ยงเบนแนวดิ่ง : ดู DEFLECTION OF THE VERTICAL 
deviation table ตารางดิวิเอชัน : ตาราง (TABLE) คาดิวิเอชัน (DEVIATION) ของเข็มทิศแมเหล็ก 
(MAGNETIC COMPASS) ที่ทิศหัวเรือตาง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นทิศแมเหล็ก หรือทิศเข็มทิศอ่ืน ๆ 
dew น้ าคาง : หยดน้ าที่ติดคางอยูตามวัตถุตาง ๆ หรือใกลพ้ืนดิน (GROUND) เกิดจากการกลั่นตัวของไอ
น้ าจากอากาศรอบ ๆ 
dew-point จุดน้ าคาง : อุณหภูมิที่อากาศตองถูกท าใหเย็นตัวลง ณ ความกดและจ านวนไอน้ าคงที่ จนถึง
จุดอิ่มตัว 
diagenesis การกอตัวใหม : การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพของตะกอน (SEDIMENT) โดยการ
แข็งตัว (LITHIFICATION) หลังจากการทับถม 
diagram แผนภาพ, ไดอะแกรม : การแสดงทางกราฟิกของขอมูล (DATA) 
dial หนาปัด : ๑) หนาปัดนาฬิกาพก (WATCH) หรือนาฬิกา (CLOCK)  ๒) หนาปัดของอุปกรณแที่มีเข็มชี้ที่
หมุนตามเข็มนาฬิกาเพ่ือบอกจ านวนของบางสิ่ง เชน เข็มทิศ (COMPASS) เครื่องวัด (GAUGE) หรือมาตร 
(METER) นาฬิกาแดด (SUNDIAL) 
diaphone แตรหมอก : อุปกรณแท่ีใชเปุาหรืออัดอากาศเพ่ือสรางสัญญาณหมอก (FOG SIGNAL) 
diaphragm ไดอะแฟรม : ในกลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) แผนแกวบางๆ ที่มีเสนสายใย (RETICLE) 
ดู RETICLE และ APERTURE STOP ประกอบ 
diapositive โพสิตีฟโปรงใส : รูปถาย (PHOTOGRAPH) แบบโพสิตีฟบนสื่อโปรงแสง ซึ่งสามารถอานได
เมื่อมองผานฐานที่รองรับ 
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difference: tidal ความตางน้ าขึ้น-ลง : ดู TIDAL DIFFERENCE 
difference of latitude ความตางละติจูด : ระยะทางเชิงมุม (ANGULAR DISTANCE) ระหวางวง
ขนาน (PARALLEL) ที่ลากผานสถานที่สองแหง วัดบนเมริเดียน (MERIDIAN) 
difference of longitude ความตางลองจิจูด : มุมที่ข้ัวโลก (POLE)  หรือจุดตัดบนเสนโคงเสนศูนยแ
สูตร (EQUATOR) ระหวางเมริเดียน (MERIDIAN) ที่ลากผานสถานที่ ๒ แหง 
differential GPS ดีจีพีเอส : เครื่องหาต าบลที่ดวยดาวเทียมชนิดรับคาจะใชระบบหาต าบลที่ดวย
ดาวเทียมจีพีเอส (GPS) ติดตั้งไว ณ สถานีที่ทราบคาพิกัดแลว โดยที่เครื่องรับจีพีเอส (GPS) จะค านวณคา
คลาดเคลื่อนทุกครั้งที่เครื่องติดตามดาวเทียมจีพีเอส (GPS) ได คาคลาดเคลื่อนทางระยะเหลานี้จะถูกสง
มายังผูใช เพ่ือค านวณหาคาต าบลที่ที่ถูกตอง 
differential levelling การระดับตาง : ดู LEVELLING 
differential mode วิธีก าหนดต าแหนงแบบดิฟเฟอเรนเชียล : วิธีการที่หาต าบลที่ที่มีความถูกตอง
เพ่ิมข้ึน โดยการสงคาแกต าบลที่ซึ่งไดรับจากต าบลที่ที่ทราบคาแลวบนชายฝั่ง และคาแตกตางระหวางต าบล
ที่ที่ทราบคาและต าบลที่ไดจากดาวเทียมซึ่งคาดังกลาวจะสงใหเรือในพ้ืนที่ คาดังกลาวจะใชหาคาต าแหนงที่
แนนอนของเรือในทะเลซึ่งมีเครื่องรับสัญญาณคาแก 
differential shrinkage ความหดตาง : ในดานการสรางแผนที่ หมายถึง ความแตกตางของหนวยที่หด
ตัวตามโครงสรางเนื้อภาพของวัตถุดิบ เมื่อเปรียบเทียบกับหนวยหดตัวทั่วโครงสรางเนื้อภาพ โดยทั่วไปใช
อางอิงกับฟิลแมภาพและกระดาษ และวัตถุแผนที่ 
diffraction การเลี้ยวเบน : ๑) การโคงของรังสี (RAY) ของพลังงานการแผรังสี (RADIANT ENERGY) ที่
แพรออกไปรอบขอบสิ่งกีดขวาง หรือเมื่อผานใกลขอบของชองเปิดหรือรูเล็กๆ หรือชอง เป็นผลใหเกิด
สเปกตรัม (SPECTRUM) หรือการจัดเรียงตามความยาวคลื่น (WAVE LENGTH) ขององคแประกอบคลื่น 
(WAVE) ท าใหเกิดสเปกตรัม (SPECTRUM) สีในชวงความยาวคลื่น (WAVE LENGTH) ที่มองเห็นได ๒) 
การโคงของคลื่น (WAVE) เมื่อผานสิ่งกีดขวาง 
digital ดิจิทัล : วิธีการแสดงของมูลสารสนเทศโดยการรวมขอมูลที่แยกออกตางหากและไมตอเนื่องกันเขา
ดวยกัน 
digital chart แผนที่ดิจิทัล : ดู ELECTRONIC CHART 
digital computer คอมพิวเตอร์ดิจิทัล, คอมพิวเตอร์เชิงเลข : ดู COMPUTE 
digital imagery processing system ระบบประมวลผลภาพดิจิทัล : ระบบที่ประมวลผลภาพที่
จัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล 
digital terrain model (DTM) แบบจ าลองภูมิประเทศเชิงเลข, ดีทีเอ็ม : แบบจ าลองที่แสดงพ้ืนผิวภูมิ
ประเทศโดยใชชุดขอมูลดิจิทัลที่มีคาพิกัด ๓ มิติ คือคาพิกัด x, y และ z และวิธีก าหนดเชิงดิจิทัลเพื่อ
ประมาณคาในชวงความสูงของภูมิประเทศท่ีก าหนดจากคาที่จัดเก็บไว โดยตองไมสับสนกับค าวา 
แบบจ าลองแผนที่เชิงเลข ที่ประกอบดวยขอมูลดิจิทัลที่แสดงภูมิประเทศแตอยูในรูปของการวาดเสนของ
แผนที่เฉพาะเรื่องนั้นๆ  
digitization(or digitisation) การดิจิไทซ์, การแปลงเป็นดิจิทัล : กรรมวิธีในการแปลงขอมูลแอนะล็อก
เป็นขอมูลดิจิทัล 
digitizer เครื่องดิจิไทส,์เครื่องอานพิกัด : อุปกรณแที่ใชคอมพิวเตอรแชวยในการใสรายละเอียดขอมูล
กราฟิกในรูปดิจิทัล (เชน ภาพ แผนที่) โดยใชโต฿ะดิจิไทสแ และตัวชี้ต าแหนง (CURSOR)  โดยทั่วไปใชเทคนิค
เวกเตอรแเป็นพ้ืนฐาน (ตรงขามกับการใชเครื่องกราดภาพ (SCANNER)) โต฿ะดิจิไทสแประกอบดวยโครงขาย
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อิเล็กทรอนิกสแที่เป็นตารางกริดที่อยูใตพ้ืนโต฿ะดิจิไทสแที่ใชในการค านวณคาพิกัดระนาบ x/y จากพิกัดของตัว
ชี้ต าแหนงโดยอัตโนมัติ เสนที่ตอเนื่องตามล าดับไดจากการกราดตรวจโดยเลื่อนตัวชี้ต าแหนงไปตามต าบลที่
และก าหนดสัญลักษณแตามความเหมาะสมจากเมนู 
dike (or dyke) ฝาย, เขื่อน, พนัง : ๑) รองน้ าที่ขุดข้ึนเพ่ือเก็บหรือควบคุมการไหล (FLOW) ของน้ า ๒) 
คันก้ัน (EMBANKMENT) ที่สรางขึ้นเพ่ือกักหรือเก็บน้ าไวดานหลัง ๓) ในดานธรณีวิทยา (GEOLOGY) 
หมายถึง รูปทรงตารางของหินอัคนี (IGNEOUS ROCK) แข็งตัวเป็นรูปรางข้ึนจากหิน (ROCK) หลอมเหลว
ภายในรอยแยกของผิวโลก 
dilution of precision (DOP) การลดของความเที่ยง : ตัวแปรที่เก่ียวของกับความเที่ยงทางต าแหนงที่
ไดจากระบบหาต าบลที่ที่สงไปยังคาที่ตรวจวัดไดโดยตรงจากระบบ ตัวแปรนี้จะวัดอิทธิพลทางเรขาคณิต
ของต าแหนงโลไซที่มีตอความเที่ยงของการก าหนดต าบลที่ ตัวแปรนี้มักใชรวมกับค าท่ีแสดงคุณสมบัติ เชน 
การลดของความเที่ยงเชิงเรขาคณิต (GDOP)  การลดของความเที่ยงทางราบ (HDOP) และการลดของ
ความเที่ยงทางดิ่ง (VDOP) เป็นตน เพ่ือแสดงวาตัวแปรนี้สัมพันธแกับปริมาณท่ีไมทราบคาทั้งหมดหรือบางคา 
diopter ไดออปเตอร์ : หนวยบอกก าลังหักเหแสงของระบบทัศนะในระบบมาตรฐานสากล (SI)  
dioptric light ไฟระบบไดออปติก : ดู LIGHT 
dip มุมเท, มุมกม : ๑) มุมทางดิ่งที่ตาของผูตรวจ เป็นมุมระหวางแนวขอบฟูากับแนวสายตา (LINE OF 
SIGHT) ของผูตรวจไปยังขอบฟูาปรากฏ (APPARENT HORIZON) มีความหมายเหมือนกับ dip of the 
horizon or depression of the horizon  ๒) มุมระหวางแนวขอบฟูากับแนวเสนแรง (LINE OF FORCE) 
ของสนามแมเหล็ก (MAGNETIC FIELD) โลก (EARTH) ณ จุดใดๆ มีความหมายเหมือนกับ magnetic dip 
หรือ magnetic inclination 
dip circle เครื่องวัดมุมเท : เครื่องวัดหาคามุมเทแมเหล็ก (MAGNETIC DIP) ประกอบดวยเข็มวัดมุมเท 
(DIP NEEDLE) หรือเข็มแมเหล็กแขวน (MAGNETIC NEEDLE) อยูในลักษณะที่เป็นอิสระตอการหมุนใน
แกน (AXIS) ราบ มีความหมายเหมือนกับ INCLINOMETER หรือ dipping compass ดู EARTH 
INDUCTOR ประกอบ 
dip correction คาแกมุมเท : คาแก (CORRECTION) สงูเครื่องวัดมุม (SEXTANT ALTITUDE) เนื่องจาก
มุมเทขอบฟูา (DIP OF THE HORIZON)  มีความหมายเหมือนกับ height of eye correction 
dip (or dipping) needle เข็มวัดมุมเท : เข็มแมเหล็ก (MAGNETIC NEEDLE) ที่แขวนในลักษณะอิสระ
ตอการหมุนไดโดยรอบแกน (AXIS) ราบ ดู DIP CIRCLE 
dip of a sea horizon มุมเทขอบฟูาทะเล : มุมทางดิ่ง ณ จุดสายตาของผูตรวจระหวางขอบฟูาและ
เสนแนวสายตาที่มองไปยังขอบฟูา  
dip of the horizon มุมเทขอบฟูา : ดู DIP  
dipping compass มุมเทเข็มทิศ : ดู DIP CIRCLE 
dipsey lead ดิ่งน้ าลึก : ดู LEAD: DEEP SEA 
direction ทิศทาง : ในดานการส ารวจ (SURVEYING) และท าแผนที่ หมายถึง มุมระหวางแนวหรือระนาบ
ใดๆ กับเสนอางอิง (REFERENCE LINE) หรือระนาบอางอิง (REFERENCE PLANE) 
direction: base ทิศทางฐาน : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง ทิศทาง 
(DIRECTION) ของระนาบทางดิ่งที่ประกอบดวยเสนฐานภาพถายทางอากาศ (AIR BASE) ซึ่งอาจจะแสดง
ดวยแบริง (BEARING) หรือแอซิมัท (AZIMUTH) 
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direction: grid ทิศกริด : ทิศทาง (DIRECTION) ราบที่แสดงดวยระยะเชิงมุม (ANGULAR DISTANCE) 
จากทิศเหนือกริด (GRID NORTH) 
directional antenna  สายอากาศเฉพาะทิศทาง : ดู ANTENNA 
directional gyroscope  ไจโรเฉพาะทิศทาง : ดู GYROSCOPE 
directional (or directed) radiobeacon station กระโจมวิทยุประจ าทิศ : รูปแบบพิเศษของสถานี
กระโจมวิทยุหาทิศ โดยสงคลื่นวิทยุเพ่ือจุดประสงคแในการใหเสนทาง (TRACK) ส าหรับการน าทาง 
(GUIDANCE) 
direction finder เครื่องหาทิศ : ดู RADIO DIRECTION FINDER 
direction (or directional) light  ไฟประจ าทิศ : ดู LIGHT 
direction method of observation การรังวัดโดยวิธีทิศทาง : วิธีการรังวัดความสัมพันธแเชิงมุมโดย
การตั้งจานองศา (CIRCLE) ณ ต าบลที่ที่ทราบคา แลวตรวจวัดทิศทาง (DIRECTION) ของเครื่องหมาย 
(SIGNAL) โดยรอบขอบฟูา (HORIZON)  ดังนั้นทิศทาง (DIRECTION) ที่วัดไดตางกันจะบอกถึงคามุม 
direction of current ทิศกระแสน้ า : ทิศทางที่กระแสน้ า (CURRENT) พัด เรียกวา น้ าไหลไป (SET) 
ของกระแสน้ า (CURRENT) มีความหมายเหมือนกับ current direction 
direction of gravity ทิศความถวง : ดู GRAVITY 
direction of movement of the waves ทิศการเคลือ่นตัวของคลื่น : ทิศทางจากจุดที่คลื่น (WAVE) 
เดินทางไปยังจุดคงที่จุดหนึ่ง 
direction of relative movement ทิศทางการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ : ดู RELATIVE MOTION 
direction of the force of gravity ทิศทางแรงความถวง : ดู GRAVITY: DIRECTION OF 
direction of tilt ทิศทางการเอียง : ทิศทาง (DIRECTION) (มุมแอซิมัท (AZIMUTH)) ของระนาบหลัก 
(PRINCIPAL PLANE)  ของรูปถาย (PHOTOGRAPH)  หรือทิศทางของเสนหลัก (PRINCIPAL LINE) ของ
รูปถาย (PHOTOGRAPH) 
direction of traffic flow: established  ก าหนดทิศทางบังคับการจราจร : รูปแบบการบังคับทิศทาง
การจราจรที่แสดงถึงทิศทางการเคลื่อนตัวของการจราจร ตามท่ีบังคับตามแผนการแบงเขตการจราจร 
direction of traffic flow: recommended ทิศทางการจราจรที่แนะน า : รูปของทิศทางจราจรที่
แนะน าไว เมื่อการก าหนดทิศทางบังคับการจราจรไมสามารถปฏิบัติได 
direction of wind  ทิศลม : ทิศที่ลมพัดมา มีความหมายเหมือนกับ wind direction 
direction theodolite กลองธีโอโดไลท์ ทิศ : ดู THEODOLITE 
direct levelling การระดับทางตรง : ดู LEVELLING 
direct wave คลื่นตรง : ดู WAVE 
disc (U.S. disk) แผนดิสก์ : เป็นอุปกรณแเก็บขอมูลที่หมุนไดรอบตัวจะมีพ้ืนผิวส าหรับเก็บขอมูลได ๑ 
ดานหรือ ๒ ดาน หรือใชแกนรวมในการเก็บขอมูลรวมกันไดหลายๆ แผน โดยปกติแลวแผนดิสกแจะมีความจุ
สูง และใชเวลาเขาถึงขอมูลสั้น และยอมใหเขาถึงขอมูลไดรวดเร็วดวยการเขาถึงขอมูลแบบสุม  
discoloured water น้ าทะเลเปลี่ยนสี : พ้ืนที่ที่มีสีไมเป็นธรรมชาติในทะเล (SEA) เนื่องจากมีที่ตื้น 
(SHOAL) น้ าทะเล (SEA WATER) มีสีอื่น ๆ นอกจากสีน้ าเงินและสีเขียวที่มองเห็นทั่วไป มีรายงานความ
แปรปรวนของสีแดง เหลือง เขียว และน้ าตาล รวมทั้งสีด า ขาว การเปลี่ยนสีอาจปรากฏเป็นแผน เป็นริ้ว 
หรือเป็นพื้นที่ใหญ และอาจเกิดจากความเขมขนของอนุภาคอนินทรียแหรืออินทรียแหรือแพลงตอน 
(PLANKTON) ดู RED TIDE  
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discontinuity layer ชั้นอุณหภูมิไมตอเนื่อง : ดู THERMOCLINE 
discrepancy ความตางแยง : ๑) ความแตกตางระหวางผลลัพธแจากการวัดคาใดๆ ที่มีการวัดซ้ าหรือวัด
เปรียบเทียบ ๒) ความแตกตางของคาที่ค านวณไดจากกระบวนการที่แตกตางกัน ที่ใชขอมูล (DATA) ชุด
เดียวกัน ดวยวิธีการส ารวจ (SURVEY) เดียวกัน 
discrepancy in position ความตางแยงทางต าแหนง : ความตางระหวางต าแหนงกับต าแหนงที่รังวัด
ไดที่เวลาเดียวกัน 
discriminator ดิชคริมิเนเตอร์ : ๑) วงจรเรดารแที่สรางการตอบกลับ (RESPONSE) ที่ข้ึนอยูกับความถี่ 
(FREQUENCY) ของสัญญาณน าเขา ๒) วงจรกระโจมตอบสัญญาณที่รับพัลสแ (PULSE) ของชวงเวลาที่
เหมาะสม และปฏิเสธพัลสแอ่ืนๆ สวนของตัวรับการกล้ าความถ่ีนั้นๆ ที่แปลงสัญญาณ (SIGNAL) ที่กล้ า
โดยตรง ไปสูสัญญาณความถ่ีเสียง 
dish aerial จานสายอากาศ : จานสายอากาศทรงพาราโบลา ส าหรับรับและสงสัญญาณวิทยุความถี่สูง 
dispersion การกระจาย : ๑) การแยกตัวของพลังงานการแผรังสี (RADIANT ENERGY) ออกเป็น
องคแประกอบตางๆ ๒) ในดานทัศนะ หมายถึง การแยกของแสงออกเป็นสีองคแประกอบโดยผานเกรติงการ
เลี้ยวเบนหรือโดยการหักเห (REFRACTION) เชน ผานปริซึม ๓) ในดานสมุทรศาสตรแ(OCEANOGRAPHY) 
หมายถึง การแยกของคลื่นความถวงที่ผิวที่ซับซอนออกเป็นสวนประกอบตางๆ 
displacement การขจัด, การเคลื่อนต าแหนง : ๑) ในดานการก าหนดพิกัดดวยวิทยุ
(RADIOLOCATION) หมายถึง ครึ่งหนึ่งของยานของความไมแนนอน ที่มีเสนต าบลที่อิเล็กทรอนิกสแ 
(ELECTRONIC LINE OF POSITION) เป็นจุดศูนยแกลาง ๒) ในดานโฟโตแกรมเมตรี 
(PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง การเลื่อนของต าแหนงของภาพถาย (IMAGE) บนรูปภาพ 
(PHOTOGRAPH) ที่ไมไดเปลี่ยนลักษณะเฉพาะทางทัศนมิติของรูปภาพ (PHOTOGRAPH) (ไดแก การ
เลื่อนเนื่องจากการเอียง (TILT) ของรูปภาพ (PHOTOGRAPH) การเปลี่ยนแปลงมาตรสวนในรูปภาพ 
(PHOTOGRAPH) และความสูงต่ า (RELIEF) ของวัตถุในรูปภาพ)  
displacement drafts ระยะกินน้ าลึกกระดูกงู : ดู DRAFT 
display แสดงผล : การแสดงขอมูลเป็นภาพ 
distance finding station สถานีวิทยุหาระยะ : กระโจมวิทยุ (RADIOBEACON) ที่ติดตั้งไวดวย
สัญญาณเสียง (SOUND SIGNAL) ที่สอดประสานกัน เพ่ือหาระยะทางจากแหลงก าเนิดเสียง (SOUND) 
โดยการวัดความแตกตางของเวลาที่ไดรับสัญญาณ (SIGNAL) แตละครั้ง 
distance measuring equipment (DME) เครื่องวัดระยะทาง, ดีเอ็มอี : ดู ELECTRONIC DISTANCE 
MEASURING EQUIPMENT 
distance reduction การลดทอนระยะทาง : ดู REDUCTION TO SEA LEVEL 
distortion การบิดเบี้ยว : ๑) การแปรสภาพรูปแบบคลื่น (WAVEFORM) ที่ไมเป็นรูปแบบ  ๒) ในดาน
ทัศนะ หมายถึง ผลบิดเบี้ยวตอต าแหนงแกน (AXIS) ของภาพถาย (IMAGE) ซึ่งวัถตุมีระยะทางเชิงมุม 
(ANGULAR DISTANCE) จากแกน (AXIS) ตางจากการขยาย (MAGNIFICATION) มีความหมายเหมือนกับ 
lens distortion  ๓) ในดานการถายภาพ (PHOTOGRAPHY) หมายถึง การเลื่อนต าแหนงของภาพใดๆ 
บนภาพถาย ที่เปลี่ยนลักษณะทัศนมิติของภาพถาย (IMAGE) ซึ่งเกิดจากการบิดเบี้ยวของรูปภาพ 
(PHOTOGRAPH) และความหดตาง (DIFFERENTIAL SHRINKAGE) ของฟิลแมหรือกระดาษ และการ
เคลื่อนที่ของฟิลแมหรือกลอง (CAMERA) ถายภาพ 
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distortion: angular ความบิดเบี้ยวเชิงมุม : ในดานการสรางแผนที่ (CARTOGRAPHY)  หมายถึง การ
บิดเบี้ยว (DISTORTION) ของโครงสรางแผนที่ (PROJECTION) เนื่องจากการไมคงรูป ดู 
CONFORMALITY  
distortion: lens ความบิดเบี้ยวของเลนส์ : ดู DISTORTION 
distortion: radial ความบิดเบี้ยวเชิงรัศมี : ความคลาดของเลนสแที่ไดรับการปรับแกบนรูปภาพ 
(PHOTOGRAPH) โดยการวางภาพถาย (IMAGE) ไปตามแนวรัศมีจากจุดหลัก (PRINCIPAL POINT)  
distortion of medium การบิดเบี้ยวของตัวกลาง : การเปลี่ยนแปลงขนาดของการส ารวจ (SURVEY) 
หรือแผนที่เดินหน (CHART) เนื่องจากการยืดหรือหดของกระดาษท่ีวาดหรือพิมพแการส ารวจ (SURVEY) 
หรือแผนที่เดินหน (CHART) ดู DIFFERENTIAL SHRINKAGE 
distributary ล าน้ าสาขา : สาขาแมน้ าซึ่งไหลแยกจากธารน้ า (STREAM) หลัก โดยไมไหลกลับ ดังเชนใน
ดินดอนสามเหลี่ยม (DELTA) 
diurnal aberration ความคลาดประจ าวัน : ดู ABERRATION OF LIGHT 
diurnal arc สวนโคงประจ าวัน : ดู ARC: ASTRONOMICAL 
diurnal current กระแสน้ าเดี่ยว : ดู CURRENT  
diurnal inequality ความตางน้ าขึ้น-ลงประจ าวัน : ความแตกตางระหวางความสูง (HEIGHT) ของน้ า
ขึ้นเต็มท่ี (HIGH TIDE) สองยอด (ภาวะน้ าขึ้นเต็มที่ไมเทากัน) หรือน้ าลงเต็มที่ (LOW TIDE) สองยอด 
(ภาวะน้ าลงเต็มท่ีไมเทากัน) ระหวางหนึ่งวันจันทรคติ (TIDAL DAY) หรือความแตกตางอัตราเร็ว (SPEED) 
ระหวางกระแสน้ าไหลขึ้น (FLOOD CURRENT) สองครั้ง หรือกระแสน้ าไหลลง (EBB CURRENT) สองครั้ง 
ระหวางหนึ่งวันจันทรคติ (TIDAL DAY)  คาเฉลี่ยของความตางน้ าข้ึน-ลงประจ าวัน เรียกวา tropic high 
water inequality และ tropic low water inequality  เมื่ออางถึงน้ าขึ้นเต็มที่ (HIGH WATER) และน้ า
ลงเต็มที่ (LOW WATER) ของน้ าขึ้น-ลงเขตรอน (TROPIC TIDE) ตามล าดับ mean diurnal high water 
inequality มีคาเป็นครึ่งหนึ่งของความตางเฉลี่ยระหวางความสูงน้ าขึ้นเต็มที่ (HIGH WATER) สองยอดใน
แตละวันจันทรคติ (TIDAL DAY) ในชวงระยะเวลา ๑๙ ปี mean diurnal low water inequality มีคา
เป็นครึ่งหนึ่งของความตางเฉลี่ยระหวางความสูงน้ าลงเต็มที่ (LOW WATER) สองยอดในแตละวันจันทรคติ 
(TIDAL DAY) ในชวงระยะเวลา ๑๙ ปี มีความหมายเหมือนกับ declinational inequality 
diurnal motion การเคลื่อนที่ประจ าวัน : การเคลื่อนที่ประจ าวันปรากกฎของวัตถุทองฟูา 
diurnal parallax แพรัลแลกซ์ประจ าวัน : ดู PARALLAX 
diurnal range พิสัยประจ าวัน : ดู RANGE 
diurnal tide น้ าเดี่ยว : ดู TIDE 
diver ประดาน้ า : บุคคลที่มีทักษะในการด าน้ า 
divergence การแยกจากกัน : ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) หมายถึง การไหล (FLOW) 
ทางราบของน้ าในทิศทางตางๆ จากศูนยแกลางหรือเขตรวมกัน มักเกี่ยวของกับน้ าผุด (UPWELLING)  
divider(s) วงเวียน, ปากคีบ, ดิไวเดอรส์ : วงเวียน (COMPASS) ที่ใชวัดที่มีสองขาชี้ที่ใชส าหรับวัดระยะ
และพิกัด (COORDINATE) เป็นหลัก 
dock อูเรือ, ทาเทียบ : พ้ืนที่ระหวางทาเทียบเรือ (PIER) สองทา เรียกอีกอยางหนึ่งวา SLIP  
dock: dry อูแหง : อาง (BASIN) ที่มนุษยแสรางขึ้น มีประตูปากอู (CAISSON) เพ่ือใหเรือเขาไปดานใน แลว
จึงสูบน้ าออกเพ่ือใหเห็นทองเรือ มีความหมายเหมือนกับ graving dock 
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dock: floating อูลอย : เป็นอูแหง (DRY DOCK) รูปแบบหนึ่งที่ประกอบดวยโครงสรางสวนเดียวหรือ
หลายสวนที่สามารถจมน้ าไดบางสวนโดยการสูบน้ าเขาเพ่ือรับเรือเขามา จากนั้นสูบน้ าออกเพ่ือใหเกิดก าลัง
ลอยยกทองเรือขึ้นพนน้ า 
dock: graving อูแหง : ดู DOCK: DRY 
dock: wet อูเปียก : อูเรือ (DOCK) ที่สามารถควบคุมระดับความสูงของน้ าไดโดยการปิดประตูก้ันน้ าใหน้ า
มีระดับความสูงตามที่ตองการ 
dock sill ขอบอู, พนังอู : ๑) สวนฐานของทางเขาอูแหงหรือพ้ืนที่ผนึกน้ า เมื่อประตูน้ าถูกปิด ๒) ความลึก
ของน้ าที่เป็นตัวควบคุมการใชงานอูเรือ หรือพ้ืนที่ผนึกน้ า วัดจากขอบลางถึงผิวน้ า 
dog leg ขานอกวงรอบ, ด็อกเลก : ขาวงรอบ (LEG) ที่ไมไดน าไปสูจุดหมายหรือจุดที่ก าหนดโดยตรง 
doldrums ดอลดรัมส์, แถบลมสงบบริเวณศูนย์สูตร : เขตพ้ืนที่ซึ่งลม (WIND) สงบหรือเปลี่ยนแปลง
เล็กนอยในบรรยากาศชั้น (LAYER) ต่ า อยูใกลกับบริเวณเสนศูนยแสูตรความรอน (THERMAL EQUATOR) ซ่ึง
เขตนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรายปีทางเมริเดียนโดยรอนขึ้นหลังเสนศูนยแสูตรความรอน (THERMAL EQUATOR)  
dolphin หลักผูกเรือ, เสาผูกเรือ : กลุมของเสาที่ใชในการผูกเรือ หรือ ใชเป็นเครื่องหมายทางเรือ (AID TO 
NAVIGATION) เสาผูกเรืออาจจะอยูในน้ า อยูบนเขื่อนเทียบเรือ (WHARF) หรือบนชายหาด (BEACH) ก็ได 
dolphin beacon กระโจมหลักผูกเรือ : โครงสรางกระโจมไฟขนาดเล็กประกอบไปดวยเสาที่ปักลงสูพ้ืน
ทะเลในรูปแบบที่เรียงรายแบบรูปทางเรขาคณิตหรือรูปแบบอื่นๆ และมีไฟประกอบอยูที่บนยอดเสา 
Doppler effect ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ : การเปลี่ยนแปลงของความยาวคลื่น (WAVE LENGTH) ที่
ปรากฏเห็นไดชัดโดยเฉพาะความถ่ี (FREQUENCY) ของพลังงานการแผรังสี (RADIANT ENERGY) เมื่อ
ระยะระหวางตนก าเนิดและผูตรวจหรือเครื่องรับ (RECEIVER) มีการเปลี่ยนแปลง ปรากฏการณแนี้จะเกิด
ขึ้นกับเสียงใตน้ าและการหาต าบลที่ดวยดาวเทียม 
Doppler navigation การเดินหนดอปเปลอร์ : ดู NAVIGATION 
double high water น้ าขึ้นเต็มที่ยอดเทา : ดู HIGH WATER 
double low water น้ าลงเต็มที่ยอดเทา : ดู LOW WATER  
double meridian distance ระยะเมริเดียนคู : ดู MERIDIAN DISTANCE 
double tide น้ าคู : ดู TIDE 
double zenith distance ระยะเซนิทสองเทา : ดู ZENITH DISTANCE 
doubtful sounding ความลึกท่ีสงสัย : ดู SOUNDING  
Dove prism ปริซึมหมุน : ปริซึมที่ซึ่งใหภาพ (IMAGE) เหมือนที่เป็นจริงแตจะไมท าใหล าแสง (BEAM) 
เบี่ยงเบนหรือเคลื่อนไปจากต าแหนงจริง การหมุน (ROTATION) ของปริซึมในอัตราเชิงมุมรอบแกน (AXIS) 
ทางตั้งในอัตราที่ก าหนดเป็นเหตุใหไดภาพ (IMAGE) จากการหมุน ๒ ครั้ง มีความหมายเหมือนกับ rotating 
prism 
down ทุงหญาดาวน์ : พ้ืนที่สูงที่ไมมีตนไมคลุมดิน (GROUND) โดยทั่วไปเป็นลอนและปกคลุมดวยหญา ดู 
DUNE ประกอบ 
downstream ตามกระแสน้ า, ตามน้ า : ในทิศทางการไหลของกระแสน้ า (CURRENT) หรือสายน้ าไหล 
(STREAM) ตรงขามกับทวนกระแสน้ า (UPSTREAM)  
downwind ตามลม, ตามทิศลม : ทิศทางท่ีลม (WIND) พัดไป ตรงขามกับทวนลม (UPWIND) 
dracontic month เดือนมังกร : ดู MONTH: NODICAL  



ที่ระลึกวันคลายวันสถาปนา กรมอุทกศาสตรแ ครบรอบ ๙๖ ปี 
 

พจนานุกรมศัพทแอุทกศาสตรแ หนา ๘๓ 

 

draft (or draught) ระยะกินน้ าลึก : ระยะทางดิ่งที่สวนใดๆ ของตัวเรือจากผิวน้ าไปจนถึงใตแนวกระดูก
งู เมื่อวัดที่หรือบริเวณหัวเรือจะเรียกวา ระยะกินน้ าลึกหัวเรือ และเม่ือวัดที่หรือบริเวณทายเรือจะเรียกวา
ระยะกินน้ าลึกทายเรือ  ระยะกินน้ าลึกเฉลี่ย เป็นคาเฉลี่ยของระยะกินน้ าลึกหัวและทายเรือ ระยะกินน้ าลึก
นี้สามารถอธิบายเป็นกรณีเฉพาะมากขึ้นเป็นระยะกินน้ าลึกกระดูกงู ซึ่งตรงกันขามกับระยะกินน้ าลึก
เดินเรือซึ่งวัดไปจนถึงสวนยื่นต่ าสุดออกจากตัวเรือ แทนที่จะเป็นกระดูกงู 
draft aft ระยะกินน้ าลึกทายเรือ : ดู DRAFT 
drafted original ตนฉบับราง : แผนที่เดินหน (CHART) ฉบับราง หรือฉบับคัดลอก หรือสวนของแผนที่
เดินหน (CHART) บนวัสดุที่มั่นคง ซึ่งใชในการผลิตงานพิมพแ (REPRODUCTION) 
draft forward ระยะกินน้ าลึกหัวเรือ : ดู DRAFT 
drafting การเขียนราง : ศิลปะในการวาดลายเสนจากสิ่งที่ก าหนดใหเฉพาะ 
draft marks เครื่องหมายระยะกินน้ าลึก : ตัวเลขที่แสดงไวบริเวณหัวเรือและทายเรือเพ่ือแสดงความลึก
ที่เรือกินน้ าลึก 
draftsman (or draughtsman) ชางเขียน : ผูที่เขียนแผนที่ 
drag (v.t.) ลาก: ๑) การลากเสนเชือกหรือวัตถุใตผิวน้ าเพ่ือการตรวจหาความลึก (DEPTH) นอยที่สุด ใน
พ้ืนที่หรือเพ่ือใหแนใจวาในพ้ืนที่ที่ก าหนดปลอดภัยจากสิ่งอันตรายตอการน าเรือ ณ ความลึก (DEPTH) ที่
ก าหนด ดู SWEEP ๒) การลากไปตามพ้ืนทองน้ า (BOTTOM) เชน สมอ 
drag (of theodolite) การแกวง (ของกลองธีโอโดไลท์) : การเคลื่อนที่เล็กนอยของจาน (CIRCLE) องศา 
เกิดจากการหมุนเครื่องเล็ง (ALIDADE)  
draught การเขียนราง : ดู DRAFT  
draughtsman ชางเขียน : ดู DRAFTSMAN 
drawing ภาพวาดเสน : กราฟิกท่ีแสดงขอมูลบนสื่อที่ไมลบเลื่อน (ในค าศัพทแแบบอเมริกัน) โดยเป็นการ
แสดงหลังจากการพิมพแแผนที่เดินเรือ (NAUTICAL CHART) ที่มีรายละเอียดสีด าหรือสีมวงบนแผนพลาสติก
โปรงแสง ใชในการตรวจทานแผนที่เดินหน (CHART) ที่ไดจากการพิมพแ 
dredge เครื่องมือขุดลอก, เรือขุดลอก : ๑) เครื่องมือส าหรับน าวัตถุแข็งข้ึนมาจากพ้ืนทองน้ า การ
รวบรวมสิ่งมีชีวิตในน้ าลึก เป็นตน  ๒) เรือขุดลอก (DREDGER) 
dredge ขุดลอก : ขนยายวัตถุแข็งจากพ้ืนที่บริเวณพ้ืนทองน้ า (BOTTOM)  
dredged area พื้นที่ขุดลอก : บริเวณพ้ืนทองน้ า (BOTTOM) ซึ่งท าใหลึกขึ้นจากการขุดลอก 
dredger เรือขุดลอก : เรือหรือโครงสรางลอยน้ าติดตั้งเครื่องมือส าหรับขุดรองน้ าหรือคลอง (CANAL) ขุด
ลอกรองน้ า (CHANNEL) และทาเรือ (HARBOUR) และขนยายวัตถุจากพ้ืนที่บริเวณพ้ืนทองน้ า (BOTTOM)  
มีความหมายเหมือนกับ DREDGE 
dredging buoy ทุนขุดลอก : ทุน (BUOY) ที่ใชแสดงที่หมายขอบเขตของพ้ืนที่ที่ท าการขุดลอกอยู 
dries น้ าไมทวม : ดู COVERS และ UNCOVERS 
drift กระแสน้ าพื้นผิว, ความเร็วกระแสลมหรือน้ า, การลอยเลื่อน : ๑) อัตราเร็ว (SPEED) ของน้ า
เนื่องจากกระแสน้ ามหาสมุทร (OCEAN) หรือกระแสน้ าขึ้น-ลง (TIDAL CURREN)T กระแสน้ าไหลชาเป็น
วงกวาง เกิดจากลม (WIND) เป็นหลัก ๒) ระยะทางที่เรือลอยไปเนื่องจากกระแสน้ า (CURRENT) และลม 
(WIND)  มุมเซ (DRIFT ANGLE) มุมลอยเลื่อน หรือ การลอยตามลมหรือน้ า (LEEWAY) ๓) การเฉียงตาม
ลมหรือน้ า อัตราผิดจากทิศจริง นิยามยังใชกับสารแขวนลอยเกิดจากกระแสน้ า (CURRENT) หรือลม 
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drift ลอยเลื่อน, การเคลื่อนไปดวยการกระท าของลมหรือน้ า : การเคลื่อนไปดวยการกระท าของลม 
(WIND) หรือกระแสน้ า (CURRENT) โดยไมมีการควบคุม 
drift angle มุมเซ, มุมลอยเลื่อน : ความแตกตางระหวางเข็ม (COURSE) ที่ถือทายและเสนทางจริง 
(COURSE MADE GOOD) เนื่องจากการกระท าของกระแสน้ า (CURRENT) และลม (WIND) มุมระหวาง
เสนสัมผัสวงที่ก าลังหมุนกับเสนแกนกลางของเรือ 
drift bottle ขวดลอย : ขวดปิดผนึกพิสูจนแเอกลักษณแไดที่ปลอยลงสูทะเล (SEA) เพ่ือใชในการศึกษา
กระแสน้ า (CURRENT)  
drift buoy ทุนลอย : ทุน (BUOY) รวบรวมขอมูล (DATA) ซึ่งไมผูกติดกับพ้ืนทองทะเล แตลอยตัวเป็น
อิสระไปตามกระแสน้ า น้ าขึ้น-ลง และลม 
drift current กระแสน้ าขึ้น - ลง : ดู CURRENT 
drift ice foot ฐานน้ าแข็งที่ลอย : ดู RAMP 
drifting logship เรือปูมลอยน้ า : เรือปูม (LOGSHIP) ถูกใชเพ่ือการวัดกระแสน้ าขึ้น-ลง (TIDAL 
STREAM) และกระแสน้ า (CURRENT) เรือถูกปลอยใหลอยเลื่อนอยางอิสระในขณะที่ต าบลที่ (POSITION) 
ของเรือคงที่ในระหวางคาบ (PERIOD) ของการตรวจวัด (OBSERVATION) จากเรือติดตาม หรือจากสถานี 
(STATION) บนฝั่ง 
drift lead ดิ่งเฉ, ดิ่งสมอเกา : ดู LEAD  
drift sounding  การหย่ังน้ าหาที่ตื้น : ดู SOUNDING 
drift station สถานีลอยน้ า, สถานีแจงแนวบิน : สถานีทางวิทยาศาสตรแตั้งอยูบนน้ าแข็ง (ICE) ใน
มหาสมุทรอารแกติก  บางครั้งนิยามยังใชในปฏิบัติการระยะใกลเพ่ือก าหนดสถานีภาคพ้ืนดินซึ่งอากาศยาน
บินอยู สถานีที่สองจึงเรียก rate station  
driver rod แทงขับดัน : อุปกรณแใชรวมกับตุมถวง (SINKER) เพ่ือเก็บตัวอยาง (SAMPLE) บนพื้นทองน้ า 
(BOTTOM) เมื่อลวดหยั่งน้ า (WIRESOUNDING) ประกอบดวยทอเหล็กอาบสังกะสี ซึ่งสวนลาง
ประกอบดวยลิ้นปิดเปิดเพ่ือเก็บตัวอยางจากพ้ืนทองน้ า ทอจะปลอยตุมถวง (SINKER) เมื่อปะทะพ้ืนทองน้ า 
(BOTTOM) มีความหมายเหมือนกับ driver tube 
driver tube แทงขับดัน : ดู DRIVER ROD 
drizzle ฝนละออง : หยาดน้ าฟูา (PRECIPITATION) ที่คอนขางเป็นระเบียบ ประกอบดวยหยดน้ าขนาด
เล็ก (เสนผาศูนยแกลางนอยกวา ๐.๕ มิลลิเมตร) ซึ่งเป็นละอองติดๆ กันมาก 
drogue ถุงถวง : อุปกรณแประกอบตรวจวัดกระแสน้ า ประกอบดวยรมชูชีพถวงน้ าหนักและทุนผิวน้ าผูก
ติดอยู มีความหมายเหมือนกับ parachute drogue 
drum ลูกกล้ิง, ดรัม : ทรงกระบอกหมุนที่ติดแผนกระดาษแข็งหรือแผนกระดาษเพ่ือการพิมพแ ลูกกลิ้งจะ
พันรอบดวยเคเบิล (CABLE) ที่อยูในรอยของกวาน 
drum plotter เครื่องพล็อตดวยลูกกลิ้ง : เครื่องพล็อตที่ใชลูกกลิ้งหรือทรงกระบอกในการเลื่อนชุด 
(ฐาน) การวาดไปตามทิศของแกนพิกัดหนึ่งขณะที่หัวพล็อตจะเคลื่อนที่ไปตามแกนพิกัดอีกแกนพิกัดหนึ่ง 
dry bulb thermometer เทอร์โมมิเตอร์ตุมแหง : ดู THERMOMETER  
dry (or dry card) compass แผนวงเข็มทิศแบบแหง : ดู COMPASS  
dry dock อูแหง : ดู DOCK 
drying heights ความสูงเม่ือน้ าลง : ความสูง (HEIGHT) เหนือพ้ืนเกณฑแหยั่งน้ า (SOUNDING DATUM) 
ของพ้ืนที่ใดๆ เชน ที่ตื้น (BANK) ชายทะเลสวนนอก (FORESHORE) หิน (ROCK)  ซึ่งพนน้ าเมื่อน้ าลงเต็มที่    
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drying line แนวแผนดิน : เสนหรือแนวแบงเขตระหวางพ้ืนน้ ากับแผนดิน  ปกติไดแก แนวน้ าลง 
drying reef แนวพืดปะการังน้ าลง : พืดปะการังหรือบางสวนของพืดปะการัง ที่พนน้ าเมื่อน้ าลงเต็มที่ 
dry proof การตรวจสอบกอนพิมพ์จริง, การตรวจแหง : การพิมพแแผนที่เดินหน (CHART) ที่ดึง
แผนกระดาษแหงออกจากแผนเพลท (PLATE) ส าหรับการพิมพแ การพิมพแนี้จะจางกวาการพิมพแดวยหมึก
พิมพแตามปกติ และแผนที่ที่ไดจะขาดความเหมาะสมที่จะน าไปใชตามปกติแตแผนที่ที่ไดจะไมมีการบิดเบี้ยว 
(DISTORTION)  
duck blinds ดัคไบลนด์ : โครงสรางที่ไมลอยน้ า ใชส าหรับ ซอนตัวเวลาลานกเป็ดน้ า ปกติประกอบดวย
โครงสรางไมคลุมดวยกิ่งไม  และมักไมมีการรายงานใหหนวยงานท าแผนที่ทราบเมื่อมีการสรางขึ้น  รวมทั้ง
ไมมีไฟสองสวาง และมักสรางในชองทางเดินเรือ โดยไมค านึงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะกับผูใชเรือ
เล็ก สวนใหญจะเป็นโครงสรางที่สรางบนเสา แมหลังจากที่โครงสรางผุพังลงไปแลว สวนที่เป็นเสาจะยังคง
อยูอีกหลายปี 
duct ชั้นดักคลื่นเสียง : ชั้น (LAYER) ในมหาสมุทร (OCEAN) หรือบรรยากาศ (ATMOSPHERE)  ที่การ
หักเหและบางทีก็การสะทอน (REFLECTION) แสดงผลในการจับและแพรภายในชั้น (LAYER) ของคลื่น
เสียง (SOUND WAVE) หรือคลื่นแมเหล็กไฟฟูา (ELECTROMAGNETIC WAVE) 
due publicity ครบก าหนดโฆษณาการ: ประกาศของการกระท าใด ๆ ที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือเป็นขอมูล
ทั่วไป ผานผูไดรับมอบหนาที่ภายในเวลาและสภาวะที่เหมาะสม ค านี้ถูกน ามาใชในอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล  
dumb compass เข็มใบ : ดู PELORUS 
dumping ground เขตทิ้ง : พ้ืนที่ในทะเลที่ตะกอนจากการขุดลอกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่นๆ เชน วัตถุ
ระเบิด ขยะเคมี ไดถูกท้ิงอยางรอบคอบ ดู SPOIL GROUND ประกอบ 
dumpy level กลองระดับ : ดู LEVELLING INSTRUMENT: DUMPY LEVEL 
dune เนินทราย : เนิน (RIDGE) สันเขา (HILL) หรือเนินเขาของทราย (SAND) ที่เคลื่อนที่ตามชายฝั่งทะเล
หรือทะเลทราย  ดู SAND DUNE และ DOWN 
duplex  ดูเพล็กซ์, สื่อสารสองทาง : วิธีการสื่อสาร (TELECOMMUNICATION) ระหวางสองสถานี 
(STATION) ที่สามารถด าเนินการไดใน ๒ ทิศทางในเวลาเดียวกัน 
duplexer เครื่องดูเพล็กซ์, เครื่องสื่อสารสองทาง, ดูเพล็กเซอร์ : อุปกรณแในการสลับ ที่ใชในการ
เชื่อมตอเครื่องสง (TRANSMITTER) และเครื่องรับ (RECEIVER) ไปยังสายอากาศ (ANTENNA) เดียวกัน 
duration of fall ชวงน้ าลง :  ดู DURATION OF RISE AND FALL 
duration of flood and duration of ebb ชวงน้ าไหลข้ึนและชวงน้ าไหลลง : ชวงเวลาน้ าขึ้น ไดแก 
ชวงเวลาที่กระแสน้ าขึ้น-ลงเป็นน้ าไหลขึ้น และชวงเวลาน้ าไหลลง ไดแก ชวงเวลาที่กระแสน้ าขึ้น-ลงเป็นน้ า
ไหลลง ชวงเวลาเหลานี้ค านวณจากชวงกลางน้ านิ่งหรือมีกระแสน้ านอย ทั้งชวงเวลาน้ าไหลขึ้นและชวงเวลา
น้ าไหลลงรวมกันโดยเฉลี่ยจะครอบคลุมชวงเวลา ๑๒.๔๒ ชั่วโมงส าหรับกระแสน้ าคู หรือชวงเวลา ๒๔.๘๔ 
ชั่วโมงส าหรับกระแสน้ าเดี่ยว  ในกระแสน้ าคูปกติ ชวงเวลาน้ าไหลขึ้นและชวงเวลาน้ าไหลลงแตละชวง
เทากับ ๖.๒๑ ชั่วโมงโดยประมาณ แตชวงเวลาอาจผันแปรมากหากมีการไหลของน้ าที่ไมใชจากระดับน้ า
ขึ้น-ลง ในแมน้ าชวงเวลาน้ าไหลลงปกตินานกวาชวงเวลาน้ าไหลขึ้นเพราะการไหลเขามาของน้ าจืด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางเดือนในฤดูใบไมผลิเมื่อหิมะและน้ าแข็งละลายมีอิทธิพลเหนือกวา 
duration of rise and duration of fall ชวงน้ าขึ้นและชวงน้ าลง :  ชวงน้ าขึน้ คือ ชวงจากน้ าลง
เต็มที่สูน้ าขึ้นเต็มที่ และ ชวงน้ าลง คือ ชวงจากน้ าขึ้นเต็มที่สูน้ าลงเต็มท่ี ทั้งคูรวมกันโดยเฉลี่ยจะครอบคลุม
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ชวงเวลา ๑๒.๔๒ ชั่วโมง ส าหรับน้ าคู และชวงเวลา ๒๔.๘๔ ชั่วโมง ส าหรับน้ าเดี่ยว  ในน้ าคู ปกติชวงน้ า
ขึ้นและชวงน้ าลงแตละชวงเทากับ ๖.๒๑ ชั่วโมงโดยประมาณ แตในน้ าตื้นและในแมน้ ามีแนวโนมวา
ชวงเวลาน้ าขึ้นจะลดลงและชวงเวลาน้ าลงจะเพ่ิมขึ้น 
duration of tide ชวงน้ าขึ้น-ลง : ชวงเวลาระหวางน้ าลงเต็มที่ (LOW WATER) และน้ าข้ึนเต็มที่ (HIGH 
WATER) ที่ตามมา หรือระหวางน้ าขึ้นเต็มที่ (HIGH WATER) และน้ าลงเต็มที่ (LOW WATER)  
dust ฝุุน : สารละอองทุกชนิดเล็กๆ ที่รวมตัวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งหนาดิน (EARTH) หรือสารประกอบ
ของแข็งท่ีมีขนาดเล็ก ซึ่งมีอนุภาคเล็กและเบาพอที่จะท าใหลอยตัวขึ้นอยางงายดายในลักษณะกลุมฝุุน 
(CLOUD) โดยลม (WIND) 
duststorm พายุฝุนุ : การรวมตัวขึ้นของฝุุน (DUST) และทราย (SAND) ที่ถูกยกตัวขึ้นอยางรุนแรงไปถึง
ความสูง (HEIGHT) มากโดยลม (WIND) ที่มีการปั่นปุวนอยางรุนแรง มีความหมายเหมือนกับ sandstorm 
และสามารถเขียนแยกเป็นสองค าได 
Dutchman's log ล็อกดัทช์แมน : ดู LOG 
DX90-Format รูปแบบดีเอ฿กซ์ ๙๐ : รูปแบบที่ใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลการสรางแผนที่ดิจิทัล ดีเอ฿กซแ 
๙๐ (DX90) รองรับการท างานสองโหมด คือ โหมดตามล าดับ และโหมดแบบลูกโซ 
dyke เขื่อน, พนัง : ดู DIKE 
dynameter ไดนามิเตอร์ : เครื่องวัดก าลังขยาย (MAGNIFYING POWER) ของกลองโทรทรรศนแ 
(TELESCOPE) 
dynamic positioning การหาต าบลท่ีพลวัต : การน าเรือเพ่ือใหต าแหนงของเรือสัมพันธแกับรูปลักษณแ
พ้ืนทองทะเล ปกติแลวจะใชระบบหาต าบลที่ดวยเสียงใตน้ าเพ่ือจุดประสงคแนี้ 
dynamometer ไดนาโมมิเตอร์ : อุปกรณแในการวัดแรงหรือพลังงาน 
dyne ไดน์ : หนวยของแรงในระบบซีจีเอส (CGS SYSTEM) 
* eagre (or eager) สันน้ าทน : ดู BORE 
earth โลก, เปลือกดิน, หนาดิน, แผนดิน, ดิน : ๑) ดาวเคราะหแ (PLANET) ที่เราอาศัยอยู ๒) สสารแข็ง
ของโลก (GLOBE) แยกตางหากจากน้ าและอากาศ ๓) พ้ืนดิน (GROUND) 
earth current กระแสไฟฟูาผิวโลก : ดูCURRENT(S): TELLURIC 
earth inductor เครื่องวัดมุมเทแมเหล็กโลก : เครื่องมือไฟฟูาใชวัดมุมเท (INCLINATION) ของสนามแมเหล็ก
โลก (EARTH's MAGNETIC FIELD) 
earth light แสงโลก : แสงจางๆ ของดานมืดของทรงกลมดวงจันทรแ (MOON) เกิดจากแสงอาทิตยแที่
สะทอนจากโลกรวมถึงชั้นบรรยากาศ (ATMOSPHERE) มีความหมายเหมือนกับ Earthshine 
earthquake แผนดินไหว : การเขยาหรือสั่นไหวของเปลือก (CRUST) โลก (EARTH) สาเหตุจากพลังงาน
ภูเขาไฟใตดินหรือจากการแตกและเคลื่อนตัวของหิน (ROCK) สามารถเขียนติดกันได 
earth's crust เปลือกโลก : ดู CRUST 
earth’s magnetic field สนามแมเหล็กโลก : ดู GEOMAGNETIC FIELD 
earth’s mantle ชั้นของเหลวใตเปลือกโลก, เนื้อโลก, ชั้นแมนเทิล : ชั้นหลอมเหลวระหวางเปลือกโลก 
(CRUST) และแกนกลางโลก (EARTH)  มีความหมายเหมือนกับ Asthenosphere  
earthshine แสงโลก : ดู EARTH LIGHT สามารถเขียนแยกเป็นสองค าได 
earthtide การขึ้น-ลงของเปลือกโลก : ดู TIDE 
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easting ระยะก าหนดนับตะวันออก : ระยะทางของยานมุงสูทิศตะวันออกตรงขาม กับระยะก าหนดนับ
ตะวันตก (WESTING) ในระบบอางอิงคารแทีเซียน คาของพิกัดหนึ่ง ปกติแสดงเป็นเมตร วัดจากเมริเดียน
กลาง (CENTRAL MERIDIAN) ในแนวตะวันออก-ตะวันตก ใชกับระบบเชน ระบบยูทีเอ็ม (UTM) 
ebb น้ าไหลลง : กระแสน้ าไหลลง (EBB STREAM) บางครั้ง นิยาม “น้ าไหลลง” ยังใชกับการอางอิงการ
เคลื่อนไหวของกระแสน้ าในแนวดิ่งดวย ค าตรงขาม คือน้ าไหลขึ้น (FLOOD) 
ebb current กระแสน้ าไหลลง : ดู EBB STREAM 
ebb interval ชวงน้ าไหลลง : ค าสั้นๆ ส าหรับความแรงของชวงน้ าไหลลง ชวงเวลาระหวางแทรนซิตของ
ของดวงจันทรแเหนือเมริเดียนและเวลาของความแรงของน้ าไหลลงที่ตามมา 
ebb stream กระแสน้ าไหลลง : การเคลื่อนที่ของน้ าในแนวราบสัมพันธแกับน้ าลง (FALLING TIDE) 
กระแสน้ าไหลลงปกติไหลออกสูทะเล หรือมีทิศทางตรงขามกับน้ าขึ้น มีความหมายเหมือนกับ EBB, ebb 
Current หรือ outgoing stream  
ebb strength ความแรงน้ าไหลลง : คาบของกระแสน้ าไหลลงในชวงเวลาที่มีความเร็วสูงสุด มีความหมาย
เหมือนกับ strength of ebb 
ebb tide น้ าไหลลง, น้ าหนีฝั่ง : ดู TIDE: FALLING 
eccentric angle มุมเยื้องศูนย์กลาง : ดู LATTITUDE: PARAMETRIC 
eccentricity ความเยื้องศูนย์กลาง : ปริมานการเบี่ยงเบนจากศูนยแกลาง  
eccentricity of alidade ความเยื้องศูนย์กลางของอะลิเดด : ระยะทางระหวางจุดศูนยแกลางของรูปราง
ของจุดดรรชนีของอะลิเดด (ALIDADE) กับจุดศูนยแกลางของจาน (CIRCLE) องศา  
eccentricity of circle ความเยื้องศูนย์กลางของจานองศา : ระยะทางระหวางจุดศูนยแกลางของจาน 
(CIRCLE) องศา กับจุดศูนยแกลางของการหมุน (ROTATION) 
eccentricity of ellipse ความเยื้องศูนย์กลางวงรี : อัตราสวนของระยะระหวางจุดศูนยแกลางและจุด
โฟกัสจุดหนึ่งของวงรีกับความยาวกึ่งแกนเอกของวงรี 
eccentricity of instrument ความเยื้องศูนย์กลางของเครื่องมือ : การรวมกันของคาความเยื้องศูนยแกลาง
ของจานองศา (ECCENTRICITYOF CIRCLE) กับความเยื้องศูนยแกลางของอะลิเดด (ECCENTRICITY OF 
ALIDADE) ผลของความเยื้องศูนยแกลางของเครื่องมือตอทิศทาง (DIRECTION) ที่เฝูาสังเกตก าจัดดวยการใช
เวอรแเนียรแ (VERNIER) หรือไมโครมิเตอรแกลองจุลทรรศนแ (MICROMETER MICROSCOPE) มาท าการแบง
ระยะของจาน (CIRCLE) องศาออกเป็นระยะเทา ๆ กัน เมื่ออานคาจาน (CIRCLE) องศา 
eccentric reduction การลดทอนเยื้องศูนย์กลาง : ในการขยายสามเหลี่ยม (TRIANGULATION) คาแก 
(CORRECTION) ซึ่งจะน าไปใชกับทิศทาง (DIRECTION) จากการรังวัดของเครื่องมือไมวาจะเป็นเครื่องมือ
หรือสัญญาณ (SIGNAL) หรือทั้งสองเยื้องศูนยแกลาง เพ่ือลดคารังวัดสูคาที่ควรจะเป็นหากไมมีความเยื้อง
ศูนยแกลาง (ECCENTRICITY) 
eccentric signal ที่หมายเยื้องศูนย์กลาง : ที่หมาย (SIGNAL) ซึ่งไมอยูในแนวตั้งฉากเดียวกับจุดส ารวจ 
(STATION) ของที่หมายนั้น 
eccentric station หมุดเยื้องศูนย์กลาง : จุดส ารวจที่เครื่องมือเล็งและท าการรังวัด (OBSERVATION) 
ซึ่งไมอยูในเสนตั้งฉากเดียวกับหมุด(STATION) ที่แสดงอยู และคารังวัด (OBSERVATION) จะปรับลดกอน
น าไปรวมกับคารังวัด (OBSERVATION) ที่หมุด (STATION) อ่ืน มีความหมายเหมือนกับ false station 
หรือ satellite station ดู ECCENTRIC REDUCTION 
echo สัญญาณสะทอนกลับ : พลังงานการแผรังสี (RADIANT ENERGY) สะทอนกลับ 
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echo(es): false สัญญาณสะทอนกลับลวง: ในการหยั่งน้ าดวยเสียง (ECHO SOUNDING)  สัญญาณ
สะทอนกลับ (ECHO) ที่เกิดจากสิ่งแปลกปลอม เชน สาหรายทะเลขนาดใหญ (KELP) หรือปลา หรือชั้น 
(LAYER) น้ าที่แตกตางกันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกะทันหัน หรือความเค็ม (SALINITY) (หรือทั้ง
สอง) บางครั้งสัญญาณสะทอนกลับลวงจะถูกบันทึกดวยเครื่องหยั่งน้ าดวยเสียงสะทอน (ECHO SOUNDER) 
และอาจแปลคาผิดๆ วาเป็นความลึก (DEPTH) ที่ถูกตอง มีความหมายเหมือนกับ side echo(es) or false 
target หรือ  false target  ดู PHANTOM BOTTOM 
echo(es) multiple สัญญาณสะทอนกลับซ้ าซอน : ในการหยั่งน้ าดวยเสียง (ECHO SOUNDING)  
สัญญาณสะทอนกลับ (ECHO) ใด ๆ ที่ไดรับหลังจากสัญญาณแรก  และเนื่องจากความซ้ าซอนของการ
สะทอนกลับ (REFLECTION) ไปมาระหวางพ้ืนทองน้ า (BOTTOM) และผิวน้ าการสะทอนกลับ 
(REFLECTION) เหลานี้ มักถูกบันทึกบนหนาปัด (DIAL) ของเครื่องวัดหรือเครื่องบันทึกความลึกน้ าดวย
กราฟ (FATHOGRAM) เป็นความลึก (DEPTH) จริงทวีคูณ บางครั้งสัญญาณสะทอนกลับ (ECHO) ดังกลาว
ไดรับการเขาใจผิดวาเป็นสัญญาณสะทอนกลับ (ECHO) แรก 
echo(es): side สัญญาณสะทอนกลับดานขาง : ดู ECHO(ES) : FALSE 
echogram กราฟความลึกน้ า, แผนบันทึกความลึก : แผนกราฟิกส าหรับการบันทึกความลึกน้ าดวย
เครื่องหยั่งน้ าดวยเสียงสะทอน  (ECHO SOUNDER) ดู FATHOGRAM 
echometer เครื่องหยั่งน้ าดวยเสียงอัลทราโซนิกส์ : เครื่องหยั่งน้ าดวยเสียงสะทอน (ECHO SOUNDER) 
ที่ใชคลื่นเสียงความถี่สูงมาก และมีอุปกรณแแสดงคาความลึกน้ าใหเห็น สัญญาณ (SIGNAL) เสียงจะถูกสราง
และรับโดยเครื่องรับและสงที่เป็นควอทซแ  เครื่องนี้สามารถท างานไดตั้งแตระยะ (RANGE) ๖ ถึง ๖๖๐ 
เมตร (METRE) 
echo ranging ระยะสัญญาณสะทอนกลับ : การก าหนดระยะทางโดยการวัดชวงเวลาระหวางการสง
สัญญาณพลังงานการแผรังสี โดยทั่วไป คือ เสียง (SOUND) และสะทอน (ECHO) กลับมา 
echoscope เครื่องหย่ังน้ าดวยเสียงอัลทราโซนิกส์น้ าตื้น : เครื่องหยั่งน้ าดวยเสียงสะทอน (ECHO 
SOUNDER) แบบอัลทราโซนิกสแ คลายกับเครื่องหยั่งน้ าดวยเสียงอัลทราโซนิกสแ (ECHOMETER) แบบ
เคลื่อนที่ เพ่ือการหยั่งน้ าตื้นดวยเรือเล็ก มีระยะ (RANGE) ตั้งแต ๑ ถึง ๖๐ เมตร (METRE) 
echo sounder เครื่องหย่ังน้ าดวยเสียงสะทอน : เครื่องมือหาความลึกน้ า (DEPTH) โดยการหาเวลา
เดินทางของสัญญาณ (SIGNAL) คลื่นเสียงหรือคลื่นเสียงอัลทราโซนิกสแ ตั้งแตคลื่นเสียง (ECHO) ถูกสงออก
จากเครื่องไปกระทบพื้นทองน้ า (BOTTOM) แลวสะทอนกลับมาเขาเครื่องอีกครั้งหนึ่ง น าเวลาที่ไดไปหาร
ดวยสอง เพ่ือใหไดเวลาเดินทางของคลื่นเสียง ๑ เที่ยว แลวน าไปคูณกับความเร็วในการเดินทางของคลื่น
เสียงในน้ า ก็จะไดความลึกน้ าออกมา มีความหมายเหมือนกับ echo sounding instrument (or 
apparatus), sonic depth finder, ultrasonic depth finder ตามความเหมาะสม  ดู SUB-BOTTOM 
PROFILER, SWATH(E) SOUNDING SYSTEM ประกอบ 
echo sounding การหย่ังน้ าดวยเสียงสะทอน : การหาความลึกน้ า (DEPTH) โดยการหาเวลาเดินทาง
ของสัญญาณ (SIGNAL) คลื่นเสียงหรือคลื่นเสียงอัลทราโซนิกสแ ตั้งแตคลื่นเสียงถูกสงออกจากเครื่องสะทอน 
(ECHO) ไปกระทบพ้ืนทองน้ า (BOTTOM) แลวสะทอนกลับมาเขาเครื่องอีกครั้งหนึ่ง น าเวลาที่ไดไปหาร
ดวยสอง เพ่ือใหไดเวลาเดินทางของคลื่นเสียง ๑ เที่ยว แลวน าไปคูณกับความเร็วในการเดินทางของคลื่น
เสียงในน้ า ก็จะไดความลึกน้ าออกมา มีความหมายเหมือนกับ acoustic sounding ดู ECHO SOUNDER 
ประกอบ 
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echo sounding instrument (or apparatus) เครือ่งมือหรืออุปกรณ์หย่ังน้ าดวยเสียงสะทอน : ดู 
ECHO SOUNDER 
eclipse อุปราคา, คราส : การมืดมัวลงของจุดก าเนิดแสงสวางโดยการขวางก้ันของวัตถุ การมืดมัวลงของ
วัตถุทองฟูา (HEAVENLY BODY) ทั้งหมดหรือบางสวนโดยการขวางกั้นของวัตถุทองฟูาอ่ืน หรือโดยการ
ผานของวัตถุทองฟูา (HEAVENLY BODY ) ที่มีแสงเขาสูเงาของวัตถุทองฟูาอ่ืน 
eclipse:  annular อุปราคาวงแหวน : อุปราคา (ECLIPSE) ซึ่งวงบางๆ ของแหลงก าเนิดแสงปรากฏรอบ
วัตถุท่ีมืดมัวลง เกิดสุริยุปราคา (SOLAR ECLIPSE) วงแหวนได แตจะไมเกิดจันทรุปราคา (LUNAR 
ECLIPSE) วงแหวน 
eclipse: lunar จันทรุปราคา : อุปราคา (ECLIPSE) ของดวงจันทรแ (MOON) เมื่อดวงจันทรแผานเขาสูเงา
ของโลก (EARTH) ปรากฏเป็นอุปราคาแกผูสังเกตบนโลก (EARTH) 
eclipse: partial อุปราคาเสี้ยว, อุปราคาบางสวน : อุปราคา (ECLIPSE) ซึ่งบางสวนของแหลงก าเนิดแสงถูก
บดบัง 
eclipse: solar สุริยุปราคา, สุริยคราส : อุปราคา (ECLIPSE) ของดวงอาทิตยแ (SUN) เมื่อดวงจันทรแผาน
ระหวางดวงอาทิตยแ (SUN) และโลก (EARTH) ดวงอาทิตยแ(SUN) ปรากฏเป็นอุปราคาแกผูสังเกตที่อยูในเงา
ของดวงจันทรแ (MOON) 
eclipse: total อุปราคาเต็มดวง : อุปราคา (ECLIPSE) ซึ่งแหลงก าเนิดแสงทั้งหมดถูกบดบัง 
ecliptic วิถีปรากฏของดวงอาทิตย์, สุริยวิถี, อิคลิปติก : วงใหญ (GREAT CIRCLE) เกิดจากการตัดขวาง
ของระนาบของวงโคจรของโลก (EARTH’s ORBIT) รอบดวงอาทิตยแ (SUN) (หรือวงโคจร (ORBIT)ของดวง
อาทิตยแ (SUN) รอบโลก (EARTH) ที่เห็นชัดเจน) และทรงกลมทองฟูา (CELESTIAL SPHERE) 
ecliptic latitude ละติจูดสุริยวิถี : ดู LATITUDE : CELESTIAL 
ecliptic system of coordinates ระบบพิกัดสุริยวิถี : ชุดพิกัดทองฟูา (CELESTIAL COORDINATE) 
มีฐานจากวิถีปรากฏของดวงอาทิตยแ (ECLIPTIC) เป็นวงใหญหลัก (PRIMARY GREAT CIRCLE)  ละติจูดฟูา 
(CELESTIAL LATITUDE) และลองจิจูดฟูา (CELESTIAL LONGITUDE) 
ecology นิเวศวิทยา : การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธแระหวางสัตวแและพืชที่เกี่ยวของกับความสัมพันธแ
ของสิ่งมีชีวิตตอสิ่งแวดลอม 
eddy กระแสวน : การเคลื่อนตัวของน้ าเป็นวงกลม ซึ่งกระแสน้ า (CURRENT) ไหลผานสิ่งกีดขวาง 
(OBSTRUCTION) ปกติเกิดระหวางกระแสน้ า (CURRENT) สองกระแสใกลกัน ไหลสวนเขาหากัน หรือไหล
ตามขอบกระแสน้ าถาวร (PERMANENT CURRENT) 
eddy viscosity ความหนืดการหมุนวน  : การถายทอดโมเมนตัมที่รุนแรงของกระแสวน (EDDY) โดยท า
ใหแรงเสียดทานของเหลวภายในสูงขึ้น ในลักษณะคลายคลึงกับการกระท าของความหนืดของโมเลกุลใน
การไหลแบบลามีนา (LAMINAR FLOW)  แตด าเนินไปในขนาดที่ใหญกวา คาของสัมประสิทธิ์ความหนืด
การหมุนวนอยูที่ระดับ ๑๐ ยกก าลัง ๔ ตารางเซนติเมตรตอวินาที (SECOND) 
edge สันเขา : ในดานลักษณะภูมิประเทศ คือ ยอด (CREST) ของเขาที่สัน (RIDGE) 
edge wave ริมคลื่น : ดู WAVE  
eelgrass หญาทะเล : ดู SEAGRASS 
Ekman bottle ขวดเอ็กมาน : ขวดเก็บตัวอยางน้ าแบบหกกลับ (REVERSING WATER BOTTLE) ซ่ึง
สามารถผนึกน้ าโดยใชแผนยาง เมื่อถึงความลึก (DEPTH) ที่ตองการ ขวดจะหกกลับโดยลูกเมสเซนเจอรแ
(MESSENGER) 
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Ekman current meter เครื่องวัดกระแสน้ าแบบเอ็กมาน : เครื่องมือที่ใชกันทั่วไปส าหรับวัดอัตราเร็ว 
(SPEED)  และทิศทางของกระแสน้ า (CURRENT) ที่ความลึก (DEPTH) ใดๆ ออกแบบมาเพ่ือใหใชบนเรือ
ใหญหรือเรือบดที่จอดทอดสมอ เมื่อความเร็วกระแสน้ า (STREAM) ไมมากกวา สามถึงสามเศษหนึ่งสวน
สองนอต (KNOT) 
Ekman spiral เกลียวเอ็กมาน : ไดอะแกรม (DIAGRAM) แบบเกลียว หรือเชิงขั้วของเวกเตอรแลมแรงสุดที่
ความสูง (HEIGHT) ตางๆ แทนการผันแปรของลม (WIND) ที่ความสูงในชั้นแรงเสียดทาน (FRICTION 
LAYER) โดยการประมาณการแบบงายๆ เกลียวเอ็กมาน ยังใชกับการแปรเปลี่ยนกระแสน้ ามหาสมุทร 
(OCEAN CURRENT) ทีเ่กิดจากลมตามความลึก (DEPTH) ใตผิวน้ า 
elbow หักศอก : การหักมุมอยางฉับพลันของรองน้ า (CHANNEL) แมน้ า (RIVER) หรือแนวชายทะเล 
(SHORELINE) 
electric log ล็อกไฟฟูา : ดู LOG 
electric submerged log ล็อกไฟฟูาใตน้ า : ดู LOG 
electromagnetic distance measurement (EDM) การวัดระยะทางดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟูา, อีดี
เอ็ม : กรรมวิธี หรือเทคนิคใด ๆ ของการวัดระยะทาง ดวยการเปรียบเทียบสัญญาณ (SIGNAL) โดยวิธีทาง
แมเหล็กไฟฟูา 
electromagnetic log ล็อกแมเหล็กไฟฟูา : ดู LOG 
electromagnetic position fixing การหาต าบลท่ีดวยแมเหล็กไฟฟูา : กรรมวิธีหรือเทคนิคของการ
หาต าบลที่โดยใชคุณสมบัติของคลื่นแมเหล็กไฟฟูา 
electromagnetic wave คลื่นแมเหล็กไฟฟูา : ดู WAVE 
electrometeor การแผลงไฟฟูา : การเกิดปรากฏการณแทางไฟฟูาในบรรยากาศที่มองเห็นไดหรือไดยิน
เสียง ไมวาจะเกิดรวมกับการปลอยกระแสไฟฟูาที่ไมตอเนื่องกัน (ฟูาผา (LIGHTNING), ฟูารอง 
(THUNDER)) หรือที่เกิดปรากฏการณแ (PHENOMENA) ขึ้นตอเนื่องกันไมมากก็นอย (เปลวเพลิงแหงเซนตแ
เอลโม (SAINT ELMO’s FIRE), แสงขั้วโลก (POLAR AURORA)) 
electronic chart แผนที่อิเล็กทรอนิกส์: ค าทั่วไปที่หมายถึง ขอมูล (DATA) ซอฟตแแวรแ (SOFTWARE) 
และบางครั้งรวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกสแ ที่มีความสามารถในการแสดงสารสนเทศของแผนที่เดินหน 
(CHART) 
Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) ระบบแสดงแผนที่เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศเพื่อการเดินเรือ : ระบบสารสนเทศเพ่ือการเดินเรือซึ่งถือวาเทาเทียมทาง
กฎหมายกับแผนที่เดินเรือ โดยการแสดงผลสารสนเทศจากแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสแ (ENC) รวมกับ
ขอมูลต าบลที่ และสามารถเลือกแสดงผลขอมูลจากเซนเซอรแอื่นๆ ได 
electronic data processing การประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส์ : ในดานคอมพิวเตอรแ (COMPUTER) 
หมายถึง การประมวลผลขอมูล ด าเนินการโดยสวนมากและโดยเฉพาะบนอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ 
electronic distance-measuring equipment (EDM) : เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์วัดระยะทาง, อีดี
เอ็ม: อุปกรณแวัดคาบความแตกตางระหวางคลื่นแมเหล็กไฟฟูา (ELECTROMAGNETIC WAVE) ที่สงออกไป
และรับ (ไดแก สะทอนหรือสงซ้ า) ที่ทราบความถี่ (FREQUENCY) และอัตราเร็ว (SPEED) หรือรอบเวลา
สงผานสัญญาณ (SIGNAL) ไปกลับที่เป็นจังหวะ จากระยะทางท่ีค านวณไว เครื่องมือชนิดนี้มีใชหลากหลาย
ในการส ารวจและการเดินเรือ มีความหมายเหมือนกับ distance measuring equipment (DME) 
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electronic line of position เสนต าบลท่ีอิเล็กทรอนิกส์ : เสนต าบลที่ (LINE OF POSITION) ก าหนด
ขึ้นดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสแ 
electronic navigation การเดินหนอิเล็กทรอนิกส์ : ดู NAVIGATION 
electronic navigation station สถานีเดินหนอิเล็กทรอนิกส์ : ดู STATION 
Electronic Navigational Chart (ENC) แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ : ๑) แผนที่เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกสแ เป็นสวนยอยของฐานขอมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกสแที่ติดตั้งอยูบนเรือ มีขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ภูมิประเทศที่เป็นประโยชนแตอการเดินเรือ เชน ชายฝั่ง สิ่งกีดขวางตอการเดินเรือ กระโจมไฟ ฯลฯ ๒) 
ฐานขอมูลดิจิทัลที่ใชรวมกับ ระบบแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสแ และสารสนเทศเพ่ือการเดินเรือ 
(ECDIS) เนื้อหา โครงสราง และรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสแ (ENC) อาจมี
ขอมูลเดินเรือเสริมที่เป็นประโยชนแเพื่อการเดินเรืออยางปลอดภัย แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสแ (ENC) เป็น
สวนยอยของฐานขอมูลหลักของสารสนเทศแผนที่เดินเรือ 
electronic plotting sheet แผนพล็อตอิเล็กทรอนิกส์ : ดู PLOTTING SHEET 
electronic telemeter  โทรมาตรอิเล็กทรอนิกส์ : ดู TELEMETER 
electro-optical distance measurement (EODM)  การวัดระยะดวยแสงอิเล็กทรอนิกส์, อีโอดี
เอ็ม : วิธีการวัดระยะทางดวยแมเหล็กไฟฟูา บนพ้ืนฐานของการเปรียบเทียบสัญญาณแสง 
electrostriction อิเล็กโทรสติกชัน : ค าศัพทแนี้ใชกับการสรางแรงตึงแบบยืดหยุน และการเปลี่ยนแปลง
รูปราง และปริมาตรของแหลงพลังงานที่ไมมีการประจุไฟฟูาจากสนามไฟฟูา 
electrotape อิเล็กโทรเทป : ชื่อการคาของอุปกรณแวัดระยะทางอิเล็กทรอนิกสแที่มีความเท่ียง ใชงานดวย
หลักการเดียวกับ Tellurometer แรกเริ่มเรียก micro-dist 
elevated pole ขั้วฟูาบน : ดู POLE 
elevation ระดับสูง, เนิน : ๑) ระยะทางดิ่งของจุด (POINT) หรือ ระดับ (LEVEL) บนพื้นผิวของโลก 
(EARTH) โดยวัดจากมูลฐาน (DATUM) ทางดิ่ง ที่ก าหนด โดยทั่วไปคือ ระดับทะเลปานกลาง (MEAN SEA 
LEVEL) ค าวาระดับสูงนี้บางครั้งจะสับสนกับค าวาระยะสูง (ALTITUDE) ส าหรับแผนที่เดินเรือ (NAUTICAL 
CHART) กระดาษ ค านี้จะมีความหมายเดียวกับค าวา ความสูง (HEIGHT) ๒) ส าหรับสัญญาณไฟที่ชวยใน
การน ารอง เชน ประภาคาร ค านี้หมายถึง ระยะทางดิ่งจากจุดโฟกัส ของดวงไฟจากมูลฐาน (DATUM) ทาง
ดิ่งที่ก าหนด ๓) พ้ืนที่ที่สูงกวาพ้ืนที่โดยรอบ เชน เนินเขา 
elevation: angle of มุมเงย : ดู ANGLE OF ELEVATION 
elevation: barometric ระดับสูงความกดอากาศ : ระดับสูง (ELEVATION) ที่หาโดยใชมาตรความกด
อากาศ (BAROMETER) 
elevation of sight ระดับสูงตา : มีความหมายเหมือนกับ height of eye ระยะที่มองเห็นไดสัมพันธแกับ
ระดับความสูงของสายตาของผูมองหรือผูรังวัด ในการวัดระยะไกลๆ ดวยตา แนวสายตาควรใหอยูเหนือ
ความโคงนูนของโลก และสิ่งกีดขวางทั้งหมดระหวางจุดที่วัด 
elevation tints ระดับสีแสดงความสูง : ดู HYPSOMETRIC TINTS 
ellipse วงรี : เสนโคงบนพ้ืนระนาบ ที่ทุกจุดบนเสนโคงนั้นมีผลรวมของ ๒ ระยะจากจุดคงที่ ๒ จุดซึ่ง
เรียกวาจุดโฟกัส มายังจุดนั้น คงท่ีเสมอ  วงรีนี้ใชแสดงคุณลักษณะของความคลาดเคลื่อนของต าบลที่และ
การวัดตาง ๆ ดวย 
ellipsoid of reference ทรงรีอางอิง, อีลิปซอยด์อางอิง : ดู REFERENCE SPHEROID 
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ellipsoid of revolution (or rotation) วงรีหมุน, อิลิปซอยด์หมุน : พ้ืนผิวทางคณิตศาสตรแแบบงายที่
ใชแทนรูปรางของโลก (EARTH) ไดดีที่สุด เป็นพื้นผิวที่เกิดจากการหมุนวงรีรอบแกน (AXIS) ของวงรีแกน
หนึ่ง  ดู SPHEROID: OBLATE, SPHEROID: PROLATE และ REFERENCE SPHEROID ประกอบ 
ellipticity of an ellipse ความแปูวของวงรี, ความรีของวงรี : อัตราสวนระหวางความยาวตางของ
ครึ่งแกนทั้งสองของวงรีกับครึ่งแกนหลักของวงรี 
ellipticity of the spheroid ความแปูวของสเฟียรอยด์ : ดู FLATTENING OF THE EARTH 
elongation การยืด, ความยืด : ระยะทางเชิงมุม (ANGULAR DISTANCE) ของวัตถุในระบบสุริยะ
จักรวาล (SOLAR SYSTEM) จากดวงอาทิตยแ (SUN) มุมที่ผิวโลก (EARTH) ระหวางดวงอาทิตยแกับวัตถุ
ทองฟูา (CELESTIAL BODY)  ในระบบสุริยะจักรวาล (SOLAR SYSTEM) สวนใหญค านี้จะใชเกี่ยวของกับ
ค าวา ดาวเคราะหแวงใน (INFERIOR PLANET GREATE) การยืดจะเป็นระยะทางเชิงมุม (ANGULAR 
DISTANCE) สูงสุดจากดวงอาทิตยแ (SUN) เมื่อรังวัดจากบนพื้นผิวโลก (EARTH)  ต าแหนงของดาวฤกษแ 
(STAR) ตางๆ เมื่อแอซิมัท (AZIMUTH) ตะวันตกหรือแอซิมัท (AZIMUTH) ตะวันออกของเมริเดียน 
(MERIDIAN) จะมีคาสูงสุด 
embankment คันกั้น, มูลดิน : เนิน (ELEVATION) ที่สรางขึ้น ซึ่งประกอบไปดวยดิน (EARTH) หิน 
(STONE) หรือวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือท าหนาที่เป็นแนวกั้นน้ า 
embayment  อาวเวา, คุงทะเล : ซอกผาชายฝั่งทะเล (INDENTATION) ตามแนวชายทะเล (SHORELINE) 
ที่มีลักษณะเป็นอาว (BAY) เปิด 
emergent nodal point จุดโหนดหลัง : ดู NODAL POINT 
emulsion  อิมัลชัน, น้ ายาเคลือบฟิล์ม : ในดานการถายภาพ (PHOTOGRAPHY) น้ ายาที่ทากระจกหรือ
ฟิลแมถายภาพ เป็นสวนผสมของ ๆ เหลวสองชนิดที่ไมละลายเขากันประกอบดวยซิลเวอรแเฮไลในเจลลาติน 
ใชส าหรับรับทาเคลือบแผนเพลท (PLATE) แผนฟิลแม หรือกระดาษตาง ๆ 
enamelled plate แผนเคลือบ : ในดานการสรางแผนที่ (CARTOGRAPY) หมายถึง พ้ืนผิวที่เคลือบ 
(ปกติมีสีขาว) บนผิวหนาแผนอะลูมิเนียม สังกะสีหรือวัตถุอ่ืน ๆ ใชเพ่ือเตรียมการแยกสีตนฉบับ 
enclosed sea อาวปิด : อาว อาง หรือ ทะเลที่ถูกลอมรอบดวยรัฐตั้งแต ๒ รัฐขึ้นไปและเชื่อมตอกับทะเล
หรือมหาสมุทรอ่ืน ๆ 
end lap ความเหลื่อมหนา : ดู OVERLAP 
energy: radiant พลังงานการแผรังสี : พลังงานที่ถูกปลอยออกมา โดยการแผรังสี (RADIATION) 
engraving การแกะลาย, ภาพพิมพ์ลายแกะ : ขบวนการหรือศิลปะในการตัดการออกแบบหมูพิมพแหรือ 
ตัวอักษรบนแผนโลหะแผนกระดาษหรืออ่ืนๆ ที่ใชส าหรับงานดานการพิมพแ 
entrance ชองทางเขา : ดานไปทางทะเล (SEAWARD) ของรองน้ า (CHANNEL) ทาเรือ (HARBOUR) อู
เรือ (DOCK) และอ่ืน ๆ 
entrance pupil ชอง, รูแสงเขา : ภาพถาย (IMAGE) ของชั้นชองรับแสง (APERTURE STOP) ซึ่งเกิด
จากองคแประกอบของเลนสแ (LENS ELEMENT) ทุกตัวบนขางวัตถุของชั้นชองรับแสง (APERTURE STOP) 
entrance window หนาตางแสงเขา : ภาพถาย (IMAGE) ที่เกิดจากขัน้ชองจ ากัดแสง (FIELD STOP) ซึง่
เกิดจากองคแประกอบของเลนสแ (LENS ELEMENT) ทุกตัวบนขางวัตถุของขัน้ชองจ ากัดแสง (FIELD STOP) 
envelope กราฟยอดคลื่น : ในดานอิเล็กทรอนิกสแ หมายถึง กราฟที่แสดงขอบเขตของการเปลี่ยนแปลง
แอมพลิจูด (AMPLITUDE) ที่ปรากฏตอเนื่องกันไปในการแกวง (OSCILLATION) ของแอมพลิจูดคลื่นที่มี
การกล้ าสัญญาณ 
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envelope edge สวนหนากราฟยอดคลื่น : สวนดานหนาของกราฟยอดคลื่น (ENVELOPE) 
environment สิ่งแวดลอม, ภาวะแวดลอม, สภาพแวดลอม : สภาพภายนอกท้ังหมดที่มีผลกระทบตอ
สิ่งมีชีวิต ชุมชน วัสดุ หรือพลังงานตางๆ ที่มีสภาพภายนอกนั้นๆ เป็นตัวกระท าใหเกิดผล 
Eotvos balance ดุลเอิตโวส : ดู  TORSION BALANCE 
Eotvos correction คาแกเอิตโวส : คาแกท่ีถูกน ามาใชในการวัดคาความถวง เพ่ือที่จะหาสมดุลของ
ผลกระทบจากแรงแนวดิ่งที่เกิดจากวัตถุที่เคลื่อนที่ในทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกขณะที่โลกหมุน 
Eotvos effect ผลกระทบเอิตโวส : สวนประกอบของการเคลื่อนตัวของเรือในทิศตะวันตก และทิศ
ตะวันออก ที่รวมถึงผลที่เกิดจากกระแสน้ าในทะเลที่เปลี่ยนแปลงแรงหนีศูนยแกลางของการหมุนรอบตัวเอง
ของโลก ซึ่งเป็นแรงแนวดิ่งที่เกิดจากวัตถุเคลื่อนที่ในทิศทางตะวันตกและตะวันออกขณะที่โลกหมุน 
epact(of the year) อายุดวงจันทร์ : อายุดวงจันทรแ (AGE OF THE MOON) ที่เวลา ณ ชั่วโมง (HOUR) 
ที่ศูนยแนาฬิกา ของวันที่ ๑ มกราคม 
ephemeris อีเฟเมอริส, ปฏิทินดาราศาสตร์ : บรรณสารที่แสดงต าแหนง (POSITION) และขอมูล (DATA) 
ที่เก่ียวของของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) ตางๆ ตามจุดเวลา (EPOCH) ที่ก าหนด ณ ชวงของเวลา
เสมอ บรรณสารยังมีขอมูล (DATA) ดังกลาวของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) อ่ืนๆ ดวย ดู 
ALMANAC: AIR และ ALMANAC: NAUTICAL ประกอบ 
epicentre (or epicenter, epicentrum) ศูนย์กลางแผนดินไหว, จุดเหนือศูนย์เกิดแผนดินไหว : จุด
บนผิวโลก (EARTH) ที่อยูเหนือจุดโฟกัส (FOCUS) แผนดินไหว (EARTHQUAKE)  
epipolar plane ระนาบเอพิโพล : ระนาบใดๆ ที่มีเอพีโพล (EPIPOLE) ดังนั้นระนาบใดๆ ที่มีเสนฐาน
ภาพถายทางอากาศ (AIR BASE) มีความหมายเหมือนกับ basal plane 
epipolar ray ล าแสงเอพิโพล : เสนตรงบนระนาบรูปถาย (PHOTOGRAPH) ที่เชื่อมกับจุดเอพิโพล 
(EPIPOLE) และภาพ (IMAGE) ของวัตถุ ค านี้ยังแสดงถึงรองรอบของระนาบเอพิโพล (EPIPOLAR PLANE) 
บนรูปภาพ (PHOTOGRAPH) ดวย 
epipoles เอพิโพล : ในการจัดวางรูปภาพสองรูปในแบบทัศนมิติจุดบนระนาบของภาพถาย (PHOTOGRAPH) 
ที่ซึ่งจุดเหลานั้นตัดกับเสนฐานภาพถายทางอากาศ (AIR BASE) 
epoch ยุค, สมัย,จุดเวลา : ๑) ชวงของเวลาที่ก าหนดที่ชุดของการกระท าหรือเหตุการณแเกิดข้ึน ๒) ใน
ดานดาราศาสตรแ (ASTRONOMY) หมายถึง ณ ขณะหนึ่งที่ซึ่งมีขอมูล (DATA) จ าเพาะใด ๆ หรือ ณ 
ขณะหนึ่งที่ท าการตรวจวัด (OBSERVATION) และตอมาสามารถใชเป็นจุดอางอิง (REFERENCE POINT)   
equal altitudes ระยะสูงเทา : ระยะสูง (ALTITUDE) สองคาของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) 
เดียวกัน ที่รังวัดจากดานตะวันออกและจากดานตะวันตกของเมริเดียน (MERIDIAN) แลวไดคาเดียวกัน  
ในทางปฏิบัติซึ่งไมนิยมแลว ในการหาขณะเวลาที่เกิดเท่ียงปรากฏ (APPARENT NOON) ทองถิ่น โดยการ
รังวัดระยะสูง (ALTITUDE) ที่เทากันของดวงอาทิตยแ (SUN) 
equal area projection โครงสรางแผนที่คงพื้นที่ : ดู PROJECTION 
equation: condition สมการเงื่อนไข : สมการที่แสดงความสัมพันธแที่แนนอนที่มีอยูจริงระหวางปริมาณ
ที่เก่ียวของ ซึ่งไมเป็นอิสระตอกัน เกิดขึ้นกอนและแยกจากความสัมพันธแตางๆ ที่ตองการจากการรังวัด 
(OBSERVATION) 
equation: correlate สมการเชิงสหสัมพันธ์ : สมการที่หาไดจากการรังวัด (OBSERVATION) หรือ
สมการเงื่อนไข (CONDITION EQUATION) โดยใชตัวคูณที่ไมทราบคาและการแสดงเงื่อนไขท่ีใหผลรวมเขา
ไป และแสดงเงื่อนไขท่ีใหผลรวมของก าลังสองของความคลาดเคลื่อนตกคาง (RESIDUAL ERROR) ที่เป็น
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ผลมาจากการประยุกตแใชตัวคูณท่ีไมทราบคาเหลานี้กับการรังวัด (OBSERVATION) หรือสมการเงื่อนไข 
(CONDITION EQUATION) มีคานอยที่สุด 
equation: error สมการความคลาดเคลื่อน : สมการความนาจะเป็นซึ่งแสดงกฎของการเกิดความ
คลาดเคลื่อนบังเอิญ (ACCIDENTAL ERROR) สมการนี้เป็นพ้ืนฐานของวิธีก าลังสองนอยสุด (LEAST 
SQUARE) ที่ใชในการปรับแก (ADJUSTMENT) การตรวจวัด (OBSERVATION) เพ่ือหาคาท่ีเป็นไปไดมาก
ที่สุดของผลลัพธแจากการตรวจวัด (OBSERVATION) 
equation: Laplace สมการลาปลาซ : สมการซึ่งแสดงความสัมพันธแระหวางแอซิมัทดาราศาสตรแ 
(ASTRONOMIC AZIMUTH) แอซิมัทจีออเดติก (GEODETIC AZIMUTH) และลองจิจูดดาราศาสตรแ 
(ASTRONOMIC LONGITUDE) กับลองจิจูดจีออเดติก (GEODETIC LONGITUDE) 
equation: normal สมการปกติ : หนี่งในชุดของสมการพรอมกันที่หาไดมาจากสมการการตรวจวัด 
(OBSERVATION EQUATION) สมการเงื่อนไข (CONDITION EQUATION)  หรือสมการเชิงสหสัมพันธแ 
(CORRELATE EQUATION)  ในการปรับแกดวยวิธีก าลังสองนอยสุด คาที่ไดจากค าตอบของสมการปรกติ 
(ไมวาโดยตรงหรือโดยผานสมการเชิงสหสัมพันธแ (CORRELATE EQUATION)) จะถูกประยุกตแเขากับสมการ
การตรวจวัด (OBSERVATION EQUATION) หรือสมการเงื่อนไข  (CONDITION EQUATION) เพ่ือใหไดคา
แก (CORRECTION) ที่ตองการ 
equation: observation สมการการตรวจวัด : สมการเงื่อนไข (CONDITION EQUATION) ที่เชื่อมตอ
ตัวแปรไมทราบคาท่ีสัมพันธแกัน โดยใชวิธีการของฟังกแชันตรวจวัด 
equation: personal สมการบุคคล : ดู PERSONAL EQUATION 
equation method สมการวิเคราะห์น้ าขึ้น-ลง : เป็นศัพทแเฉพาะในเรื่องน้ าขึ้น-ลง เป็นวิธีการคาดหมาย
น้ าขึ้น-ลง (TIDE) อยางซับซอนดวยวิธีนอน-ฮารแโมนิก 
equation of time สมการเวลา : เป็นคาแก (CORRECTION) ที่ก าหนดโดยบวก ๑๒ ชั่วโมงเขาไปกับ
เวลาสากล (UNIVERSAL TIME) เพ่ือใหไดมุมชั่วโมง (HOUR ANGLE) ของดวงอาทิตยแ (SUN) ที่กรินิช 
โดยทั่วไปแลวคาแก (CORRECTION) ดังกลาวจะใชคา ๑๒ ชัว่โมงบวกเขาไปกับเวลาทองถิ่นสมมุติ 
(LOCAL MEAN TIME) เพ่ือใหไดคามุมชั่วโมงทองถิ่น (LOCAL HOUR ANGLE) ของดวงอาทิตยแ (SUN) 
equator เสนศูนย์สูตร : วงใหญหลัก (PRIMARY GREAT CIRCLE) ของรูปทรงกลม หรือ สเฟียรแรอยดแ 
(SPHEROID) เชน โลก (EARTH) ที่ตั้งฉากกับแกน (AXIS) ขั้วโลก 
equator: astronomical  เสนศูนย์สูตรดาราศาสตร์ : เสนที่เชื่อมตอระหวางจุดตางๆ เป็นเสนศูนยแสูตร
ที่ศูนยแองศาละติจูดดาราศาสตรแ (ASTRONOMICAL LATITUDE) 
equator: celestial เสนศูนย์สูตรทองฟูา : วงใหญ (GREAT CIRCLE) ที่อยูบนทรงกลมทองฟูา 
(CELESTIAL SPHERE) ที่มีระนาบตั้งฉากกับแกน (AXIS) ของโลก (EARTH) มีความหมายเหมือนกับ 
equinoctial 
equator: geodetic  เสนศนูย์สูตรจีออเดติก : เสนบนสเฟียรอยดแ (SPHEROID) ที่เชื่อมตอจุดตาง ๆ ที่มี
คาละติจูดจีออเตติก (GEODETIC LATITUDE) เทากับศูนยแองศา 
equator: heat เสนศูนย์สูตรความรอน : ดู EQUATOR: THERMAL 
equator: magnetic เสนศูนย์สูตรแมเหล็กโลก : เสนบนพื้นผิวโลก (EARTH) ที่เชื่อมกับทุกจุดที่ซ่ึงมีคา
มุมเท (DIP) แมเหล็กเป็นศูนยแ มีความหมายเหมือนกับ aclinic line 
equator: terrestrial เสนศูนย์สูตรโลก : วงใหญ (GREAT CIRCLE) บนพ้ืนผิวโลก (EARTH) ในระนาบของ
เสนศูนยแสูตรทองฟูา (CELESTIAL EQUATOR) และมีระยะทางเทากันทุกจุดจากขัว้โลก (POLE) ทั้งสอง 
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equator: thermal แนวความรอนเสนศูนย์สูตร : เสนที่โอบลอมโลก (EARTH)  และเชื่อมตอกับทุกจุด
ของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประจ าปีบนเมริเดียน (MERIDIAN) แตละเสน มีความหมายเหมือนกับ heat 
equator 
equatorial calms เขตลมสงบเสนศูนย์สูตร, แถบลมสงบบริเวณศูนย์สูตร : เขตลม (WIND) สงบ หรือ
ลม (WIND) ออนแปรปรวนบริเวณเสนศูนยแสูตรระหวางเขตลมสินคา (TRADE WIND) ทั้งของซีกโลกเหนือ
และซกีโลกใต 
equatorial horizontal parallax แพรัลแลกซ์แนวนอนศูนย์สูตร : ดู PARALLAX 
equatorial tide(s) น้ าขึ้น-ลง ศูนย์สูตร : ดู TIDE 
equidistance line เสนระยะเทา : ดู MEDIAN LINE 
equilibrium สมดุล : สภาวะความสมดุลระหวางแรงสองแรง 
equilibrium argument อาร์กิวเมนต์สมดุล : เฟส (PHASE) ทางทฤษฎีขององคแประกอบ (CONSTITUENT) 
ของน้ าขึ้น-ลง สมดุล (EQUILIBRIUM TIDE) 
equilibrium tide น้ าขึ้น-ลง สมดุล : ดู TIDE 
equinoctial วิษุวัติ : ดู  EQUATOR: CELESTIAL 
equinoctial colure คอลัวร์วิษุวัติ : ดู  COLURE 
equinoctial point จุดวิษุวัติ : ดู EQUINOX 
equinoctial spring tide(s) น้ าเกิดวิษุวัต : ดู TIDE 
equinoctial system of coordinates  พิกัดระบบวิษุวัติ : ดู CELESTIAL EQUATOR SYSTEM OF 
COORDINATES 
equinoctial year ปีสุริยคติ, ปีวิษุวัติ : ดู YEAR: TROPICAL 
equinox: วิษุวัติ : จุดหนึ่งของสองจุดของจุดตัดระหวางสุริยวิถี (ECLIPTIC) กับเสนศูนยแสูตรทองฟูา 
(CELESTIAL EQUATOR) ซึ่งเป็นจุดของดวงอาทิตยแ (SUN) ที่มีเดคลิเนชัน (DECLINATION) เทากับศูนยแ 
ณ จุดนั้น ที่ดวงอาทิตยแผานประมาณวันที่ ๒๑ มีนาคม เมื่อเดคลิเนชัน (DECLINATION) ของดวงอาทิตยแ
เปลี่ยนจากใตไปเหนือ เรียกวา vernal equinox หรือ first point of Aries และอีกครั้งหนึ่งจะผาน
ประมาณวันที่ ๒๓ กันยายน เมื่อเดคลิเนชันของดวงอาทิตยแเปลี่ยนจากเหนือไปใต เรียกวา autumnal 
equinox หรือ first point of Libra  มีความหมายเหมือนกับ equinoctial point 
equinoxes: precession of การหมุนควงวิษุวัติ : ดู PRECESSION OF THE EQUINOXES 
equiphase zone เขตเฟสเทา : ดู ZONE 
equipotential surface พื้นศักย์เทา : พ้ืนที่มีศักยแของความถวง (GRAVITY) เทากันทุกจุด 
equisignal zone เขตสัญญาณเทา : ดู ZONE 
equivalent focal length  ความยาวโฟกัสสมมูล : ดู FOCAL LENGTH 
equivalent projection โครงสรางแผนที่คงพื้นที่ : ดู PROJECTION: EQUAL AREA 
equivalent scale มาตราสวนสมมูล : ดู SCALE 
era ยุค : ในดานธรณีวิทยา (GEOLOGY) หมายถึง ชวงเวลาอันยาวนานทางธรณี ซึ่งประกอบดวยมหายุค
ตางๆ ๔ มหายุค 
erect image ภาพหัวตั้ง : ดู IMAGE 
erecting eyepiece ชองมองภาพหัวตั้ง : ดู  EYEPIECE 
erg เอิร์ก : หนวยที่ใชวัดพลังงานหรืองานในระบบซีจีเอส (CGS SYSTEM) 
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erosion การกัดเซาะ, การพังทลาย, การกรอน : กระบวนการที่ท าใหหิน (ROCK) หรือดิน (SOIL) บน
พ้ืนผิวโลก (EARTH) เกิดการพังทลายโดยธรรมชาติ 
error ความคลาดเคลื่อน : ความตางระหวางคาที่รังวัดไดหรือค านวณไดของจ านวนหนึ่งกับคาในอุดมคติหรือ
คาจริงของจ านวนนั้น 
error: absolute ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ : คาที่เบี่ยงเบนไปจากคาจริงที่เกี่ยวของโดยสัมบูรณแ (คาที่
ไดมาโดยไมสนใจเครื่องหมายบวกและลบ) 
error: accidental ความคลาดเคลื่อนบังเอิญ, ความคลาดเคลื่อนสุม : ความคลาดเคลื่อน (ERROR) ที่
จะเกิดขึ้นได ตามกฎของโอกาสหรือความเป็นไปไดเทานั้น มีความหมายเหมือนกับ random error หรือ 
irregular error 
error: clamping ความคลาดเคลื่อนจากการขันเครื่องมือ : ความคลาดเคลื่อนระบบ (SYSTEMATIC 
ERROR) ในการรังวัด (OBSERVATION) ดวยกลองธีโอโดไลทแทวนซ้ า (REPEATING THEODOLITE) ที่เกิด
จากการตั้งสายใยโดยใชอุปกรณแขันเครื่องมือ 
error: closing ความคลาดเคลื่อนบรรจบ : ดู ERROR OF CLOSURE 
error: constant ความคลาดเคลื่อนคงท่ี : ความคลาดเคลื่อนระบบ (SYSTEMATIC ERROR) ที่มีคาของ
ขนาดและเครื่องหมายเทากันตลอดการรังวัด (OBSERVATION) ที่ตอเนื่องกัน 
error: external ความคลาดเคลื่อนภายนอก : ดู ERROR : THEORETICAL 
error: Gaussin  ความคลาดเคลื่อนเกาส์ซิน : ดิวิเอชัน (DEVIATION) ของเข็มทิศแมเหล็ก (MAGNETIC 
COMPASS) อันเนื่องมาจากภาวะแมเหล็กชั่วคราว (TRANSIENT MAGNETISM) ภายในตัวเรือ ซึ่ง
ความคลาดเคลื่อน (ERROR) นี้เกิดข้ึนหลังจากเรือเดินทางดวยทิศการเดินทาง (HEADING) เดิมเป็น
เวลานาน 
error: gross ความคลาดเคลื่อนรวม : ผลรวมของความไมรอบคอบหรือความผิดพลาด ซึ่งอาจตรวจพบ
ไดโดยการรังวัดซ้ า มีความหมายเหมือนกับ blunder 
error: heeling ความคลาดเคลื่อนการเอียง : การเปลี่ยนแปลงดิวิเอชัน (DEVIATION) ของเข็มทิศ
แมเหล็ก (MAGNETIC COMPASS)  เมื่อเรือมีอาการเอียงทางขาง ความคลาดเคลื่อนนี้เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงต าแหนงของอิทธิพลแมเหล็กของเรือที่สัมพันธแกับสนามแมเหล็กโลก (EARTH's MAGNETIC 
FIELD) และเข็มทิศ (COMPASS) 
error: index ความคลาดเคลื่อนดัชนี : ความคลาดเคลื่อนเครื่องมือ (INSTRUMENTAL ERROR)  ซึ่งมี
คาคงที่และเกิดจาการเคลื่อนของเวอรแเนียรแ (VERNIER) หรือผลที่คลายคลึงกัน 
error: instrumental (or instrument) ความคลาดเคลื่อนเครื่องมือ : ความคลาดเคลื่อนระบบ 
(SYSTEMATIC ERROR) ซึ่งเกิดจากความไมสมบูรณแหรือการปรับแก (ADJUSTMENT) ที่ผิดพลาดของ
เครื่องมือหรืออุปกรณแท่ีใช  
error: irregular ความคลาดเคลื่อนบังเอิญ : ดู  ERROR: ACCIDENTAL 
error: mean square ความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย : ปริมาณที่เมื่อยกก าลังสองแลวไดคาเทากับ
ผลรวมของก าลังสองของแตละความคลาดเคลื่อน (ERROR) หารดวยจ านวนความคลาดเคลื่อน (ERROR) ที่ใช 
error: parallactic  ความคลาดเคลื่อนแพรัลแลกซ์ : ความคลาดเคลื่อน (ERROR) ที่เกิดจากบุคคลหรือ
พารัลแล็กซแ (PARALLAX) ของเครื่องมือ 
error: periodic ความคลาดเคลื่อนตามคาบ : ความคลาดเคลื่อน (ERROR) ที่มีคาแอมพลิจูด (AMPLITUDE) 
และทิศทางแปรผันไปตามเวลาอยางเป็นระบบ 
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error: personal ความคลาดเคลื่อนบุคคล : ความคลาดเคลื่อนที่เป็นผลมาจากความบกพรองของบุคคล
ในการรับคาที่ถูกตอง ความคลาดเคลื่อนบุคคลในเชิงพฤติกรรม อาจจะเป็นแบบสุม หรือเป็นระบบก็ได      
ดู PERSONAL EQUATION ประกอบ 
error: polarization ความคลาดเคลื่อนโพลาไรซ์ : ความคลาดเคลื่อน (ERROR) ที่เกิดขึ้นในแบริงวิทยุ 
(RADIO BEARING) หรือเข็ม (COURSE) ที่แสดงโดยกระโจมวิทยุ (RADIOBEACON) อันเนื่องมาจากการ
แยกในทางราบขององคแประกอบออกเป็นสองทิศท่ีตรงขามกันของสนามไฟฟูาภายใตเงื่อนไขสภาวะ
แวดลอมการสงสัญญาณนั้นๆ ค าวา night error หรือ night effect ไมนิยมใชแลว 
error: probable ความคลาดเคลื่อนนาจะเป็น : ความคลาดเคลื่อน (ERROR) (หรือดิวิเอชันจากคาปาน
กลาง) ซึ่งขนาดของความนาจะเป็นที่มีคาเกินในชุดของการรังวัด (OBSERVATION) มีคาเทากับความนาจะ
เป็นที่มีคาไมเกิน ซึ่งมีคาเทากับ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (STANDARD ERROR) คูณดวย ๐.๖๗๔๕ ใน
การใชความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (STANDARD ERROR) นี้บางครั้งนิยมใชในการศึกษาทางสถิติ 
error: random ความคลาดเคลื่อนสุม : ดู ERROR: ACCIDENTAL 
error: regular ความคลาดเคลื่อนระบบ : ดู  ERROR: SYSTEMATIC 
error: residual ความคลาดเคลื่อนตกคาง : คาตางระหวางคาใดๆ ของปริมาณในชุดของการรังวัด 
(OBSERVATION) ที่ไดหักแกความคลาดเคลื่อนระบบ (SYSTEMATIC ERROR)  ที่ทราบแลวออกไป กับคา
ของปริมาณที่ไดรับจากการปรับแก (ADJUSTMENT) ของชุดของการรังวัดนั้น บางครั้งเรียก residual  
error: root mean square ความคลาดเคลื่อนรากก าลังสองเฉลี่ย : ดู ERROR: STANDARD 
error: sextant ความคลาดเคลื่อนเครื่องวัดมุม, ความคลาดเคลื่อนเซกแตนท์ : ความคลาดเคลื่อน 
(ERROR) จากการอานคาเครื่องวัดมุม (SEXTANT) อันเนื่องมาจากการขาดการปรับแก (ADJUSTMENT) 
หรือความบกพรองของการผลิต 
error: standard  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน : รากก าลังสองของคาเฉลี่ยทางคณิตศาสตรแของดิวิเอชัน
ก าลังสองจากคาเฉลี่ย มีความหมายเหมือนกับ standard deviation เมื่อดิวิเอชันไมไดแสดงความ
คลาดเคลื่อน (ERROR) หรือ root mean square error 
error: station ความคลาดเคลื่อนเฉพาะหมุด : ดู DEFLECTION OF THE VERTICAL 
error: swirl ความคลาดเคลื่อนสเวิร์ล : ความคลาดเคลื่อน (ERROR) เพ่ิมเติมในการอานเข็มทิศแมเหล็ก 
(MAGNETIC COMPASS) เกิดข้ึนขณะเรือเลี้ยวอันเนื่องมาจากแรงตานของๆ เหลวที่อยูในเข็มทิศ 
error: systematic ความคลาดเคลื่อนระบบ : ความคลาดเคลื่อน(ERROR) ที่มีขนาดเปลี่ยนไปเป็น
สัดสวนกับการเปลี่ยนแปลงที่ทราบคาในเงื่อนไขการรังวัด  มีความหมายเหมือนกับ regular error 
error: theoretical ความคลาดเคลื่อนทางทฤษฎี : ความคลาดเคลื่อนระบบ (SYSTEMATIC ERROR) ที่
เกิดจากเงื่อนไขทางฟิสิกสแตามธรรมชาติ ที่อยูเหนือการควบคุมของนักส ารวจ มีความหมายเหมือนกับ 
external error 
error equation สมการความคลาดเคลื่อน : ดู EQUATION 
error of closure ความคลาดเคลื่อนบรรจบ : ผลตางระหวางคาที่ไดจากการรังวัดตอเนื่องกับคาจริง
หรือคาคงที่ที่มีปริมาณเทากัน  มีความหมายเหมือนกับ closing error 
error of closure of horizon ความคลาดเคลื่อนบรรจบขอบฟูา : คาตางระหวางผลรวมของการวัด
มุมแนวนอนตอเนื่องรอบจุด กับ ๓๖๐ องศา พอดี 
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error of closure of triangle ความคลาดเคลื่อนบรรจบสามเหลี่ยม : ผลตางระหวางผลรวมของการ
วัดมุมทั้งสามของสามเหลี่ยม กับ ๑๘๐ องศา บวกดวยคาสวนเกินทรงกลม (SPHERICAL EXCESS) ของ
สามเหลี่ยม มีความหมายเหมือนกับ closure of triangle 
error of collimation ความคลาดเคลื่อนแนวเล็ง : มุมระหวางแนวเล็ง (LINE OF COLLIMATION) 
ของกลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) กับแกนเล็ง (COLLIMATION AXIS) ไดแก มุมที่เสนแนวสายตา 
(LINE OF SIGHT) ของอุปกรณแทางทัศนะที่มีความตางกัน มีความหมายเหมือนกับ collimation error 
error of graduation ความคลาดเคลื่อนแบงละเอียด : ความไมละเอียดถูกตอง ในการแบงละเอียด 
(GRADUATION) ของมาตราสวน (SCALE) ของอุปกรณแ มีความหมายเหมือนกับ graduation error 
error of magnetic compass ความคลาดเคลื่อนเข็มทิศแมเหล็ก : มุมที่ทิศของเข็มทิศที่ผิดไปจากทิศ
จริงหรือผลรวมทางพีชคณิตของการแปรผัน (VARIATION) และการเบี่ยงเบน (DEVIATION) 
error of run (micrometer) ความคลาดเคลื่อนการหมุนไมโครมิเตอร์ : ความแตกตางเป็นพิลิปดา 
(SECOND) ของสวนโคงระหวางคาที่คาดจากการหมุนปรับสกรูไมโครมิเตอรแ (MICROMETER SCREW) กับ
คาท่ีแทจริงที่ไดจากการวัดพื้นที่ระหวางขีดแบงยอย ๒ ขีดท่ีติดกันของจานองศา (CIRCLE) ดวย
ไมโครมิเตอรแ (MICROMETER) มีความหมายเหมือนกับ run of micrometer 
escarpment  ผาชัน, ผาตั้ง : ๑) ค าทั่วไปส าหรับหนาผาชัน ๒) ลาด (SLOPE) ที่คอนขางชันและยาวของ
พ้ืนทองทะเล (SEA FLOOR) ซึ่งแยกจากพ้ืนที่ราบหรือลาดเล็กนอย มีความหมายเหมือนกับ sea scarp 
establishment  เอสแทบบิสต์, วัฏภาคดวงจันทร์, ระยะเวลาน้ าขึ้น-ลง ตามดวงจันทร์ : ชวงเวลา
ระหวางแทรนซิต (แทรนซิตบนหรือแทรนซิตลาง) ของดวงจันทรแและน้ าขึ้นเต็มที่ครั้งตอไป ณ ที่นั้นๆ 
คาเฉลี่ย ณ เวลาขางขึ้นหรือขางแรม เรียกวา vulgar or common establishment  หรือ high water 
full and change  มีความหมายเหมือนกับ high water lunitidal interval หรือ establishment of 
the port  ดู LUNITIDAL INTERVAL 
establishment of the port วัฏภาคประจ าถิ่น : ดู ESTABLISHMENT 
estimated position (EP) ต าบลท่ีประมาณ : ดู POSITION 
estuary ชะวากทะเล : สวนของธารน้ าไหล (STREAM) ที่ไดรับอิทธิพลจากน้ าขึ้น-ลง (TIDE) ของมวลน้ าที่
ไหลผาน อาว (BAY) ที่เป็นปากน้ า (MOUTH) ของแมน้ า (RIVER) ที่น้ าขึ้น-ลง (TIDE) บรรจบกับกระแสน้ า 
estimated time of arrival (ETA) เวลาถึงคาดหมาย : เวลาคาดหมายวาจะมาถึงจุดหมายปลายทาง
หรือถึงจุดที่ก าหนดไว 
estimated time of departure (ETD) เวลาออกคาดหมาย : เวลาคาดหมายที่จะออกเดินทางจาก
สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง 
etch กัดกรด, กัดแมพิมพ์ : การแกะสลักภายในกระดาษและวัตถุอ่ืนๆ ใหเป็นภาพ (IMAGE) โดยใชตัวท า
ละลาย 
Eulerian current observations การวัดกระแสน้ าออยเลอร์ : วิธีการตรวจกระแสน้ า ณ จุดคงที่ ดวย
เครื่องมือตรวจวัดกระแสน้ า 
European Datum มูลฐานยุโรป, พื้นหลักฐานยุโรป : สเฟียรอยดแสากลที่มีจุดศูนยแก าเนิดอยูที่       
เมือง Potsdam 
evaluation report รายงานการประเมินผล : รายงานที่ซึ่งสรุปขอเท็จจริงที่ถูกตองที่เก่ียวของกับการ
ส ารวจทางอุทกศาสตรแ ภายในรายงานประกอบดวยสวนที่กลาวถึงคุณภาพของการส ารวจอุทกศาสตรแ และ
ขอมูลรายละเอียดการเปรียบเทียบกับขอมูลการส ารวจทางอุทกศาสตรแครั้งกอนๆ และแผนที่เดินเรือ การ
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ประเมินเฉพาะทาง และค าแนะน าเก่ียวกับการส ารวจที่พอเพียงเพ่ือที่จะน ามาใชแทนขอมูลการส ารวจ และ
ขอมูลแผนที่เดินเรือครั้งกอนจะตองมี 
evaporimeter เครื่องวัดการระเหยของน้ า : เครื่องมือที่ใชวัดจ านวนการระเหยของน้ าสูบรรยากาศ 
(ATMOSPHERE) ในชวงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง มีความหมายเหมือนกับ atmometer, 
atmidometer 
evection การเบี่ยงเบนของดวงจันทร์ : การเคลื่อนที่ของดวงจันทรแ (MOON) ที่ผิดปกติจากวงโคจร 
(ORBIT) อันเนื่องมาจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตยแ (SUN)  ดู LUNAR INEQUALITY ประกอบ 
Everest spheroid เอเวอร์เรสท์สเฟียรอยด ์: ดู REFERENCE SPHEROID 
exercise area พื้นที่ฝึก : พ้ืนที่ที่ปรากฏบนแผนที่เดินหน (CHART) ใชในการปฏิบัติการฝึกทางทหาร
ในทางทะเลและทางอากาศ มีความหมายเหมือนกับ military practice area 
exclusive economic zone เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ : พ้ืนที่ที่อยูไมเกิน ๒๐๐ ไมลแทะเล จากเสนฐานที่ใช
วัดความกวางของทะเลอาณาเขต โดยรัฐชายฝั่งมีสิทธิ และเขตอ านาจรัฐที่แนนอน ตามท่ีก าหนดใน
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล 
existence doubtful  สงสัยการมีอยู : การแสดงในแผนที่เดินหน (CHART) เพ่ือแสดงถึงความเป็นไปได
ที่จะปรากฏหิน (ROCK) ที่ตื้น (SHOAL) อ่ืนๆ ซึ่งยังไมไดตรวจสอบการมีอยูจริงของสิ่งนั้น โดยทั่วไปแสดง
ดวยอักษรยอ "ED"  
exit pupilรูแสงออก : ภาพ (IMAGE) ของขั้นชองรับแสง (APERTURE STOP) ซึ่งเกิดจากองคแประกอบ
ของเลนสแ (LENS ELEMENT) บนขางภาพ (IMAGE) ของขั้นชองรับแสง (APERTURE STOP) 
exit window หนาตางแสงออก : ภาพ (IMAGE) ของขั้นชองจ ากัดแสง (FIELD STOP) ซึ่งเกิดจาก
องคแประกอบของเลนสแ (LENS ELEMENT) บนขางภาพ (IMAGE) ของขั้นชองจ ากัดแสง (FIELD STOP) 
ex-meridian altitude สูงนอกเมริเดียน : ดู ALTITUDE 
expansion factor ปัจจัยการขยายตัว : ในดานการก าหนดพิกัดดวยวิทยุ (RADIOLOCATION) ปัจจัยที่
แสดงดวยจ านวนองศาของรูปกราฟไฮเพอรแโบลา โดยดูจากเสนต าแหนงไฮเพอรแโบลา (HYPERBOLIC LINE 
OF POSITION) ซึ่งเสนต าบลที่จะแยกจากกันเมื่อระยะทางจากเสนฐาน (BASE LINE) เพ่ิมข้ึน 
expert system ระบบผูเชี่ยวชาญ : ความรูพ้ืนฐานในระบบคอมพิวเตอรแที่ซึ่งเป็นประโยชนแในดานการ
สืบคนเพ่ือจะท าสรุปการค านวณหรือตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง 
exploration drilling การขุดเจาะส ารวจ  : การขุดเจาะโดยมจีุดมุงหมายเพ่ือการคนหาแหลงทรัพยากรธรรมชาต ิ
exploratory survey การส ารวจบุกเบิก : ดู SURVEY 
explosive anchorage area พื้นที่จอดเรือบรรทุกวัตถุระเบิด : พ้ืนที่จอดเรือเพ่ือการขนถายวัตถุระเบิด 
explosive fog signal สัญญาณหมอกวัตถุระเบิด : ดู FOG SIGNAL 
exposure การเปิดรับแสง : ในดานการถายภาพ (PHOTOGRAPHY) หมายถึง การควบคุมการเปิดรูรับ
แสง เพ่ือควบคุมปริมาณแสงที่ผานของเลนสแไปสูฉากรับภาพ ซึ่งเป็นวัตถุไวแสง อาทิเชน แผนฟิลแม หรือ
แผนเพลท (PLATE) สามารถแสดงเป็นผลของความเขมแสงและเวลาการเปิดรับแสง (EXPOSURE TIME) 
exposure interval  ชวงเวลาเปิดรับแสง : เวลาที่ใชในการถายภาพในแตละรูปภาพ (PHOTOGRAPH) 
ที่ตอเนื่องกัน  
exposure station จุดเปิดรับแสงกลองถายภาพทางอากาศ : ดู AIR STATION 
exposure time : เวลาการเปิดรับแสง: เวลาที่เกิดระหวางวัสดุรับแสง แสดงปฏิกิริยาตอแสง 
exterior orientation การปรับภายนอก : ดู ORIENTATION 
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exterior perspective centre ศูนย์กลางทัศนมิติภายนอก  : ดู PERSPECTIVE CENTRE 
external error ความคลาดเคลื่อนภายนอก : ดู ERROR : THEORETICAL 
extinction coefficient สัมประสิทธิ์เอกซ์ทิงชัน : ๑) คาอัตราการลดลงหรือถูกดูดกลืนของแสง ๒) ในดาน
สมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) หมายถึง การลด (ATTENUATION) ของการแผของแสงในทะเล (SEA) 
extrapolation การประมาณคานอกชวง : กระบวนการทางคณิตศาสตรแที่ใชในการประมาณคาที่ไม
ทราบคาของตัวแปรดวยวิธีการประมาณการจากอัตราการเปลี่ยนแปลงคาที่ทราบคาท่ีมีความตอเนื่องกันไป  
extremely high frequency (EHF) อีเอชเอฟ, ความถี่สูงสุด : ดู FREQUENCY: RADIO 
extrusion สวนขยายนอกขอบระวาง : ในดานการสรางแผนที่ (CARTOGRAPHY) หมายถึง สวนขยาย
ของรายละเอียดขอมูลที่อยูนอกขอบในแผนที่ (NEAT LINE)  
eye base ฐานดวงตา : ดู INTERPUPILLARY DISTANCE 
eye of the storm ตาพายุ : ดู TROPICAL CYCLONE 
eyepiece เลนส์ตา : ในอุปกรณแท่ีใชการมองดวยสายตา เลนสแตา คือ กลุมของเลนสแที่อยูใกลตามากที่สุด 
ซึ่งภาพของวัตถุที่เกิดการสะทอนผานเลนสแวัตถุจะมาปรากฏตอสายตาที่เลนสแชุดนี้ 
eyepiece: erecting เลนส์ใกลตาหัวตั้ง : เลนสแใกลตา (EYEPIECE) ทีม่ีระบบชวยสรางภาพของเลนสแ
หนึ่งถึงสองเลนสแ (LENS) ที่ ซึ่งเปลี่ยนภาพ (IMAGE) แรกกอนที่ภาพจ าถูกสงมาถึงเลนสแใกลตา (EYEPIECE) 
อุปกรณแนี้ลาสมัยแลว ปัจจุบันเปลี่ยนมาใชปริซึมแทน มีความหมายเหมือนกับ inverting eyepiece 
eyepiece micrometer ไมโครมิเตอร์เลนส์ใกลตา : ดู MICROMETER: OCULAR 
* face(s) of theodolite  หนากลองธีโอโดไลท์ : ต าแหนงใดต าแหนงหนึ่งไมวาหนาซาย (F.L.) และ
หนาขวา (F.R.) ของกลองธีโอโดไลทแ  (THEODOLITE)  เมื่อท าการรังวัด (OBSERVATION) ดวยจานองศา
ดิ่ง (VERTICAL CIRCLE) ทางดานซายหรือทางดานขวาของกลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) ตามล าดับ 
facility (navigational) สิ่งอ านวยความสะดวก (เกี่ยวกับการเดินหน) : ดู AID TO NAVIGATION 
facility (port) สิ่งอ านวยความสะดวก (ในทาเทียบเรือ) : ดู  HARBOUR WORKS 
facsimile  เครื่องโทรสาร, แฟกซ์, ภาพเหมือนตันฉบับ : การท าส าเนาที่ถูกตองหรือการคัดลอก 
fading  การจางหาย : การจางหายของความเขมของสัญญาณ (SIGNAL) ที่ไดรับ เนื่องมาจากความแปร
ผันเพียงชั่วขณะของเงื่อนไขการแพรคลื่น หรือในขณะที่สัญญาณนั้นถูกสงออกมา  
Fahrenheit temperature scale มาตรวัดอุณหภูมิฟาเรนไฮต์ : มาตรวัดอุณหภูมิมีความสัมพันธแ (T◦ 
F) = ๑.๘ (T◦C) + ๓๒ โดยผูคิด ไดแก กราเบรียล ดี ฟาเรนไฮตแ (ค.ศ.๑๖๘๖-๑๗๓๖) นักฟิสิกสแชาว
เยอรมัน 
fair chart แผนระวางส ารวจ, แผนที่ส ารวจ : แผนระวางที่ใชพล็อตขอมูลการส ารวจอุทกศาสตรแ 
(HYDROGRAPHIC SURVEY) อยางประณีตในขั้นสุดทาย ซึ่งตรงกันขามกับแผนสนาม (FIELD BOARD) 
(แผนระวางเรือหยั่งน้ า (BOAT SHEET) ในค าศัพทแแบบสหรัฐอเมริกา) ที่เป็นแผนระวางที่ใชท างานหรือ
พล็อตขอมูลในสนามเบื้องตนในระหวางการปฏิบัติงานในสนาม  ในขณะที่แผนระวางส ารวจใชพล็อตขอมูล 
(DATA) ที่แกไขแลว  และใชแสดงบันทึกถาวรที่เป็นทางการของการส ารวจ (SURVEY) ครั้งหนึ่งๆ  มี
ความหมายเหมือนกับ fair sheet หรือ smooth sheet ตามนิยามศัพทแของสหรัฐอเมริกา 
fair sheet แผนระวางส ารวจ : ดู FAIR CHART 
fair tracing แผนระวางส ารวจภาคสนาม : แผนระวางที่มีขนาดกลางส าหรับการถายโอนงานจากแผน
สนาม (FIELD BOARD) มาท่ีแผนระวางส ารวจ  (FAIR CHART) 
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fairway รองน้ าทางเดินเรือ : สวนของแมน้ า (RIVER) ทาเรือ (HARBOUR) เป็นตน ที่เป็นรองน้ าหลักที่
เดินเรือได (NAVIGABLE CHANNEL) และยังเป็นเสนทางปกติส าหรับเรือในการเขาหรือออกจากทาเรือ มี
ความหมายเหมือนกับ ship channel 
fairway buoy ทุนก ากับรองน้ า : ทุน (BUOY) ก ากับรองน้ าเป็นทุนที่ใชหมายเขตปลอดภัยในการเดินเรือ 
โดยใชก ากับท้ังสองฝั่งของรองน้ าทางเดินเรือ (FAIRWAY) 
falling tide น้ าลง : ดู TIDE 
false bottom พื้นทองน้ าลวง : ดู PHANTOM BOTTOM 
false coordinates พิกัดสมมุติ : ดู COORDINATES 
false echo สัญญาณสะทอนกลับลวง : ดู ECHO 
false horizon ขอบฟูาสมมุติ : ดู HORIZON 
false origin จุดก าเนิดสมมุติ : ดู COORDINATES: FALSE 
false station สถานีสมมุติ : ดู ECCENTRIC STATION 
false target เปูาสมมุติ : ดู ECHO: FALSE 
fanตะกอนรูปพัด : ลักษณะการทับถามคลายรูปพัดที่คอนขางราบเรียบที่ลาดออกจากขอบนอกของหุบผา
ชัน (CANYON) 
farad ฟาหรัด : หนวยวัดความจุไฟฟูาในระบบมาตรฐานสากล (SI SYSTEM) 
farewell buoy ทุนปากรอง : ทุนนอกสุดที่อยูบริเวณทางเขา (ENTRANCE) รองน้ า (CHANNEL) หรือ
ทาเรือ (HARBOUR) มีความหมายเหมือนกับ sea buoy ในค าศัพทแแบบอังกฤษ เรียกวา landfall buoy 
fast ice แผนน้ าแข็ง : น้ าแข็งทะเล (SEA ICE) ที่จับตัวกันแนน โดยปกติพบไดตามแหลงแผนน้ าแข็งนั้นถือ
ก าเนิด และมีการสะสมเป็นชั้นมีความหนามาก มันถูกพบตามชายฝั่ง (COAST) หรือบนที่ตื้น (SHOAL)ที่มี
การกอตัวเนื่องจากเกาะ (ISLAND) ภูเขาน้ าแข็ง (ICEBERG) หรือแผนน้ าแข็งขั้วโลกที่ติดตื้นอยูกับที่ 
fata morgana ปรากฏการณ์ภาพลวงตา : เดิมเป็นชื่อที่ใชเรียก ปรากฏการณแภาพลวงตา ที่ถูกพบเห็น
บอยครั้งในบริเวณชองแคบ Messina และถูกเลาขานวาเป็นปรากฏการณแที่เกิดขึ้น จากการกระท าของ
เทพธิดา fata morgana (fata ในภาษาอิตาลี) แปลวา เทพธิดา ตอมาใชเรียก ปรากฏการณแภาพลวงตา 
(MIRAGE)   
fathogram  กราฟความลึกน้ า, แผนบันทึกความลึก : กราฟบันทึกความลึกที่ไดจากเครื่องหยั่งน้ าฟาโทมิเตอรแ 
(มักจะใชสับสนกับเครื่องหยั่งน้ าดวยเสียงสะทอน (ECHOGRAM)) 
fathom ฟาทอม : หนวยของความยาว มีคาเทากับ ๖ ฟุต (FEET) หรือ ๑.๘๓ เมตร (METRE) 
fathom curve เสนโคงความลึก, เสนโคงฟาทอม : ดู FATHOM LINE, DEPTH CURVE 
fathom line เสนความลึกฟาทอม : เสนโคงความลึก (DEPTH CURVE) ที่แสดงความลึกน้ าเป็นฟาทอม 
(FATHOM) มีความหมายเหมือนกับ fathom curve, isobath 
fault รอยเลื่อน : ในดานธรณีวิทยา (GEOLOGY) หมายถึง รอยแตกในเปลือก (CRUST) ของโลก 
(EARTH) ที่เกิดจากการเฉือนที่สามารถตรวจวัดไดวาหินมีการเลื่อนเกิดข้ึน โดยทั้งสองฝั่งของรอยแตกนั้น 
จะมีระนาบขนานไปกับระนาบของรอยแตก  
Faye anomaly คาผิดปกติแบบเฟย์ : ดู FREE-AIR ANOMALY 
feature code รหัสรูปลักษณ์ : รหัสตัวอักขระและตัวเลขที่ก าหนดใหกับขอมูลจุด เสน หรือพ้ืนที่ทั้งหมด 
เพ่ืออธิบายคุณลักษณะเฉพาะของรูปลักษณแในแผนที่ 
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Federation of Astronomical and Geophysical Services (FAGS) เอฟเอจีเอส : องคแการที่ใหการ
สงเสริม และสนับสนุนการส ารวจเก็บขอมูลสารสนเทศ และคาทางสถิติในสาขาท่ีเกี่ยวกับวิทยาศาสตรแดาน
ดาราศาสตรแ และธรณีฟิสิกสแ ส านักงานเวลานานาชาติเป็นสวนหนึ่งขององคแการนี้ 
fender ลูกตะเพรา : เป็นอุปกรณแที่หยอนลงขางเรือเพ่ือปูองกันการกระแทกระหวางเรือกับทาเทียบเรือ 
(WHARF) เรือกับเรือ หรือรับแรงกระแทกในขณะที่เรือเขาเทียบขางระหวางกัน  
fetch ระยะทางลมที่พัด, เฟทช์ : พ้ืนที่ของพ้ืนผิวทะเลที่ลม (WIND) พัดผานที่ซึ่งเกิดคลื่นซี (SEA) ที่มี
ทิศทาง และอัตราเร็ว (SPEED) คงท่ี ความยาวของลมพัดผานผิวน้ าทะเลดวยทิศทาง และความเร็วลม 
(WIND) นี้จะเป็นสาเหตุของการเกิดคลื่นซี (SEA) 
fiducial axes แกนเล็ง : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) เป็นเสนเชื่อมระหวาง
เครื่องหมายเล็ง (FIDUCIAL MARK) ที่อยูตรงขามกันบนรูปภาพ (PHOTOGRAPH) มีความหมายเหมือนกับ 
photograph axes 
fiducial marks เครื่องหมายเล็ง : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) บนภาพถายทาง
อากาศจะมีเครื่องหมายดัชนี (INDEX MARK) จ านวน ๔ จดุ เชื่อมตอโดยมั่นคงกับเลนสแของกลองถายภาพ 
(IMAGE) ซึ่งจะปรากฏบนภาพถายเนกาตีฟ (NEGATIVE) โดยจุดทั้ง ๔ จุดนี้จะใชประโยชนแส าหรับการหา
จุดมุขยส าคัญ (PRINCIPLE POINT) ของภาพถาย (PHOTOGRAPH)  ส าหรับจุดดังกลาวในเครื่องมือใดๆ 
จะใชประโยชนแในการหาแกนตางๆ ที่ตัดกันท าใหเกิดจุดหลัก (PRINCIPLE POINT) ของภาพถาย  
(PHOTOGRAPH) เพ่ือใหเป็นไปตามขอก าหนดตามวิธีการปรับภายใน (INTERIOR ORIENTATION) ในการ
ส ารวจ (SURVEYING) จะหมายถึงจุดดัชนีหรือแกนดัชนีที่ใชเป็นเสนหรือจุดอางอิง  
field board แผนสนาม (ในค าศัพท์แบบอังกฤษ) : แผนไมหรือสังกะสีหรือพลาสติก ที่นักอุทกศาสตรแ
(HYDROGRAPHER) และนักส ารวจบนบก ใชพล็อตและบันทึกรายละเอียดการส ารวจ (SURVEY) ในสนาม  
ปกติจะแยกแผนกันระหวางแผนที่ใชดานภูมิประเทศ กับแผนที่ใชส ารวจหยั่งน้ า แผนที่ที่ใชดานภูมิประเทศ 
(TOPOGRAPHY) จะเรียกวา topography boards และแผนที่ใชส ารวจหยั่งน้ า (SOUNDING) จะเรียกวา 
sounding board  ดู BOAT SHEET และ PLANE TABLE ประกอบ 
field chart แผนที่สนาม : ดู CHART 
field examination การตรวจสอบในสนาม : การส ารวจอุทกศาสตรแวัตถุประสงคแพิเศษ เป็นการใช
วิธีการตางๆ ในการส ารวจไมวาจะเป็นการกวาดดวยลวด หรือการส ารวจดวยโซนารแในพื้นที่จ ากัด เพ่ือใชใน
การตรวจสอบสิ่งตางๆ ที่เป็นวัตถุเดี่ยว หรือกระจัดกระจายใตน้ า 
field inspection การตรวจสอบในสนาม : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) เป็นการ
ตรวจสอบสิ่งตางๆ บนภาพถายทางอากาศ (AERIAL PHOTOGRAPH) กับสิ่งตางๆ ที่มีอยูจริงบนพ้ืนดิน 
(GROUND) เพ่ือน าขอมูลไปเสริมหรือยืนยันวาภาพถาย (PHOTOGRAPH) ไดบันทึกรายละเอียดตางๆ บน
ผิวโลกอยางครบถวน  
field position ต าบลท่ีในสนาม : ดู POSITION 
field sheet แผนระวางส ารวจ : เป็นแผนที่นักส ารวจอุทกศาสตรแหรือนักส ารวจภูมิประเทศใชในการ
แสดงภาพของวัตถุรูปลักษณแตางๆ ทั้งบนพ้ืนผิวโลก และใตผิวโลกในบริเวณท่ีถูกท าการส ารวจ ดู BOAT 
SHEET ประกอบ 
field stop ขั้นชองจ ากัดแสง : เป็นองคแประกอบหนึ่ง (เชน ขั้นชองรับแสง (APERTURE STOP) 
ไดอะแฟรม (DIAPHRAGM) หรือขอบเลนสแ) ของระบบทัศนูปกรณแ (OPTICAL SYSTEM) ที่ใชในการจ ากัด
ขอบเขตของการมองเห็นภาพ 
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field work งานสนาม : กิจกรรมทั้งหมดในสนามที่จ าเป็นส าหรับการส ารวจอุทกศาสตรแ 
figure of the earth สัณฐานของโลก : องคแประกอบของพ้ืนผิวในเชิงคณิตศาสตรแของพ้ืนผิวยีออยดแ 
(GEOID) ซึ่งเป็นรูปทรงที่ใกลเคียงท่ีสุดกับสเฟียรอยดแแบนขั้ว (OBLATE SPHEROID) ดู GEOID และ 
SPHEROID ประกอบ 
file แฟูมขอมูล : การด าเนินกิจการของขอมูลส าหรับงานที่เฉพาะเจาะจงใดๆ หรือเพ่ือวัตถุประสงคแที่จะใช
เป็นที่จัดเก็บแหลงขอมูลรวมขนาดใหญ 
filter แผนกรองแสง, การกรอง : ๑) ในดานทัศนะ วัสดุโปรงใสใดๆ โดยการดูดซึมที่ถูกเลือกใช ในการ
ปรับเปลี่ยนแสงที่ถูกสงผานเขามาในระบบเชิงแสง (OPTICAL SYSTEM) ๒) ในการพยากรณแคลื่นใน
มหาสมุทร คือ ชุดของสูตรที่ใชก าหนดความถี่คลื่นและทิศทางคลื่นเฉพาะในพ้ืนที่เฟทชแ ที่ซึ่งมีความส าคัญ
ตอจุดของการพยากรณแ 
filtering การกรอง : เป็นกระบวนการการเลือกขอมูลเฉพาะจากแหลงที่เฉพาะเจาะจงตามกฎเกณฑแ, สูตร
หรือขั้นตอนวิธีการที่แนนอน 
final great circle course เข็มวงใหญที่จุดหมาย : ดู COURSE: GREAT CIRCLE 
fiord (or fjord) ฟีออร์ด, ฟยอร์ด, อาวลึกแคบ : แขนทะเล (ARM OF THE SEA) ที่มีลักษณะยาว และ
แคบ ที่ยื่นเขาไปในฝั่งตลิ่ง (BANK) สูง หรือผา (CLIFF) ดังเชน ชายฝั่ง (COAST) ของประเทศนอรแเวยแ 
บอยครั้งที่ปรากฏเนินตื้นๆ ในบริเวณชองทางเขา (ENTRANCE) 
firn หิมะแข็ง : หิมะ (SNOW) เกา ซึ่งไดกลายเป็นเม็ดและหนาแนนภายใตการกระท าของกระบวนการ
ตางๆ ของการละลายและการกลับมาเย็นตัวอีกครั้ง ยังรวมถึงการระเหิด 
first nodal point จุดโหนดแรก : ดู NODAL POINT 
first order triangulation การขยายสามเหลี่ยมชั้นหนึ่ง : ดู TRIANGULATION  CLASSIFICATION 
first point of Aries จุดราศีเมษ : ดู EQUINOX 
first point of Cancer จุดราศีกรกฎ : ดู SOLSTICE 
first point of Capricorn จุดราศีมกร : ดู SOLSTICE 
first point of Libra จุดราศีตุลย์ : ดู EQUINOX 
first quarter ขึ้น ๘ ค่ า : ดู PHASE OF THE MOON 
firth อาว, ปากน้ า : เป็นค าของชาวสก฿อต เรียก แขนทะเล (ARM OF THE SEA) ที่เวาเขาของชายทะเล 
หรือชะวากทะเล (ESTUARY) ของปากแมน้ า (RIVER) 
fish aggregating device (FAD) แฟด : ดู FISH HAVEN 
fishery conservation zone พื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ปลา : ดู FISHING ZONE 
fish farm แหลงเพาะพันธุ์ปลา : สถานที่ที่สรางขึ้น เพ่ือใชเลี้ยงปลาสัตวแน้ าอื่นๆ 
fish haven ปะการังเทียม : พ้ืนที่ทีส่รางข้ึนโดยมีวัตถุประสงคแเฉพาะเพ่ือจ าลองแนวปะการังธรรมชาติ 
และซากเรือจม เพ่ือดึงดูดปลา ปะการังเทียมนี้ถูกสรางขึ้นโดย น าวัตถุมาทิ้งในทะเลตามพ้ืนที่ก าหนดโดยมี
ขนาดแตกตางกันตามความลึกของน้ า พ้ืนทีป่ะการังเทียมจะตองแสดงขอบเขต และท าเครื่องหมายไวใน
แผนที่เดินเรือ มีความหมายเหมือนกับ fishery reef 
fishing area พื้นที่ตกปลา, พื้นที่ท าการประมง : ดู FISHING GROUND 
fishing ground พื้นที่ตกปลา, พื้นที่ท าการประมง, แหลงปลาชุกชุม : แหลงน้ าที่มีปลามาอยูจ านวน
มากเหมาะสมหรับการท าประมง มีความหมายเหมือนกับ fishing area หรือ fishing zone 
fishing reef ปะการังเทียม : ดู FISH HAVEN 
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fishing zone พื้นที่ตกปลา, พื้นที่ท าการประมง : พ้ืนที่นอกฝั่งที่สามารถใชท าการประมงไดควบคุมโดย
รัฐชายฝั่ง 
fish lead ดิ่งหยั่งน้ ารูปปลา : ดู LEAD 
fish(or fishing) stakes โปฺะจับปลา : เสาหรือหลักที่ปักเป็นรั้วบริเวณน้ าตื้น (SHALLOW WATER) เพ่ือ
บอกขอบเขตพ้ืนที่ท าการประมง (FISHING GROUND) หรือจับปลา 
fish trap (or weir) ซั้ง, โพงพาง, อวน : โครงสรางที่ใชเพ่ือจับปลา ดู TUNNY NET ประกอบ 
fish trap buoy ทุนซั้งจับปลา : ทุน (BUOY) เครื่องหมายที่แสดงแนวเขตซั้งจับปลา 
fish weir ซั้ง, โพงพาง, อวน : ดู FISH TRAP 
fix ต าบลท่ีแนนอน : ในดานการเดินหน (NAVIGATION) ต าบลที่ที่คอนขางถูกตองที่ก าหนดโดยปราศจาก
การอางอิงไปยังต าบลที่กอนหนานี้ ต าบลที่แนนอนสามารถหาไดจากสายตา วัตถุทองฟูาทางอิเล็กทรอนิกสแ 
และอ่ืนๆ ขึ้นอยูกับวิธีการที่จะน ามาใช 
fix (v.t.) ก าหนดต าบลท่ีแนนอน : ในดานการส ารวจ (SURVEYING) อุทกศาสตรแ หมายถึง การหาต าบล
ที่ (POSITION) ของเรือในขณะแลนอยูบนแนวหยั่งน้ า (LINE OF SOUNDING) โดยต าบลที่ที่แนนอนที่ท า
การหานี้จะพยายามใหมีระยะหางกันคงที่สม่ าเสมอใหมากท่ีสุด เป็นวิธีปกติของการก าหนดต าบลที่ของการ
ส ารวจอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SURVEY) ที่ใกลฝั่ง (LAND) โดยใชวิธีหาต าบลที่แนนอนจากสามท่ี
หมาย (THREE-POINT FIX METHOD) 
fix: circular ต าบลท่ีก าจัด : ต าบลที่แนนอน (FIX) ที่ใชไมได ที่เกิดจากการตรวจวัด (OBSERVATION) 
มุมสองมุมที่เขาวงกลม หรือ ที่เรียกวา โลคัส (LOCUS) ซึ่งที่หมายทั้งสามแหงนั้นอยูรวมบนวงต าแหนง 
(CIRCLES OF POSITION) เดียวกัน มีความหมายเหมือนกับ revolver หรือ swinger 
fix: running ที่เรือแลนตรวจ : ต าบลที่ (POSITION) ที่ไดจากการตัดของเสนต าบลที่ (LINE OF 
POSITION) ที่ไดรับจากเวลา (TIME) ที่ตางกันจากเวลา (TIME) ลวงหนาหรือยอนกลับของเวลาปกติ ซึ่ง
หมายถึงต าบลที่ (POSITION) ที่ไดจากเวลาลวงหนาหรือเวลาที่ถอยหลัง 
fix: split ต าบลท่ีแยกมุม : การหาต าบลที่แนนอน (FIX) โดยการวัดคามุมสองมุมจากสี่ที่หมายที่ทราบคา
ต าบลที่ (POSITION) ซึ่งเป็นที่หมายที่ไมมีจุดศูนยแกลางรวมกัน 
fix: three-point ต าบลท่ีแนนอนจากสามท่ีหมาย : ต าบลที่แนนอน (FIX) ที่ไดจากการวัดโดยพรอมกัน
ดวยเครื่องวัดมุม (SEXTANT) โดยจะไดมุมสองมุม จากที่หมายสามแหงท่ีทราบคาเรียบรอยแลว น ามุมท่ี
ไดมาพล็อตหาต าบลที่ (POSITION) โดยใชเครื่องมือพล฿อต ที่เรียกวา เครื่องวัดมุมแนวนอนสามขา 
(STATION POINTER) ดู RESECTION และ THREE POINT PROBLEM ประกอบ 
fixed angle plot พล็อตมุมคงท่ี (ในค าศัพท์แบบอังกฤษ) : เป็นวิธีการพล็อตที่ถูกเตรียมการไวลวงหนา
กอนการส ารวจหยั่งน้ า (SOUNDING) เพ่ือใชแทนการใชงานเครื่องวัดมุมแนวนอนสามขา (STATION 
POINTER) โดยสวนของเสนโคงของมุมที่เทากันที่ถูกแบงไวนั้นเป็นคามุมที่ก าหนดจากท่ีหมาย (MARK) ที่
เลือกไวแลว และท าการวาดลงบนแผนหยั่งน้ า (SOUNDING BOARD) ดวยระยะหาง และมาตราสวน 
(SCALE) ที่งายตอการพล฿อตต าบลที่จากการวัดคามุมดวยเครื่องวัดมุม (SEXTANT) ผานการประมาณดวย
สายตา ดู CIRCLE SHEET และ SOUNDING: FIXED ANGLE 
fixed angle sounding  การหย่ังน้ ามุมคงท่ี : ดู SOUNDING 
fixed platform แทนขุดเจาะ : ดู FIXED STATION 
fixed star ดาวฤกษ์ : ค าดังกลาวใชเรียกดาวฤกษแ (STAR) ใหตางจากวัตถุทองฟูา (HEAVEN BODY) อ่ืน 
ในสมัยโบราณค าเรียกนี้ใชบอกความแตกตางระหวางดาวฤกษแ (STAR) และดาวเคราะหแ (PLANET) ตาง ๆ 
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fixed station สถานีก าหนดพิกัดดวยวิทยุแบบถาวร : ๑) สถานีวิทยุที่ซึ่งอยูในจุดหนึ่งโดยเฉพาะตลอด
ระยะเวลาของการปฏิบัติงาน ซึ่งตรงขามกับสถานีเคลื่อนที่ (MOBILE STATION) มีความหมายเหมือนกับ 
shorestation ๒) ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) เป็นแทนที่ใชในการตรวจวัด (OBSERVATION) 
ที่รวมถึงสถานีบนเกาะและชายฝั่ง เรือทุนไฟ (LIGHT VESSEL) เรือตรวจลักษณะอากาศ (WEATHER 
SHIP) สถานีเก็บขอมูลอัตโนมัติลอยน้ า (AUTOMATIC FLOATING STATION) และเกาะน้ าแข็ง (ICE 
ISLAND)  มีความหมายเหมือนกับ fixed platform 
fixing การท าใหคงสภาพ : เป็นกระบวนการลางรูป 
fixing interval หวงเวลาแนนอน : หวงเวลาหรือระยะทางระหวางการก าหนดต าบลที่แนนอนสองครั้งติดตอกัน 
fjord ฟยอร์ด : ดู FIORD 
flare stack ปลองไฟมีเปลว : สิ่งกอสรางทรงสูงที่ใชเพ่ือเผาไหมน้ ามันหรือแก฿สสวนเกิน 
flare triangulation การขยายสามเหลี่ยมดวยพลุไฟ : ดู TRIANGULATION 
flat ที่ราบลุม, พื้นที่ราบ : พ้ืนที่ระดับแผนดิน (LAND) ที่เป็นพ้ืน (BED) ของทะเลสาบ (LAKE) แหง หรือ
พ้ืนที่ที่สวนใหญน้ าทวมไมถึงในชวงน้ าลงเต็มที่ (LOW TIDE) 
flat-bed plotter เครื่องพล็อตแบบระนาบ : พล็อตเตอรแที่ใชพื้นราบเพ่ือติดตั้งฐานแทนวาดภาพ 
flattening of the earth  อัตราสวนยุบของโลก : อัตราสวนของผลตางระหวางรัศมีในแนวศูนยแสูตรกับ
รัศมีในแนวขั้วโลกของโลก (EARTH)  ตอรัศมีในแนวศูนยแสูตรของโลก อัตราสวนนี้ก็คือ ความรีของสเฟียรอยดแ 
(SPHEROID) นั่นเอง มีความหมายเหมือนกับ compression 
flight altitude ระดับความสูงบิน : ดู ALTITUDE 
flight strip ภาพถายตามแนวบิน : ภาพถายทางอากาศ (AERIAL PHOTOGRAPH) ที่ทับซอนกันที่ถาย
ตอเนื่องตามเสนทาง (COURSE) บิน 
Flinders bar แทงเหล็กแกอัตราผิด : แทงเหล็กออนที่ไมมีสภาพความเป็นแมเหล็กที่วางตามแนวดิ่งใกลเข็ม
ทิศแมเหล็ก (MAGNETICCOMPASS) เพ่ือชดเชยคาเบี่ยงเบน (DEVIATION) เป็นสาเหตุอันเนื่องมาจากการ
เหนี่ยวน าอ านาจแมเหล็ก (MAGNETIC INDUCTION) ในแทงเหล็กออน (SOFT IRON) แนวดิ่งของตัวเรือ 
float การลอยตัว, ทุนลอย,ทุน : วัตถุลอยน้ าที่ใดๆ ที่ผูกติดกับตาขายหรือคันเบ็ดตกปลาสามารถเป็นทุน
เครื่องหมายขนาดเล็กๆ ที่ใชส าหรับการตรวจกระแสน้ าไดเชนกัน 
float gauge มาตรวัดระดับน้ าแบบทุนลอย, เกจลอยน้ า : ดู GAUGE 
floating breakwater เขื่อนกันคลื่นลอยน้ า : สิ่งประดิษฐแคิดคนที่ประกอบดวยการน าไมมาผูกติดกันเป็น
ชุดที่ผูกยึดดวยโซหรือเคเบิล (CABLE) ใหติดกันโดยมีสมอเรือหรือกลองหินยึดชุดไมนี้ไมใหเคลื่อนที่ซึ่งชุดไม
นี้จะท าเป็นรูปอาง (BASIN) เพ่ือใหเรือเขามาทอดสมอโดยจะมีชุดไมลอยน้ านี้เป็นตัวก าบังคลื่น (WAVE) 
ไมใหเขามากระท าตอตัวเรือท่ีทอดสมออยูดานใน 
floating dock อูลอย : ดู DOCK 
floating ice แผนน้ าแข็งลอยน้ า : รูปแบบของน้ าแข็ง (ICE) ใดๆ ที่พบลอยตัวอยูในน้ า  
floating mark ครื่องหมายลอย : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง 
เครื่องหมายทีใ่ชแทนทีต่ าแหนงในพ้ืนที่สามมิติในขอบเขตของภาพ ที่เกิดขึ้นจากการผสมกันแบบสามมิติ 
(STEREOSCOPIC FUSION) ของภาพคูซอนของภาพถาย (PHOTOGRAPH) และใชเป็นเครื่องหมายอางอิง
โดยประมาณ หรือการวัดทางสามมิติ (STEREOSCOPIC) 
floating point เลขทศนิยม : ในระบบคอมพิวเตอรแเป็นประเภทของขอมูลที่เป็นตัวเลขโดยประมาณ ที่
ถูกใชแทนจ านวนจริง ตัวเลขทศนิยมประกอบดวยเลขชี้ก าลังและเลขนัยส าคัญ ที่ระบุคาเลขท่ีสัมพันธแกับ



ที่ระลึกวันคลายวันสถาปนา กรมอุทกศาสตรแ ครบรอบ ๙๖ ปี 
 

หนา ๑๐๖ พจนานุกรมศัพทแอุทกศาสตรแ 
 

เลขชี้ก าลัง เนื่องจากขอจ ากัดความยาวของค า (WORD) ที่ใชในคอมพิวเตอรแ เลขทศนิยมที่ใชแทนนี้อาจ
กอใหเกิดการสูญเสียความถูกตองแมนย าได 
floating triangulation การขยายสามเหลี่ยมดวยทุนลอย : ดู TRIANGULATION 
float-off แผนแยก (ในค าศพัท์แบบอังกฤษ) : กระดาษของแผนสนาม (FIELD BOARD) ที่ปลดออกจาก
แผนสนามหลังจากเสร็จงานแลว  
float well ทอน้ าขึ้น-ลง : ทอหรือกลองแนวตั้ง ที่มีชองเปิดคอนขางเล็กที่ดานลาง เพ่ือใชกั้นการลอยตัว
ของเครื่องวัดระดับน้ าขึ้น-ลง เพ่ือใหทุนลอยไดรับผลกระทบเพียงเล็กนอยจากการเคลื่อนไหวของระดับน้ า 
มีความหมายเหมือนกับ stilling well 
floe (or ice floe) แพน้ าแข็ง : เป็นชิ้นสวนของทะเลน้ าแข็งที่นอกเหนือจากแผนน้ าแข็ง (FAST ICE) 
แพน้ าแข็งท่ีมีขนาดเสนผาศูนยแกลางเกินกวา ๑๐ กิโลเมตร จะถูกเรียกวา เป็นแพน้ าแข็งขนาดใหญมาก 
(VAST) ถาขนาดอยูระหวาง ๑-๑๐ กิโลเมตร จะถูกเรียกวา ขนาดใหญ (BIG) แตถามีขนาดอยูระหวาง 
๒๐๐-๑,๐๐๐ เมตร เรียกวา ขนาดกลาง (MEDIUM) และถามีขนาดระหวาง ๑๐-๒๐๐ เมตร จะถูกเรียกวา
มีขนาดเล็ก (SMALL) และถาแพน้ าแข็งมีขนาดเล็กกวา ๑๐ เมตร จะถูกเรียกวา เคกน้ าแข็ง (ICE CAKE) 
flood น้ าทวม, น้ าหลาก : กระแสน้ าทวม (FLOOD STREAM) บางครั้งค าวา "น้ าทวม" ยังหมายถึงการ
ขึ้นในแนวดิ่งของระดับน้ า ตรงขามน้ าลง (EBB) ของน้ าจ านวนมากบนแผนดิน (LAND) ที่ปกติเป็นที่แหงจะ
ถูกเรียกวา น้ าทวมถึง, น้ าไหลบา 
flood current กระแสน้ าไหลข้ึน : ดู FLOOD STREAM 
flood stream กระแสน้ าไหลข้ึน : การเคลื่อนตัวของกระแสน้ าในแนวราบที่มีความสัมพันธแกับชวงน้ าขึ้น 
(RISING TIDE) โดยทั่วไปกระแสน้ าไหลขึ้นจะไหลเขาหาชายทะเล (SHORE) หรือในทิศทางเดียวกันกับน้ า
ขึ้น-ลง มีความหมายเหมือนกับ FLOOD, flood current หรือ ingoing stream 
flood tide น้ าไหลข้ึน : ดู TIDE: RISING 
flotsam ของลอยในทะเล : ดู JETTISON 
flow การไหล : ลักษณะการเคลื่อนที่เฉพาะของของไหล 
flume ธารน้ า, ชองทางน้ า, โกรกธาร, สะพานน้ า : รองน้ า (CHANNEL) ใชส าหรับล าเลียงน้ าจาก
ระยะไกลเพ่ือน าไปใชส าหรับผลิตพลังงาน เพ่ือการขนสง เพ่ือการชลประทาน และอ่ืนๆ 
fluorescence การเรืองแสง : การปลอยแสงหรือพลังงานการแผรังสี (RADIANT ENERGY) อ่ืนๆ ที่เป็น
ผลมาจากการดูดซึมของการแผรังสี (RADIATION) จากแหลงพลังงานอื่น ๆ ดู LUMINESCENCE และ 
PHOSPHORESCENCE  
flux: luminous ฟลักซ์เปลงแสง : จ านวนและคุณลักษณะของฟลักซแเปลงพลังงาน (RADIANT FLUX) 
ที่แสดงถึงความสามารถในการเปลงแสงในตัวเองออกมา 
flux: radiant ฟลักซ์เปลงพลังงาน : พลังงานที่ปลอยออกมา สงตอหรือรับเขามาในรูปของการแผรังสี 
(RADIATION) 
flux-gate magnetometer แมกนีโตมิเตอร์แบบฟลักซ์เกต : ดู MAGNETOMETER 
f-number คาชองรับแสงสัมพันธ์ของกลองถายรูป, คาเอฟ, เลขเอฟ : ดู APERTURE: RELATIVE 
foam line แนวคลื่น : สวนหนาของคลื่น (WAVE) ทีเ่คลื่อนเขาหาฝั่งหลังจากท่ีคลื่นนั้นแตกตัว 
focal distance ความยาวโฟกัส : ดู FOCA LENGTH 
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focal length ความยาวโฟกัส : ระยะทางจากจุดโหนด (NODAL POINT) หลังของเลนสแ (LENS) ถึงจุด
ระนาบโฟกัส (FOCAL PLANE) ส าหรับวัตถุท่ีอยูระยะไกลสุด ระยะทางจากพ้ืนผิวของกระจก (MIRROR) 
ถึงจุดโฟกัส (FOCUS) ของตัวเอง มีความหมายเหมือนกับ focal distance 
focal length: calibrated ความยาวโฟกัสปรับมาตรฐาน : คาการปรับของความยาวโฟกัสสมมูล 
(EQUIVALENT FOCAL LENGTH) ที่ค านวณเพ่ือกระจายผลกระทบของความบิดเบี้ยว (DISTORTION)ของ
เลนสแครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดที่ใชในกลองถายภาพทางอากาศ (AERIAL CAMERA) 
focal length: equivalent ความยาวโฟกัสสมมูล : ระยะทางที่วัดตามแกนของเลนสแ (AXIS OF LENS) 
จากจุดโหนดหลัง (NODAL POINT) ถึงระนาบของคาเฉลี่ยความชัด (DEFINITION) ที่สุดทั้งหมดที่ใชใน
กลองถายภาพทางอากาศ (AERIAL CAMERA) 
focal plane ระนาบโฟกัส : ระนาบที่ขนานกับระนาบของเลนสแ (LENS) หรือของกระจก (MIRROR) และ
ทะลุไปถึงจุดโฟกัส (FOCUS) ในดานการถายภาพ (PHOTOGRAPHY) ไดแกระนาบ (ซึ่งตั้งฉากกับแกนของ
เลนสแ (LENS)) ที่ซึ่งภาพ (IMAGE) ของจุดในขอบเขตวัตถุของเลนสแ (LENS) อยูในโฟกัส 
focal-plane plate แผนระนาบโฟกัส : แผนกระจกท่ีอยูในกลองถายภาพ (CAMERA) เพ่ือใหพ้ืนผิวที่อยู
หางจากเลนสแ (LENS) เกิดข้ึนพรอมกับระนาบโฟกัส (FOCAL PLANE) จุดประสงคแเพ่ือที่จะก าหนด
ต าแหนงน้ ายาเคลือบฟิลแม (EMULSION) ของแผนฟิลแมในระนาบโฟกัส (FOCAL PLANE) เมื่อแผนฟิลแมถูก
กดใหสัมผัสกับแผนกระจกเรียกอีกอยางหนึ่งวา CONTACT GLASS หรือ CONTACT PLATE 
focal-plane shutter ชัตเตอร์ระนาบโฟกัส : ดู SHUTTER 
focal point จุดรวมแสง, จุดโฟกัส : ดู FOCUS 
focus (pl. foci) จุดโฟกัส : ๑) เป็นจุดรวมแสงที่เกิดจากรังสี (RAY) หลายๆ ล าแสงที่บรรจบกันหลังจาก
ถูกท าใหหักเหโดยเลนสแ (LENS)หรือถูกท าใหสะทอนโดยกระจก (MIRROR)มีความหมายเหมือนกับ focal 
point ๒) ในดานวิชาวาดวยการไหวของแผนดิน (SEISMOLOGY) แหลงที่ท าใหก าเนิดคลื่น (WAVE) 
ยืดหยุน ๓) จดุศูนยแกลางที่แทจริงของแผนดินไหว (EARTHQUAKE) ซึ่งภายในมีพลังงานจ านวนมหาศาลถูก
เปลี่ยนมาเป็นพลังงานคลื่นยืดหยุน 
focus โฟกัส, ปรับใหชัดขึ้น : กระบวนการในการปรับเครื่องมือที่ใชเกี่ยวการมอง เชน โปรเจคเตอรแ 
(PROJECTOR) หลอดรังสีคาโทด (CATHODE-RAY TUBE) และอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะใหชัดเจนมากข้ึนและได
ภาพ (IMAGE) คมชัดขึ้น 
fog หมอก : ละอองน้ าขนาดเล็กท่ีลอยอยูในอากาศ ซึ่งโดยทั่วไปจะลดทัศนวิสัย (VISIBILITY) ตาม
แนวนอนที่พ้ืนผิวโลก (EARTH) ใหเหลือนอยกวา ๑ กิโลเมตร 
fog: advection หมอกตามแนวนอน, หมอกจากการพาความรอน : หมอก (FOG) ที่ซึ่งกอตัวใน
สวนลางของมวลอากาศ (AIR MASS) ชื้น ที่ซึ่งเคลื่อนที่อยูเหนือพ้ืนผิวที่เย็นกวา 
fog: ice หมอกน้ าแข็ง : ผลึกน้ าแข็งขนาดเล็กจ านวนมากที่ลอยอยูในอากาศ ซึ่งลดทัศนวิสัย (VISIBILITY)  
ในการมองเห็นบนพ้ืนผิวโลก (EARTH) 
fog: sea หมอกทะเล : หมอกจากการพาความรอน (ADVECTION FOG) ที่ซึ่งกอตัวอยูเหนือพ้ืนผิวน้ า
ทะเล (SEA) 
fog: wet หมอกชื้น, หมอกชุม : หมอก (FOG) ที่เกิดขึ้นจากหยดน้ าเล็ก ๆ แตมีขนาดใหญพอที่จะเป็น
หยดอยูบนวัตถุตาง ๆ ได 
fog bank  แนวหมอก, หมอกเป็นปื้น : หมอก (FOG) ซึ่งโดยทั่วๆ ไปเกิดขึ้นจากสภาพเงื่อนไขของ
ทองถิ่น ซึ่งขยายตัวเป็นแนวไปทั่วพื้นที่ขนาดเล็ก บางครั้งมีความกวางหลาย ๆ รอยเมตร (METRE) 
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fog bell ระฆังสัญญาณหมอก : ระฆังท่ีใชเป็นสัญญาณหมอก (FOG SIGNAL) 
fog detector light ไฟตรวจจับหมอก : ไฟที่ถูกใชเป็นในการก าหนดสถานะของทัศนวิสัยที่จะใหมีการ
เปิดหรือ ปิด สัญญาณ เสียงโดยอัตโนมัติ 
fog gong ฆองสัญญาณหมอก : ฆองที่ถูกใชเป็นสัญญาณหมอก (FOG SIGNAL) 
fog gun ปืนสัญญาณหมอก : ปืนที่ถูกใชเป็นสัญญาณหมอก (FOG SIGNAL) 
fog horn แตรสัญญาณหมอก : แตรที่ถูกใชเป็นสัญญาณหมอก (FOG SIGNAL) 
fog patches มานหมอก : หมอก (FOG) ที่กระจายตัวเป็นปื้นแบบไมสม่ าเสมอ 
fog signal สัญญาณหมอก : สัญญาณ (SIGNAL) ที่ใชเตือนเรื่องหมอกที่ถูกสงออกมาจากเรือหรือ
เครื่องหมายทางเรือ (AID TO NAVIGATION) ในชวงเวลาที่มีทัศนวิสัย (VISIBILITY) ต่ ารวมถึงเครื่องมือ
อ่ืนๆ ที่ใชในการผลิตสัญญาณ (SIGNAL) ดังกลาว 
fog signal: explosive พลุสัญญาณหมอก, ระเบิดสัญญาณหมอก : การระเบิดของวัตถุระเบิดที่ใชเป็น
การเตือนในการเดินหนในชวงเวลาที่มีทัศนวิสัย (VISIBILITY) ต่ า 
fog signal: radio สัญญาณหมอกวิทยุ : สัญญาณ (SIGNAL) ที่โดดเดนซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจ าที่มาจาก
กระโจมวิทยุ (RADIOBEACON) ในชวงเวลาที่มีสภาพอากาศ (WEATHER) ไมดี 
fog siren ไซเรนสัญญาณหมอก, หวอสัญญาณหมอก : ไซเรนที่ใชเป็นสัญญาณหมอก (FOG SIGNAL) 
fog trumpet แตรสัญญาณหมอก : เสียงแตรที่ใชเป็นสัญญาณหมอก (FOG SIGNAL) 
fog whistle นกหวีดสัญญาณหมอก : นกหวีดที่ใชเป็นสัญญาณหมอก (FOG SIGNAL) 
following sea ตามคลื่น : ทะเล (SEA) ที่มีคลื่น (WAVE) เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับทิศหัวเรือ 
(HEADING) 
following wind ตามลม : ลม (WIND) ที่พัดไปในทางทิศเดียวกันกับเข็มเรือ (COURSE) 
font ตัวอักษร, ตัวพิมพ์ : การจัดแยกประเภทของทุกตัวอักษรที่แตกตางกันของขนาดโดยเฉพาะและ
รูปแบบของตัวพิมพแที่สมบูรณแ 
Food and Agricultural Organization (FAO) เอฟเอโอ : มีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาปรับปรุง
มาตรฐานการครองชีพความเป็นอยูโดยเฉพาะประชากรชนบทในประเทศโลกที่สาม ดวยการเพ่ิมการผลิต
และปรับปรุงการจัดจ าหนายผลิตภัณฑแทางการเกษตร 
foot (pl. feet) ฟุต : หนวยวัดความยาวซึ่งเทากับ ๑๒ นิ้วหรือเทากับ ๓๐.๔๘๐ เซนติเมตรหรือเทากับ 
เศษหนึ่งสวนหก ฟาทอม (FATHOM) 
foot of the continental slope ฐานลาดทวีป : จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันมากที่สุดที่
บริเวณฐานของลาดทวีป (CONTINENTAL SLOPE) 
footscrew ตัวล็อก, น฿อตล็อก, เกลียวระดับ : ดู  LEVELLING SCREW 
forced convection การพาแบบบังคับ : ดู  CONVECTION 
forced wave คลื่นบังคับ : ดู  WAVE 
foreland แหลม, ชานหนาเทือกเขา, บริเวณเมืองทา : แหลม (CAPE) หรือเนินที่ยื่นออกไปในทะเล 
(PROMONTORY) 
Forel scale แถบสีวัดสีน้ าทะเล : แถบสีที่ใชก าหนดหาสีของน้ าทะเล (COLOUR OF SEA WATER) 
foreshore ชายทะเลสวนนอก : เป็นสวนหนึ่งของชายทะเล (SHORE) ตั้งอยูระหวางแนวน้ าขึ้นเต็มที่ 
(HIGH WATER MARK) และแนวน้ าลงเต็มท่ี (LOW WATER MARK) ในชวงน้ าขึ้น-ลง (TIDE) ปกต ิ
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foresight ไมหนา, บรรทัดหนา, การสองหนา : ในการระดับ การอานคาระดับสูง (ELEVATION) ที่ไม
ระดับ (LEVELLING ROD) ณ จุดที่ท าการวัดระดับ ดู  BACKSIGHT ประกอบ 
format รูปแบบ : แผนทั่วไปหรือการจัดเรียงผลิตภัณฑแ คุณลักษณะเฉพาะของอันดับและประเภทของ
การแสดงขององคแประกอบของขอมูล (จ านวน, ขอความ) ในสื่อ รูปแบบคงที่จะเป็นตารางขณะที่รูปแบบ
อิสระจะใชตัวคั่นในการแยกแตละองคแประกอบหรือใช “ปูายติด” (ขึ้นอยูกับไดเรกทอริ) เพ่ือที่จะระบุถึง
องคแประกอบชุดของรูปแบบหรือรูปแบบที่ซับซอนจะก าหนดโครงสรางของขอมูลอยางไรถึงจะถูกน าเสนอ
ในสื่อ 
formation sounding รูปแบบการหย่ังน้ า : ดู SOUNDING 
form lines เสนแสดงสัณฐาน : เสนที่ลากขึ้นมาเพ่ือใชแสดงรูปรางของลักษณะภูมิประเทศ (TERRAIN) 
ไมเหมือนเสนชั้นความสูง (CONTOUR LINE) ซึ่งรูปแบบเสนเหลานี้ถูกลากขึ้นโดยไมไดเทียบกับพ้ืนเกณฑแ 
(DATUM) แนวดิ่งที่แทจริงหรือชวงตามแนวดิ่งที่เทาๆกัน 
forward azimuth แอซิมัทหนา, แอซิมัทไป : ดู AZIMUTH: GEODETIC 
forward lap ความเหลื่อมหนา : ดู OVERLAP 
foul ยุงเหยิง, สกปรก : ๑) พันกัน ท าใหยุง เชน ใบพัดไปพันกับสายเคเบิล ตาขายหรือสาหรายทะเล    
๒) การเกาะติดหรือการอยูบนพื้นผิวของวัตถุที่จมอยูใตน้ า เชน เพรียงที่เกาะติดอยูตามตัวเรือ เป็นตน 
foul area พื้นที่ซึ่งเป็นอันตรายตอการเดินเรือ, พื้นที่มีสิ่งกีดขวาง : พ้ืนที่ดังกลาวจะถูกน าไปใชเตือน
ชาวเรือ วาสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งหมดไมไดถูกน ามาลงในแผนที่ทั้งหมดถาน าเรือผานพ้ืนที่ดังกลาวอาจจะเป็น
อันตรายได ค าวา foul จะไมถูกน ามาใชกับพ้ืนที่ที่มีลักษณะออนนุนที่มีขอบเขตที่ไมแนนอน เชน พ้ืนโคลน
หรือพ้ืนทรายกับพ้ืนที่ที่เต็มไปดวยพืชพรรณทางทะเล เชน สาหรายทะเลหรือหญาทะเล หรือกับวัตถุท่ีไม
เป็นอันตรายหรือท าลายตัวเรือ 
foul berth ทาจอดเรือบังคับยาก, ทาจอดเรือไมปลอดภัย, ทาจอดเรือคับขัน : ทาเรือที่ซึ่งเรือไม
สามารถแกวงไปตามการทอดสมอหรือการเทียบทา โดยปราศจากการปะทะจากเรือล าอ่ืนหรือปะทะหรือ
ชนกับสิ่งกีดขวางอ่ืน ๆ 
foul bottom พื้นทองน้ าที่ไมเหมาะตอการทอดสมอ : พ้ืนทองน้ า (BOTTOM) ที่เป็นหินแข็ง ไม
ราบเรียบยากตอการทิ้งสมอ หรือมีหิน (ROCK) หรือชิ้นสวนของซากเรือ (WRECKAGE) ที่อาจเป็นอันตราย
ตอเรือที่ทิ้งสมอ 
foul ground ที่อันตราย : พ้ืนที่ที่ไมเหมาะสมตอการทอดสมอ หรือพ้ืนที่ที่เป็นอันตรายอันเนื่องจากการ
ชนหรือเกยพ้ืน (GROUND) หรือชนสิ่งกีดขวาง (OBSTRUCTION) ตางๆ 
fouling สิ่งเกาะติดใตน้ า, เพรียง, ตะกรัน : สิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิตที่ติดอยูหรือเกาะอยูบนผิวของวัตถุใน
สวนที่อยูใตน้ า ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายถึงสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่ติดอยู 
fractional scale มาตราสวนแบบเศษสวน : ดู SCALE: NATURAL 
fracture zone แนวรอยแตก : บริเวณพ้ืนทองทะเล (SEA FLOOR) ที่มีลักษณะภูมิประเทศ (TOPOGRAPHY) 
ไมเหมือนทั่วไปโดยมีลักษณะภูเขาไฟใตทะเล (SEAMOUNT) ขนาดใหญ แนวสันเขาใตสมุทร (RIDGE) ที่
ลาดชันหรือมีรูปรางที่ไมสมดุล รองพ้ืนทองมหาสมุทร (TROUGH) หรือแนวผาชันพื้นทองมหาสมุทร 
(ESCARPMENT) 
frazil ice เกล็ดน้ าแข็ง : แทงเรียวเล็กหรือแผนน้ าแข็ง (ICE) เล็กๆ ที่ลอยอยูในน้ า 
free-air anomaly คาผิดปกติแบบเฟย์ : ความถวง (GRAVITY) ผิดปรกติ ณ ละติจูด (LATITUDE) หนึ่ง 
ซึ่งเป็นคาความแตกตางระหวางคาความถวง (GRAVITY) ที่วัดไดจริงกับคาความถวง (GRAVITY) ทางทฤษฎี
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ที่แกคาระดับความสูง (ELEVATION) ของสถานีวัด (STATION) ที่สูงหรือต่ ากวาจีออยดแ (GEOID) โดยใช
อัตราการเปลี่ยนแปลงปรกติตามระดับความสูงของความถวง (GRAVITY) ตามท่ีเป็นในฟรีแอรแ ค านี้มีชื่อ
เรียกอีกค าหนึ่งวา Faye anomaly 
free atmosphere ชั้นบรรยากาศไรแรงเสียดทาน : ดู ATMOSPHERE 
free convection การพาแบบเสรี : ดู CONVECTION  
free gyroscope ไจโรอิสระ : ดู GYRO: FREE 
free port เมืองทาปลอดภาษี : ทาเรือที่ยกเวนอากรขาเขาและขาออกบางอยางส าหรับสินคาท่ีไมได
น าเขามายังประเทศแตขนสงตอไปยังประเทศอ่ืน 
free wave คลื่นอิสระ : ดู WAVE 
freezing การท าใหเยือกแข็ง : ดู FROST 
freezing point จุดเยือกแข็ง : อุณหภูมิที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง ณ สภาวะหนึ่งๆ 
frequency ความถี่ : จ านวนการสั่น (VIBRATION) หรือ จ านวนรอบ (CYCLE)  ใน ๑ หนวยเวลา 
frequency: extremely high (EHF) ความถี่สูงสุด, อีเอชเอฟ : ดู FREQUENCY: RADIO 
frequency: high (HF) ความถี่สูง, เอชเอฟ : ดู FREQUENCY: RADIO 
frequency: low (LF) ความถี่ต่ า, แอลเอฟ : ดู FREQUENCY: RADIO 
frequency: medium (MF) ความถี่ปานกลาง, เอ็มเอฟ : ดู FREQUENCY: RADIO 
frequency: natural ความถี่ธรรมชาติ : ความถี่ (FREQUENCY) สั่นพองที่ต่ าที่สุดของวัตถุหรือระบบ 
frequency: radio ความถี่วิทยุ : ความถี่ (FREQUENCY) ใดๆ ของการแผ (RADIATION)แมเหล็กไฟฟูา
ที่เหมาะแกการสื่อสาร โดยทั่วไปความถี่วิทยุแบงออกเป็น ความถ่ีต่ ามาก (ต่ ากวา ๓๐ กิโลเฮิรตซแ)  ความถี่
ต่ า (ระหวาง ๓๐ - ๓๐๐ กิโลเฮิรตซแ) ความถี่ปานกลาง (ระหวาง ๓๐๐ – ๓,๐๐๐ กิโลเฮิรตซแ) ความถี่สูง 
(ระหวาง ๓ – ๓๐ เมกะเฮิรตซแ (MEGAHERTZ)) ความถี่สูงมาก (ระหวาง ๓๐ – ๓๐๐ เมกะเฮิรตซแ 
(MEGAHERTZ)) ความถี่สูงยิ่ง (ระหวาง ๓๐๐ – ๓,๐๐๐ เมกะเฮิรตซแ (MEGAHERTZ)) ความถี่สูงยิ่งยวด 
(ระหวาง ๓,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ เมกะเฮิรตซแ (MEGAHERTZ)) ความถี่สูงสุด (ระหวาง ๓๐,๐๐๐ – 
๓๐๐,๐๐๐ เมกะเฮิรตซแ (MEGAHERTZ)) 
frequency: resonant ความถี่พอง : ความถ่ี (FREQUENCY) ใดๆ ที่วัตถุหรือระบบมีการสั่นไดโดยงาย 
frequency: super high (SHF) ความถี่สูงยิ่งยวด, เอสเอชเอฟ : ดู FREQUENCY: RADIO 
frequency: ultra high (UHF) ความถี่สูงยิ่ง, ยูเอชเอฟ : ดู FREQUENCY: RADIO 
frequency: very high (VHF) ความถี่สูงมาก, วีเอชเอฟ : ดู FREQUENCY: RADIO 
frequency: very low (VLF) ความถี่ต่ ามาก, วีแอลเอฟ : ดู FREQUENCY: RADIO 
frequency band แถบความถี่ : ดู BAND OF FREQUENCY 
frequency channel ชองความถี่ : ดู CHANNEL 
frequency modulation การกล้ าความถี่ : ดู MODULATION 
frequency of soundings ความถี่การหยั่งน้ า : ดู DENSITY OF SOUNDINGS 
freshet น้ าหลาก, ธารน้ าจืด, ยานน้ าจืด : ๑) บริเวณน้ าจืดที่ใกลปากแมน้ า (MOUTH) ของธารน้ า 
(STREAM) ที่ไหลลงสูทะเล (SEA) ๒) น้ าทวม (FLOOD) หรือน้ าลนจากแมน้ า (RIVER) ที่เกิดจากฝน 
(RAIN) ตกหนักหรือการละลายของหิมะ (SNOW)  
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friction layer ชั้นแรงเสียดทาน : ชั้น (LAYER) บรรยากาศจากพ้ืนโลก (EARTH) ถึงความสูงประมาณ 
๖๐๐ ถึง ๘๐๐ เมตร ซึ่งเป็นชั้นที่แรงเสียดทานเนื่องจากผิวโลกมีผลตอการเคลื่อนตัวของอากาศ เหนือจาก
ชั้น (LAYER) นี้ขึ้นไปเป็นชั้นบรรยากาศไรแรงเสียดทาน (FREE ATMOSPHERE) 
fringing reef แนวปะการังชายฝั่ง : แนวปะการัง (REEF) ที่อยูตามชายทะเล (SHORE) ซึ่งแตกตางจาก
แนวปะการังหางฝั่ง (BARRIER REEF) ที่มีทะเลสาบน้ าเค็มชายฝั่ง (LAGOON) ขั้นระหวางแนวปะการังกับ
ชายทะเล (SHORE) 
front แนวปะทะอากาศ : ในดานอุตุนิยมวิทยา (METEOROLOGY) ก) พ้ืนผิวที่แยกระหวาง ๒ มวล
อากาศ (AIR MASS) (พ้ืนผิวแนวปะทะอากาศ) ข) แนวที่ตัดกันของพ้ืนผิวที่แยกมวลอากาศ ๒ มวล (AIR 
MASS) กับพ้ืนผิวอ่ืนๆ หรือกับพื้นดิน (GROUND) 
frontal surface พื้นผิวแนวปะทะอากาศ : ดู FRONT 
front light ไฟน าดวงหนา : ดู LIGHT(S): RANGE 
front nodal point จุดโหนดหนา : ดู NODAL POINT 
frost (or freezing) การเป็นน้ าแข็ง : การที่อุณหภูมิของอากาศลดลงจนถึงคาท่ีเทากับหรือต่ ากวาจุด
เยือกแข็ง (FREEZING POINT) ของน้ า (ศูนยแองศาเซลเซียส) 
frost point จุดน้ าคางแข็ง : อุณหภูมิที่ความชื้นในอากาศตองเย็นลงจนถึงอ่ิมตัวของน้ าแข็ง 
frost smoke หมอกควันน้ าคางแข็ง : กลุมควัน (CLOUD) คลายหมอก ที่เกิดจากอากาศเย็นสัมผัสกับน้ า
ทะเล (SEA WATER) ที่คอนขางอุน ซึ่งจะพบเห็นอยูเหนือชองเดินเรือในน้ าแข็ง (LEAD) และ เหนือแอง
กลางน้ าแข็ง (POOL) หรือดานหลังของขอบน้ าแข็ง (ICE EDGE) ซึ่งอาจคงอยูขณะที่น้ าแข็งแบบวุน 
(SLUSH) หรือน้ าแข็งปนโคลน (SLUDGE) และน้ าแข็งเกิดใหม (YOUNG ICE) กอตัว 
f-stop ชองรับแสงกลองสัมพัทธ์, เอฟ-สต็อป : ดู APERTURE: RELATIVE 
fucus สาหรายสีน้ าตาล : ดู ROCKWEED 
full moon วันเพ็ญ, ขึ้น ๑๕ ค่ า, ปุรณมี : ดู PHASE OF THE MOON 
function key แปูนก าหนดหนาที่ : แปูนพิเศษกลุมหนึ่งของคอมพิวเตอรแที่จะถูกก าหนดหนาที่เฉพาะให
ใชแทนค าสั่งบางค าสั่งไดเลย 
fundamental circle วงใหญหลัก : ดู PRIMARY GREAT CIRCLE 
furrow รองสมุทร : รองบนพ้ืนทองทะเลที่ตื้น แคบ และตรง 
fusion: stereoscopic การรวมภาพสามมิติ : ดู STEREOSCOPIC FUSION 
* gage เครื่องวัดน้ าขึ้น-ลง, มาตรวัดน้ าขึ้น-ลง : ดู GAUGE: TIDE 
gain อัตราขยาย : สวนของแรงดัน กระแส หรือพลังงานไฟฟูาที่ออกมาตอสวนของแรงดัน กระแส หรือ
พลังงานไฟฟูาที่เขาไปของอุปกรณแไฟฟูา 
gal แกล (มาจากค าวาGalileo) : หนวยวัดของความเรง (ACCELERATION) ในระบบซีจีเอส (CGS 
SYSTEM) ดู MILLIGAL 
gale พายุ : ลม (WIND) ที่มีอัตราเร็ว (SPEED) ระหวาง ๓๒ ถึง ๓๗ นอต (KNOT) (มีคาเทากับ ๘ ตาม 
มาตราลมโบฟอรแต) 
gale warning ค าเตือนพายุ : ดู WARNING 
Galton's sun signal กระจกฉายกัลตัน : ดู HELIOSTAT 
galvanometer เครื่องวัดกระแสไฟฟูา : อุปกรณแในการตรวจวัดความเขมและทิศทางของกระแสไฟฟูา 
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galvanoplasty (or galvanoplastics) แกลแวนอพลาสตี, การชุบโลหะดวยไฟฟูา : ขบวนการเคลือบ
สิ่งของดวยโลหะโดยวิธีการแยกสลายดวยไฟฟูา  
gamma แกมมา : ๑) ในดานการถายภาพ หมายถึง ความเปรียบตางแบบเนกาตีฟที่เกิดจากการลางฟิลแม
และไมไดเป็นความเปรียบตางที่เกิดจากตัววัตถุเองหรือ คาวัดความเปรียบตาง (CONTRAST) ในการลาง
ฟิลแมเนกาตีฟ (NEGATIVE) ๒) หนวยขนาดเล็กของความเขมสนามแมเหล็ก (MAGNETIC FIELD 
INTENSITY) ที่โดยทั่วไปใชในการอธิบายสนามแมเหล็กโลก (EARTH's MAGNETIC FIELD) โดยก าหนดให
มีคาเทากับ สิบยกก าลังลบหา เออรแสเตด (OERSTED) 
gamma ray รังสีแกมมา : ดู X-RAYS 
gap ชองเขา, รอง, ชองวาง : ๑) ในการก าหนดชื่อรูปลักษณแที่อยูใตทะเล หมายถึงชองวางระหวางสันเขา
ใตทะเล ( RIDGE)หรือเนินเขาใตทะเล (RISE) ๒) พ้ืนที่ที่มีขอมูลส ารวจไมเป็นไปตามเกณฑแความครอบคลุม
ของขอมูลส ารวจที่นอยที่สุด หรืออาจหมายถึงพ้ืนที่ที่ไมมีขอมูลอยูเลย หรือพ้ืนที่ที่ปริมาณความซอนทับ 
(OVERLAP) ของขอมูลนอยกวาที่ก าหนด ดู NOTCH 
gas chromatography แก฿สโครมาโทกราฟี : วิธีการวิเคราะหแเพื่อหาปริมาณของออกซิเจนละลายน้ า
และไนโตรเจนในน้ าทะเล (SEA WATER) 
gas field แหลงแก฿ส : บริเวณท่ีมีแก฿สธรรมชาติในปริมาณที่คุมคากับการขุดเจาะเพ่ือน าไปใช 
gat แกท, ชองแคบ, ชองเขา, ชองอาว : ทางผาน (PASSAGE) ตามธรรมชาติหรือสรางข้ึนทะลุผานพื้นที่
ตื้น (SHOAL) หรือขอบตลิ่ง (BANK) ชันหรือขามแนวขอบตลิ่ง (BANK) ที่อยูระหวางรองน้ า (CHANNEL) 
สองรอง  
gate hydraulic บานบังคับน้ า : รูปแบบของลิ้นเปิด-ปิดที่ใชควบคุมการไหล (FLOW) ของของเหลวใน
ทอ ในแมน้ า (RIVER) หรือเขื่อน (DAM) 
gauge เกจ, เครื่องวัด : อุปกรณแท่ีใชวัดขนาดหรือสถานะของของใดๆ 
gauge depth เครื่องวัดความลึก : ค าทั่วไปที่ใชเรียกอุปกรณแที่ใชวัดคาความลึก (DEPTH) น้ า โดย
เฉพาะที่คาความลึกน้ าทะเลแสดงเป็นคาความกดของน้ าที่มีตอสปริง หรือแสดงเป็นระดับของการบีบอัด
ของอากาศในหลอด 
gauge: float เครื่องวัดระดับน้ าแบบทุนลอย : เครื่องวัดน้ าขึ้น-ลง (TIDE GAUGE) ที่ท างานโดยอาศัยลูก
ลอยในทอ ที่การเปลี่ยนแปลงระดับเนื่องจากน้ าขึ้น-ลง (TIDE) จะผานมาทางชองดานลางของทอ มี
ความหมายเหมือนกับ box gauge 
gauge: pressure เครื่องวัดแรงกด, เครื่องวัดน้ าขึ้น-ลงแบบแรงกด : ๑) อุปกรณแที่ใชวัดความกด      
๒) เครื่องวัดน้ าขึ้น-ลง (TIDE GAUGE) ที่ท างานโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงความกดของน้ าบริเวณปลายทอ
ดานลาง (BOTTOM) ที่เกิดจากการขึ้น (RISE) และลงของน้ าขึ้น-ลง (TIDE) 
gauge: rain เครื่องวัดฝน : อุปกรณแส าหรับใชวัดความลึกของน้ าที่ไดจากหยาดน้ าฟูา (PRECIPITATION) 
ที่สมมุติใหหยาดน้ าฟูามีการกระจายโดยทั่วบนพื้นผิวราบเรียบที่หยาดน้ าฟูาผานไมไดและไมมีการระเหย
เกิดข้ึน ค านี้สามารถเขียนแยกหรือเขียนรวมเป็นค าค าเดียวก็ได 
gauge: tide เครื่องวัดน้ าขึ้น-ลง : อุปกรณแท่ีใชวัดคาความสูงของน้ าขึ้น-ลง (HEIGHT OF TIDE) ซึ่งเป็น
ไมสตาฟที่มีขีดบอกระดับ ที่ติดตั้งบริเวณท่ีก าบังคลื่นลม ที่สามารถมองเห็นไดดวยตา หรือเป็นอุปกรณแท่ีมี
เครื่องบันทึกขอมูล ที่มีความละเอียดที่สามารถบันทึกขอมูลความสูงน้ าขึ้น-ลง ตอเวลาในรูปแบบลายเสน
ตอเนื่อง โดยอุปกรณแดังกลาวโดยทั่วไปจะท างานโดยลูกลอยในทอที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงระดับน้ า
จากภายนอกทอผานทางชองเล็กๆ ที่ไดกรองคลื่นสั้นๆ ออกไป 
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gauss เกาส์ : หนวยวัดแรงเหนี่ยวน าของแมเหล็กตามระบบซีจีเอส (CGS) 
Gaussin error ความเคลื่อนคลาดเกาส์เซียน : ดู ERROR 
gelbstoff เกลบสตอฟ : สารอินทรียแที่มีสีคอนขางเหลืองลอยตัวอยูในน้ าทะเลที่โดยทั่วไปถูกน าพามาจาก
แมน้ าซึ่งท าใหน้ าทะเลบริเวณใกลฝั่งมีสีคอนขางเขียว 
General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) แผนที่พื้นทองมหาสมุทรมาตราสวนเล็ก 
(เกบโก) : ชุดของแผนที่พ้ืนทองมหาสมุทรมาตราสวนเล็กท่ีครอบคลุมทั่วทั้งโลกที่แกไขโดยผานทางความ
รวมมือระหวางประเทศระหวางไอเอชโอ (IHO) และ ไอโอซี (IOC)  
general chart แผนที่เดินหนยานทั่วไป : ดู CHART 
general notices ประกาศทั่วไป : ขาวสารและค าแนะน าท้ังหมดที่หนวยงานอุทกศาสตรแตองการให
ชาวเรือไดรับการเตือนใหระมัดระวังแตอาจไมไดอางอิงอยางถูกตองครบถวนเป็นการเฉพาะถึงบรรณสาร
การเดินเรือ 
generalisation การลดทอนขอมูลแผนที่, เจนเนอรัลไลเซชัน : เป็นการลดทอนความละเอียดของขอมูล
ที่น ามาลงบนแผนที่เดินเรือ โดยไมลงรายละเอียดที่มีความส าคัญนอยในการประกอบระวางแผนที่ โดยมี
วัตถุประสงคแเพ่ือไมใหมีรายละเอียดมากเกินไปบนแผนที่ในบริเวณท่ีมีพ้ืนที่ส าหรับลงรายละเอียดในแผนที่
จ ากัด 
geocentric coordinates พิกัดจีโอเซนทริก : ดู COORDINATES 
geocentric latitude ละติจูดจีโอเซนทริก : ดู LATITUDE 
geocentric parallax แพรัลแลกซ์ศูนย์โลก, แพรัลแลกซ์จีโอเซนทริก : ดู PARALLAX: DIURNAL 
geodesic จีออเดสิก : ดู GEODESIC LINE 
geodesic line เสนจีออเดสิก : เสนที่สั้นที่สุดระหวางจุดสองจุดบนพ้ืนผิว ที่ไดจากการค านวณทาง
คณิตศาสตรแ เสนจีออเดสิกบนสเฟียรอยดแอางอิง (REFERENCE SPHEROID) เรียกวา เสนจีออเดติก 
(GEODETIC LINE) มีความหมายเหมือนกับ geodesic 
geodesy จีออเดซี, ภูมิมาตรศาสตร์ : วิทยาศาสตรแที่วาดวยการหาขนาดและสัณฐานของโลก (EARTH) 
(จีออยดแ (GEOID)) โดยการวัดโดยตรง อยางเชน การขยายสามเหลี่ยม (TRIANGULATION) การระดับ 
(LEVELLING) และการรังวัด (OBSERVATION) แรงถวง 
geodesy: satellite จีออเดซีดาวเทียม, ภูมิมาตรศาสตร์ดาวเทียม : วิชาที่ใชการรังวัด (OBSERVATION) 
ดาวเทียมเพ่ือใหไดสารสนเทศจีออเดติกท่ีเป็นสัณฐานของจีออเดติก 
geodetic azimuth แอซิมัทจีออเดติก : ดู AZIMUTH 
geodetic connection การโยงทางจีออเดซี : ดู CONNECTION 
geodetic control จุดบังคับจีออเดติก : ดู CONTROL 
geodetic coordinates พิกัดจีออเดติก : ดู COORDINATES 
geodetic data ขอมูลจีออเดติก : สารสนเทศของจุดที่ไดจากการส ารวจจีออเดติก เชน ค าอธิบายส าหรับ
การกลับคืนสถานะปกติ คาพิกัด ความสูงเหนือระดับน้ า และการก าหนดทิศทาง 
geodetic datum มูลฐานจีออเดติก : ดู DATUM 
geodetic equator เสนศูนย์สูตรจีออเดติก : ดู EQUATOR 
geodetic latitude ละติจูดจีออเดติก : ดู LATITUDE 
geodetic levelling การระดับจีออเดติก : ดู LEVELLING 
geodetic line เสนจีออเดติก : ดู GEODESIC LINE 
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geodetic longitude ลองจิจูดจีออเดติก : ดู LONGITUDE 
geodetic meridian เมริเดียนจีออเดติก : ดู MERIDIAN 
geodetic parallel ขนานจอีอเดติก : ดู PARALLEL 
geodetic position ต าบลที่จีออเดติก : ดู POSITION 
geodetic survey การส ารวจจีออเดติก : ดู SURVEY 
geographic(al) coordinates พิกัดภูมิศาสตร์ : ดู COORDINATES 
geographic information system ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : ระบบที่ใชคอมพิวเตอรแในการจัดการ
และบูรณาการขอมูล จากหลายแหลง ที่เป็นขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่อางอิงโดยตรงหรือโดยออมกับโลก 
geographic(al) latitude ละติจูดภูมิศาสตร์ : ดู LATITUDE 
geographic(al) longitude ลองจิจูดภูมิศาสตร์ : ดู LONGITUDE 
geographic(al) meridian เมริเดียนภูมิศาสตร์ : ดู MERIDIAN 
geographic(al) parallel ขนานภูมิศาสตร์ : ดู PARALLEL 
geographic(al) pole ขั้วภูมิศาสตร์ : ดู POLE 
geographic(al) position ต าบลท่ีภูมิศาสตร์ : ดู POSITION 
geographic(al) range ระยะภูมิศาสตร์, พิสัยภูมิศาสตร์ : ดู RANGE 
geoid จีออยด์ : กลาวโดยทั่วไปหมายถึงสัณฐานของโลก (FIGURE OF THE EARTH) ที่ไดจากการขยาย
พ้ืนผิวระดับทะเลปานกลางตอเนื่องเขาไปในทวีป (CONTINENT) ทั้งหมดของโลก แตถากลาวในทางฟิสิกสแ
หมายถึงพ้ืนผิวศักยแเทา (EQUIPOTENTIAL SURFACE)  นั่นคือเป็นพ้ืนผิวที่ทุกจุดบนพ้ืนผิวมีคาศักยภาพ
ของแรงโนมถวงเทากันและเทากับท่ีระดับทะเลปานกลาง คุณสมบัติขอหนึ่งของจีออยดแคือแนวลูกดิ่ง 
(PLUMB LINE) หรือความถวง (GRAVITY) จะตั้งฉากกับทุกจุดบนพ้ืนจีออยดแ  จีออยดแหาไดจากการรังวัด
หาการเบี่ยงเบนแนวดิ่ง  (DEFLECTION OF THE VERTICAL) จีออยดแถือเป็นพื้นอางอิงของการตรวจทาง
ดาราศาสตรแ (ASTRONOMICAL OBSERVATION) และการระดับจีออเดติก (GEODETIC LEVELLING)    
ดู REFERENCE SPHEROID 
geologic(al) survey การส ารวจทางธรณีวิทยา : ดู SURVEY 
geologic(al) time ธรณีกาล : ดู TIME 
geology ธรณีวิทยา : ศาสตรแที่วาดวยการส ารวจตรวจหาขอเท็จจริงของเปลือกโลก (EARTH's CRUST) 
ของชั้นหิน (STRATA) ซึ่งสัมพันธแระหวางกัน และของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตามล าดับจนถึงสภาพ
ปัจจุบัน    
geology: submarine ธรณีวิทยาใตทะเล : สาขาหนึ่งของธรณีวิทยา (GEOLOGY) ที่ศึกษาเก่ียวกับพ้ืน
โลกใตทะเล (SEA)   
geomagnetic field สนามแมเหล็กโลก : สนามแมเหล็ก (MAGNETIC FIELD) ของโลก (EARTH)       
มีความหมายเหมือนกับ terrestrial magnetic field หรือ earth's magnetic field 
geomagnetism สภาวะแมเหล็กโลก : อ านาจแมเหล็ก (MAGNETISM) ของโลก (EARTH) มีความหมาย
เหมือนกับ terrestrial magnetism 
geomatics ภูมิสารสนเทศศาสตร์ : วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีที่วาดวยการบริหารจัดการสารสนเทศเชิง
พ้ืนที่ซึ่งหมายรวมถึง การจัดหา (การรวบรวมขอมูล) การจัดเก็บ การวิเคราะหแ และการประมวลผล       
การแสดงผล และการแจกจาย (เผยแพร) สารสนเทศเชิงพ้ืนที่ 
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geometric dilution of precision การลดของความเที่ยงทางเรขาคณิต : ดู DILUTION OF 
PRECISION 
geometric latitude ละติจูดเรขาคณิต : ดู LATITUDE: PARAMETRIC 
geometric projection โครงสรางแผนที่เรขาคณิต : ดู PROJECTION: PERSPECTIVE 
geomorphology ธรณีสัณฐานวิทยา : สาขาวิชาที่รวมทั้งภูมิศาสตรแและธรณีวิทยาที่เกี่ยวของกับรูปราง
ของโลก ลักษณะการวางตัวของพ้ืนผิวโลก และการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการวิวัฒนาการของรูปแบบ
ของพ้ืนผิวโลก 
geophysics ธรณีฟิสิกส์ : ลักษณะทางกายภาพของโลก (EARTH) 
geosphere ธรณีภาค, ภูมิมณฑล : สวนที่เป็นของแข็งและของเหลวของโลก (EARTH) หรือธรณีภาค   
(LITHOSPHERE) และอุทกภาค (HYDROSPHERE) 
geostationary satellite ดาวเทียมประจ าที่, ดาวเทียมคางฟูา : ดาวเทียมท่ีโคจรไปทางทิศตะวันออก
รอบโลกตามวงโคจรที่เป็นวงกลมอยูบริเวณเสนศูนยแสูตรที่ความสูงประมาณ ๓๕,๙๐๐ กิโลเมตร ดวยคาบ
ของการโคจรรอบโลกเทากับคาบของการหมุนรอบตัวเองของโลก ดาวเทียมประเภทนี้จึงอยูประจ าที่เหนือ
จุดบนเสนศูนยแสูตรของโลก ดาวเทียมดังกลาวจะคงอยูเหนือจุดที่แนนอนบนเสนอิเควเตอรแของโลก แมวา
ดาวเทียมชนิดนี้มักจะเรียกวา geosynchronous หรือ synchronous satellite วงโคจรดาวเทียมท่ีหมุน
สัมพันธแไปดานตะวันออกจะตองอยูบนเสนศูนยแสูตรถาดาวเทียมตองการที่จะคงอยูเหนือจุดที่แนนอนอยู
เหนือบนเสนศูนยแสูตร มิฉะนั้นดาวเทียมจะเคลื่อนตัวเป็นประจ าทุกวันในรูปแบบเลขแปดที่สัมพันธแกับโลก 
มีความหมายเหมือนกับ fixed satellite 
geostrophic wind ลมจีโอสโตรฟิก : ความเร็วลมในแนวราบที่พัดขนานกับเสนความกดอากาศเทาซึ่ง
เป็นผลจากสมดุลระหวางแรงคอริออลิสกับแรงความกดอากาศในแนวระดับ 
gibbous ดวงจันทร์คอนดวง : ดู PHASE OF THE MOON 
gimbals วงรักษาระดับ : กลไกที่ประกอบดวยวงแหวนสองวงที่หมุนตั้งฉากซึ่งกันและกันเพ่ือชวยสิ่งใดๆ 
ใหทรงตัวอยูในแนวระดับเม่ืออุปกรณแพยุงสิ่งนั้นๆ เอียงตัว มีความหมายเหมือนกับ cardanic suspension 
glacier ธารน้ าแข็ง : มวลหิมะ (SNOW) หรือน้ าแข็ง (ICE) ที่วางตัวเป็นแนวตอเนื่องจากพ้ืนดิน (GROUND) 
สูงลงสูที่ต่ า หรือที่แผขยายอยางตอเนื่องถาลอยอยูรูปแบบหลักๆ ของธารน้ าแข็งจะเป็น แผนน้ าแข็ง (ICE 
SHEET) หิ้งน้ าแข็ง (ICE SHELVE) น้ าแข็งเชิงเขา (ICE CAP) เชิงเขาน้ าแข็ง  (ICE PIEDMONT) และรูปแบบ
ตางๆ ของน้ าแข็งบนภูเขา 
glacierice น้ าแข็งธารน้ าแข็ง : น้ าแข็ง (ICE) ที่ลอยอยูในทะเล (SEA) ในลักษณะภูเขาน้ าแข็ง (ICEBERG) 
ที่เกิดมาจากธารน้ าแข็ง (GLACIER) บนแผนดิน มีความหมายเหมือนกับ land ice 
glacier tongue แหลมธารน้ าแข็ง : สวนของธารน้ าแข็ง (GLACIER) ที่ยื่นออกไปในทะเลในลักษณะ
ลอยตัว 
glaciology วิทยาธารน้ าแข็ง : การศึกษาเกี่ยวกับหิมะ (SNOW) และน้ าแข็ง (ICE) บนพื้นผิวโลก 
(EARTH) โดยเนนที่วิธีการบริหารจัดการธารน้ าแข็ง (GLACIER) ที่ยังมีการเคลื่อนไหวอยู 
glen หุบเขานอย : หุบเขา (VALLEY) แคบเล็กๆ ที่อยูโดดเดี่ยว 
glitter แสงประกาย, แสงแวววาว, แสงระยิบระยับ : แสงสะทอนบนพ้ืนผิวทะเล (SEA) 
global positioning system (GPS) ระบบหาต าบลที่ดวยดาวเทียมจีพีเอส : ระบบเดินหน (NAVIGATION) 
โดยใชดาวเทียมท่ีออกแบบเพ่ือใหไดสารสนเทศของต าบลที่ (POSITION) และความเร็วที่ถูกตองสูง ในสาม
มิติ เวลาและชวงเวลาที่มีความเที่ยงไดทั่วโลกอยางตอเนื่อง GPS ด าเนินการโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา GPS 
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ที่ไดมีการน าคาแกมาใช เรียกวา ระบบหาต าบลที่ดวยดาวเทียม GPS แบบมีคาแก (DIFFERENTIAL GPS 
(DGPS)) ดู GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM ประกอบ 
Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) ระบบแจงเหตุเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในการเดินเรือทั่วโลก : การบริการการติดตอสื่อสารทั่วโลกแบบอัตโนมัติโดยใชทั้งระบบ
ภาคพ้ืนดินและจากดาวเทียมเพ่ือแจงเตือนและประกาศขาวสารดานความปลอดภัยทางทะเล (MARITIME 
SAFETY INFORMATION) แกนักเดินเรือ 
globe ลูกโลก, แผนดิน, โลก : โลก (EARTH) โครงสรางทรงกลมที่มีพ้ืนผิวแสดงลักษณะทางภูมิศาสตรแ
ของโลก (EARTH) 
gnomon เข็มนาฬิกาแดด : วัตถุใดๆที่ใชเงาในการเป็นตัวชี้วัด เชน เข็มหมุดติดตาม (SHADOW PIN) 
ของเข็มทิศดวงอาทิตยแ (SUN COMPASS) 
gnomonic chart แผนที่เดินหนโนโมนิก : ดู CHART 
gnomonic projection เสนโครงแผนที่โนโมนิก : ดู PROJECTION 
Gold slide แผนเลื่อนโกลด์ : สวนที่ติดอยูกับบาโรมิเตอรแแบบปรอท (MERCURIAL BAROMETER) ที่ใช
ปรับแตงคาแก (CORRECTION) ส าหรับความคลาดเคลื่อนดัชนี INDEX ERROR, ความสูง (HEIGHT) ของ
อุปกรณแจากระดับน้ าทะเล (SEA LEVEL) การเปลี่ยนแปลงของความถวง (GRAVITY) ตามละติจูด 
(LATITUDE) อุณหภูมิ โดยประดิษฐแขึ้นมาโดย Col. E. Gold 
gong buoy ทุนฆอง : ดู BUOY: SOUND 
goniometer เครื่องวัดมุม, มาตรมุม, โกนิออมิเตอร์ : ๑) อุปกรณแในการวัดคามุม ๒) ขอลวดซึ่งใชในการ
หาทิศโดยไมจ าเป็นตองมีการหมุนของสายอากาศวิทยุหาทิศ ในการก าหนดทิศทาง 
gorge ชองเขา, โกรกธาร, โตรก, ซอกเขา : ชองแคบระหวางเนินเขา (HILL) ที่สูงชัน  
grab เครื่องเก็บตะกอนแบบงับ, แกรบ : อุปกรณแที่ใชเก็บตัวอยางลักษณะพ้ืนทองน้ า (BOTTOM 
SAMPLE) 
grab sampling การเก็บตัวอยางตะกอนดวยแกรบ : การเก็บตัวอยางแบบสุม 
grad (or grade) เกรด : หนวยวัดมุมชนิดหนึ่งบนระนาบโดยแบงมุมที่ศูนยแกลางของวงกลมออกเป็น สี่
รอยสวนเทาๆกัน โดยระยะทางที่รอบวงจะรองรับงามมุมที่แบงดังกลาว 
grade ความลาด : อัตราลาด (SLOPE) หรือองศาของมุมเอียง (INCLINATION) เชน ความลาดรอยละ
สอง ดู GRADIENT และGRAD ประกอบ 
grade correction (tape) คาแกความลาดดวยเทป : ดู TAPE: GRADE CORRECTION 
gradient ความชัน : การเปลี่ยนแปลงของปริมาณใดๆ ตอระยะทางในทิศทางหนึ่ง ๆ ดู PRESSURE 
GRADIENT, TEMPERATURE LAPSE RATE คาความลาด (SLOPE) มุมเอียง (INCLINATION) จากแนว
ระดับ (HORIZONTAL) ของถนน ทางรถไฟ และอ่ืนๆ 
gradient tints ระดับสีแสดงความสูง, ระดับสีแสดงความลึก : ดู HYPSOMETRIC TINTS 
graduation การแบงละเอียด : ๑) การแบงขีดแสดงโดยละเอียดบนอุปกรณแเพ่ือแสดงคามาตรฐาน ๒) 
การแบงและการแบงยอยของคาละติจูด (LATITUDE) และลองจิจูด (LONGITUDE) ที่ขอบระวางแผนที่
(CHART) ดู scale ประกอบ 
graduation error ความคลาดเคลื่อนการแบงละเอียด : ดู ERROR OF GRADUATION 
gram(me) กรัม : หนวยซีจีเอส (CGS) ของมวลสารที่เทากับเศษหนึ่งสวนพันของกิโลกรัม(KILOGRAMME) 
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granite หินแกรนิต : หินอัคนี (IGNEOUS ROCK ) ที่มีความเป็นกรดมีสีออนและประกอบไปดวยแร
ควอทซแ (QUARTZ)และแรเฟลดแสปารแเป็นหลัก โดยมีเนื้อหยาบ สามารถเห็นผลึกของแรที่เป็นองคแประกอบ
ไดอยางชัดเจนดวยตาเปลา 
graphic control survey การควบคุมการส ารวจดวยภาพ : ดู SURVEY 
graphic scale มาตราสวนกราฟิก, มาตราสวนเสน : ดู SCALE: BAR 
graticule เสนโครง : ๑) เครือขายของเสนที่แสดงเมริเดียน (MERIDIAN) และขนาน (PARALLEL) บน
แผนที่ (MAP) แผนที่เดินหน (CHART) หรือแผนพล็อต (PLOTTING SHEET) ดู GRID ประกอบ ๒) มาตรา
สวนที่ระนาบโฟกัส (FOCAL PLANE) ของอุปกรณแทัศนะที่ชวยในการวัดวัตถุ ดู  RETICLE ประกอบ 
graticule adjustment การปรับแตงเสนโครง : การปรับแตงเสนโครง (GRATICULE) เพ่ือเปลี่ยน
จุดเริ่มตน (ORIGIN) ของการอางอิง 
gravel กรวด : ตะกอนหยาบที่มีขนาดระหวาง ๒ ถึง ๒๕๖ มิลลิเมตร 
gravimeter เครื่องมือวัดความถวงจ าเพาะ, มาตรความถวง : อุปกรณแชั่งน้ าหนักที่มีความไวเพียงพอใน
การบันทึกการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนัก (WEIGHT) ของมวลสารเมื่อมวลสารนั้นๆ เคลื่อนยายจากที่หนึ่งไป
อีกท่ีหนึ่งบนพื้นโลก (EARTH) ที่ไดรับอิทธิพลจากความถวง (GRAVITY) ของที่นั้นๆ มีความหมาย
เหมือนกับ gravity meter 
gravimetric survey การส ารวจกราวิเมตริก, การส ารวจความถวง : ดู SURVEY 
graving dock อูแหง, อูหลุม : ดู DOCK: DRY 
gravitation ความโนมถวง, แรงโนมถวง, แรงดึงดูดของโลก : การดึงดูดซึ่งกันและกันระหวางมวลสาร 
แรงโนมถวงเป็นสวนประกอบของความถวง (GRAVITY) ที่กระท าตอโลก (EARTH) 
gravity ความถวง : แรงที่ดึงวัตถุใหอยูบนผิวโลกซึ่งท าใหเกิดน้ าหนัก (WEIGHT) ของวัตถุดังกลาว 
ความถวงเป็นผลมาจากแรงสองแรงที่ตรงขามกันไดแกแรงถวง (GRAVITATION) และแรงหนีศูนยแกลาง 
(CENTRIFUGAL FORCE) ที่เกิดจากการหมุน (ROTATION) รอบตัวเองของโลก (EARTH) 
gravity: centre of จุดศูนย์ถวง : จุดซึ่งมวลของกอนวัตถุทั้งกอน ถือรวมวาเป็นจุดเดียวกัน 
gravity: direction of ทิศทางความถวง : ทิศทาง (DIRECTION) ของแรงดึงดูดตามแนวดิ่ง (PLUMB 
LINE) ที่ตั้งฉากกับพื้นจีออยดแ (GEOID) มีความหมายเหมือนกับ direction of the force of gravity 
gravity : intensity of ความเขมของความถวง : ขนาดของความถวง (GRAVITY) ที่โดยทั่วไปแสดงเป็น
หนวย เชน แกล (GAL) ส าหรับความเรง (ACCELERATION) และไดนแ (DYNE) ส าหรับแรง 
gravity anomaly คาผิดปรกติความถวง : ความแตกตางระหวางคาความถวงจากการตรวจวัดที่ไดปรับ
ลงสูระดับน้ าทะเล (SEA LEVEL) กับคาความถวงตามทฤษฏีที่ไดจากสมการความถวง (GRAVITY) ดู 
BOUGUER ANOMALY, FREE-AIR ANOMALY, ISOSTATIC ANOMALY 
gravity anomaly chart แผนภูมิคาผิดปรกติความถวง : ดู CHART 
gravity coring การเก็บตะกอนแบบความถวง : วิธีการเก็บตะกอนโดยใชความถวงแบบแกนในการท าให
อุปกรณแกดลึกลงไปในพ้ืน 
gravity meter มาตรความถวง, เครื่องวัดความถวง : ดู GRAVIMETER 
gravity wave คลื่นความถวง : ดู WAVE 
grease ice น้ าแข็งลื่น : ขั้นตอไปของการเยือกแข็งของน้ าทะเลหลังเป็นเกล็ดน้ าแข็งเมื่อผลึกน้ าแข็งจับตัว
กันเป็นชั้นบนผิว น้ าแข็งลื่นนี้มีการสะทอนของแสงนอยจึงท าใหทะเลดูดานๆ 
great circle วงใหญ : ดู CIRCLE 
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great circle: primary วงใหญหลัก : ดู PRIMARY GREAT CIRCLE 
great circle bearing แบริงวงใหญ : ดู BEARING 
great circle chart แผนที่วงใหญ : ดู CHART: GNOMONIC 
great circle course เข็มวงใหญ : ดู COURSE 
great circle sailing เดินเรอืวงใหญ : ดู SAILING 
great circle track เสนทางวงใหญ : ดู TRACK 
great diurnal range พิสัยน้ าเดี่ยว : ดู RANGE: DIURNAL 
greatest elongation มุมใหญสุดระหวางวัตถุทองฟูากับดวงอาทิตย์ : ดู ELONGATION 
great tropic range พิสัยน้ าเขตรอน : ดู RANGE 
Greenwich civil time เวลาทางการกรีนิช : ดู TIME : GREENWICH MEAN 
Greenwich hour angle มุมชั่วโมงกรีนิช : ดู HOUR ANGLE 
Greenwich mean time (GMT) เวลาปานกลางกรีนิช : ดู TIME 
Greenwich meridian เมริเดียนกรีนิช : ดู MERIDIAN 
Greenwich time เวลากรีนิช : ดู TIME 
grid กริด : ๑) ชุดของเสนที่ตรงและขนานกันที่วางทาบบนแผนที่เดินหน (CHART) หรือแผนพล็อต
(PLOTTING SHEET) เพ่ืออางอิงทิศทางส าหรับการเดินหน (NAVIGATION) ดู GRATICULE ประกอบ    
๒) ชุดของเสน ๒ ชุดที่ตั้งฉากซ่ึงกันและกัน ซึ่งแบงแผนที่ (MAP) แผนที่เดินหน (CHART) หรือ สิ่งที่แสดง
พ้ืนโลกออกเป็นตารางสี่เหลี่ยม หรือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพ่ือสามารถก าหนดต าบลที่ของจุดใดๆดวยระบบ
พิกัดฉาก (RECTANGULAR COORDINATE) ๓) ในดานอิเล็กทรอนิกสแ หมายถึง อิเล็กโทรดที่มีทางออก
หนึ่งหรือหลายทางเพ่ือใหอิเล็กตรอนหรืออิออนไหลผาน 
grid: parallactic กริดแพรัลแลกซ์ : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) เสนตั้งฉากที่เขียน
หรือสลักบนแผนใส เชน แกว และน าไปวางทับรูปถาย (PHOTOGRAPH) ของคูภาพสามมิติ 
(STEREOSCOPIC PAIR) หรือน าไปใสในระบบเชิงแสง (OPTICAL SYSTEM) ของเครื่องมองภาพ ๓ มิติ 
(STEREOSCOPE) เพ่ือชวยในการก าหนดต าแหนง 
grid: perspective กริดทัศนมิติในดานการถายภาพ : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) 
เครือขายของเสนที่ลากหรือวางซอนบนรูปถาย (PHOTOGRAPH) เพ่ือแสดงมุมมองของเครือขายของเสน
บนพื้นดิน (GROUND) หรือระนาบพ้ืนเกณฑแ (DATUM PLANE) ดู GRID METHOD 
grid: Universal Transverse Mercator (UTM) กริดยูทีเอ็ม : ระบบกริดที่ใชกับโครงสรางแผนที่ 
ทรานสเวอสเมอรแเคเตอรแ (TRANSVERSE MERCATOR PROJECTION) ของพื้นที่ของพ้ืนโลก (EARTH) 
ระหวางละติจูด (LATITUDE) ๘๐ องศา เหนือ ถึง ๘๐ องศาใต 
grid azimuth แอซิมัทกริด : ดู AZIMUTH 
grid bearing ทิศทางกริด, แบริงกริด : ดู BEARING 
grid coordinates พิกัดกริด : ดู COORDINATES 
grid course เข็มกริด : ดู COURSE 
grid declination เดคลิเนชันกริด : มุมที่ตางกันระหวางทิศเหนือกริด (GRID NORTH) กับทิศเหนือจริง 
(TRUE NORTH) ที่วัดไปทางตะวันออกหรือตะวันตกของทิศเหนือจริง (TRUE NORTH) 
grid direction ทิศทางกริด : ดู DIRECTION 
gridiron โครงเหล็กค้ าเรือ, โครงไมค้ าเรือ : ดู CAREENING GRID 
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grid magnetic angle มุมแมเหล็กกริด : ดู VARIATION: GRID 
grid meridian เมริเดียนกริด : ดู MERIDIAN 
grid method วิธีกริด : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง วิธีการพล็อต
รายละเอียดจากภาพถายเฉียง (OBLIQUE PHOTOGRAPH) โดยการทับซอนกริดมุมมองบนรูปถายและ
ถายรายละเอียดโดยสายตาโดยใชเสนตามมุมมองกริด ดู GRID: PERSPECTIVE ประกอบ 
grid navigation การเดินหนกริด : ดู NAVIGATION 
grid north ทิศเหนือกริด : ดู NORTH 
grid ticks เสนขีดกริด : เสนสั้นๆ ที่แสดงจุดตัดระหวางเสนกริดที่เลือกกับเสนขอบในแผนที่ (NEAT LINE) 
grid variation คาแปรผันกริด, วาริเอชันกริด : ดู VARIATION 
grivation มุมแมเหล็กกริด : ดู VARIATION: GRID 
groin(or groyne) รอ : โครงสรางคลายก าแพงต่ าๆ ที่สรางขึ้นจากวัสดุที่มีความทนทาน โดยยื่นจาก
แผนดิน (LAND) ออกสูทะเลเพื่อปูองกันชายฝั่ง (COAST) หรือเพ่ือเรงใหกระแสน้ า (CURRENT) เซาะรอง
น้ า (CHANNEL) มีความหมายเหมือนกับ rip-rap ในนานน้ า New England 
gross error ความคลาดเคลื่อนรวม : ดู ERROR 
ground พื้น, พื้นทองทะเล, พื้นดิน : ๑) พ้ืนทองน้ า (BOTTOM) ของทะเล ๒) พ้ืนผิวแข็งโลก (EARTH) 
ground เกยตื้น : สัมผัสพื้นทองน้ า (BOTTOM) หรือติดตื้น ดู STRAND 
ground control การควบคุมภาคพื้นดิน : ดู CONTROL 
ground control point จุดควบคุมภาคพื้นดิน : ดู CONTROL POINT 
ground distance ระยะทางภาคพื้น : ระยะทางวงใหญระหวางสองต าบลที่บนพ้ืน ซึ่งตรงขามกับ 
ระยะหางทางลาด (SLANT DISTANCE) ความหมายเหมือนกับ ground range 
ground effects ผลกระทบจากพื้นดนิ : อิทธิพลของพ้ืนดิน (GROUND) ตอการแพรกระจายของคลื่นไฟฟูา
แมเหล็ก (ELECTROMAGNETIC WAVE) 
ground ice น้ าแข็งชั้นทองน้ า : ดู ANCHOR ICE 
ground layer ชั้นผิวพื้น : ชั้นบางๆ ของอากาศท่ีอยูที่ผิวโลก (EARTH) โดยมีความสูงตั้งแต ๑๐ เมตร 
จนถึง ๑๐๐ เมตร มีความหมายเหมือนกับ surface boundary layer 
ground log เครื่องวัดความเร็วเรือ : ดู LOG 
ground nadir เนเดอร์พื้นดิน, จุดต่ าสุดผิวพื้น : ดู NADIR 
ground parallel เสนขนานผิวพื้น : ดู PARALLEL 
ground photograph ภาพถายผิวพื้น : ดู PHOTOGRAPH: TERRESTRIAL 
ground plane ระนาบผิวพ้ืน : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง พ้ืนราบที่ผาน
จุดต่ าสุดผิวพ้ืน (GROUND NADIR) ของจุดกลองถายภาพ (CAMERA STATION) 
ground range ระยะผิวพื้น : ดู GROUND DISTANCE 
ground resolution ความละเอียดผิวพื้น : ดู RESOLUTION 
ground speed ความเร็วพื้นผิว : ในดานการเดินอากาศ (AIR NAVIGATION) หมายถึง อัตราการ
เคลื่อนที่ของอากาศยานตามเสนทาง (TRACK) ที่สัมพันธแกับพื้นโลก ดู AIR SPEED ประกอบ 
ground survey การส ารวจทางพื้นดิน : ดู SURVEY 
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ground swell คลื่นสเวลล์ผิวพื้น : คลื่นสเวลลแที่สูงและยาวในมหาสมุทร หรือคลื่นสเวลลแ (SWELL) ที่มี
ความสูง (HEIGHT) เพ่ิมข้ึนเมื่อเคลื่อนตัวเขาสูที่ตื้น (SHALLOW WATER) แตไมสูงหรือเป็นอันตรายเทา
คลื่นสเวลลแน้ าตื้น (BLIND ROLLER) 
ground truth ขอมูลจริงในพื้นที่ : สารสนเทศที่ไดจากการศึกษาในสนาม เพ่ือใชปรับแกหรือยืนยัน
ขอมูลภูมิศาสตรแที่ไดจากการรับรูจากระยะไกล 
ground wave คลื่นดิน : ดู WAVE 
group กลุม : ค าที่ใชแยกแยะลักษณะไฟ (LIGHT) วาบไฟ (OCCULTATION) สองวาบหรือมากกวาจากไฟ
วับเดียวหรือไฟวาบ (OCCULTATION) เดียว 
group velocity ความเร็วกลุม : ความเร็ว (VELOCITY) ของกลุมคลื่นที่เป็นกลุมขององคแประกอบฮารแมอนิก
ทั้งหมด 
growler ภูเขาน้ าแข็งขนาดเล็ก : ชิ้นสวนน้ าแข็ง (ICE) ที่เกือบจมน้ าและมีขนาดเล็กกวาเศษภูเขาน้ าแข็ง 
(BERGY BIT) 
guard lock ประตูกั้นน้ าขึ้น - ลง : ดู TIDE LOCK 
guidance การน าทาง, การน าวิถี : การควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศยานหรือขีปนาวุธตามเสนทาง 
(PATH) การบินที่ก าหนด  
gulf อาวใหญ : สวนของทะเล (SEA) ที่ยื่นเขามาในแผนดิน (LAND) ซึ่งมีขนาดใหญกวา อาว (BAY) 
gully รองธาร, รองน้ าเซาะ, ชองน้ าไหล : หุบเขา (VALLEY) เล็กๆ ที่เซาะผานตะกอน (SEDIMENT) 
ออนๆ ของไหลทวีป (CONTINENTAL SHELF) หรือลาดทวีป (CONTINENTAL SLOPE) 
gust ลมกระโชก : ลม (WIND) ที่มีอัตราเร็ว (SPEED) เพ่ิมขึ้นอยางกะทันหันในชวงสั้นๆ 
gut ชองแคบ, ชองปากน้ า : ๑) ชองทางเดินเรือ (PASSAGE) แคบๆ เชน ชองแคบ (STRAIT) หรือ ทางน้ า
เขา (INLET) ๒) รองน้ า (CHANNEL) ที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ า 
guyot ภูเขาใตทะเลยอดตัด, กีโย, เขายอดราบใตสมุทร : ดู TABLEMOUNT 
gyre วงวนใหญ : ระบบการไหลเวียนแบบปิดของน้ า ที่มีขนาดใหญกวา น้ าวน (WHIRLPOOL) หรือ 
กระแสวน (EDDY) 
gyro ไจโร : ดู GYROSCOPE 
gyro: free ไจโรอิสระ : ไจโร (GYRO) ที่มีอิสระในการหมุนทั้งสองแกน หรือ ไจโร (GYRO) ที่มีแกนการ
หมุนไปไดทุกลักษณะ มีความหมายเหมือนกับ free gyroscope 
gyro compass เข็มทิศไจโร : ดู COMPASS: GYROSCOPIC 
gyro pilot การน าทางดวยไจโร : ๑) การน าทางแบบอัตโนมัติที่ควบคุมดวยไจโรสโกป(GYROSCOPE)  
๒) อุปกรณแควบคุมการถือทายเรือแบบอัตโนมัติโดยใชสัญญาณการควบคุมจากเข็มทิศไจโร (GYROSCOPIC 
COMPASS) 
gyro repeater เข็มทิศไจโรยอย : หนาปัด (DIAL) ที่ท างานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแที่ท าหนาที่แสดงผล
ของเข็มทิศไจโรหลัก (MASTER GYRO COMPASS) ที่อยูหางออกไปตามระยะทาง 
gyroscope ไจโรสโกป : การหมุนรอบตัวเองอยางเร็วและอิสระรอบแกน (AXIS) ใดแกนหนึ่งหรือทั้งสอง
แกนที่ตั้งฉากกับแกน (AXIS) ของการหมุน (ROTATION) และตั้งฉากซ่ึงกันและกัน โดยมีลักษณะของความ
เฉื่อยไจโร (GYROSCOPIC INERTIA) และ การหมุนควง (PRECESSION) ค านี้บางครั้งเรียกสั้นๆ วา gyro 
gyroscope: directional ไจโรเฉพาะทิศทาง : อุปกรณแไจโรที่ใชในการแสดงทิศทาง (DIRECTION) ที่
ก าหนดตามแนวระดับในชวงเวลาที่จ ากัด อุปกรณแตองมีการปรับตั้งเครื่องเป็นชวงๆ ขึ้นอยูกับอัตราการ
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หมุนควงของไจโร หรือการเปลี่ยนแปลงของทิศหัวเรือ (HEADING) หรือ ทิศทาง (DIRECTION) ในทาง
ระดับ 
gyroscope: free ไจโรอิสระ : ดู GYRO: FREE 
gyroscopic compass เข็มทิศไจโร : ดู COMPASS 
gyroscopic inertia ความเฉื่อยไจโร : คุณสมบัติของไจโรสโกป (GYROSCOPE) ในการตานแรงใดๆ ที่
พยายามจะเปลี่ยนแกน (AXIS) ของการหมุน (ROTATION) ไจโรสโกป (GYROSCOPE) พยายามที่จะรักษา
ทิศทาง (DIRECTION) ของแกน (AXIS) ของการหมุน (ROTATION) 
gyroscopic stabilization เสถียรภาพไจโร : ๑) สภาพสมดุล (EQUILIBRIUM) ในระยะสูง และ/หรือ 
เสนทาง (COURSE) ของเรือหรือของอากาศยานโดยใชไจโรสโกป (GYROSCOPE) ๒) การด ารงสภาพสมดุล
ของกลองถายภาพ (CAMERA) ในอากาศยาน ในระยะสูงที่ตองการโดยใชไจโรสโกป (GYROSCOPE) 
gyrosextant เครื่องวัดมุมไจโร, เซกแทนต์ไจโร : ดู SEXTANT 
* hachures เสนขวานสับ, ลายขวานสับ, เสนลาดเขา : เสนสั้นๆ ที่ลากบนแผนที่เดินหน (CHART) 
หรือแผนที่ (MAP) ส าหรับแสดงลักษณะความสูงต่ า (RELIEF) เสนขวานสับนี้ ลากไปตามความเอียง  
(SLOPE) และมีความหนาแนนมากข้ึนในดานทึบแสงโดยสมมุติใหแสงมาดานตะวันตกเฉียงเหนือ เสนนี้ไม
เหมือนเสนชั้นความสูง (CONTOUR LINE) เนื่องจากเสนนี้ไมไดแสดงถึงความสูง (HEIGHT) ของแผนดิน 
(LAND) เหนือระดับทะเล (SEA LEVE) ดู HILL SHADING ประกอบ 
hack watch นาฬิกาเทียบจับเวลา : ดู WATCH 
hail ลูกเห็บ : หยาดน้ าฟูา (PRECIPITATION) ที่เป็นกอนกลมเล็กๆ หรือชิ้นของน้ าแข็ง (ICE) (กอนลูกเห็บ 
(HAILSTONE)) โดยมีเสนผาศูนยแกลางประมาณ ๕ ถึง ๕๐ มิลลิเมตร (๐.๒ ถึง ๒.๐ นิ้ว) หรือบางครั้งก็ใหญ
กวา โดยการตกลงมาอาจมีลักษณะแยกกันหรือรวมกันเป็นกอนใหญๆ ที่มีลักษณะไมสม่ าเสมอ 
hailstone กอนลูกเห็บ : กอนหรือชิ้นสวนของน้ าแข็ง (ICE) ที่มีเสนผาศูนยแกลางประมาณ ๕ ถึง ๕๐ 
มิลลิเมตร หรือมากกวา โดยตกลงมาแบบลูกเห็บ (HAIL) สวนประกอบเกือบทั้งหมดของลูกเห็บเป็นน้ าแข็ง 
(ICE) ใส หรือชั้น (LAYER) ของน้ าแข็ง (ICE) ใสที่มีความหนาอยางนอย ๑ มิลลิเมตรสลับกับชั้น (LAYER) 
น้ าแข็งทึบ  
halation การมัวของภาพถาย, แสงพรา : ในดานการถายภาพ (PHOTOGRAPHY) การขยายของภาพ 
(IMAGE) เกินขอบเขตที่เหมาะสมเนื่องจากการสะทอน (REFLECTION) ของแสงจากดานขางของฟิลแมหรือ
แผนเพลทที่อยูตรงขามกับแผนเพลทที่เคลือบดวยน้ ายาเคลือบฟิลมแ (EMULSION) ซึ่งสามารถสังเกตไดชัด
ในภาพถาย (PHOTOGRAPH) ของวัตถุท่ีสวางบนพื้นหลังเป็นสีทึบ 
half byte ครึ่งไบท์ : ๔ บทิ (BIT) ของ ๘ บิท (BIT) ที่เป็น ๑ ไบทแ (BYTE) โดยทั่วไปใชในการเขารหัส
ตัวเลข ๐....๙ 
half convergency กึ่งการบรรจบ : ดู ARC TO CHORD CORRECTION 
half tide น้ าขึ้น-ลงกึ่งพิสัย : ดู TIDE 
half tide level ระดับน้ าขึ้น-ลงกึ่งพิสัย : ระดับ (LEVEL) กึ่งกลางระหวางน้ าขึ้นเต็มที่ปานกลาง (MEAN 
HIGH WATER) กับน้ าลงเต็มที่ปานกลาง (MEAN LOW WATER) ซึ่งอาจแตกตางเล็กนอยจากระดับทะเล
ปานกลาง (MEAN SEA LEVEL) มีความหมายเหมือนกับ mean tide level 
halftone ฮาล์ฟโทน : ในดานการถายภาพ (PHOTOGRAPHY) หรือการพิมพแ วิธีการแยกภาพ (IMAGE) 
สีทึบโดยใชสกรีนออกเป็นจุดที่มีความเขมเทากันแตมีขนาดแตกตางกันไป ซึ่งท าใหมองเห็นเหมือนกับวา
เป็นสีตอเนื่องกัน 
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halo (solar, lunar) รัศมีวงแสง, วงแสง, ทรงกลด : กลุมของปรากฏการณแ (PHENOMENA) ทางแสง
ในรูปแบบของวงแหวน สวนโคง โครงราง หรือจุดสวางที่เกิดจากการหักเห (REFRACTION) หรือการ
สะทอน (REFLECTION) ของแสง อันเนื่องจากผลึกน้ าแข็งที่แขวนลอยอยูในบรรยากาศ (ATMOSPHERE) 
(เมฆ (CLOUD) ฝอยหมอกน้ าแข็ง (ICE FOG) เป็นตน) 
halo: large (halo of 46o) วงแสงขนาดใหญ : วงแสง (HALO) ที่เกิดไมบอยและมีความสวางนอยกวา
วงแสงขนาดเล็ก (SMALL HALO) โดยประกอบดวยวงแหวนที่ไมสวางนักรอบดวงอาทิตยแ (SUN) หรือดวง
จันทรแ (MOON) และมีรัศมีที่เห็นเทากับ ๔๖ องศา 
halo: small (halo of 22o) วงแสงขนาดเล็ก : วงแหวนสวางสีขาวที่รัศมี ๒๒ องศา และมีแสงสวางอยู
ตรงกลาง วงแสงขนาดเล็กนี้มีขอบสีแดงออนดานในและอาจมีขอบสีมวงดานนอก สวนของทองฟูาภายใน
วงแหวนจะมืดกวาทองฟูาสวนอื่น 
halocline ชั้นฮาโลไคลน์ : ความชัน (GRADIENT) ตามแนวดิ่งของความเค็ม  (ที่โดยทั่วไปมีการเพ่ิมขึ้น) 
ในบางชั้น (LAYER) ของมวลน้ าที่ซึ่งมากกวาความชัน (GRADIENT) ดานลางและดานบนของชั้นฮาโลไคลนแ 
hand lead ดิ่งน้ าตื้น : ดู LEAD 
hand lead sounding การหย่ังน้ าดวยดิ่งน้ าตื้น : ดู SOUNDING 
hanging compass เข็มทิศแบบแขวน : ดู COMPASS 
hanging traverse วงรอบแบบเปิด : ดูTRAVERSE: OPEN 
harbour (or harbor) ทาจอดเรือ, อาวจอดเรือ : สวนของพ้ืนที่น้ าที่สรางขึ้นหรือเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติที่เป็นพ้ืนที่ส าหรับปูองกันเรือ ทอดสมอ (ANCHORAGE) หรือ อูเรือ ดู PORT ประกอบ 
harbor: inner ทาจอดเรือสวนใน, อาวจอดเรือสวนใน, ทาเรือดานใน : สวนของทาจอดเรือ (HARBOUR) ที่
อยูดานในหางจากทะเล (SEA) ซึ่งตรงขามกับทาเรือดานนอก (OUTER HARBOUR) ที่อยูดานติดทะเล ซึ่ง
เป็นการแบงเมื่อทาจอดเรือ (HARBOUR) มีการแบงพ้ืนที่เป็นลักษณะดังกลาวอยางเดนชัด ทาเรือสวนใน
สวนใหญจะไดรับการปูองกันจากสภาวะทางทะเลมากกวาพ้ืนที่ภายนอกและเป็นพื้นที่ส าหรับจอดเรือ  
harbor: island เกาะจอดเรือ : ทาจอดเรือ (HARBOUR) ที่เป็นสวนของเกาะหรือไดรับการปูองกันจาก
หมูเกาะ (ISLANDS)  
harbor: outer ทาเรือดานนอก, ทาจอดเรือสวนนอก : สวนของทาจอดเรือ (HARBOUR) ดานนอกที่ติด
กับทะเล ซึ่งเป็นสวนของชองทางผานของเรือเขาสูทาเรือดานใน (INNER HARBOUR)  
harbor: tidal ทาเรือที่มีน้ าขึ้น - ลง : ทาจอดเรือ (HARBOUR) ที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ระดับเนื่องจากน้ าขึ้น - ลง (TIDE) ซึ่งแตกตางจากทาเรือทั่วไปที่ระดับน้ าภายในทาจะถูกควบคุมโดยประตู
ปากอู (CAISSON) หรือประตู 
harbour chart แผนที่ทาเรือ : ดู CHART 
harbour line เขตทาเรือ : เสนก าหนดขอบเขตของทาเรือ 
harbour master นายทา, เจาทา : เจาหนาที่ทองถิ่นที่รับผิดชอบในการจอด ทอดสมอของเรือ การเก็บ
คาธรรมเนียมทาเรือ และ อ่ืนๆ 
harbour reach พื้นที่เชื่อมตอแมน้ า : พ้ืนที่ทาเรือดานติดตอกับแมน้ า (RIVER) หรือชะวากทะเล 
(ESTUARY) 
harbour works การโยธาทาเรือ : โครงสรางที่เป็นสวนของระบบทาเรือท่ีสรางขึ้นอยางถาวรตามแนว
ชายฝั่ง เชน สะพานเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น เขื่อนเทียบเรือ ทาเทียบเรือ หรือ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
ของทาเรือ อาคารผูโดยสาร ทาเรือ เขื่อนกันคลื่น เป็นตน 
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hard bottom พื้นแข็ง : พ้ืนทองทะเลที่ไมมีตะกอน (SEDIMENT) ปกคลุม 
hard iron เหล็กแข็ง : เหล็กหรือเหล็กกลาที่ยังไมไดน ามาท าใหเป็นแมเหล็กดวยการเหนี่ยวน าแตสามารถ
คงอัตราสวนของอ านาจแมเหล็ก (MAGNETISM) ไดสูง เหล็กแข็งตรงขามกับเหล็กออน (SOFT IRON) 
hardware ฮาร์ดแวร์ : วัสดุอุปกรณแที่เป็นสวนประกอบของระบบคอมพิวเตอรแ เชน สวนประมวลผลกลาง 
(CPU) อุปกรณแตอพวงตางๆ ซึ่งอาจรวมถึงชิปตางๆ 
harmonic ฮาร์มอนิก : ปริมาณที่แสดงดวยรูปไซนแที่มีความถ่ี (FREQUENCY) ที่มีคาเป็นจ านวนเทาของ
ความถี่ (FREQUENCY) ของปริมาณที่รูปไซนแนั้นสัมพันธแ 
harmonic analysis of tide การวิเคราะห์ฮาร์มอนิกน้ าขึ้น - ลง : กระบวนการทางคณิตศาสตรแในการ
วิเคราะหแน้ าขึ้น-ลง (TIDE) ณ ที่ใด ๆ ออกมาเป็นองคแประกอบของแรงที่มีคาบ (PERIOD) คงท่ีที่ชัดเจนที่ท า
ใหเกิดน้ าข้ึน-ลง ในกระบวนการนี้ดวงอาทิตยแ (SUN) และดวงจันทรแ (MOON) จะถูกแทนดวยเทหวัตถุ
ทองฟูาสมมุติที่ท าใหเกิดน้ าขึ้น - ลง ซึ่งเคลื่อนตัวเป็นวงกลมรอบโลก (ORBIT) ในระนาบเสนศูนยแสูตร 
(EQUATOR) ดู HARMONIC CONSTANTS, HARMONIC CONSTITUENT 
harmonic constants คาคงท่ีฮาร์มอนิก : แอมพลิจูด (AMPLITUDE) และจุดเวลา (EPOCH) ของ
องคแประกอบฮารแมอนิก (HARMONIC CONSTITUENT) ของน้ าขึ้น-ลง (TIDE) หรือของกระแสน้ าขึ้น-ลง 
(TIDAL CURRENT) ณ ที่ใดๆ  
harmonic constituent องค์ประกอบฮาร์มอนิก : สวนประกอบฮารแมอนิกหนึ่งในสมการทางคณิตศาสตรแ
ของแรงที่ท าใหเกิดน้ าขึ้น-ลง (TIDE-PRODUCING FORCE) และสมการที่เกี่ยวของกับน้ าขึ้น-ลง (TIDE) 
หรือกระแสน้ าขึ้น-ลง (TIDAL CURREN) แตละองคแประกอบฮารแมอนิกแสดงถึงคาบการเปลี่ยนแปลง
ต าแหนงสัมพัทธแ (RELATIVE POSITION) ระหวางโลก (EARTH) ดวงอาทิตยแ (SUN) และดวงจันทรแ 
(MOON) มีความหมายเหมือนกับ tidal constituent หรือ component 
harmonic prediction การท านายฮาร์มอนิก : วิธีการท านายน้ าขึ้น-ลง (TIDE) และกระแสน้ าขึ้น-ลง 
(TIDAL CURRENT) โดยการรวมองคแประกอบฮารแมอนิก (HARMONIC CONSTITUENT) ออกมาเป็นเสน
โคงเสนหนึ่งโดยใชเครื่องมือที่ออกแบบเฉพาะที่เรียกวา เครื่องท านายน้ าขึ้น-ลง (TIDE PREDICTING 
MACHINE) ซึ่งในปัจจุบันใชคอมพิวเตอรแ (COMPUTER) ในการท านายน้ าขึ้น-ลง  
hatching การแรเสนเงา : การวาดหรือสลักเสนขนานหรือเสนไขวบางๆ เพ่ือเป็นการแรเงา (SHADING) 
haven ที่ก าบัง, ทาจอดเรือ, อาวจอดเรือ : ทาเรือ (HARBOUR) ที่มีการปิดลอมและปูองกัน 
Hayford's spheroid เฮฟอร์ดสเฟียรอยด์ : สเฟียรอยดแ (SPHEROID) ที่ไดจากการตรวจวัดในปี ค.ศ. 
๑๙๐๙ โดย Hayford นักยีออเดซีจาก U.S.Coast & Geodetic Survey โดยใชโครงขายการขยาย
สามเหลี่ยม (TRIANGULATION NET) ขนาดใหญที่มีอยูในสหรัฐอเมริกา และ พิจารณาถึงความหนาแนนที่
ไมเทากันของเปลือกโลก (EARTH's CRUST) ในปี ค.ศ. ๑๙๒๔ หลังจากมีการปรับแกไขเล็กนอย เฮฟอรแดส
เฟียรอยดแไดรับการรับรองจาก Geodetic and Geophysical Union (ปัจจุบันคือ ไอยูจีจี (International 
Union of Geodesy and Geophysics)) ใหเป็น INTERNATIONAL ELLIPSOID OF REFERENCE 
hazard beacon กระโจมไฟเตือนภัย : ดู BEACON 
haze ฟูาหลัวแหง,หมอกแดด : อนุภาคขนาดเล็กมากและแหงที่แขวนลอยอยูในบรรยากาศ (ATMOSPHERE) 
ที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาแตมีมากเพียงพอที่ท าใหทองฟูามีสีเหลือบมัว (OPALESCENCE) 
head แหลม, เฮด, หัวแหลมสูงชัน : ๑) แหลม (CAPE) หรือ เนินที่ยื่นออกไปในทะเล (PROMONTORY) 
ที่ชัน ดู HEADLAND ประกอบ ๒) สวนของกระแสน้ ายอนกลับ (RIP CURRENT) ที่แผกวางออกสูทะเลเมื่อ
เคลื่อนตัวผานแนวคลื่นแตกตัว (BREAKER)  
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heading ทิศการเดินทาง, ทิศหัวเรือ : ทิศทางท่ีแนวแกนยาวของพาหนะชี้ไป ซึ่งโดยทั่วไปจะแสดงเป็น
องศา (DEGREE) จากทิศเหนือจริง (TRUE NORTH) ทิศเหนือแมเหล็ก (MAGNETIC NORTH) หรือทิศ
เหนือเข็มทิศ (COMPASS NORTH) 
headland แหลม, หัวแหลมสูงชัน, หัวแหลมผาชัน : เนินที่ยื่นออกไปในทะเล (PROMONTORY) ที่สูง
ชัน โดยทั่วไปเรียกวา (HEAD) พรอมกับชื่อเฉพาะ 
head sea หัวคลื่น : ทะเล (SEA) ที่คลื่น (WAVE) เคลื่อนตัวสวนทางกับทิศการเดินทางของพาหนะ 
(HEADING) 
headwater(s) ตนน้ า : ล าธาร (STREAM) จากแหลงและสวนตนแมน้ า (RIVER) 
headway เรือแลนไปขางหนา : การเคลื่อนตัวไปขางหนา มีความหมายเหมือนกับ SEAWAY 
head wind ลมปะทะ, ลมตาน : ลม (WIND) ที่พัดสวนทางกับทิศการเคลื่อนตัวของวัตถุ ที่เทียบกับ
พ้ืนผิวโลก (EARTH) 
heat equator เสนศูนย์สูตรความรอน : ดู EQUATOR: THERMAL 
heat lightning ฟูาแลบ : แสงวับของทองฟูาหรือเมฆ (CLOUD) ชวงสั้นๆ จากระยะไกลที่สังเกตไดตาม
แนวขอบฟูา (HORIZON) 
heat wave คลื่นความรอน : การอุนขึ้นของอากาศอยางชัดเจน หรือการแผเขาไปในพ้ืนที่กวางของ
อากาศรอน 
heave การยกตัวขึ้น-ลง, ยอ, การเหวี่ยง : การข้ึนลงไปมาของเรือเนื่องจากตัวเรือท้ังหมดถูกยกดวยแรง
ของทะเล 
heave compensation การชดเชยการยอ : การก าจัดอิทธิพลของการเคลื่อนตัวของคลื่นออกจากขอมูล
ความลึกน้ า 
heavenly body วัตถุทองฟูา : ดู CELESTIAL BODY 
heel เอียง : การเอียง (INCLINATION) ตามขวางของเรือเนื่องจากอิทธิพลของคลื่น (WAVE) ลม (WIND) 
ความไมสมดุลของน้ าหนัก (WEIGHT) และ อ่ืนๆ ดู LIST ประกอบ 
heeling error ความคลาดเคลื่อนการเอียง : ดู ERROR 
heeling magnet แมเหล็กแกความคลาดเคลื่อนการเอียง : แมเหล็ก (MAGNET) ถาวรที่วางตัวใน
แนวดิ่งอยูในทอใตจุดศูนยแกลางของเข็มทิศแมเหล็ก (MAGNETIC COMPASS) เพ่ือใชแกความคลาดเคลื่อน
การเอียง (HEELING ERROR) 
height ความสูง : ๑) ระยะในแนวดิ่งของจุดสูงสุดของวัตถุบนพ้ืนโลก (EARTH)  เป็นการวัดระยะจากพ้ืน
เกณฑแ (DATUM) ใดพ้ืนเกณฑแหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งโดยปกติจะใชพ้ืนเกณฑแน้ าขึ้นเต็มที่ (HIGH WATER) ใน
การอางอิง ๒) การวัดระยะในแนวดิ่งของวัตถุ เรียกวา ระยะแนวดิ่งดวย 
height finder เครื่องหาความสูง : กลองวัดระยะ (RANGE FINDER) แบบสามมิติที่สรางขึ้นเพ่ือใชแสดง
ความสูง (HEIGHT) ตามแนวดิ่งมากกวาใชในการแสดงระยะลาด (SLANT RANGE) 
height of cloud base ความสูงฐานเมฆ : ความสูง (HEIGHT) เหนือพ้ืนโลก ณ จุดหนึ่ง ของฐานที่
ต่ าสุดของเมฆ (CLOUD) ซึ่งมีปริมาณเมฆ (CLOUD AMOUNT) มากเกินคาที่ก าหนด ในค าศัพทแแบบ
อเมริกัน เรียกวา ceiling 
height of eye correction คาแกสูงตา : ดู DIP CORRECTION 
height of tide ความสูงน้ าขึ้น-ลง : ระยะทางดิ่งจากพ้ืนเกณฑแแผนที่เดินเรือ (CHART DATUM) ถึง
ระดับของผิวน้ า ณ เวลา (TIME) ใด ๆ  
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heliocentric parallax แพรัลแลกซ์ศูนย์สุริยะ : ดู PARALLAX: ANNUAL 
heliograph เครื่องมือถายภาพดวงอาทิตย์ : ๑) เครื่องมือส าหรับสะทอนรังสี (RAY) ของดวงอาทิตยแ 
(SUN) จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพื่อใชในการสงขอความ ๒) ในดานอุตุนิยมวิทยา (METEOROLOGY) 
เครื่องมือที่ใชบันทึกชวงเวลาในการแผรังสี (RADIATION) ของแสงอาทิตยแถึงระดับที่มีความเขมพอเพียงใน
การแยกแยะเงา มีความหมายเหมือนกับ sunshine recorder 
heliostat กระจกฉาย : เครื่องมือที่ประกอบดวยกระจกเงา (MIRROR) แบนราบหนึ่งแผนหรือหลายแผน 
ซึ่งไดรับการออกแบบติดตั้งใหสะทอนล าคลื่น (BEAM) ของแสงอาทิตยแไปในทิศทางท่ีตองการและรักษา
ทิศทางใหคงที่อยูในทิศนั้น โดยมีการปรับแตงอยางตอเนื่องใชในการส ารวจ (SURVEYING) จีออเดติก
เพ่ือใหสะทอนแสงอาทิตยแจากสถานี (STATION) ที่อยูหางไกล ไปยังสถานีหรือจุดที่ตั้งกลองธีโอโดไลทแ
(THEODOLITE) เพ่ือใหกลองธีโอโดไลทแ (THEODOLITE) มองเห็นและท าการรังวัดไปยังสถานีที่อยูหางไกล
ได มีความหมายเหมือนกับ heliotrope หรือ Galton's sun sign 
heliotrope กระจกฉาย : ดู HELIOSTAT 
heli pad ลานเฮลิคอปเตอร์, ลาน ฮ. : ต าบลที่ส าหรับเฮลิคอปเตอรแขึ้น–ลง 
helium magnetometer เครื่องวัดความเขมขนสนามแมเหล็กดวยก฿าซฮีเลียม : ดูMAGNETOMETER 
Helmert spheroid เฮลเมิร์ตสเฟียรอยด์ : ดู REFERENCE SPHEROID 
hemispherical map แผนที่ซีกโลก : ดู MAP 
henry เฮนรี : หนวยวัดการเหนี่ยวน าไฟฟูาในระบบมาตรฐานสากล (SI SYSTEM) 
hertz เฮิรตซ์ : หนวยของความถ่ี (FREQUENCY) ในระบบมาตรฐานสากล (SI SYSTEM) ดู CYCLE PER 
SECOND ประกอบ 
hertzian waves คลื่นเฮิร์ตเซียน : ดู WAVE(S): RADIO 
high บริเวณความกดอากาศสูง : ดู ANTICYCLONE 
higher high water (H.H.W.) น้ าขึ้นเต็มที่ยอดสูง (เอช เอช ดับเบิ้ลยู) : ยอดน้ าที่สูงกวาของยอดน้ า
สองยอดชวงน้ าขึ้นของน้ าขึ้นเต็มที่ (HIGH WATER) ที่เกิดขึ้นระหวางน้ าขึ้น-ลงประจ าวัน (TIDAL DAY) 
เมื่อเกิดความตางน้ าขึ้น-ลงประจ าวัน (DIURNAL INEQUALITY) 
higher high water interval ชวงน้ าขึ้นเต็มที่ยอดสูง : ดู LUNITIDAL INTERVAL 
higher low water (H.L.W.) น้ าลงเต็มที่ยอดสูง (เอช แอล ดับเบิ้ลยู): ยอดน้ าที่สูงกวาของยอดน้ าลง
เต็มที่ (LOW WATER) สองยอด ที่เกิดขึ้นระหวางวันน้ าขึ้น - ลง (TIDAL DAY) เมื่อเกิดความตางน้ าขึ้น-ลง
ประจ าวัน (DIURNAL INEQUALITY) 
higher low water interval ชวงน้ าลงเต็มที่ยอดสูง : ดู LUNITIDAL INTERVAL 
highest astronomical tide น้ าสูงสุดดาราศาสตร์ : ระดับน้ าขึ้นสูงสุดที่สามารถคาดหมายไดภายใต
สภาพอุตุนิยมวิทยาโดยทั่วไป และภายใตการรวมกันของสภาพทางดาราศาสตรแใดๆ  
high frequency (HF) ความถี่สูง, เอชเอฟ : ดู FREQUENCY: RADIO 
highland (or highlands) ที่สูง, พื้นที่ภูเขา : ที่สูง (HIGH) หรือพ้ืนดิน(LAND) ยกตวั หรือ แหลมผาชัน 
(HEADLAND) หรือหนาผา (CLIFF) สูง สวนพื้นที่สูงหรือเป็นภูเขาของประเทศใดๆ บางครั้งเป็นชื่อ
ภูมิศาสตรแของต าบลที่ตางๆ 
high noon เวลาเที่ยงตรงประจ าถิ่น : ดู NOON: LOCAL APPARENT 
high oblique photograph ภาพถายเฉียงมุมสูง : ดู PHOTOGRAPH 
high seas ทะเลหลวง : ทะเลเปิดที่อยูนอกเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ ทะเลอาณาเขต หรือนานน้ าของรัฐหมูเกาะ 
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high tide น้ าขึ้นเต็มที่ : ดู HIGH WATER 
high water (H.W.) น้ าขึ้นเต็มท่ี (เอช ดับเบิ้ลยู) : ระดับ(LEVEL)น้ าที่สูงที่สุด ณ ที่หนึ่ง ในชวงหนึ่งของ
การข้ึน-ลง (OSCILLATION) มีความหมายเหมือนกับ high tide 
high water: double น้ าขึ้นเต็มที่ยอดเทา : น้ าขึ้นเต็มที่ที่มียอดสูง (HIGH WATER) สองยอดที่สูงเทาๆ 
กัน และแยกกันดวยระดับน้ าที่ต่ ากวากันเล็กนอย ดู TIDE: DOUBLE ประกอบ 
high water: storm น้ าขึ้นเต็มที่ชวงพายุ : ระดับ (LEVEL) น้ าสูงสุดในทะเล (SEA) ชวงพายุ (STORM) 
ซึ่งโดยทั่วไปจะเห็นเป็นแนวของเศษซากปรักหักพัง (DEBRIS) ที่มากองทับถมบนชายหาด (BEACH) 
high water full and change (H.W.F. and C.) ระยะเวลาเฉลี่ยน้ าขึ้นเต็มท่ี (เอช ดับเบิ้ลยู เอฟ และ 
ซี) : ดู ESTABLISHMENT 
high water inequality ความตางน้ าขึ้นเต็มที่ : ดู DIURNAL INEQUALITY 
high water interval ชวงน้ าขึ้นเต็มที่ : ดู LUNITIDAL INTERVAL 
high water line แนวน้ าขึ้นเต็มที่ : ดู HIGH WATER MARK 
high water lunitidal interval (H.W.I.) ระยะเวลาน้ าขึ้นเต็มที่ตามดวงจันทร์ (เอช ดับเบิ้ลยู ไอ) : ดู 
LUNITIDALINTERVAL 
high water mark แนวน้ าขึ้นเต็มที่, รอยน้ าขึ้นเต็มที่, แนวน้ าสูงสุด : ๑) แนวของน้ าขึ้น-ลง (TIDE) 
ในชวงน้ าขึ้นเต็มท่ี (HIGH WATER) ๒) แนวหรือระดับ (LEVEL) ที่สูงที่สุดที่น้ าเคยขึ้นถึง มีความหมาย
เหมือนกับ high water line ๓) แนว (MARK) ถาวร ที่แสดงถึงแนวน้ าขึ้นสูงสุดที่สามารถตรวจวัดได 
high water quadrature (H.W.Q.) น้ าขึ้นเต็มที่หนาน้ าตาย (เอช ดับเบิ้ลยู คิว) : คาเฉลี่ยชวงน้ าขึ้น
เต็มที่ (HIGH WATER INTERVAL) เมื่อดวงจันทรแ (MOON) อยูที่กึ่งปักษแ (QUADRATURE) ดู LUNITIDAL 
INTERVAL 
high water stand น้ าทรงชวงน้ าขึ้นเต็มที่ : ดู STAND OF TIDE 
hill  เนินเขา : พ้ืนที่ที่มีระดับสูง (ELEVATION) ขึ้นจากบริเวณรอบๆ แตไมสูงมากเทากับภูเขา (MOUNTAIN) 
ดู Knoll ประกอบ 
hillock เขาเตี้ย, โคก, ควน : เนินเขา (HILL) ขนาดเล็ก 
hill shading การแรเงาเขา : วิธีแสดงลักษณะความสูงต่ า (RELIEF) ของพ้ืนผิวโลกในแผนที่ (MAP) แบบหนึ่ง 
โดยการแรเงาใหมองดูเป็นภาพสามมิติหรือมีทรวดทรงขึ้นมา ตามธรรมดามักจะแรเงาใหมีลักษณะเหมือนกับ
เงาซึ่งเกิดจากแสงที่สองลงมาทางดานตะวันตกเฉียงเหนือและท ามุมประมาณ ๔๕ องศา ดังนั้น ลาดเขา
ทางดานตะวันออกและทางดานใตจะมีเงาเกิดขึ้น ถาเป็นพ้ืนที่ชัน (SLOPE) เงาจะเขม พ้ืนที่ลาดเงาจะบาง เงา
นี้อาจใชประกอบกับเสนชั้นความสูง (CONTOUR) เพ่ือใหเห็นลักษณะสูงต่ าของพ้ืนผิวโลกเดนชัดขึ้น 
hinterland บริเวณหลังเมืองทา, บริเวณติดชายฝั่งทะเล, แดนหลังเทือกเขา : บริเวณติดชายฝั่ง 
(COAST) หรือ บริเวณพ้ืนที่ซึ่งอยูถัดจากชายฝั่งทะเลเขาไปภายใน  
historic bay อาวประวัติศาสตร์ : อาวขนาดใหญซึ่งตั้งอยูในเขตรัฐเดียว อีกทั้งรัฐนั้นไดยึดถือวาเป็นสวน
หนึ่งของรัฐติดตอกันมาชานาน วาเป็นอาณาเขตของรัฐนั้นๆ โดยไมมีรัฐอื่นใดคัดคาน อาวประวัติศาสตรแไม
จ าเป็นตองตรงกับความหมายของ "bay" ที่มีอยูในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล 
hoarforst น้ าคางแข็ง : การสะสมของน้ าแข็ง (ICE) ที่มีลักษณะเป็นเสนเหมือนเข็ม ขนนก หรือรูปพัด 
เกาะอยูตามตนไมซึ่งอยูใกลพ้ืนดิน คลายกับน้ าคาง (DEW) แตอุณหภูมิต่ ากวา ๐ องศาเซลเซียส ค านี้
สามารถเขียนแยกกันได 
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hodograph แผนภาพทิศทางน้ าขึ้น-ลง : ใชในดานสมุทรศาสตรแเป็นแผนภาพที่แสดงปลายของเวกเตอรแ
ของกระแสน้ าในชวงวัฏจักรน้ า 
hodometer มาตรวัดระยะ, โฮโดมิเตอร์ : ดู ODOMETER 
holding ground พื้นที่จุดทอดสมอ : เป็นค าที่โดยเทาไปใชรวมกับค าคุณศัพทแเพ่ือแสดงถึงคุณภาพของ
ลักษณะที่ประกอบพ้ืนทองน้ า (BOTTOM) ของการทอดสมอ(ANCHORAGE) เชน พ้ืนที่จุดทอดสมอดีหรือเลว  
hole หลุม : แอง (HOLLOW) ในพ้ืนดิน (GROUND) หรือพ้ืนมหาสมุทร  ดู  PASSAGE ประกอบ 
holiday พื้นที่วางระหวางแนวหย่ังน้ าหรือแนวส ารวจ : ในการส ารวจอุทกศาสตรแ หมายถึงพ้ืนที่ที่ไมได
ส ารวจโดยไมไดตั้งใจ กลาวคือเป็นพื้นที่ที่เกิดจากระยะหางระหวางแนวส ารวจหยั่งน้ าเกินระยะหางสูงสุดที่
มาตรฐานก าหนด 
hollow แอง : ทองน้ า (TROUGH) หรือการยุบตัวระหวางยอด (CREST) ของคลื่นทะเล 
homing การเขาหาจุดหมาย : ๑) การเดินหน (NAVIGATION) ไปยังจุดหมายดวยคาพิกัด
(COORDINATE) ที่คงที่ โดยปกติเรียกวาแบริง (BEARING) ๒) ขั้นตอนการใชอุปกรณแเพ่ือหาทิศทางของ
สถานีวิทยุ (RADIO STATION) หนึ่งดวยการแพรคลื่นวิทยุจากอีกสถานีวิทยุ (RADIO STATION) หนึ่ง และ
อยางนอยหนึ่งสถานี (STATION) ที่เป็นสถานีเคลื่อนที่ (MOBILE STATION) ที่เคลื่อนที่อยางตอเนื่องไปสู
อีกสถานี (STATION) หนึ่ง 
hook โคงขอศอก, แหลมจะงอย : ๑) โคงขอศอกของสิ่งใดๆ โดยเฉพาะการโคงของแมน้ า (RIVER) ๒) มุม
จุด(POINT) หรือแหลมทราย (SPIT) ของแผนดิน (LAND) ที่ยื่นออกไป 
horizon ขอบฟูา : รอยตอระหวางพื้นโลก (EARTH) กับทองฟูาที่ปรากฏเห็นได เมื่อมองดูจากต าแหนง
เฉพาะแหงใดแหงหนึ่ง 
horizon: apparent ขอบฟูาปรากฏ : เสนที่ไมสม่ าเสมอที่เกิดจากล าแสงจากจุดสังเกตสัมผัสกับ
พ้ืนผิวโลก (EARTH) มีความหมายเหมือนกับ visible (or local) horizon 
horizon: artificial  ขอบฟูาเทียม : อุปกรณแส าหรับการแสดงแนวนอน (HORIZONTAL) เชน ฟองระดับ
, ไจโรสโกป (GYROSCOPE), ลูกตุม (PENDULUM) หรือพ้ืนผิวราบของของเหลวที่สะทอนแสง 
horizon: celestial  ขอบฟูาทองฟูา : วงกลมของทรงกลมฟูา (CELESTIAL SPHERE) ที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดกันของทรงกลมฟูา (CELESTIAL SPHERE) และพ้ืนระนาบที่ผานจุดศูนยแกลางของโลก (EARTH) และตั้ง
ฉากกับเสน เซนิท–เนเดอรแ มีความหมายเหมือนกับ rational horizon 
horizon: closing the การบรรจบทางราบ : การวัดมุมสุดทายของชุดมุมทางราบของต าบลที่ (STATION) 
เพ่ือใหไดชุดขอมูลรอบขอบฟูา (HORIZON) ที่สมบูรณแ ดู ERROR OF CLOSURE OF HORIZON ประกอบ 
horizon: dip of the มุมเทขอบฟูา : ดู DIP 
horizon: false ขอบฟูาสมมุติ : เสนที่คลายกับขอบฟูาปรากฏ (APPARENT HORIZON) แตปรากฏดานบน
หรือดานลาง 
horizon: radio ขอบฟูาวิทยุ : ดู RADIO 
horizon: rational ขอบฟูาทองฟูา : ดู HORIZON: CELESTIAL 
horizon: sensible ขอบฟูาประจักษ์ : วงกลมของทรงกลมฟูา CELESTIAL SPHERE ที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดกันของทรงกลมฟูา CELESTIAL SPHERE กับระนาบที่ผานจุดใด ๆ เชนสายตาของผูสังเกตการณแและตั้ง
ฉากกับเสนเซนิท-เนเดอรแ 
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horizon: true ขอบฟูาจริง : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) เป็นระนาบแนวนอนผาน
จุดสังเกตหรือศูนยแกลางทัศนมิติ (PERSPECTIVE CENTER) ขอบฟูาปรากฏ (APPARENT HORIZON) 
ใกลเคียงกับขอบฟูาจริงเฉพาะเมื่อจุดสังเกตอยูใกลระดับน้ าทะเล (SEA LEVEL) 
horizon: visible (or local) ขอบฟูาปรากฏ, ขอบฟูาเห็น, ขอบฟูาผูตรวจ : ดู HORIZON: APPARENT 
horizon glass กระจกขอบฟูา : กระจกของเครื่องวัดแดด (MARINE SEXTANT) ที่ยึดอยูกับโครง ใชมอง
ผานส าหรับสังเกตเสนขอบฟูา (HORIZON) ครึ่งหนึ่งของกระจกนี้ที่อยูใกลกับโครงเคลือบสีเงินเพ่ือใหเป็น 
กระจกขอบฟูา (HORIZON MIRROR) ส าหรับสะทอนใหเห็นภาพของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) อีก
ครึ่งหนึ่งมีลักษณะใส 
horizon line เสนขอบฟูา : ดู TRACE HORIZON 
horizon mirror กระจกขอบฟูา : สวนที่เป็นกระจกเงาของกระจกขอบฟูา (HORIZON GLASS) ค านี้
บางครั้งใชแทนค าวา HORIZON GLASS 
horizon photograph ภาพถายขอบฟูา : ในดานการถายภาพทางอากาศ (AERIAL PHOTOGRAPHY) 
หมายถึง ถายภาพ (PHOTOGRAPH) ของขอบฟูา (HORIZON) ที่ถายพรอมกันกับภาพถายแนวดิ่ง 
(VERTICAL PHOTOGRAPH)และใชในการก าหนดการเอียงสัมพัทธแ (RELATIVETILT)ระหวางภาพแนวดิ่ง 
(VERTICAL PHOTOGRAPH) ที่อยูติดกัน 
horizon shade กระจกบังแสง : หนึ่งในกระจกสีหมุนรอบแกนที่สามารถโยกมาอยูหนากระจกขอบฟูา 
(HORIZON GLASS) ของเครื่องวัดมุม (SEXTANT) เพ่ือควบคุมความเขมของแสง 
horizon system of coordinates ระบบพิกัดขอบฟูา : ชุดของพิกัดทองฟูา (CELESTIAL COORDINATE)
ซึ่งมีขอบฟูาทองฟูา (CELESTIAL HORIZON) เป็นวงใหญหลัก (PRIMARY GREAT CIRCLE) มักจะใชระยะ
สูง (ALTITUDE) และแอซิมัท (AZIMUTH) หรือมุมแอซิมัท (AZIMUTH ANGLE) 
horizontal (adj) แนวนอน, แนวราบ : วงขนานของระนาบเสนขอบฟูา (HORIZON) ที่ตั้งฉากกับ
ทิศทางของความถวง (DIRECTION OF GRAVITY) 
horizontal axis  แกนนอน, แกนราบ : ดู แกน AXIS 
horizontal circle จานองศาราบ : ดูวงกลม CIRCLE 
horizontal control จุดบังคับทางราบ, การควบคุมทางราบ : ดู ควบคุม CONTROL 
horizontal control datum มูลฐานควบคุมทางราบ : ต าแหนงบนสเฟียรอยดแอางอิง (SPHEROID OF 
REFERENCE) ที่ใชในการควบคุมทางราบ (HORIZONTAL CONTROL) การขยายสามเหลี่ยม 
(TRIANGULATION) และ การวงรอบ (TRAVERSE) ของพ้ืนที่  และก าหนดดวยพารามิเตอรแ ๒ ตัว คือ     
คาพิกัด (POSITION) (ละติจูด (LATITUDE) และลองจิจูด (LONGITUDE)) ของจุดหรือสถานี (STATION)      
ที่เลือกและอยูในพื้นที่ปฏิบัติงาน และ แอซิมัท (AZIMUTH) จากจุดหรือสถานีที่เลือกไปยังจุดหรือสถานีที่
อยูติดกัน ดู DATUM: GEODETIC ประกอบ 
horizontal coplane ระนาบรวมทางราบ : ดู COPLANE: BASAL 
horizontal dilution of precision (HDOP) การลดของความเที่ยงทางราบ : ดู DILUTION OF 
PRECISION 
horizontal force instrument เครื่องตรวจวัดแรงในแนวนอน : ดู VIBRATING NEEDLE 
horizontal intensity of the earth’s magnetic field ความเขมทางราบของสนามแมเหล็กโลก : 
ความเขมขององคแประกอบแนวราบของสนามแมเหล็กโลก (EARTH'S MAGNETIC FIELD) 
horizontal parallax แพรัลแลกซ์ทางราบ : ดู PARALLAX 
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horizontal photograph ถายภาพทางราบ : ดู PHOTOGRAPH 
horizontal plane ระนาบทางราบ : ดู PLANE 
horizontal trace แนวขอบฟูา : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง เสนสมมุติ
ในระนาบของภาพถาย (PHOTOGRAPH) ที่แสดงภาพ (IMAGE) ของขอบฟูาจริง (HORIZON TRUE) ซ่ึง
สอดคลองกับจุดตัดของระนาบของภาพถาย (PHOTOGRAPH) และระนาบแนวนอนที่มีศูนยแกลางทัศนมิติ 
(PERSPECTIVE CENTER) ภายใน หรือจุดโหนด (NODAL POINT) หลังของเลนสแ (LENS) มีความหมาย
เหมือนกับ horizon line 
horn แตร, หวูด : สัญญาณหมอก (FOG SIGNAL) เกิดจากการอัดอากาศหรือการใชกระแสไฟฟูาเพ่ือให
เกิดการสั่นสะเทือนของไดอะแฟรม สัญญาณหมอกมีหลายแบบซึ่งตางกันในเรื่องของเสียง (SOUND) และ
ก าลังเสียง ในการใชของเจากรมอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHER) ของสหราชอาณาจักรเมื่อเร็วๆนี้ ค า เชน 
แตร (NAUTOPHONE), แตร (TYPHON) และอ่ืน ๆ จะมีความหมายเชนเดียวกับ Horn 
horn buoy ทุนแตร : ดู BUOY: SOUND 
hour ชั่วโมง : สวนของวันที่แบงออกเป็น ๒๔ สวน 
hour angle มุมชั่วโมง : ระยะเชิงมุม (ANGULAR DISTANCE) วัดไปทางตะวันตกของเมริเดียนทองฟูา 
(CELESTIAL MERIDIAN) สวนโคงของเสนศูนยแสูตรทองฟูา (CELESTIAL EQUATOR) หรือมุมที่ขั้วทองฟูา 
(CELESTIAL POLE) ระหวางเมริเดียนบน (UPPER BRANCH) ของเมริเดียนทองฟูา (CELESTIAL 
MERIDIAN) และวงชั่วโมง (HOUR CIRCLE) ของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) หรือ วสันตวิษุวัต 
(VERNAL EQUINOX) วัดไปทางตะวันตกจนถึง ๒๔ ชั่วโมง (HOUR) (๓๖๐ องศา) มุมนี้มักก าหนดใหเป็น 
local, Greenwich หรือ sidereal เมื่อจุดเริ่มตนของการวัดเป็นเมริเดียนทองถิ่น (LOCAL MERIDIAN) 
หรือเมริเดียนกรีนิช (GREENWICH MERIDIAN) หรือวงชั่วโมง (HOUR CIRCLE) ของวสันตวิษุวัต (VERNAL 
EQUINOX) 
hour circle วงชั่วโมง : วงใหญบนทรงกลมทองฟูาที่ตัดผานขั้วทองฟูา (CELESTIAL POLE) มีความหมาย
เหมือนกับ declination circle, circle of declination หรือ circle of right ascension 
hulk เรือปลดระวาง : ตัวเรือของเรืออับปางหรือเรือที่ปลดระวางใชงาน ซึ่งชิ้นสวนอุปกรณแตาง ๆ และ 
โครงสรางดาดฟูาเรือไดถูกถอดออกไป ถูกน าไปผูก (MOORED) อยูในต าบลที่ที่ถาวรหรือเอาไปเกยตื้น 
humidity ความชื้น : ปริมาณไอน้ าที่มีอยูในบรรยากาศสามารถตรวจวัดแสดงผลไดหลายรูปแบบ เชน 
ความชื้นสัมพัทธแ 
humidity of the air ความชื้นของอากาศ : ปริมาณของไอน้ าในอากาศ 
hummock เนินน้ าแข็ง : ระดับสูง (ELEVATION) ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนพ้ืนผิวโลก (EARTH) คลายๆ 
กับควน (HILLOCK) แตมีขนาดเล็กกวาและต่ ากวา เป็นค าที่ใชเรียกรูปแบบน้ าแข็ง คือ เนินน้ าแข็ง (ICE) 
ยกตัว ที่เกิดขึ้นจากความกดอาจจะพ่ึงเกิดข้ึนหรือผุพังไปแลว 
hummocked ice ที่เนินน้ าแข็ง : ทะเลน้ าแข็ง (SEA ICE) ที่กองซอนกันอยางไมเป็นระเบียบและซึ่ง
อาจจะผุพังไปแลว 
hummocking การเกิดเนินน้ าแข็ง : กระบวนการของความกดซึ่งท าใหแผนน้ าแข็ง (LEVEL ICE) แตก
ออกกลายเป็นเนินน้ าแข็ง (HUMMOCK) 
Hunter short base apparatus  เครื่องวัดเสนฐานฮันเตอร์ : อุปกรณแวัดเสนฐาน (BASE APPARATUS)ที่
ออกแบบมาส าหรับวัดเสนฐาน (BASE) ระยะสั้น ดวยวิธซีับเทนดแ ประกอบกับระยะจากการวัดระยะดวย
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เทปวัดระยะ ๔ สวนยอยๆ ซึ่งมีการตกทองชาง (CATENARY)เทาๆ กัน อุปกรณแนี้อาจใชกับพ้ืน (GROUND) 
ที่ลักษณะขรุขระ ซึ่งไมสะดวกส าหรับการวัดดวยเทป 
hunting การเปลี่ยนสลับไปมา : การเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง จากจุดกึ่งกลางเนื่องมาจากความไมเสถียร 
(INSTABILITY) การแกวง (OSCILLATION) ของเข็มในอุปกรณแท่ีเริ่มจากจุดศูนยแหรือการสลับไปมาระหวาง
การน า (LEAD) หรือการตาม (LAG) ของมอเตอรแสัมพันธแ ที่เป็นสัดสวนกับกระแสไฟฟูาสลับ 
hurricane เฮอร์ริเคน : เป็นค ามาจากภาษาแถบคาริบเบียน ใชครั้งแรกกับพายุหมุนเขตรอน (TROPICAL 
CYCLONE) ในแถบทะเลคาริบเบียน มีความเร็วลม (WIND) สูงสุดที่ศูนยแกลางตั้งแต ๕๘ นอต (มาตรา
โบฟอรแต เทากับ ๑๒) 
hurricane warning ค าเตือนเฮอร์ริเคน : ดู WARNING 
hydrograph กราฟอุทก, แผนภาพทิศทางน้ าขึ้น-ลง : ใชในดานสมุทรศาสตรแ เวกเตอรแกระแสน้ าขึ้น-ลง
ทางอุทกศาสตรแ ไดแสดงภาพในรูปการสงกลับคาวงรอบเวกเตอรแกระแสน้ าขึ้น-ลง 
hydrographer นักอุทกศาสตร์, เจากรมอุทกศาสตร์ : ๑) บคุคลที่การศึกษาและการปฏิบัติงานดานอุทกศาสตรแ 
(HYDROGRAPHY) ๒) ค าท่ีถูกน าไปใชส าหรับบุคคลที่รับผิดชอบงานดานอุทกศาสตรแ หรือส านักงานของ
ประเทศ 
hydrographic airborne laser sounder เครื่องหย่ังน้ าทางอุทกศาสตร์ดวยเลเซอร์จากอากาศยาน : 
ระบบการวัดความลึกน้ าโดยการสงเลเซอรแ (LASER) จากอากาศยานและบันทึกความแตกตางระหวางเวลา
ที่คลื่นสะทอนกลับจากผิวหนาน้ าทะเลและจากพ้ืนทองทะเล 
hydrographic chart แผนที่อุทกศาสตร์ : ดู CHART: NAUTICAL 
hydrographic circle เครือ่งวัดมุมอุทกศาสตร์ : ดู CIRCLE 
hydrographic data acquisition การเก็บขอมูลทางอุทกศาสตร์ : การเก็บรวบรวมขอมูลทางอุทกศาสตรแ
ทั้งหมดในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
hydrographic data processing system ระบบประมวลผลขอมูลทางอุทกศาสตร์ : ระบบส าหรับ
การตรวจสอบ การคัดเลือกและการค านวณขอมูลทางอุทกศาสตรแ 
hydrographic datum มูลฐานอุทกศาสตร์ : ดู DATUM: CHART 
hydrographic sextant เครื่องวัดมุมทางอุทกศาสตร์ : ดู SEXTANT: SOUNDING 
hydrographic signal สัญญาณทางอุทกศาสตร์ : ดู SIGNAL 
hydrographic survey การส ารวจอุทกศาสตร์ : ดู SURVEY 
hydrographic survey examination การตรวจสอบการส ารวจอุทกศาสตร์ : การตรวจสอบการ
ส ารวจอุทกศาสตรแ และมาตรฐานตางๆ ซึ่งไมใชการตรวจสอบขอมูล และคุณภาพของขอมูลส ารวจ  การ
ส ารวจอุทกศาสตรแไดถูกตรวจสอบอยางถี่ถวน เพ่ือประเมินความครบถวนของขอมูล และตรวจสอบความ
สอดคลองกับมาตรฐานตางๆ ที่น ามาใช รวมทั้งค าแนะน าในโครงการส ารวจอุทกศาสตรแ  นอกจากนี้ยังท า
การตรวจสอบเงื่อนไขในการบันทึกขอมูลฯ รายงานการส ารวจ  ซึ่งขอมูลดิจิทัลที่แสดงถึงผลการส ารวจนั้น
จะถูกน ามาตรวจสอบความถูกตอง เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา ขอมูลดิจิทัลนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน  การ
ตรวจสอบขอมูลส ารวจเป็นการตรวจสอบเพื่อประเมินขั้นตอนการไดมาซึ่งขอมูลส ารวจจากในสนามและ
ขั้นตอนของการประมวลผลขอมูลดังกลาวเทานั้น 
hydrographic survey sheet ระวางส ารวจอุทกศาสตร์ : ค าจ ากัดความที่ใชเรียกรวมกันทั้งแผนระวาง
เรือหยั่งน้ า (BOAT SHEET) และแผนระวางส ารวจ (SMOOTH SHEET) มีความหมายเหมือนกับ survey 
sheet 
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hydrography อุทกศาสตร์ : วิชาการแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตรแประยุกตแวาดวยการวัดและอธิบาย 
รวมทั้งการท านายการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาของลักษณะทางกายภาพของ มหาสมุทร ทะเล พ้ืนที่
ชายฝั่ง ทะเลสาบ และแมน้ า เพ่ือวัตถุประสงคแหลักในการเดินเรืออยางปลอดภัย และสนับสนุนกิจกรรม
ทางทะเลอื่นๆ ทั้งหมด รวมไปถึงการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานความมั่นคงและการปูองกันประเทศ ดาน
งานวิจัย และดานการปกปูองสิ่งแวดลอม 
hydrologic front แนวปะทะอุทกวิทยา : เขตการเปลี่ยนแปลงของมวลน้ าสองมวลน้ าที่มีความสัมพันธแ
กันในมหาสมุทร 
hydrologic series ชุดขอมูลทางอุทกวิทยา : การด าเนินการสังเกตเพ่ือใหไดขอมูลสมุทรศาสตรแที่ระดับ
ที่ก าหนดไว 
hydrology อุทกวิทยา : การศึกษาทางวิทยาศาสตรแเกี่ยวกับน้ าที่มีอยูในโลก (EARTH) โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับผลของหยาดน้ าฟูา (PRECIPITATION) และการระเหย ตลอดจนคุณลักษณะตางๆที่เกิดขึ้นของน้ า
ในล าน้ า (STREAM) ทะเลสาบ (LAKE) และน้ าผิวดินหรือน้ าบาดาล 
hydrometeor น้ าในอากาศ : สะเก็ด (METEOR) ในรูปอนุภาคน้ าแข็งหรือเหลว ที่ตกลงหรือแขวนลอย
บนพื้นบรรยากาศ (ATMOSPHERE) ถูกพัดพาโดยลม (WIND) เหนือพ้ืนโลก (EARTH) หรือเกาะอยูตาม
วัตถุตางๆ บนพ้ืนดินหรือในอากาศ 
hydrometer ไฮโดรมิเตอร์ : เครื่องมือส าหรับใชวัดความถวงจ าเพาะ (SPECIFIC GRAVITY) ของของเหลว 
hydrophone ไฮโดรโฟน : แทรนสดิวเซอรแ (TRANSDUCER) ชนิดแปลงสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟูา 
ซึ่งตอบสนองตอคลื่นเสียง (SOUND WAVE) ในน้ าและผลิตคลื่น(WAVE) เทียบเทาไฟฟูา ดู PRESSURE 
HYDROPHONE ประกอบ 
hydrophone streamer สายไฮโดรโฟน : สายของตัวรับเสียงแยกกันส าหรับหาแหลงที่มาของเสียงคลื่น
แผนดินไหวแบบลากโดยเรือ สายไมโครโฟนใตน้ านี้ มีไฮโดรโฟนหลายแบบ ซึ่งแยกจากกันโดยสิ้นเชิงดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสแหรือชองทางการรับสัญญาณ 
hydrophotometer เครือ่งวัดคาสัมประสิทธิ์การสูญเสียการแพรแสงในน้ า : เครื่องมือตรวจวัดคา
สัมประสิทธิ์เอกซแทิงชัน (EXTINCTION COEFFICIENT) ของการแพรของแสงในน้ า ซึ่งประกอบดวย
แหลงก าเนิดแสงติดตั้งอยูในระยะที่ก าหนดจากโฟโตเซลลแ เมื่ออยูในน้ าผลลัพธแ (OUTPUT) ทางไฟฟูา
ของโฟโตเซลลแจะเป็นสัดสวนโดยตรงกับปริมาณแสงที่ตกกระทบเซลลแ ซึ่งในทางกลับกัน ขึ้นอยูกับความ
โปรงแสงของน้ า เครื่องมือนี้ถูกสอบเทียบใหอานแสงที่ผานในอากาศได ๑๐๐ เปอรแเซ็นตแ 
hydroplastic corer เครื่องเจาะแบบพลาสติกโพลิไวนิล : ดู CORER 
hydrosphere อุทกภาค : สวนที่เป็นน้ าทั้งหมดของผิวพ้ืนโลก (EARTH) ที่นอกเหนือไปจากสวนที่เป็น
ของแข็งของธรณีภาค (LITHOSPHERE) และสวนบรรยากาศ (ATMOSPHERE) ที่หุมหอ 
hydrostatic instability ภาวะไมทรงตัวอุทกสถิต : ดู INSTABILITY: STATIC 
hydrostatic leveling การระดับอุทกสถิต : การถายคาระดับระหวางจุดสองจุดโดยการใชทอที่บรรจุน้ า
ไววางอยูบนพื้นทองทะเล ที่ปลายแตละดานอยูในแนวดิ่ง 
hydrostatic pressure ความกดอุทกสถิต : ดู PRESSURE 
hydrostatic stability ความเสถียรอุทกสถิต : ดู STABILITY: STATIC 
hygrograph ไฮโกรกราฟ : เครื่องวัดความชื้นในอากาศ (HYGROMETER) ที่รวมการบันทึกความชื้นใน
บรรยากาศตามเวลาดวยกราฟ 
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hygrometer ไฮโกรมิเตอร์, เครื่องวัดความชื้นในอากาศ : เครื่องมือวัดความชื้นในอากาศ (HUMIDITY 
OF THE AIR) ดู PSYCHROMETER ประกอบ 
hygrothermograph ไฮโกรเทอร์โมกราฟ : เครื่องมือที่ไดจากการน าเทอรแโมกราฟ (THERMOGRAPH) 
และไฮโกรกราฟ (HYGROGRAPH) มารวมกัน และท าใหสามารถบันทึกอุณหภูมิและความชื้นในบรรยากาศ
ในเวลาเดียวกันในแผนภาพ (DIAGRAM) เดียวกัน มีความหมายเหมือนกับ thermohygrograph 
hyperbola ไฮเพอร์โบลา : เซตของจุดทุกจุดในระนาบ ซึ่งผลตางของระยะทางจากจุดใดๆ  ในเซตนี้ไปยัง
จุดที่สองจุดบนระนาบมีคาคงตัว ซึ่งมากกวาศูนยแ แตนอยกวาระยะหางระหวางจุดคงที่สองจุดเรียกวา foci 
hyperbolic line of position เสนต าบลท่ีไฮเพอร์โบลา : เสนต าบลที่ (LINE OF POSITION) ในรูป
ไฮเพอรแโบลา ที่ก าหนดโดยการวัดผลตางระยะทางจากจุดที่คงท่ีสองจุด 
hyperbolic navigation การเดินหนไฮเพอร์โบลา : ดู NAVIGATION 
hyperbolic number(s) จ านวนไฮเพอร์โบลา : จ านวนตัวเลขที่ใชระบุลักษณะไฮเพอรแโบลาในรูปแบบ
หรือ ตารางพิกัด (LATTICE) ในระบบไฮเพอรแโบลา (HYPERBOLIC SYSTEM) ของกระโจมวิทยุ 
(RADIOLOCATION) 
hyperbolic system ระบบไฮเพอร์โบลา : ระบบการหาต าบลที่ดวยคลื่นวิทยุดวยการใชเสนต าบลที่
ไฮเพอรแโบลา (HYPERBOLIC LINE OF POSITION) 
hypsograph เครื่องวัดความสูงต่ าของผิวโลก : เป็นเครื่องมือรูปวงกลมแบบสไลดแรูล ส าหรับใชในการ
ค านวณระดับสูง (ELEVATION) จากมุมแนวดิ่งและระยะทางราบ 
hypsographic (or hypsometric) curve เสนโคงความสูงต่ าผิวโลก : เสนโคงใชระบุสัดสวนพื้นที่ของ
พ้ืนแผนดินในระดับสูง (ELEVATION) หรือความลึก (DEPTH) ตางๆ กันจากพ้ืนเกณฑแ (DATUM)  
hypsometer ฮิปโซมิเตอร์, เครื่องวัดความสูงต่ าผิวโลก : เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใชหาความสูง (HEIGHT) 
ของพ้ืน โดยใชจุดเดือดของน้ า 
hypsometric curve เสนโคงความสูงต่ าผิวโลก : ดู HYPSOGRAPHIC CURVE 
hypsometric tints ระดับสีความสูงต่ าผิวโลก : เป็นการแสดงระดับสูง (ELEVATION) ของภูมิประเทศ
ดวยแถบสีอยางตอเนื่อง มีความหมายเหมือนกับ gradient tint หรือ elevation tint 
hypsometry การก าหนดความสูงต่ าผิวโลก : เป็นการก าหนดระดับสูง (ELEVATION) เหนือระดับน้ าทะเล 
(SEA LEVEL) โดยปกติจะใชก าหนดจากระดับสูง (ELEVATION) ผานโดยการวัดความกดอากาศดวยการ
สังเกตจุดเดือดของของเหลว 
hysteresis ฮิสเทอรีซิส : การชะลอหรือการตาม (LAG) ของผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแรง 
เชน อ านาจแมเหล็ก (MAGNETISM) ในเรือท่ีเกิดจากเหนี่ยวน าโดยสนามแมเหล็ก (MAGNETIC FIELD) 
ของโลก (EARTH)  
* ice น้ าแข็ง : รูปแบบของน้ าในรูปของแข็ง 
iceberg ภูเขาน้ าแข็ง : มวลน้ าแข็ง (ICE) ขนาดใหญที่ลอยน้ าหรือตามชายฝั่งที่แตกออกมาจากธารน้ าแข็ง 
(GLACIER) หรือจากหิ้งน้ าแข็ง (ICE SHELF) มักจะมีความสูง (HEIGHT) มากกวา ๕ เมตร เหนือระดับ 
(LEVEL) ของทะเล (SEA) 
ice blink แสงสะทอนของน้ าแข็ง : แสงสวางสีขาวๆ บนเมฆ (CLOUD) ชั้นต่ าที่อยูเหนือกอนน้ าแข็ง 
(ICE) ที่อยูไกลโดยเฉพาะที่เห็นบริเวณขอบฟูา (HORIZON) 
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icebound (adj.) ปิดกั้นดวยน้ าแข็ง, ติดแนนในน้ าแข็ง : ๑) ทาเรือ (HARBOUR) ทางน้ าเขา (INLET) ฯลฯ 
เมื่อการเดินเรือ (NAVIGATION) ถูกกีดขวางดวยน้ าแข็ง (ICE) ยกเวนอาจจะไดรับความชวยเหลือจากเรือ
ตัดน้ าแข็ง ๒) เรือที่ลอมรอบไปดวยน้ าแข็ง (ICE) ไมสามารถเดินเรือตอไปได 
ice cake ชิ้นน้ าแข็ง : แพน้ าแข็ง (FLOE) ขนาดเล็ก มีเสนผาศูนยแกลางนอยกวา ๑๐ เมตร ถาเสนผาศูนยแกลาง
นอยกวา ๒ เมตร เรียกวา เศษแพน้ าแข็ง (BRASH ICE) หรือชิ้นน้ าแข็งขนาดเล็ก 
ice cap พืดน้ าแข็ง : ดู ICE SHEET 
ice cluster การเกาะกลุมของน้ าแข็ง : ความหนาแนนของน้ าแข็งทะเล (SEA ICE) ปกคลุมพื้นที่เป็น
บริเวณกวางหลายรอยตารางกิโลเมตร ซึ่งถูกพบในบริเวณเดียวกันในทุกฤดูรอน 
ice concentration ความหนาแนนของน้ าแข็ง : ในการรายงานน้ าแข็งทะเล (SEA ICE) หมายถึง อัตราสวน
ของพ้ืนที่เป็นน้ าแข็งและพ้ืนที่ที่เป็นน้ าทะเล การรายงานจะอยูในรูปอัตราสวนของสิบสวน มีความหมาย
เหมือนกับ ice cover 
ice cover การปกคลุมของน้ าแข็ง : ดู ICE CONCENTRATION 
ice edge ขอบน้ าแข็ง : ขอบเขต (BOUNDARY) ณ เวลาใดเวลาหนึ่งระหวางทะเลเปิดและน้ าแข็งทะเล (SEA 
ICE)ทุกชนิด ไมวาจะลอยอยู หรือเคลื่อนที่เร็ว 
ice field ลานน้ าแข็ง, ทุงน้ าแข็ง : พ้ืนที่ของกลุมกอนน้ าแข็ง (PACK ICE) ที่ประกอบดวยแพน้ าแข็ง 
(FLOE) ขนาดตางๆ ที่ครอบคลุมพื้นที่มากกวา ๑๐ กิโลเมตร 
ice floe แพน้ าแข็ง : ดู FLOE 
ice fog หมอกน้ าแข็ง : ดู FOG 
icefoot เชิงน้ าแข็ง : แนวแคบ ๆ ของน้ าแข็ง (ICE) ที่ติดอยูกับชายฝั่ง (COAST) ที่ไมเคลื่อนตัวโดยน้ าขึ้น-
ลง (TIDE) และเป็นสวนของน้ าแข็งที่ยังคงอยูหลังจากแผนน้ าแข็ง (FAST ICE) แตกตัวออกเป็นอิสระ   
ice free ผิวหนาน้ าไรน้ าแข็ง : ผิวหนาน้ าที่ปราศจากน้ าแข็ง (ICE) ปกคลุม 
ice front ปลายห้ิงน้ าแข็ง : ผา (CLIFF) ชันดานหนาของหิ้งน้ าแข็ง (ICE SHELF) ดู ICE WALL 
ice island เกาะน้ าแข็ง : รูปแบบของภูเขาน้ าแข็ง (BERG) ที่แบนหนาที่พบในมหาสมุทรอารแคติกที่มี
ความหนา ๓๐ - ๕๐ เมตร และมีพ้ืนที่ตั้งแตไมกี่พันตารางเมตรจนถึง ๕๐๐ ตารางกิโลเมตร ภูเขาน้ าแข็งมี
ลักษณะสูงต่ าที่สม่ าเสมอ ที่ท าใหมีลักษณะเป็นโครงรางเมื่อมองจากอากาศ 
ice limit ขอบเขตน้ าแข็ง : แนวต าแหนงเฉลี่ยของขอบน้ าแข็ง (ICE EDGE) ในเดือนที่ระบุหรือตาม
ระยะเวลาที่ไดจากการสังเกต (OBSERVATION) มาเป็นเวลาหลายปี 
ice piedmont เชิงเขาน้ าแข็ง : ที่ราบต่ าตามแนวชายฝั่งทะเลที่มีน้ าแข็ง (ICE) ปกคลุม ดานหลังติดภูเขา 
(MOUNTAIN) พ้ืนผิวของเชิงเขาน้ าแข็งจะลาดลงสูทะเลและอาจมีความกวางตั้งแต ๕๐ เมตร ถึง ๕๐ 
กิโลเมตร ตามแนวชายฝั่ง (COASTLINE) ที่เวาแหวง เชิงเขาน้ าแข็งนี้มักจะกอตัวยืดไปบรรจบกับหิ้งน้ าแข็ง 
(ICE SHELF) 
ice rind เปลือกน้ าแข็ง : ผิวสวนบนของน้ าแข็ง (ICE) ที่บาง หยุน เป็นมัน เกิดจากการแข็งตัวของน้ าแข็ง
ปนโคลน (SLUDGE) บนผิวทะเลที่ราบเรียบ มีความหนานอยกวา ๕ เซนติเมตร 
ice rise การยกตัวของน้ าแข็ง : มวลน้ าแข็ง (ICE) ซึ่งกอตัวบนหิน (ROCK) และลอมรอบดวยหิ้งน้ าแข็ง
หรือลอมรอบดวยหิ้งน้ าแข็ง (ICE SHELF) บางสวน และทะเล (SEA) บางสวน โดยไมมีสวนใดของหิน 
(ROCK) โผลหรืออยูสูงเหนือระดับน้ าทะเล (SEA LEVEL) น้ าแข็งที่เพ่ิมขึ้นนี้สวนมากจะมีลักษณะพ้ืนผิวเป็น
รูปโดม ที่ใหญที่สุดที่รูจักกันมีขนาด ๑๐๐ กิโลเมตร 
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ice sheet พืดน้ าแข็ง : กลุมของมวลน้ าแข็ง (ICE) และหิมะ (SNOW) ซึ่งมีความหนามากและกินพ้ืนที่เปน็
บริเวณกวาง พืดน้ าแข็งอาจกอตัวบนหิน (ROCK) (ดู INLAND ICE SHEET) หรือลอยน้ าอยู (ดู ICE SHELF) 
พืดน้ าแข็งท่ีมีขนาดนอยกวา ๔๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ที่กอตัวบนหิน (ROCK) เรียกวา ice caps 
ice shelf หิ้งน้ าแข็ง : พืดน้ าแข็ง (ICE SHEET) ลอยน้ าที่มีความหนามาก โดยปกติหิ้งน้ าแข็งจะแผปก
คลุมออกไปเป็นระยะทางไกล และมีพ้ืนผิวราบหรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่นเล็กนอย หิ้งน้ าแข็งจะถูกทับถม
เพ่ิมเติมดวยหิมะประจ าถิ่น และโดยธารน้ าแข็งบนดินที่ขยายตัวออกไปในทะเล อาจมีบางสวนของหิ้ง
น้ าแข็งที่ยื่นลงไปถึงพ้ืนดิน ขั้นตอนแรกของการเป็นหิ้งน้ าแข็ง เรียกวา น้ าแข็งอาว (BAY ICE) จนกระท่ัง
พ้ืนผิวอยูเหนือระดับทะเลมากกวา ๒ เมตร ขอบดานทะเลของหิ้งน้ าแข็งเรียกกวา ปลายหิ้งน้ าแข็ง (ICE 
FRONT) 
ice storm พายุน้ าแข็ง : การกอตัวของน้ าแข็งที่รุนแรงบนวัตถุโดยการเยือกแข็งของหยดน้ าฝน (RAIN) 
หรือฝุุนละออง (DRIZZLE) ที่ตกกระทบ 
ice wall ผนังน้ าแข็ง : หนาผาน้ าแข็งกอตัวขึ้นมาจากขอบทะเลของพืดน้ าแข็งในแผนดิน (INLAND ICE 
SHEET) เชิงเขาน้ าแข็ง (ICE PIEDMONT) หรือการยกตัวของน้ าแข็ง (ICE RISE) ชั้นหนิอาจจะอยูที่ระดับ
ทะเลหรือต่ ากวา ดู ICE FRONT 
identification beacon กระโจมบงช้ี, กระโจมแสดงตน : ดู BEACON 
igneous rock หินอัคนี : หิน (ROCK) ที่เกิดจากการแข็งตัวของสารหลอมเหลวหรือแม็กมา (MAGMA)  
illuminated contours เสนชั้นความสูงเชิงเงา : การประยุกตแใชความสูงต่ าเชิงเงา (ILLUMINATED 
RELIEF) ซึ่งเสนชั้นความสูง (CONTOUR) มีสีสวางกวาในดานลาด (SLOPE) ที่มีการใหแสง และมีสีเขมกวา
ในทางดานของลาด (SLOPE) เงา 
illuminated relief ความสูงต่ าเชิงเงา : การแสดงความสูงต่ า (RELIEF) ดวยการฉายแสงจากทิศทางใด
ทิศทางหนึ่งหรือหลายทิศทาง ซึ่งใหภาพออกมาเป็นแบบสามมิติ มีความหมายเหมือนกับ shaded relief 
illumination (at a point of a surface)  ความสวาง (ที่จุดของพื้นผิว) : ผลหารของฟลักซแสองสวาง 
(LUMINOUS FLUX) ที่ตกกระทบบนองคแประกอบเล็กของพ้ืนผิวซี่งประกอบไปดวยจุดที่อยูภายใตการ
พิจารณาหารดวยพ้ืนที่ขององคแประกอบของพ้ืนผิวนั้น 
image ภาพ, ภาพถาย : ภาพของวัตถุ 
image: erect ภาพหัวตั้ง : ภาพ (IMAGE) ที่ปรากฏตรงหรือในต าแหนงที่สัมพันธแกันเชนเดียวกับวัตถุ 
image: inverted ภาพหัวกลับ : เป็นภาพ (IMAGE) ที่ปรากฏคว่ าลงเมื่อเทียบกับวัตถุ 
image: real ภาพจริง : ภาพ (IMAGE) วัตถุจริงที่ถูกสรางขึ้นและสามารถท่ีจะถูกแสดงบนพื้นผิวในกลอง
ถายรูป (CAMERA) ได 
image: virtual ภาพเสมือน : ภาพ (IMAGE) ที่ไมสามารถแสดงไดบนพ้ืนผิว แตจะมองเห็นไดเชนเดียวกับ
ในกระจกเงา (MIRROR) 
image point จุดภาพ, ต าแหนงภาพ : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY)  หมายถึง ภาพ 
(IMAGE) บนภาพถาย (PHOTOGRAPH) ที่สัมพันธแกับวัตถุบนพื้นดิน (GROUND) 
imagery ภาพบันทึก : เทคนิคส าหรับการประมวลผลหรือแปลความหมายของภาพที่ถูกสรางขึ้น โดย
ประเภทของการแผรังสีที่แตกตางกัน เชน แสง รังสีอินฟราเรด รังสีเอ็กซแ 
impedance ความตานทาน : ความตานทานตอไฟฟูากระแสสลับ ประกอบไปดวยคาตัวประกอบรวม
ตาง ๆ ของตัวตานทาน ความตานทานเหนี่ยวน า หรือความตานทานเก็บประจุ 
impersonal micrometer ไมโครมิเตอร์อัตโนมัติ : ดู MICROMETER: TRANSIT 
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impulse การดล : ดู PULSE 
inch นิ้ว : หนวยวัดความยาว มีคาเทากับ ๑/๑๒ ฟุต หรือ ๒.๕๔ เซนติเมตร 
incidence: angle of มุมตกกระทบ : ดู ANGLE OF INCIDENCE 
incident nodal point จุดโหนดหนา : ดู NODAL POINT 
incineration areas (at sea) พื้นที่เผา (ในทะเล), พื้นที่เผาขยะ : พ้ืนที่นอกชายฝั่งซึ่งถูกก าหนดอยาง
เป็นทางการใหมีความเหมาะสมส าหรับการเผาไหมสิ่งปฏิกูลเคมีภัณฑแโดยเรือที่ติดตั้งอุปกรณแพิเศษ 
inclination มุมเท, มุมเอียง, ความเอียง : มุมที่ซึ่งเสนหรือพ้ืนผิวท ากับแนวดิ่ง (VERTICAL) แนวนอน 
หรือเสนหรือพ้ืนผิวอ่ืน ๆ 
inclination: magnetic ความเอียงแมเหล็ก, มุมเอียงแมเหล็ก : ดู DIP 
inclination of the horizontal axis มุมเอียงของแกนแนวราบ : มุมในแนวดิ่งระหวางแกนแนวราบ 
(HORIZONTAL AXIS) จากการส ารวจ หรือเครื่องมือตรวจวัดทางดาราศาสตรแกับระนาบของขอบฟูา 
(HORIZON) 
inclinometer มาตรวัดความเอียง : เครื่องมือส าหรับการวัดคามุมเอียง (INCLINATION) ไปทางแนวราบ
ของแกนตามความยาวของเครื่องบิน ดู DIP CIRCLE, WIRE ANGLE INDICATOR 
indelta พื้นที่ที่น้ าแยกสายออกไป : พ้ืนที่ในแผนดินที่แมน้ า (RIVER) แยกออกไปเป็นสาขา(ปัจจุบันใช
อยางกวางขวางในออสเตรเลีย) 
indentation ซอกผาแนวชายฝั่ง : ซอกผาบริเวณแนวชายฝั่ง (COASTLINE) 
index arm แถบดัชนี, แขนดัชนี : แถบขนาดเล็กซึ่งบรรจุคาดัชนีไว โดยเฉพาะแขนที่มีจุดหมุนที่
ศูนยแกลางความโคงของสวนโคงของเครื่องวัดแดด (MARINE SEXTANT) และ แถบดัชนีของเวอรแเนียรแ 
(VERNIER) หรือ ไมโครมิเตอรแ (MICROMETER) มีความหมายเหมือนกับ index bar 
index bar แถบดัชนี : ดู INDEX ARM 
index chart แผนที่ดัชนี : ดู CHART 
index contour เสนชั้นความสูงหลัก : เสนชั้นความสูง (CONTOUR LINE) (โดยปกติที่ทุก ๆ เสนที่ ๕) 
ที่แสดงเป็นเสนหนา 
index correction คาแกดัชนี : คาแก (CORRECTION) เนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนดัชนี(INDEX 
ERROR) 
index error ความคลาดเคลื่อนดัชนี : ดู ERROR 
index glass กระจกดัชนี : ดู INDEX MIRROR 
index mark เครื่องหมายดัชนี : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง เครื่องหมาย
ที่แทจริง (เชนกากบาท หรือจุด) ในระนาบหรือพ้ืนวัตถุของภาพถาย (PHOTOGRAPH) และน ามาใชเฉพาะ
เป็นเครื่องหมายอางอิงในกลองตาเดียวหรือเครื่องหมายลอย (FLOATING MARK) หนึ่งในสองของกลอง
สามมิติบางชนิด (STEREOSCOPE) 
index map แผนที่ดัชนี : ดู MAP 
index mirror กระจกเงาดัชนี : กระจกเงา (MIRROR) ที่ตอเชื่อมกับแขนดัชนี (INDEX ARM) ของเครื่องวัด
แดด (MARINE SEXTANT)  มีความหมายเหมือนกับ index glass 
index of refraction ดัชนีหักเห : ดู REFRACTION : INDEX OF 
index shade เฉดสีดัชนี : ในเครื่องวัดมุม (SEXTANT) เป็นหนึ่งในกระจกสีที่สามารถหมุนได ซึ่งสามารถ
โยกไปอยูหนากระจกเงาดัชนี (INDEX MIRROR) เพ่ือลดความจาของแสงจากดวงอาทิตยแ (SUN) 



ที่ระลึกวันคลายวันสถาปนา กรมอุทกศาสตรแ ครบรอบ ๙๖ ปี 
 

หนา ๑๓๖ พจนานุกรมศัพทแอุทกศาสตรแ 
 

Indian spring low water น้ าลงเต็มที่ชวงน้ าเกิดของอินเดีย : พ้ืนเกณฑแน้ าข้ึน-ลง (TIDAL DATUM) 
โดยประมาณระดับ (LEVEL) ปานกลางของน้ าลงเต็มทีย่อดต่ า (LOWER LOW WATER) หนาน้ าเกิด 
(SPRING TIDE)  ค านี้ใชครั้งแรกในนานน้ ารอบอินเดีย มีความหมายเหมือนกับ Indian tide plane 
Indian tide plane ระนาบน้ าขึ้น-ลงของอินเดีย : ดู INDIAN SPRING LOW WATER 
indicator ตัวบงชี้, หนาจอ, หนาปัด : สวนของอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแที่ขอมูล (DATA) ซึ่งรับโดยเครื่องรับ 
(RECEIVER) จะสังเกตการณแ (OBSERVATION) ไดดวยตา ซึ่งมักจะเป็นในรูปแบบของจอ (SCOPE) หรือ
หนาปัด (DIAL) 
indirect leveling การระดับโดยออม : ดู LEVELLING 
indirect wave คลื่นออม : ดู WAVE 
induced magnetism สภาพแมเหล็กเหนี่ยวน า : ดู MAGNETISM 
inequality ภาวะไมเทากัน, ความตาง, อสมการ : ความแตกตางอยางเป็นระบบจากคาเฉลี่ยเชิงปริมาณ 
ดู ANNUAL INEQUALITY, DIURNAL INEQUALITY, LUNAR INEQUALITY, PARALLAX INEQUALITY, 
PHASE INEQUALITY 
inertia: gyroscopic ความเฉื่อยไจโร : ดู GYROSCOPIC INERTIA 
inertial navigation การเดินหนอาศัยหลักความเฉื่อย : ดู NAVIGATION 
inferior conjunction การรวมทิศแนววงใน : ดู CONJUNCTION 
inferior mirage ภาพลวงตาต่ ากวาวัตถุจริง : ดู MIRAGE 
inferior planet (s) ดาวเคราะห์วงใน : ดู PLANET(S): INFERIOR 
inferior transit แทรนซิตลาง : ดู MERIDIAN TRANSIT 
infrared (adj.) อินฟราเรด, รังสีใตแดง : สภาพที่มีความถ่ี (FREQUENCY) เลยจากขอบเขตยานแดง
ของสเปกตรัม (SPECTRUM) ที่มองเห็นไดของรังสี (RAY) ที่มีความยาวคลื่น (WAVE LENGTH) ยาวกวา
แสงที่มองเห็นได แตสั้นกวาคลื่นวิทยุ (RADIO WAVE)  
infrasonic (adj.) อินฟราโซนิก : สภาพที่มีความถี่ (FREQUENCY) ต่ ากวาชวง (RANGE) เสียงที่มนุษยแ
สามารถไดยิน  
ingoing stream กระแสน้ าไหลขึ้น : ดู FLOOD STREAM 
initial great circlecourse : เข็มเริ่มตนเดินเรือวงใหญ : ดู COURSE : GREAT CIRCLE 
initial great circle direction : ทิศทางการเริ่มตนเดินเรือเข็มวงใหญ : เข็มเริ่มตนเดินเรือวงใหญ 
(INITIAL GREAT CIRCLE COURSE) 
initial meridian เมริเดียนแรก, เมริเดียนเริ่มตน : ดู MERIDIAN 
initial point จุดออกงาน : จุดเริ่มตน (ORIGIN) ของระบบในระบบการส ารวจ (SURVEY) แบบพิกัดฉาก 
ซึ่งเมริเดียนหลัก (PRINCIPLE MERIDIAN) และเสนฐาน (BASE LINE) เป็นแกนส าหรับพื้นท่ีที่ก าหนด มี
ความหมายเหมือนกับ fundamental point 
inland ice sheet พืดน้ าแข็งบนแผนดิน : พืดน้ าแข็ง (ICE SHEET) ที่มีความหนามากและปกคลุมพ้ืนที่
เป็นบริเวณกวางมากกวา ๕๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร บนหิน (ROCK) พืดน้ าแข็งบนแผนดินที่อยูใกล
ระดับน้ าทะเล (SEA LEVEL) อาจรวมเขากับหิ้งน้ าแข็ง (ICE SHELF) 
inlet ทางน้ าเขา, ล าน้ าสายเล็ก, ปากน้ าเล็ก : ชองทางน้ าที่แคบซึ่งน้ าไหลผานเวาเขาไปในฝั่งแผนดิน (LAND) 
inner harbor ทาเรือดานใน : ดู HARBOUR 
inner neat line ขอบระวางแผนที่ดานใน : ดู NEAT LINE 
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innocent passage การผานโดยสุจริต : การเดินหนผานพื้นที่เฉพาะในทะเลของรัฐชายฝั่ง โดยปราศจาก
การละเมิดอธิปไตย ความสงบเรียบรอย และความมั่นคงของรัฐนั้น ดู TRANSIT PASSAGE ประกอบ 
inogen light แผงไฟน า : เครื่องหมายน าที่ใชปรากฏการณแแทรกสอดของแผงไฟวางไวแยกจากกัน ลูกศร
ชี้แสดงทิศทางของแนวน าในการเดินเรือจะปรากฏขึ้นเมื่อการเดินเรือไมอยูในแนวน า 
input อินพุท, ขาเขา, ขอมูลน าเขา : ๑) สิ่งที่น าเขา เชน กระแสไฟฟูา หรือพลังงานอื่น ๆ ที่ใหกับ
เครื่องจักร ๒) ขอมูล (DATA) ที่จะโอนจากสื่อหนวยเก็บภายนอก เชน บัตรเจาะลงไปในหนวยเก็บ 
(STORAGE) ภายในของเครื่องคอมพิวเตอรแ (COMPUTER) 
input impedance ความตานทานขาเขา : ความตานทานของกระแสไฟฟูาสลับที่เกิดขึ้นระหวางข้ัว
อินพุทของอุปกรณแใด ๆ 
inset แผนที่สวนแทรก : ในดานการสรางแผนที่ (CARTOGRAPHY)  (ก) แผนที่ในกรอบเล็กๆ ที่บรรจุอยูนอก
เสนขอบใน (NEATLINE) ของแผนที่ (MAP) หรือแผนที่เดินหน (CHART) ภายในเสนขอบใน (NEATLINE) หรือ
ขอบ เพ่ือเลี่ยงการพิมพแภาพของพ้ืนที่เล็กๆ ออกไปตางหาก  (ข) การแสดงพ้ืนที่เล็กๆ บนมาตราสวน (SCALE) 
ที่ใหญกวา (เชน แผนที่สวนแทรกผังเมือง) หรือแสดงพ้ืนที่ใหญในมาตราสวน (SCALE) ที่เล็กกวา (เชน แผนที่
สวนแทรกการวางตัว)  (ค) ขอมูลสารสนเทศตางๆ ที่ปกติไมปรากฏอยูในขอบเขตภูมิศาสตรแของแผนที่ (MAP) 
ซึ่งปิดลอมดวยเสนขอบ และรวมอยูในเสนขอบในของแผนที่ แผนที่สวนแทรกจะวางอยูในบริเวณที่ไมบดบัง
ลักษณะส าคัญของแผนที่ 
inshore (adj. and adv.) ใกลฝั่ง, เขาหาฝั่ง : ใกลหรือเขาหาฝั่ง 
inshore traffic zone เขตจราจรใกลฝั่ง : แนวเสนทางการเดินเรือที่ประกอบดวยขอบเขตพ้ืนที่ที่
ก าหนดส าหรับการจราจรบริเวณชายฝั่งของพ้ืนที่ที่มีชายฝั่งที่อยูติดกัน ซึ่งก าหนดใหสอดคลองกับ 
International Regulations for Preventing Collisions at Sea 
insolation พลังงานแผรังสีดวงอาทิตย์, รังสีอาทิตย์บนผิวโลก, ผึ่งแดด : ๑) ปริมาณของรังสีดวง
อาทิตยแโดยตรงตอหนวยพื้นที่แนวนอนตามระดับที่ก าหนด ๒) การแผรังสี (RADIATION) จากดวงอาทิตยแ
ตรงลงมาดานลาง (การแผรังสี (RADIATION) ทั่วโลก)  
instability ภาวะไมทรงตัว, ความไมเสถียร, อเสถียรภาพ : ๑) คุณสมบัติของสภาวะหยุดนิ่ง หรือ
เคลื่อนไหวอยางตอเนื่องของระบบซึ่งถูกรบกวนจนท าใหเกิดสภาวะนี้ ๒) ในดานอุตุนิยมวิทยา
(METEOROLOGY) มักจะใชเป็นค าพองความหมายของความไมเสถียรสถิต (STATIC INSTABILITY) 
instability: static ภาวะไมทรงตัวสถิต, ความไมเสถียรสถิต : สภาวะสมดุลอุทกสถิตของบรรยากาศ 
(ATMOSPHERE) ที่อนุภาคของอากาศที่ยายจากระดับเริ่มตนดวยแรงทางอุทกสถิต มีแนวโนมที่จะ
เคลื่อนยายอนุภาคของอากาศออกไปจากระดับนี้ มีความหมายเหมือนกับ hydrostatic instability 
installation: offshore สิ่งกอสรางนอกฝั่ง : โครงสรางที่มนุษยแสรางขึ้นนอกชายฝั่งเพ่ือการส ารวจหรือ
การแสวงประโยชนแจากทรัพยากรทางทะเลการตรวจวัดระดับน้ า และอ่ืน ๆ 
instrumental (or instrument) correction คาแกประจ าเครื่องมือ : คาแก (CORRECTION) อัน
เนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนเครื่องมือ (INSTRUMENTAL ERROR) 
instrumental (or instrument) error ความคลาดเคลื่อนเครื่องมือ : ดู ERROR 
instrumental (or instrument) parallax แพรัลแลกซ์เครื่องมือ : ดู PARALLAX 
insular เกี่ยวกับเกาะ : ในเรื่องหรือที่เก่ียวของกับเกาะหรือหมูเกาะ 
insular shelf ไหลเกาะ : อาณาบริเวณรอบเกาะ เริ่มจากแนวใตน้ าลงไปจนถึงระดับความลึกซึ่งพ้ืนทอง
ทะเลมีความลาดชันลงสูทะเลลึกอยางชัดเจน 
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insulated (or insulating) water bottle ขวดเก็บตัวอยางน้ ามีฉนวน : ดู WATER BOTTLE 
intake พื้นที่ปรับใช, พื้นที่ดูดเขา : พ้ืนที่ส าหรับสงตอน้ าผานทางรองน้ าหรือทอจากแมน้ า (RIVER) หรือ
สวนอื่นๆ ของน้ าเพ่ือมาขับกังหัน หรือสงน้ าไปยังคลอง (CANAL) การประปา และอ่ืนๆ 
intended track เสนทางตั้งใจ : ดู TRACK 
intensity: luminous (in a direction) ความเขมการสองสวาง (ในทิศทางหนึ่ง) : ผลหารของฟลักซแ
สองสวาง (LUMINOUS FLUX) ที่สองออกมาจากแหลงที่มาหรือที่สองออกมาจากองคแประกอบของ
แหลงที่มาในรูปของทรงกรวยเล็กที่มีทิศทางที่ก าหนดหารดวยมุมตันของทรงกรวยดังกลาว 
intensity: magnetic ความเขมแมเหล็ก : ดู MAGNETIC FIELD INTENSITY 
intensity: sound ความเขมเสียง : ณ ที่จุดหนึ่ง อัตราเฉลี่ยของพลังงานเสียงที่สงไปในทิศทางที่ก าหนด
ผานพ้ืนที่หนึ่งที่ตั้งฉากกับทิศทางนี้ ณ ที่จุดนั้นๆ เป็นก าลังสองของความกดเสียง (SOUND PRESSURE) 
intensity of gravity ความเขมความถวง : ดู GRAVITY 
intensity of magnetization ความเขมสภาพแมเหล็ก : ดู MAGNETIZATION 
intercardinal point จุดกึ่งจตุรทิศ ,จุดกึ่งทิศหลัก : จุดกึ่งกลางของจตุรทิศ (CARDINAL POINT) ไดแก 
เหนือ-ตะวันออก, เหนือ-ตะวันตก, ใต-ตะวันออก, ใต-ตะวันตก 
intercept อินเตอร์เซป : ชื่อที่ใหไวในวิธีการหาต าบลที่แบบมารแค เซนตแ อีแลรแ (MARCQ ST. HILAIRE 
METHOD) เพ่ือหาความแตกตางระหวางระยะสูง (ALTITUDE) ที่ค านวณไดและระยะสูงจริง (TRUE 
ALTITUDE) ของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) มีความหมายเหมือนกับ altitude difference  
intercept method  วิธีหาจุดอินเตอร์เซป : ดู MARCQ ST. HILAIRE METHOD 
interface ระหวางผิว, สวนตอประสาน, โปรแกรมตอประสาน  : ๑) พ้ืนผิวที่ปกติเป็นระนาบที่เป็น
ขอบเขต (BOUNDARY) ระหวางวัตถุ พ้ืนที่ หรือของเหลวที่ไมปนกัน ที่อยูประชิดติดกัน ๒) ในการ
ประมวลผลขอมูล หมายถึง สารสนเทศทุกชนิดทั้งในรูปสัญญาณและขอมูลขอก าหนด ที่ตองการเพ่ือใช
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบสองหนวย ๓) สวนเชื่อมตอระหวางฮารแดแวรแและซอฟทแแวรแ รวมถึงระหวาง
สวนเครื่องกับชุดค าสั่งและคอมพิวเตอรแกับผูใช 
interference สัญญาณรบกวน : สัญญาณ (SIGNAL) แปลกปลอม เสียงรบกวน (NOISE) ฯลฯ ที่ขัดขวาง
การรับสัญญาณที่เหมาะสมที่ตองการในอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ ดู WAVE INTERFERENCE  
Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) ไอโอซี : จัดตั้งขึ้นโดยยูเนสโก 
(UNESCO) เพ่ือสงเสริมการคนหาตรวจสอบดานวิทยาศาสตรแของมหาสมุทรผานการกระท ารวมกันของรัฐ
สมาชิก 
interior orientation การปรับภายใน : ดู ORIENTATION 
interior perspective centre ศูนย์กลางทัศนมิติภายใน : ดู PERSPECTIVE CENTRE 
interlines (of sounding) แนวหย่ังน้ าเสริม : แนวหยั่งน้ า (SOUNDING LINE) ในชองวางระหวาง
เสนแนวหยั่งน้ าหลัก ปกติใชเมื่อตองการตรวจสอบลักษณะพ้ืนทองน้ า (BOTTOM) ที่ทราบอยูแลว หรือ
สงสัยวาจะมีสิ่งผิดปกติหรือตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับรูปรางลักษณะของพ้ืนทองทะเล 
internal waters นานน้ าภายใน : นานน้ าทางดานแผนดินของเสนฐาน ของทะเลอาณาเขต และนานน้ า
ที่ไมมีทางออกทะเลภายในรัฐนั้นๆ 
internal wave คลื่นใตน้ า, คลื่นภายใน : ดู WAVE 
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International Association for the Physical Sciences of the Ocean (IAPSO) ไอเอพีเอสโอ : 
การสงเสริมการศึกษาทางวิทยาศาสตรแปัญหาที่เกี่ยวของกับทะเลและการมีปฏิสัมพันธแ-ของขอบเขตของ
ทะเล 
International Association of Geodesy (IAG) ไอเอจี : เป็นสมาคมหนึ่งของ ไอยูจีจี (IUGG) 
International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA) ไอเอจีเอ : เพ่ือสงเสริม
ความรวมมือทางดานวิทยาศาสตรแเกี่ยวกับสภาพแมเหล็กโลก และวิทยาศาสตรแอากาศชั้นบน 
International Association for Hydraulic Research (IAHR) ไอเอเอชอาร์ : เพ่ือชวยกระตุนและ
สงเสริมการวิจัยทางชลศาสตรแทั้งขั้นพ้ืนฐานและการประยุกตแใช 
International Association of Lighthouse Authorities (IALA) ไอเอแอลเอ : หนวยงานที่รับผิดชอบ
ในการจัดหา การบ ารุงรักษาประภาคารและเครื่องชวยการเดินเรือในทะเล 
International Association of Meteorology and Atmospheric Physics (IAMAP) ไอเอเอ็มเอพี 
: สงเสริมการวิจัยทางอุตุนิยมวิทยา การตรวจสอบและรวมถึงดานของฟิสิกสแบรรยากาศ โดยเฉพาะในเขต
ขอมูลเหลานั้นดานความรวมมือระหวางประเทศ 
International Association of Scientific Hydrology (IASH) ไอเอเอสเอช : สงเสริมและพัฒนา
การศึกษาของอุทกวิทยา ริเริ่ม อ านวยความสะดวกและประสานงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาดานอุทกวิทยาดาน
ความรวมมือระหวางประเทศ 
International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI) ไอ
เอเอสพีอีไอ : ศึกษาการพัฒนาของวิชาการดานแผนดินไหวและฟิสิกสแของโครงสรางภายในของโลกในดาน
เศรษฐกิจ สังคมและวิทยาศาสตรแ 
International Association of Theoretical and Applied Limnology (IAL) ไอเอแอล : 
สนับสนุนกระบวนการทางทฤษฎีและประยุกตแใชชลธารวิทยาโดยการจัดการประชุม การเผยแพรการ
ด าเนินการของการประชุม และใหรากฐานของวิธีการและเทคนิคของการตรวจสอบทางชลธารวิทยา 
International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior (IAV)  
ไอเอวี : สงเสริมการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการระเบิดของภูเขาไฟ ความรวมมือการวิจัยในแร วิทยาเคมีและ
เคมีเชิงฟิสิกสแ เพื่อประโยชนแของนักส ารวจภูเขาไฟ 
International AtomicTime เวลาอะตอมสากล : ดู ATOMIC TIME: INTERNATIONAL 
International Bureau of Weights and Measures (IBWM) ไอบีดับเบิลยูเอ็ม) : มีหนาที่ก าหนด
มาตรฐานสากลและมาตรการวัดขนาดทางฟิสิกสแ ก าหนดคาคงที่ซึ่งเป็นคาพ้ืนฐานในทางฟิสิกสแ 
International Cartographic Association (ICA) ไอซีเอ : ศึกษาความกาวหนาของการแกปัญหาดาน
ท าแผนที่ สงเสริมการวิจัยที่เกี่ยวของกับการท าแผนที่ภายใตความรวมมือระหวางประเทศ 
International (INT) Chart แผนที่เดินเรือสากล : แผนที่เดินเรือซึ่งมีขอบเขตและขนาดสอดคลองกับ
รูปแบบที่ตกลงกันในระดับสากล โดยมีหมายเลขของแผนที่เดินเรือสากล (INT) สอดคลองกับขอก าหนด
ของไอเอชโอ (IHO) 
International Commission for the Scientific Exploration of the Mediterranean Sea 
(ICSEM) ไอซีเอสอีเอ็ม : ท าหนาที่เป็นผูประสานงานส าหรับการวิจัยในหองปฏิบัติการเมดิเตอรแเรเนียน 
สงเสริมกิจกรรมระหวางประเทศในนามของประเทศที่มีพรมแดนติดทะเลเมดิเตอรแเรเนียน 
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International Council for the Exploration of the Sea (ICES) ไอซีอีเอส : สงเสริมการวิจัยและ
การตรวจสอบส าหรับการศึกษาทางทะเลโดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาที่เกี่ยวของกับทรัพยากรที่มีชีวิตใน
ทะเล 
International Council of Scientific Unions (ICSU) ไอซีเอสยู : ความรวมมือและอ านวยความ
สะดวกของกิจกรรมระหวางประเทศดานวิทยาศาสตรแของสภาสหภาพวิทยาศาสตรแระหวางประเทศในเรื่อง
ความถูกตองและความเป็นธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ รักษาความสัมพันธแกับหนวยงานเฉพาะ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของขององคแการสหประชาชาติ (UN) 
International Cooperative Investigations of the Tropical Atlantic (ICITA) ไอซีไอทีเอ : 
การส ารวจนานาชาติที่ประสานงานโดย ไอโอซี (IOC) 
international date line เสนวันที่สากล : ดู DATE LINE 
International Federation of Surveyors (FIG) เอฟไอจี : การแลกเปลี่ยนมุมมองที่นาสนใจทั่วไปใน
การประกอบอาชีพและการจัดประสานงานระหวางสมาคมในเครือตางๆ 
International Ellipsoid of Reference อีลิปซอยด์อางอิงนานาชาติ : เป็นอีลิปซอยดแอางอิงที่มีมิติ
โดยประมาณ ดังนี้ กึ่งแกนหลัก ๖,๓๗๘,๓๘๘.๐ เมตร (METRE) กึ่งแกนรอง ๖,๓๕๖,๙๑๑.๙ (METRE)    
และมีความแบนข้ัว หรือ ความแปูวเทากับ ๑/๒๙๗ ดู HAYFORD'S SPHEROID และ FLATTENING OF 
THE EARTH ประกอบ 
International Federation of Surveyors (FIG) เอฟไอจี : การแลกเปลี่ยนมุมมองที่นาสนใจทั่วไปใน
การประกอบอาชีพและการจัดประสานงานระหวางสมาคมในเครือตางๆ 
International Geological Congress (IGC) ไอจีซี : การประชุมที่จัดขึ้นโดย ไอยูจีเอส (IUGS) 
International Geographical Union (IGU) ไอจียู : กอตั้งขึ้นในปี ๑๙๒๒เพ่ือสงเสริมการศึกษาปัญหา
ที่เกิดขึ้นทางภูมิศาสตรแ ไอจียู (IGU) เริ่มตนและประสานงานการวิจัยและความรวมมือส าหรับการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิทยาศาสตรแและสิ่งพิมพแ 
International Geophysical Year (IGY) ไอจีวาย : ตามขอตกลงระหวางประเทศ ชวงเวลาที่มีการ
ตรวจวัด (OBSERVATION) ของปรากฏการณแ  (PHENOMENA) ทางธรณีฟิสิกสแทั่วโลกเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะ
ด าเนินการผานความรวมมือของประเทศที่เขารวมโครงการ 
International Hydrographic Bureau (IHB) สภาสากลอุทกนิยม, ไอเอชบี : กอตั้งขึ้นในปี ๑๙๒๑ 
ในโมนาโก ซึ่งเป็นการประสานความรวมมืออยางใกลชิด ระหวางสมาชิกถาวรในหมูส านักงานอุทกศาสตรแที่
เป็นรัฐสมาชิก ตั้งแตปี ๑๙๗๐ เป็นที่ตั้งของส านักงานใหญของ องคแการอุทกศาสตรแสากล 
(INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANIZATION) 
International Hydrographic Organization (IHO) องค์การอุทกศาสตร์สากล, ไอเอชโอ : ความ
รวมมือดานกิจกรรมของส านักงานอุทกศาสตรแแหงชาติ เพ่ือสงเสริมมาตรฐาน และใหค าแนะน ากับประเทศ
ก าลังพัฒนาในดานของการส ารวจทางอุทกศาสตรแ การผลิตแผนที่เดินเรือ และบรรณสารการเดินเรือและ
สิ่งพิมพแ 
International Ice Patrol (IIP) ไอไอพี : กิจกรรมของไอไอพี ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล และการ
วิเคราะหแ การตรวจสอบเกี่ยวกับภูเขาน้ าแข็ง และการเคลื่อนไหว ภารกิจของไอไอพี คือ การใหขอมูลลาสุด
เกี่ยวกับต าแหนงภูเขาน้ าแข็ง และการท านายจากคอมพิวเตอรแในเรื่องขอบเขตของภูเขาน้ าแข็ง ที่จะเป็น
อันตรายตอการเดินเรือในเขตแอตแลนติกเหนือ ขอบเขตของการศึกษา ไดแก การตรวจสอบภูเขาน้ าแข็ง  
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การลอยและการเสื่อมสภาพของภูเขาน้ าแข็ง วัตถุที่พ้ืนผิวที่ของภูเขาน้ าแข็งลอยน้ า และกระแสน้ าบริเวณ 
Grand Banks Region 
International IndianOcean Expedition (IIOE or IOE) ไอไอโออี หรือ ไอโออี : การส ารวจนานาชาติ
ระหวางปี ๑๙๕๙และ ๑๙๖๕ภายใตการประสานงานทั่วไปของไอโอซี (IOC) 
International Map of the World (IMW) ไอเอ็มดับเบิลยู : แผนที่โลกมาตราสวน ๑:๑,๐๐๐.๐๐๐ซ่ึง
ถูกวางแผนภายใตการอุปถัมภแของ ไอจียู (IGU) และด าเนินการโดยหลายประเทศในโลก 
International Maritime Organization (IMO)  ไอเอ็มโอ : เป็นทบวงการช านาญพิเศษของสหประชาชาติ 
โดยมีวัตถุประสงคแหลักเพ่ือเป็นเวทีในการสรางความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกในการก าหนด
มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือ การคุมครองสิ่งแวดลอมทางทะเล ประเด็น
ดานกฎหมาย ความรวมมือทางวิชาการ ความม่ันคงทางทะเล และการเดินเรืออยางมีประสิทธิภาพ IMO 
เดิมเรียกวา  Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) 
International nautical mile ไมล์ทะเลสากล : หนวยของความยาวเทากับ ๑,๘๕๒ เมตร (METRE) 
คานี้ไดรับการอนุมัติใชระหวางประเทศจากการประชุมองคแการอุทกศาสตรแสากลในปี ค.ศ. ๑๙๒๙ และ
ไดรับการรับรองโดยประเทศสมาชิกขององคแเกือบทั้งหมด 
International Scientific Radio Union (ISRU) ไอเอสอาร์ยู : สงเสริมการวิจัยและจัดการความ
รวมมือระหวางประเทศในดานวิทยาศาสตรแวิทยุ 
International Telecommunications Union (ITU) ไอทียู : มีหนาที่บ ารุงรักษาและขยายความ
รวมมือระหวางประเทศ ส าหรับการปรับปรุงและการใชคลื่นวิทยุส าหรับการสื่อสารโทรคมนาคม 
International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) ไอยูจีจี : สงเสริมการศึกษาของ
ปัญหาทั้งหมดที่เก่ียวกับ การก าหนดคาและฟิสิกสแของโลก มหาสมุทรและบรรยากาศ ดวยความรวมมือของ
สมาชิกสมาคมนานาชาติ 
International Union of Geological Sciences (IUGS) ไอยูจีเอส : กอใหเกิดความกาวหนาของการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการศึกษาโลก 
International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) ไอยูพีเอพี : สรางและสงเสริมความ
รวมมือระหวางประเทศในวิชาฟิสิกสแ ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการใชสัญลักษณแ, หนวยที่ใช, การ
ตั้งชื่อและมาตรฐาน 
International waters นานน้ าสากล : ไมใชศัพทแทางกฎหมาย ที่หมายถึงนานน้ าที่อยูภายใตเสรีภาพ
ของการเดินเรือและการบินในทะเลหลวง ไดแก เขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (EEZ) และทะเลหลวง 
interocular distance  ฐานดวงตา : ดู INTERPUPILLARY DISTANCE 
interpolation การประมาณคาในชวง, บัญญัติไตรยางศ์, อินเตอร์โพเลชัน : กระบวนการของการ
ก าหนดคากลางระหวางคาท่ีก าหนดในบางสวนซึ่งสอดคลองกับคาที่ทราบแลวหรืออัตราที่ประมาณไวหรือ
การแปรผันในระบบ 
interpupillary distance ฐานดวงตา : ระยะหางระหวางศูนยแกลางของรูมานตาของแตละบุคคล มี
ความหมายเหมือนกับ eye base และสามารถใชสลับกับค าวา interocular diatance 
interrogator เครื่องสงสัญญาณถาม : เครื่องสงสัญญาณฯเรดารแที่สงพัลสแ (PULSE) ออกไปและเครื่องจะ
รวมเอาเครื่องรับสงสัญญาณ (TRANSPONDER) ไวดวย เมือ่รับสัญญาณตอบ (RESPONSOR) จากเครื่องสง
ก็จะผลิตสัญญาณเพ่ือแสดงผลโดยปกติจะมีการรวมเครื่องรับและสงไวดวยกันเรียกวา interrogator-
responsor มีความหมายเหมือนกับ challenger 



ที่ระลึกวันคลายวันสถาปนา กรมอุทกศาสตรแ ครบรอบ ๙๖ ปี 
 

หนา ๑๔๒ พจนานุกรมศัพทแอุทกศาสตรแ 
 

interrogator-responsor  เครื่องสงสัญญาณถาม-ตอบ : ดู INTERROGATOR และ RESPONSOR 
intersected point  จุดสกัดตรง : ดู STATION : INTERSECTION 
intersection การเล็งสกัดตรง : ๑) ในดานการส ารวจ (SURVEYING) กระบวนการในการหาต าแหนง 
(POSITION) แนวนอน ของจุดที่ไมทราบคา (จุดเล็งสกัดตรง (INTERSECTION STATION)) โดยอางอิงจาก
จุดที่ทราบต าแหนงสองจุดขึ้นไป ๒) ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) กระบวนการในการ
หาต าแหนง(POSITION) แนวนอน ของจุดๆหนี่ง โดยการลากเสนทิศทางที่ไดโดยวิธีโฟโตแกรมเมตรีมาตัด
กัน ซึ่งเสนทิศทางอาจจะไดรับโดยตรงจากภาพถายแนวดิ่ง (VERTICAL PHOTOGRAPH) หรือกราฟิก หรือ
ภาพถาย (PHOTOGRAPH) เอียง  ที่ไดรับการปรับแกโดยวิธีทางคณิตศาสตรแ 
intersection station จุดเล็งสกัดตรง : ดู STATION 
intertidal zone เขตน้ าขึ้น-ลงชายฝั่ง : เขตที่อยูระหวางน้ าขึ้นเต็มที่ปานกลาง (MEAN HIGH WATER) 
และน้ าลงเต็มที่ปานกลาง (MEAN LOW WATER) 
intertropical convergence zone เขตลมคาพัดเขาหากัน : บริเวณแคบ ๆ แถบเสนศูนยแสูตรที่ลมคา
จากซีกโลกเหนือและซีกโลกใตพัดมาปะทะกัน 
intervalometer มาตรตั้งอัตราเร็วกลอง, เครื่องก าหนดชวงเวลา : อุปกรณแการก าหนดความเร็วชัตเตอรแ 
(SHUTTER) ของกลอง (CAMERA) โดยอัตโนมัติตามชวงเวลาที่เลือก 
invar อินวาร์ : โลหะผสมระหวางเหล็ก ๖๓ สวน นิกเกิล ๓๖ สวน แมงกานีส ซิลิกอน และคารแบอน 
รวมกันอีก ๑ สวน โลหะผสมที่ไดมีคาสัมประสิทธิ์การขยายตัวนอยมาก 
invar tape แถบอินวาร์ : ดู TAPE 
invar wire ลวดอินวาร์ : ดู WIRE 
inverse Mercator projection  โครงสรางแผนที่เมอร์เคเตอร์ตามขวาง : ดู PROJECTION 
inversion layer ชั้นอุณหภูมิผกผัน : ชั้นบรรยากาศในแนวนอน ที่อุณหภูมิเพ่ิมขึ้นตามความสูง 
(HEIGHT) ดู TEMPERATURE INVERSION 
inverted compass เข็มทิศกลับหัว  : ดู COMPASS: HANGING 
inverted image ภาพหัวกลับ : ดู IMAGE 
inverting eyepiece เลนส์ใกลตาผกผัน : ดู EYEPIECE: ERECTING 
ionosphere ไอโอโนสเฟียร์ : ชั้นของบรรยากาศ (ATMOSPHERE) โลกที่มีความสูงโดยประมาณตั้งแต 
๗๐ - ๕๐๐ กิโลเมตร เป็นชั้นบรรยากาศที่ไอออนและอิเล็กตรอนอิสระมีปริมาณมากพอเพียงที่จะสะทอน
คลื่นแมเหล็กไฟฟูา (ELECTROMAGNETIC WAVE) ได 
ionospheric disturbance การปั่นปุวนในชั้นไอโอโนสเฟียร์ : การเพ่ิมข้ึนอยางรุนแรงทันทีทันใดของ
รังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยแ รูจักในชื่อของ การระเบิดของดวงอาทิตยแ ซึ่งจะท าใหเกิดอิออนอยาง
ผิดปกติในชั้นดี (D) ผลก็คือท าใหเกิดการดูดกลืนคลื่นวิทยุเพิ่มขึ้นอยางทันทีทันใด โดยเฉพาะในชวงคลื่น
ความถี่กลางคอนสูง และความถ่ีสูงคอนต่ า ซึ่งจะไมมีผลตอความสูงของชั้นที่มีการหักเหหรือการสะทอน 
และตอยานความถี่ แตจะท าใหตองเพ่ิมก าลังสงมากขึ้น 
ionospheric storm พายุไอโอโนสเฟียร์ : การเปลี่ยนแปลงที่มีความรุนแรงของชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียรแ  
(IONOSPHERE) 
ionospheric wave คลื่นไอโอโนสเฟียร์ : ดู WAVE: SKY 
ironbound (adj.) เขตไมสามารถทิ้งสมอได : พ้ืนที่ที่มีความขรุขระ เชน ชายฝั่ง (COAST) หิน  ซึ่งไม
สามารถทอดสมอ (ANCHORAGE) ได 
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irradiance (at a point of a surface) ความรับอาบรังสี (ที่จุดของพื้นผิว) : ผลหารของฟลักซแ 
(FLUX)ของการแผรังสี (RADIATION)ตอหนึ่งหนวยเนื้อที่ในองคแประกอบที่เล็กมากของพ้ืนผิวที่
ประกอบดวยจุดที่อยูภายใตเงื่อนไข ตามองคแประกอบของพ้ืนที่ 
irradiation (at a point of a surface) การฉายรังสี, การอาบรังสี (ที่จุดของพ้ืนผิว) : ผลผลิตของ
ความรับอาบรังสี (IRRADIANCE) และชวงเวลา 
irregular error ความคลาดเคลื่อนบังเอิญ : ดู ERROR: ACCIDENTAL 
island เกาะ : สวนของแผนดิน (LAND) ที่มีน้ าลอมรอบโดยตลอด 
island harbour  เกาะจอดเรือ : ดู ภายใต HARBOUR 
island shelf ไหลเกาะ : ดู CONTINENTAL SHELF 
island slope ลาดเกาะ : ดู CONTINENTAL SLOPE 
isle เกาะเล็ก : เกาะ (ISLAND) ปัจจุบันนิยมใชกับเกาะ (ISLAND) ที่มีขนาดเล็ก ยกเวนชื่อที่ไดรับการ
ยอมรับ คือ “British Isles” 
islet เกาะเล็ก : เป็นเกาะ (ISLAND) ที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็ก 
isobar เสนความกดเทา, ไอโซบาร์ : เสนที่เชื่อมจุดตางๆ ที่มีความกดอากาศท่ีระดับผิวพ้ืนเทากัน 
isobath เสนความลึกเทา : ดู DEPTH CURVE, FATHOMLINE 
isobathytherm เสนความลึกอุณหภูมิเทา : เสนหรือพ้ืนผิวที่แสดงความลึก (DEPTH) ในมหาสมุทร 
(OCEAN) หรือทะเลสาบ (LAKE) ซึ่งเป็นจุดที่มีอุณหภูมิเดียวกัน  โดยปกติเสนความลึกอุณหภูมิเทา มักจะ
ถูกวาดขึ้น เพ่ือแสดงในรูปภาคตัดขวางของมวลน้ า 
isobront เสนพายุเทา : เสนที่ลากบนแผนที่เดินหน (CHART) ที่เชื่อมต าบลที่ตางๆ บนพื้นโลก (EARTH) 
ที่ซึ่งในวันนั้นๆ ไดยินเสียงเปรี้ยงแรกของฟูารอง (THUNDER) ในเวลาเดียวกัน ในภูมิอากาศวิทยา 
(CLIMATOLOGY) เป็นเสนบนแผนที่เดินหน (CHART) ที่ลากผานต าบลที่ ที่ซึ่งมีจ านวนวันโดยเฉลี่ยที่ไดยิน
ฟูารอง (THUNDER) ในชวงเวลาที่ก าหนดเทากัน 
isocentre ไอโซเซ็นเตอร์, จุดศูนย์เทา : จุดเฉพาะที่มักพบในระนาบของรูปถาย(PHOTOGRAPH) 
ระนาบหลัก (PRINCIPAL PLANE) กับระนาบที่สมมติใหอยูในแนวดิ่ง (VERTICAL) ที่แทจริงของรูปถาย 
(PHOTOGRAPH) น ามาจากสถานีกลอง (CAMERA STATION) ตัวเดียวกัน โดยมีระยะหลัก (PRINCIPAL 
DISTANCE) เทาๆกัน จุดตัดในภาพถาย (PHOTOGRAPH) ที่เกิดจากการตัดกันของเสนส าคัญและเสน
ขนานวัดเทา (ISOMETRIC PARALLEL) จุดในภาพถาย (PHOTOGRAPH )ที่ตัดกันโดยเสนแบงครึ่งมุม
ระหวางเสนดิ่งและรูปถายที่ตั้งฉากกับเสนดิ่ง (PLUMB LINE) เป็นจุดส าคัญเพราะ มันเป็นศูนยแกลางของ
การฉายรังสีส าหรับการขจัด (DISPLACEMEN)ของภาพ (IMAGE)ที่เกิดจากการเอียง (TILT)  
isoclinal (or isoclinic) (adj.) เกี่ยวกับมุมเทเทา : เกี่ยวของกับ มุมเทแมเหล็ก (MAGNATIC DIP) เทา 
isoclinal (n.) เสนมุมเทเทา : ดู ISOCLINAL LINE 
isoclinal (or isoclinic) line เสนมุมเทเทา, เสนไอโซคลินิก : เสนที่เชื่อมจุดตางๆ บนพื้นโลกท่ีมีคามุม
เทแมเหล็ก (MAGNATIC DIP) เทากัน มีความหมายเหมือนกับ isoclinal 
isodynamic (adj.) พลวัตเทา : เกี่ยวของกับการเทากันของแรงที่กระท า 
isodynamic line เสนพลวัตเทา : เสนที่เชื่อมตอจุดของความเขมแมเหล็ก (MAGNETIC INTENSITY) 
เทากันทั้งหมดอยางใดอยางหนึ่งหรือสวนประกอบใด ๆ 
isogon ไอโซกอน, เสนทิศลมเทา : เสนที่แสดงต าแหนงของจุดบนพ้ืนที่ซึ่งมีทิศทาง (DIRECTION) ลม (WIND) 
เหมือนกัน 
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isogonal (or isogonic) (adj.) เกี่ยวกับมุมเทา : มีมุมที่เทากัน 
isogonal (or isogonic) (n.) เสนไอโซโกนิก, เสนมุมเบี่ยงเบนแมเหล็กเทา, เสนวาริเอชันแมเหล็ก : ดู 
ISOGONIC LINE 
isogonic line เสนไอโซโกนิก, เสนวาริเอชันแมเหล็ก : เสนที่เชื่อมจุดตางๆ บนพื้นโลกที่คาเบี่ยงเบน 
(VARIATION) แมเหล็กโลกมีคาเทากัน มีความหมายเหมือนกับ isogonal หรือ isogonic 
isogram ลายเสนคาเทา : เสนบนแผนที่เดินหน (CHART) หรือไดอะแกรม (DIAGRAM) ซึ่งเชื่อมตอจุดที่มี
คาเทาเทียมกันของปรากฏการณแ (PHENOMENON)  
isogriv เสนมุมแมเหล็กกริดเทา : เสนที่เชื่อมตอจุดตางๆ ที่แสดงความเทากันของการแปรผันกริด (GRID 
VARIATION) 
isohaline (or isohalsine) เสนความเค็มเทา, ไอโซเฮไลน์ : เสนที่เชื่อมจุดตางๆ ที่มีคาความเค็ม (SALINITY) 
ของน้ าในมหาสมุทร (OCEAN) เทากัน 
isohalsine เสนความเค็มเทา : ดู ISOHALINE 
isolated danger mark เครื่องหมายสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว : เครื่องหมายที่ใชส าหรับการเดินเรือในพ้ืนที่
อันตรายที่อยูโดดเดี่ยวเชน แนวปะการัง หรือที่ตื้น 
isoline เสนเทา : เสนที่เป็นตัวแทนของจุดตัดของระนาบของภาพถายทางดิ่ง (VERTICAL PHOTOGRAPH)
ทีม่ีระนาบซอนกนัของภาพถายเฉียง(OBLIQUE PHOTOGRAPH)ถาภาพถายทางดิ่ง (VERTICAL PHOTOGRAPH)
ไมเอียง เสนเทาจะเป็นเสนขนาน (ISOMETRIC PARALLEL) ของภาพถายเฉียง (OBLIQUE PHOTOGRAPH) 
isomagnetic (adj.) เกี่ยวกับแรงแมเหล็กเทา : เกี่ยวกับเสนเชื่อมตอจุดที่มีความเขมขนขององคแประกอบ
แมเหล็ก (MAGNETIC ELEMENT) เทากัน 
isomagnetic (n.) เสนแรงแมเหล็กเทา : ดู ISOMAGNETIC LINE 
isomagnetic line เสนแรงแมเหล็กเทา : เสนเชื่อมตอจุดทีมีความเขมขนขององคแประกอบแมเหล็ก 
(MAGNETIC ELEMENT) เทากัน  
isometric (adj.) คงความยาว, สมมติ : เกี่ยวของกับการวัดที่เทากัน 
isometric latitude ละติจูดวัดเทา : ดู LATITUDE 
isometric parallel เสนขนานวัดเทา : ดู PARALLEL 
isopleth ลายเสนคาคงตัว, ลายเสนคาเทา : ลายเสนคาเทา (ISOGRAM) ที่มีคาคงที่ท้ังเวลาหรือพ้ืนที่ 
isopor เสนคาแมเหล็กเปลี่ยนประจ าปีเทา : ดู ISOPORIC LINE 
isoporic line เสนคาแมเหล็กเปลี่ยนประจ าปีเทา : เสนที่เชื่อมจุดของอัตราเทารายปีของการเปลี่ยน 
แปลงขององคแประกอบแมเหล็ก (MAGNETIC ELEMENT) มีความหมายเหมือนกับ ISOPOR 
isopycnic (adj.) หนาแนนเทา : เกี่ยวกับความเทากันของความหนาแนน 
isopycnic (n.) ความหนาแนนเทา : ดู ISOPYCNIC LINE 
isopycnic line เสนความหนาแนนเทา : เสนที่มีความหนาแนนเทากันตลอด มีความหมายเหมือนกับ 
ISOPYCNIC 
isoradial เสนรัศมีเทา : รัศมี (RADIAL) จากจุดศูนยแเทา (ISOCENTRE) 
isostasy ดุลเสมอภาคของเปลือกโลก : บริเวณเปลือกโลกที่มีความสมดุล (EQUILIBRIUM) กัน
โดยประมาณ เชนแรงโนมถวงของโลก (EARTH) ที่กระท าตอมวลวัตถุท่ีขยายขอบเขตขึ้นมาเหนือผิวหนา
ของพ้ืนจีอยดแ (GEOID)  โดยในบริเวณแผนทวีปเกิดความสมดุลจากความพรองของความหนาแนนในวัสดุ
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ภายใตมวลของมัน สวนผลของความพรองของความหนาแนนในบริเวณมหาสมุทร เกิดความสมดุลจาก
สวนเกินของความหนาแนนของวัสดุที่อยูใตมหาสมุทร (OCEAN) 
isostatic anomaly คาผิดปรกติดุลเสมอภาคของเปลือกโลก : คาความแตกตางระหวางคาสังเกตจาก
ความถวง (GRAVITY) และคาทางทฤษฎี ที่จุดของการส ารวจ ตรวจวัด (OBSERVATION) หรือการสังเกต 
เพ่ือท าการแกไขส าหรับระดับสูง (ELEVATION) ของหมุด (STATION) ดังกลาวขางตนเหนือจีอยดแ (GEOID) 
และส าหรับผลกระทบทางภูมิประเทศ (TOPOGRAPHY) มีคามากกวาโลก (EARTH) ทั้งหมด เพ่ือชดเชย 
คาความผิดปรกตินั้น ๆ  
isotherm เสนอุณหภูมิเทา, เสนไอโซเทิร์ม : ในดานอุตุนิยมวิทยา (METEOROLOGY) หมายถึง เสนที่
ลากผานจุดหรือต าบลที่ที่มีอุณหภูมิเทากัน 
isothermal (or isothermic) (adj.) ที่มีอุณหภูมิเทา : ซึ่งมีอุณหภูมิที่เทากัน 
isotope ไอโซโทป : นิวไคลดแตั้งแต ๒ นิวไคลดแที่มีเลขอะตอมเหมือนกันจึงมีองคแประกอบที่เหมือนกัน แต
แตกตางกันในเลขมวล 
isotropic (or isotropus) (adj.) ไอโซทรอปิก : มีคุณสมบัติทางกายภาพเหมือนกันทุกทิศทาง 
isthmus คอคอด : สวนแคบของแผนดิน (LAND) ที่เชื่อมตอสองแผนดิน (LAND) ขนาดใหญ 
* jack-up rig แทนขุดเจาะ : แทนขุดเจาะซึ่งมีโครงสรางการขุดเจาะที่มั่นคงแข็งแรงในบริเวณน้ าตื้น โดย
การยืด หรือหยอนขาค้ าลงกนทะเลขณะท าการขุดเจาะ ขาจะหดเมื่อแทนขุดเจาะอยูภายใตการลากจูง 
jellyfish แมงกะพรุน : ซีเลนเทอเรต (COELENTERATE) ที่มีรูปรางคลายจาน หรือระฆัง เคลื่อนไหวได
อิสระ  บางชนิดมีหนวดทีมีพิษ บางชนิดสามารถเรืองแสง (LUMINESCENCE) ได สิ่งมีชีวิตใดๆท่ีมีลักษณะ
เป็นวุนเคลื่อนไหวไดอิสระ ค าวา แมงกะพรุน มักใชกับทีโนฟอรแ และอาจน าไปใชกับเพรียงหัวหอม          
มีความหมายเหมือนกับ medusa 
jetsam ของท่ีโยนทิ้งทะเล : ดู JETTISON 
jettison การโยนทิ้งทะเล, โยนทิ้ง : การทิ้งสิ่งของวัตถุลงน้ าโดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือลดน้ าหนักบรรทุกของ
เรือ วัตถุท่ีลอยน้ า  สิ่งของที่ถูกโยนทิ้ง หรืออาจจะเป็นสิ่งของที่ทิ้งที่ผูกกับทุนไวแลวมาเก็บคืนภายหลัง ดู 
DERELICT 
jetty สะพานเทียบเรือ, เจทตี : ในสหรัฐอเมริกา หมายถึง โครงสรางทาเทียบเรือ (WHARF) หรือทาเรือ 
(PIER) ที่ตั้งอยูเพ่ือที่จะมีผลตอการไหลเวียนกระแสน้ า (CURRENT) เพ่ือปูองกันทางเขา (ENTRANCE) 
ทาเรือ (HARBOUR) หรือแมน้ า (RIVER) ในอังกฤษหมายถึงโครงสรางส าหรับใชเทียบเรือ ดู ทาเทียบ 
(DOCK) ทาเรือ (LANDING) เขื่อนเทียบเรือ (WHARF) 
joule จูล : หนวยวัดงาน หรือพลังงาน ในระบบมาตรฐานสากล (SI SYSTEM) 
joystick คันควบคุม, กานควบคุม : ในระบบคอมพิวเตอรแ เป็นอุปกรณแท่ีมีลักษะคลายๆ คันโยก หรือ
เมาสแ ใชควบคุมการเคลื่อนตัวในทิศทางตาง ๆ ของตัวชี้ต าแหนง ที่ด าเนินการโดยการกดเพ่ือก าหนดใหไป
ในทิศทางที่ตองการ 
Julianday วันจูเลียน : จ านวนวันที่นับตั้งแตจุดเริ่มตนของเวลาจูเลียนตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม เมื่อ ๔๗๑๓ 
ปีกอนคริสตแศักราช โดยการเปลี่ยนวัน หรือเริ่มตนวันจะนับตั้งแตเที่ยงวัน ชากวาวันโดยปรกติ ๑๒ ชั่วโมง 
junction จุดตอ, จุดเชื่อมโยง, รอยตอ : ๑) สถานที่บรรจบ รวมกัน หรือเชื่อมติดตอกัน เชน แมน้ าสาย
รอง (TRIBUTARY) เชื่อมกับแมน้ าสายหลัก (RIVER) หรอืการเชื่อมกันของสองรองน้ า (CHANNEL) ใน
ระบบทางน้ า (WATERWAY) ๒) ในดานการระดับ (LEVELLING) หมายถึง บริเวณที่เสนแนวระดับ (LINE 
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OF LEVEL) จ านวนตั้งแตสองเสนขึ้นไปตัดกัน ๓) ในดานส ารวจอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SURVEY) 
หมายถึง การรวมกันหรือทับซอนกันของแผนงานส ารวจ ดู OVERLAP 
junction buoy ทุนทางแยก : ทุน (BUOY) เครื่องหมายที่วางไว ณ ต าแหนงปลายดานในที่ตื้นกลางรอง
น้ า (MIDDLE GROUND) ในค าศัพทแแบบอังกฤษ มักจะเรียกวาทุนแสดงที่ตื้น (MIDDLE GROUND BUOY) 
โดยไมไดค านึงถึงทิศทางของการเดินทาง 
* Kalman filter การกรองแบบคาลแมน : ในดานอิเล็กทรอนิกสแ เป็นวิธีการทางคณิตศาสตรแสถิติในการ
ท านายสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาในขณะที่มีการรบกวน วิธีการดังกลาว ใชคาพารามิเตอรแลักษณะ
บางอยางของกระบวนการที่มีการแปรผันอยางชาๆ กับเวลา ดังนั้นการประมาณการที่ดีที่สุดของสัญญาณ 
สามารถหาไดจากฟังกแชั่นของเวลา 
katabatic wind ลมพัดลงลาดเขา : ลมนอกชายฝั่งที่เกิดจากอากาศเย็นที่พัดจากพ้ืนดินที่สูง หรือยอด
เขาโดยการจมตัว มวลอากาศเย็นจะเขามาแทนที่อากาศรอนที่เบากวาซึ่งจะยกตัวขึ้นในทะเล 
kay เกาะปริ่มน้ า, เคย,์ เกาะทราย : ดู CAY 
kedging การกะสมอ : การยายเรือโดยการออกไปวางสมอแลวลากเรือไปยังจุดยืดสมอ 
keg buoy ทุนถังเบียร์ : ทุน (BUOY) ประกอบดวยถังท่ีติดเสาธงขนาดเล็กที่มีใชโดยชาวประมงในการท า
เครื่องหมายต าแหนงของเสนอวนลาก ดู DAN BUOY 
kelp สาหรายทะเลขนาดใหญ, สาหรายเคลป : สาหราย (ALGAE) สีน้ าตาลขนาดใหญมักจะมีรูปทรง
ใบมีด และมีใบยาวคลายไมเถา  
Kelvin temperature scale มาตรอุณหภูมิเคลวิน : มาตรอุณหพลศาสตรแของอุณหภูมิองศาเคลวิน ที่
ก าหนดโดยใหจุดรวมสามสถานะของน้ าบริสุทธิ์ที่ถือวาเป็นจุดคงที่ พ้ืนฐานที่มีอุณหภูมิเทากับ ๒๗๓.๑๖ 
องศาเคลวิน มีความหมายเหมือนกับ absolute temperature scale 
Kelvin wave คลื่นเคลวิน : คลื่นยาวในมหาสมุทรที่มีแอมพลิจูดลดลงจากขวามาซายตามแนวสันคลื่นเมื่อ
มองไปในทิศทางของการเคลื่อนตัวในซีกโลกเหนือ และจากซายไปขวาในซีกโลกใต องคแประกอบของ
ความถวงที่กระท าตามแนวลาดของคลื่น จะสมดุลกับแรงเบนของการหมุนของโลก หรือแรงคอริออลิส 
(CORIOLIS FORCE) 
key เคย์ : ดู CAY  
kilogram(me) กิโลกรัม : หนวยวัดของมวลในระบบมาตรฐานสากล (SI) 
kite เครื่องถวงสายกวาด : ๑) เครื่องกลที่โดนลากใตพ้ืนผิวน้ าที่จะเตือนสิ่งแปลกปลอมที่เขามา ณ ระดับ
ความลึก (DEPTH) นั้น ดู SUBMARINE SENTRY ๒) สิ่งประดิษฐแส าหรับถวงปลายดานในของ เครื่องกวาด
โอโรพีซา (OROPESA SWEEP) เพ่ือใหอยูที่ความลึกท่ีตองการ 
kite otter ตะเขเครื่องถวงสายกวาด : อุปกรณแหลายระนาบที่สามารถใชเป็นทั้งเครื่องถวงสายกวาด 
(KITE) หรือเป็นตะเข (OTTER) ขึ้นอยูกับวิธีที่จะจัดวางติดตั้ง ดู OROPESA SWEEP 
klaxon แตร, สัญญาณหมอก : สัญญาณหมอก (FOG SIGNAL) ขนาดเล็ก บางครั้งใชงานดวยมือ 
knoll เนินมน, โคก, เนิน : ระดับสูง (ELEVATION) โดดเดี่ยวคอนขางเล็กรูปรางมน ที่ตางกันเล็กนอย 
และมีลักษณะรูปรางโคงมนระดับสูง (ELEVATION) นอยกวา ๑,๐๐๐เมตร (METRE) จากพ้ืนทองทะเล 
(SEA FLOOR) และมีพ้ืนที่แคบ จ ากัดขอบเขตทั่วบนยอดสูงสุด (SUMMIT) มีความหมายเหมือนกับ HILL 
knot นอต : ๑) การแบงเชือกวัดความเร็วเรือ (LOG LINE) ที่ใชวัดอัตราเร็ว (SPEED) ของเรือ ๒) หนวย
ทางทะเลของอัตราเร็ว (SPEED) โดยความเร็ว ๑ นอต เทากับ ๑ ไมลแทะเล (NAUTICAL MILE) ตอชั่วโมง  
ซึ่งชื่อไดมาจากปมเชือกวัดความเร็วเรือ (LOG LINE) 
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kymatology วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับคลื่น : วิทยาศาสตรแของคลื่น (WAVE) และการเคลื่อนที่ของคลื่น 
* labour (or labor)(v.i.) โคลงกระดกอยางรุนแรง : โยก โคลงของเรืออยางรุนแรง ภายใตสภาวะทอง
ทะเลที่มีคลื่นลมที่รุนแรงที่เกิดจากทะเลที่ปั่นปุวน หรือสินคาท่ีบรรทุกหรือการจัดระวางที่ไมสมดุล และเก็บ
ไมเสถียร  
lag หนวงเวลาตามหลัง, การตาม, ตาม : ๑) การหนวงเวลาระหวางการเปลี่ยนแปลงของสภาพ และสิ่งที่
บงบอกของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเครื่องมือ; ๒)ความลาชาในการตอบสนองของมนุษยแ; ๓) จ านวน หรือ
คาท่ีลาหลังตามวงรอบ ที่แสดงคาเป็นองศา (DEGREE) ตรงขามกับการน า (LEAD) 
lagging of the tide(s) น้ าขึ้น-ลงท่ีลาชากวาทฤษฎี, การหนวงน้ าขึ้น-ลง : การหนวงของการเกิดน้ า
ขึ้นเต็มท่ีและน้ าลงเต็มที่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในต าแหนงสัมพัทธแของดวงจันทรแและดวงอาทิตยแ ผล
ในทางตรงขามเรียกวา PRIMING OF THE TIDE(S) ดู DAILY RETARDATION ประกอบ  
lagan ของโยนลงทะเลโดยติดทุนไว : ดู JETTISON 
lagoon ทะเลสาบน้ าเค็มชายฝั่ง, ลากูน : พ้ืนที่ปิดลอมน้ าทะเลหรือน้ ากรอยที่แยกออกจากทะเลเปิด 
(OPEN SEA) อาจเป็นโดยบางสวน ซึ่งอาจไดรับอิทธิพลของทะเลมากข้ึนหรือนอยลง แลวแตประสิทธิภาพ
ของฝั่งทรายต่ า ชื่อที่ใชกันมากท่ีสุดส าหรับพ้ืนที่ของน้ าลอมรอบดวยพืดปะการังสันดอน (BARRIER REEF) 
หรือเกาะปะการังวงแหวน (ATOLL) 
Lagrangian current observations การส ารวจกระแสน้ าแบบลากรางจ์ : วิธีการตรวจวัดกระแสน้ า
ในมหาสมุทรโดยการติดตามการเคลื่อนที่ของที่ลอยออกไป ทุน ตะกอนที่มีลักษณะตางไปจากสิ่งแวดลอม 
เป็นตน โดยท าการวัดอัตราและทิศทางของการเคลื่อนที่ของตัวอยางที่เฉพาะเจาะจงของน้ า ซึ่งมีลักษณะ
ตรงขามกับการส ารวจกระแสน้ าแบบออยเลอรแ (EULARIAN CURRENT OBSERVATION) ที่วัดการ
เคลื่อนที่ของน้ าที่ผานจุดคงที่โดยเครื่องวัดกระแสน้ า 
lake ทะเลสาบ, บึง, หนอง : ผืนน้ าขนาดใหญที่ถูกลอมรอบดวนแผนดิน (LAND) 
lake breeze ลมทะเลสาบ : ดู SEA BREEZE 
lake ice น้ าแข็งทะเลสาบ : น้ าแข็ง (ICE) ที่เกิดขึ้นในทะเลสาบ (LAKE) 
Lambert conformal conic projection โครงสรางแผนที่แลมเบิร์ตทรงกรวยคงรูป : ดู PROJECTION 
laminar flow การไหลแบบแลมินาร์, การไหลแบบราบเรียบ : การไหล (FLOW)ของของไหลที่เคลื่อนที่
ไปไดอยางราบเรียบตามเสนกระแส (STREAMLINE) ซึ่งจะเกิดเป็นชั้น (LAYER) หรือแผนขนาน ซึ่งตรงกัน
ขามกับการไหลแบบแปรปรวน (TURBULENT FLOW) มีความหมายเหมือนกับ streamline flow 
lamp: signal โคมที่หมาย : ตะเกียงไฟฟูาขนาดกะทัดรัดพกพาท างานดวยแบตเตอรี่ที่ใชเป็นเปูาหมาย 
(TARGET) ส าหรับการสังเกต (OBSERVATION)หรือการส ารวจ (SURVEY) ที่มคีวามเที่ยง (PRECISION) สูง 
โดยมีอุปกรณแสะทอนแสงรูปพาราโบลาที่ติดตั้งในกรณีพิเศษเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปรับและการชี้
ไปยังจุดหมาย 
land แผนดิน, ที่ดิน : สวนที่เป็นของแข็งบริเวณพ้ืนผิวของโลก (EARTH) ที่ตรงขามกับทะเล (SEA) ที่เป็น
น้ า สวนของพ้ืนผิวโลก (EARTH) ที่แบงเขตโดยธรรมชาติหรือเขตแดน (BOUNDARY) ทางการปกครอง 
land breeze ลมบก : ลม (WIND) บริเวณชายฝั่งทะเลที่พัดจากแผนดิน (LAND) สูทะเล อันเนื่องมาจาก
การคายความรอนของแผนดินใน เวลากลางคืน 
landfall การไปถึงฝั่ง, การเห็นฝั่ง : การเห็นแผนดิน (LAND) ครั้งแรกเม่ือเดินทางในทะเลเขาฝั่ง อาจ
หมายรวมถึงการเห็นแผนดิน (LAND) โดยวิธีใดๆ เชน โดยเรดารแ (RADAR) 
landfall buoy ทุนปากรอง : ดู FAREWELL BUOY 
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land ice น้ าแข็งบก, น้ าแขง็จากธารน้ าแข็ง : ดู GLACIER ICE 
landing ทาเรือ: สถานที่ที่เรือใชรับ-สงผูโดยสารหรือสินคา เป็นตน 
landing area พื้นที่ลงสูพื้น : ในศัพทแดานการเดินอากาศบริเวณท่ีใชขึ้น-ลงของอากาศยาน 
landlocked (adj.) (ทะเล) รอบลอมดวยแผนดิน : พ้ืนที่น้ าถูกลอมรอบเกือบทั้งหมดโดยแผนดิน 
(LAND) เชน อาว (BAY) ทาเรือ (HARBOUR) เป็นตน ซึ่งถูกปูองกันหรือแทบไมไดรับอิทธิพลจากทะเล 
(SEA) 
landmark ที่หมายเดน, เครื่องหมายเดนในภูมิประเทศ : ๑) วัตถุถาวร (MONUMENT)  ใดๆ ที่ใช
ส าหรับก าหนดขอบเขต (BOUNDARY) บนแผนดิน (GROUND) ๒) วัตถุใด ๆ ที่โดดเดนที่ตั้งบนที่ดิน 
(LAND) ที่สามารถใชหาต าแหนงหรือทิศทาง (DIRECTION) ดู  MARK ประกอบ 
land mile ไมล์บก : ดู STATUTE MILE 
land navigation การเดินหนบนบก : ดู NAVIGATION 
landslide (or landslip) แผนดินถลม : ๑) การเลื่อนไหลลงของมวลดินจากภูเขา (MOUNTAIN) หรือ
หนาผา ๒) กองดินที่ไหล หลนลงมา 
land survey การส ารวจที่ดิน, การรังวัดที่ดิน : ดู SURVEY: CADASTRAL 
land territory อาณาเขตทางบก, ดินแดนบนบก : ผืนดินบนทวีปหรือบนเกาะที่อยูเหนือแนวน้ าขึ้น
เต็มที่ 
lane เสนทาง ชองทางเดินเรือหรืออากาศยาน : ๑) เสนทางท่ีก าหนดใหเป็นเสนทางเดินอากาศหรือ
เสนทางเดินเรือ ๒) ในตารางพิกัดดวยก าหนดพิกัดดวยวิทยุแบบอิเล็กทรอนิกสแ หมายถึงเขตระหวางสอง
แนวซึ่งคาที่วัดไดที่แสดงในลักษณะของหนวยของระบบอิเล็กทรอนิกสแ (ความยาวของคลื่น (WAVE 
LENGTH) หรือ ไมโครวินาที (MICROSECOND)) เป็นจ านวนเต็มและตางกันทุกหนึ่งหนวย ดู LATTICE A 
LEAD 
Laplace azimuth แอซิมัทลาปลาซ : ดู AZIMUTH 
Laplace equation สมการลาปลาซ : ดู EQUATION 
Laplace station สถานีลาปลาซ : ดู STATION 
lappened ice น้ าแข็งทองน้ า : ดู ANCHOR ICE 
large correction ตนฉบับใหม, การแกไขใหญ : ในค าศัพทแแบบอังกฤษ หมายถึง การพิมพแใหมของแผน
ที่เดินหน (CHART) ที่แกไขโดยใชขอมูลขาวสารที่ส าคัญซึ่งมีมากเกินไปกวาการจะออกเป็นประกาศชาวเรือ 
(NOTICES TO MARINER) หรือแกไขแผนที่ดวยมือบนส าเนาที่มีอยูของแผนที่เดินหน (CHART) หากมีการ
แกไขมากๆ จะไมท าการแกไขทั้งแผนที่เดินหน (CHART) แตจะท าการยกเลิกแผนที่ที่ไดออกไปแลว 
large halo วงแสงใหญ : ดู HALO 
Large Automatic Navigation Buoy (lanby) ทุนเดินเรือขนาดใหญแบบอัตโนมัติ : ทุนขนาดใหญที่
ออกแบบมา เพ่ือใชแทนที่เรือทุนไฟ ในกรณีท่ีการกอสรางสถานีไฟนอกฝั่ง ไมเอ้ืออ านวยใหกระท าได          
ดู BUOY: SUPER ประกอบ 
large scale มาตราสวนใหญ : ดู SCALE 
large scale survey การส ารวจมาตราสวนใหญ : ดู SURVEY 
LASH เรือล าเลียงสินคาจากเรือใหญ : ดู LIGHTER ABOARD SHIP 
laser เลเซอร์ : ๑) การขยายความเขมของแสง โดยการกระตุนการแผรังสี (RADIATION) ๒) อุปกรณแท่ี
ผลิตล าแสง (BEAM) เขมขนสีเดียวที่มีความเป็นระเบียบของคลื่นในเชิงพ้ืนที่ 
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last quarter แรม ๘ ค่ า : ดู PHASE OF THE MOON 
lateral system ระบบทุนทางขาง : ระบบทุนเครื่องหมายการเดินเรือ ที่ใชโดยทั่วไปส าหรับก ากับรองน้ า 
(CHANNEL) โดยเครื่องหมายทุนระบุต าแหนง (POSITION) ของสิ่งอันตรายที่สัมพันธแกับเสนทางเดินเรือที่
จะใชโดยนักเดินเรือในบริเวณใกลเคียง 
latitude ละติจูด : ๑) ระยะเชิงมุม (ANGULAR DISTANCE) จากวงใหญหลัก (PRIMARY GREAT CIRCLE)
หรือระนาบ ๒) พิกัด (COORDINATE) หนึ่งที่ใชอธิบายต าแหนงรวมกับลองจิจูด (LONGITUDE)   
latitude: astronomical ละติจูดดาราศาสตร์ : ระยะเชิงมุม (ANGULAR DISTANCE) ระหวางทิศทาง
ความถวง (DIRECTION OF GRAVITY) และระนาบของเสนศูนยแสูตร (EQUATOR) ละติจูดดาราศาสตรแเป็น
ละติจูด (LATITUDE) ที่เป็นผลโดยตรงมาจากการตรวจวัด (OBSERVATION) วัตถุทองฟูา (CELESTIAL 
BODY) แตไมไดแกคาเบี่ยงเบนแนวดิ่ง (DEFLECTION OF THE VERTICAL) 
latitude: celestial ละติจูดทองฟูา : ระยะเชิงมุม (ANGULAR DISTANCE) เหนือหรือใตของสุริยวิถี 
(ECLIPTIC) โดยสวนโคงของวงละติจูด (CIRCLE OF LATITUDE) ระหวางสุริยวิถ ี (ECLIPTIC) และจุดบน
ทรงกลมทองฟูา (CELESTIAL SPHERE) ที่วัดไปเหนือหรือไปใตจากสุริยวิถี (ECLIPTIC) ผาน ๙๐ องศา 
และระบุ N หรือ S เพ่ือแสดงทิศทางของการวัด มีความหมายเหมือนกับ ecliptic latitude 
latitude: geocentric ละติจูดจีโอเซนทริก : มุมที่ศูนยแกลางของโลก (EARTH) ระหวางระนาบของเสน
ศูนยแสูตร (EQUATOR) และเสนไปยังจุดบนพื้นผิวของโลก (EARTH) 
latitude: geodetic ละติจูดจีออเดติก : มุมที่เสนปกติ (NORMAL) ที่จุดบนสเฟียรอยดแ (SPHEROID)   
ที่ท ากับระนาบของเสนศูนยแสูตรจีออเดติก (GEODETIC EQUATOR)  
latitude: geographic(al) ละติจูดภูมิศาสตร์ : ค าทั่วไปทีมีการใชเหมือนกันกับละติจูดดาราศาสตรแ 
(ASTRONOMICAL) และ ละติจูดจีออเดติก (GEODETIC LATITUDE) 
latitude: geometric ละติจูดเรขาคณิต : ดู LATITUDE: PARAMETRIC 
latitude: isometric ละติจูดวัดเทา : ละติจูด (LATITUDE) เสริมที่ใชในการท าแผนที่คงรูปของสเฟียรอยดแ 
(SPHEROID) บนทรงกลม  
latitude: magnetic ละติจูดแมเหล็ก : มุมสัมผัสที่เป็นครึ่งหนึ่งของการลดลงของแมเหล็กหรือมุมเท 
(DIP) 
latitude: parametric ละติจูดพารามิเตอร์ : มุมที่ศูนยแกลางของทรงกลม ที่สัมผัสสเฟียรอยดแ (SPHEROID) 
ตามแนวเสนศูนยแสูตรจีออเดติก (GEODETIC EQUATOR) ระหวางระนาบเสนศูนยแสูตร (EQUATOR) และ
รัศมีไปยังจุดตัดบนทรงกลม ดวยเสนตรงที่ตั้งฉากกับระนาบเสนศูนยแสูตร (EQUATOR) และผานจุดบน 
สเฟียรอยดแ (SPHEROID) ที่ก าหนดละติจูดพารามิเตอรแ ละติจูดพารามิเตอรแเป็นละติจูด (LATITUDE) เสริม
ที่ใชแกปัญหาในดานจีออเดซี (GEODESY) และการสรางแผนที่ (CARTOGRAPHY) มีความหมายเหมือนกับ 
reduced latitude, geometric latitude หรือ eccentric angle 
latitude: reduced ละติจูดลดทอน : ดู LATITUDE : PARAMETRIC 
latitude: terrestrial ละติจูดโลก : ระยะเชิงมุม (ANGULAR DISTANCE) จากเสนศูนยแสูตรวัดไปทางทิศ
เหนือหรือทิศใตผาน ๙๐ องศา และระบุ N หรือ S เพ่ือบงชี้ทิศทางของการวัด 
latitude factor ตัวประกอบละติจูด, คาแกละติจูด : การเปลี่ยนแปลงของละติจูด (LATITUDE) ตาม
แนวเสนต าบลที่ทองฟูา (CELESTIAL LINE OF POSITION) ตอการเปลี่ยนแปลง ๑ ลิปดา ในเสนลองจิจูด 
(LONGITUDE) 
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latitude line แนวเสนละติจูด : เสนต าบลที่ (LINE OF POSITION) ที่ขยายออกในทิศตะวันออก-
ตะวันตก 
latitude scale มาตราสวนละติจูด : ดู SCALE 
lattice ตารางพิกัด : รูปแบบที่เกิดข้ึนจากเสนตัดกันมากกวาหนึ่ง เชนเสนต าบลที่ไฮเพอรแโบลา 
(HYPERBOLIC LINE OF POSITION) หรือสวนของวงกลมที่ถูกวาดบนแผนที่เดินหน (CHART) แผนพล็อต 
(PLOTTING SHEET) หรือแผนหยั่งน้ า (SOUNDING BOARD) 
launch เรือบด : เรือขนาดเล็กที่มีดาดฟูาเปิด หรือมีดาดฟูาครึ่งเดียว  
lava ลาวา, หินลาวา : ของเหลวหรือก่ึงของเหลวที่ไหลมาจากภูเขาไฟ สารที่เกิดจากการระบายความรอน
จากหิน (ROCK) ที่หลอมเหลว บางสวนของพ้ืนมหาสมุทรที่ประกอบดวยหินลาวา 
layer แถบ ,ชั้น : ชั้นหนา ๆ ชั้นเดียว ชั้นที่ปกคลุม ชั้นพับหรือชั้นหิน (STRATUM) 
layer depth ชั้นความลึก : ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) หมายถึง ความหนาของชั้นน้ า
ผสม (MIXED LAYER)  หรือความลึก (DEPTH) ถึงดานบนสุดของชั้นเทอรแโมคลายนแ (THERMOCLINE)  
layer depth prediction การท านายชั้นความลึกน้ า : การก าหนดไวลวงหนาของความลึก (DEPTH) 
ไปจนถึงดานบนของชั้นเทอรแโมคลายนแ (THERMOCLINE) เหนือพ้ืนที่มหาสมุทรที่ก าหนด 
layering การใหชั้นสี : วิธีการในการเนนความแตกตางความสูง (HEIGHT) หรือความลึก (DEPTH) บน
แผนที่เดินหน (CHART) โดยการใชสีที่แตกตางกัน มีความหมายเหมือนกับ layer tinting 
layer of no motion ชั้นที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง : ชั้น (LAYER) ที่สันนิษฐานวามีอยูที่ระดับความลึก 
(DEPTH) บางระดับในมหาสมุทร (OCEAN) 
layer tinting ชั้นสี, ชวงสี : ดู LAYERING 
lead (lèd) ตะกั่ว, ดิ่ง : ๑) ธาตุโลหะหนักทางเคมีสีเทาแกนน้ าเงิน ที่มีคุณสมบัติ ออน และตีเป็นแผน
บางๆ ได; ๒) วัสดุใด ๆ ที่ท าจากโลหะจ าพวกนี้ เชน ตุมน้ าหนัก (WEIGHT) ใชหาความลึก (DEPTH) น้ า 
lead (led) ชองเดินเรือผานธารน้ าแข็ง, ชองเดินเรือในน้ าแข็ง, การน า : ๑) ชองทาง (PASSAGE) ที่
สามารถเดินเรือผานน้ าแข็งได ๒) ปริมาณการเคลื่อนที่เป็นวงรอบที่น าหนาสิ่งอ่ืนหนึ่งรอบ มีหนวยเป็น
องศา (DEGREE) 
lead: deep sea ดิ่งน้ าลึก : ดิ่งหยั่งน้ า (SOUNDING LEAD) ที่มีน้ าหนักมาก ซึ่งน้ าหนัก (WEIGHT) 
อาจจะตั้งแตประมาณ ๑๕ ถึงกวา ๕๐ กิโลกรัมข้ึนอยูกับระดับความลึก (DEPTH) ที่จะหยั่งมีความหมาย
เหมือนกบั dipsey lead 
lead: drift ดิ่งเฉ, ดิ่งสมอเกา : ดิ่งหยั่งน้ า (SOUNDING LEAD) ที่หยอนลงไปที่พ้ืนทองน้ า (BOTTOM) 
เพ่ือแสดงการเคลื่อนตัวของเรือ 
lead: fish ดิ่งรูปปลา, ตะกั่วรูปปลา : ดิ่งหยั่งน้ า (SOUNDING LEAD) รูปปลาซึ่งลดมุมเท 
(INCLINATION)ของการเอียงของสายดิ่งใหนอยที่สุด ท าใหลดอัตราผิดที่ไมจ าเป็นออกจากความลึกน้ า
ระหวางการหยั่งน้ า (SOUNDING) 
lead: hand ดิ่งน้ าตื้น : ดิ่งหยั่งน้ า (SOUNDING LEAD) แบบเบา (๓ - ๕ กิโลกรัม) ใชกับสายที่ยาวไมเกิน 
๔๐ -๕๐ เมตร (METRE) 
lead: sounding ดิ่งหยั่งน้ า : ด่ิง (LEAD) ที่ผูกกับเชือกหรือสายใชในการหยั่งน้ า วัดความลึก (DEPTH) 
น้ า มีความหมายเหมือนกับ plummet 
leader cable สายเคเบิลไฟฟูาใตทะเล : ดู CABLE 
leading light(s) ไฟน า : ดู LIGHT 
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leading line แนวน า : ในค าศัพทแแบบอังกฤษ แนวที่ผานวัตถุใดๆตั้งแตสองวัตถุขึ้นไปที่ก าหนดไวอยาง
ชัดเจนในแผนที่เดินเรือ และพรอมที่เรือสามารถเดินทางเขาไดอยางปลอดภัย 
leading marks หลักน า : ในค าศัพทแแบบอังกฤษ เครื่องหมายชวยการเดินเรือ (AIDS TO NAVIGATION) 
หรือเครื่องชี้ใหไวเพ่ือแสดงเสนทางท่ีจะเดินเรือผานไปหลักน าจะแสดงแนวน า (LEADING LINE) เมื่ออยู
ระหวางการแทรนซิต (TRANSIT) ดู RANGE 
lead line สายดิ่ง, ตะกั่วที่มีระยะบอก : เชือกท่ีมีเครื่องหมาย (MARK) บอกระยะที่ผูกกับดิ่งหยั่งน้ า 
(SOUNDING LEAD) ที่ใชหาความลึก (DEPTH) น้ า ระหวางหยั่งน้ า (SOUNDING) ดวยมือ โดยทั่วไป
กระท าในน้ าที่มีความลึก (DEPTH) นอยกวา ๔๕ เมตร (METRE) (๒๕ ฟารแทอม)  โดยเชือกจะถักลายขวาง 
มีความหมายเหมือนกับ sounding line 
lead line correction คาแกสายดิ่ง : คาแก (CORRECTION) ที่ใชกับคาความลึก (DEPTH) น้ าที่ไดจาก
เชือกสายดิ่ง (LEAD LINE) ที่พิจารณาการยืดหดตัว คาผิดพลาดนี้แกไดดวยการสอดลวดเขาไปในแกนเชือก 
leadsman คนหย่ังน้ า, คนทิ้งดิ่ง : คนใชดิ่งหยั่งน้ า (SOUNDING LEAD) ในการหาความลึก(DEPTH) น้ า 
league หนวยวัดระยะทาง: หนวยวัดระยะทางมีคาประมาณ ๓ ไมลแ 
leaper น้ ากระเพื่อม : ดู LIPPER 
leap year ปีอธิกสุรทิน : ดู YEAR: CIVIL 
least count การอานเศษมาตร : การอานโดยละเอียดที่สุด โดยอานไดโดยตรง (ไมตองประมาณ) จาก
เวอรแเนียรแ (VERNIER) หรือไมโครมิเตอรแ (MICROMETER) 
least depth คาน้ าตื้นสุด : คาหยั่งน้ าที่นอยที่สุดที่วัดได 
least squares ก าลังสองนอยสุด : วิธีการปรับการรังวัด (OBSERVATION) ซึ่งท าใหผลรวมของก าลังสอง
ของสวนเบี่ยงเบนทั้งหมดหรือสวนเกินที่ไดจากการปรับแกคาจากการรังวัด (OBSERVATION) เขากับ
แบบจ าลองทางคณิตศาสตรแมีคานอยที่สุด มีความหมายบนเหมือนกับ minimum squares 
ledge ชั้นหนิขั้นบันได, สายแรโผล, สันหินใตน้ า : ๑) สวนยื่นคลายชั้น ขางหิน หรือภูเขา ๒) แนวหินที่
ตอเนื่องกับชายทะเล (SHORE) 
lee ดานอับลม, ปลายลม : ดานที่หันสูทิศที่ลม (WIND) พัดไป, ดานที่ก าบังลม 
lee shore ชายทะเลดานรับลม : ชายทะเล (SHORE) ที่อยูดานอับลมของเรือ ดู WEATHER SHORE 
lee tide กระแสน้ าขึ้น-ลงตามลม : ดู TIDE: LEEWARD 
leeward (adj. and adv.) ตามลม, ใตลม : หันไปทางดานใตลม หรือในทิศทางที่ลมพัดไป ตรงขามกับ
ทางท่ีลมพัดมา WINDWARD 
leeward tidal current กระแสน้ าขึ้น-ลงตามลม : ดู TIDE: LEEWARD 
leeward tide กระแสน้ าขึ้น-ลงตามลม : ดู TIDE 
leeway การลอยตามลม, การลอยตามน้ า, อัตราผิดจากทิศจริง : ๑) การลอยของเรือไปตามทิศทางลม 
(WIND) อาจแสดงคาเป็นหนวยระยะทางอัตราเร็ว (SPEED) หรือ มุมตางระหวางทิศทาง (COURSE) ที่ถือ
ทายกับทิศทาง (COURSE) ที่เรือแลนจริงในน้ า ๒) มุมลอยเลื่อน (DRIFT ANGLE) มีความหมายเหมือนกับ 
drift 
leeway angle มุมเบี่ยงเบนจากลม : มุมระหวางทิศจริงหัวเรือกับเสนทางการเคลื่อนตัวของเรืออัน
เนื่องจากอิทธิพลของลม 
left bank ฝั่งซาย : ฝั่ง (BANK) ดานซายของแมน้ า (RIVER) เมื่อหันหนาไปตามทิศทางที่น้ าไหลไป 
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left-right indicator ตัวช้ีบอกซาย-ขวา : อุปกรณแที่บอกระยะทางตั้งฉากของต าบลที่หนึ่งจากแนว
เสนทางท่ีก าหนด 
leg ขาวงรอบ, ขา : ๑) สวนตรงแตละดานของวงรอบ (TRAVERSE) ๒) สวนของเสนทาง (TRACK) การ
เคลื่อนตัวของพาหนะที่ประกอบดวยเข็ม (COURSE) การเคลื่อนที่เข็มหนึ่ง 
legend ค าอธิบายสัญลักษณ์ : รายละเอียด ค าอธิบาย ตารางเครื่องหมายสัญลักษณแ และขอมูลอื่นๆที่
แสดงไวในแผนที่ (MAP) หรือแผนที่เดินหน (CHART) เพ่ือใหเขาใจความหมายและตีความแผนที่ไดดีขึ้น ใน
อดีตชื่อ (TITLE) ของแผนที่ (MAP) หรือแผนที่เดินหน (CHART) ถือเป็นสวนหนึ่งของค าอธิบายแตใน
ปัจจุบันไมใชแลว 
length correction (tape) คาแกความยาวเทป : ดู TAPE: LENGTH CORRECTION 
lens เลนส์ : ชุดของแผนราบ แผนนูนหรือแผนเวา ที่ท าจากแกวหรือพ้ืนผิววัสดุโปรงใสส าหรับเปลี่ยน
ทิศทางของล าแสง (LIGHT RAY) เพ่ือขยายหรือลดขนาดของวัตถุที่มองเห็น  ดู ACHROMATIC LENS, 
APOCHROMATIC LENS, ANALLACTIC LENS, OBJECTIVE LENS, EYEPIECE, LENS ELEMENT, 
LENS SYSTEM, MAGNIFYING GLAS 
lens axis แกนเลนส์ : ดู AXIS OF LENS 
lens distortion ความบิดเบี้ยวของเลนส์ : ดู DISTORTION 
lens element องค์ประกอบของเลนส์ : เลนสแ (LENS) ชิ้นหนึ่งในระบบเลนสแ (LENS SYSTEM) ที่
ซับซอน 
lens system ระบบเลนส์ : การรวมเลนสแ (LENS) สองเลนสแหรือมากกวาเป็นชุดในแนวแกนหลัก 
(PRINCIPAL AXIS) เดียวกัน 
levee คันกั้นน้ า, สันดินริมน้ า, ท านบดิน : ๑) คันก้ัน (EMBANKMENT) เพ่ือปูองกันน้ าลนจากแมน้ า 
(RIVER) สถานที่จอด สะพานเทียบเรือ (PIER) ทาเทียบเรือ (QUAY) ๒) คันก้ัน (EMBANKMENT) ถม
ตะกอนที่ขอบแคนยอน (CANYON) หุบเขา (VALLEY) หรือรองน้ าทะเลลึก 
level ระดับ, พื้นระดับ, หลอดระดับ, กลองระดับ : ๑) เสนหรือระนาบแนวนอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระนาบที่ใชเป็นฐานส าหรับวัดระดับสูง (ELEVATION) ดู SEA LEVEL, MEAN SEA LEVEL, HALF TIDE 
LEVEL, STILL WATER LEVEL ๒) ผืนระดับของแผนดิน การยืดออกไปของแผนดินในแนวระนาบ
โดยประมาณโดยไมมีการเปลี่ยนระดับสูง (ELEVATION) ๓) ในการส ารวจ (SURVEYING) และการระดับ 
(LEVELLING) คือ หลอดระดับ (SPIRIT LEVEL) หรือ กลองระดับ (LEVELLING INSTRUMENT) 
level (v.t.) ท าระดับ : การสรางแนวนอนที่สมบูรณแโดยวิธีระดับ (LEVEL) 
level: bull's eye ฟองระดับตาวัว : ดู LEVEL : SPIRIT 
level: circular ฟองระดับแบบกลม : ดู LEVEL : SPIRIT 
level: dumpy กลองระดับดัมปี : ดู LEVELLING INSTRUMENT: DUMPY LEVEL 
level: plate ระดับตัวลาง : หลอดระดับ (SPIRIT LEVEL) ที่ติดอยูกับจานของอุปกรณแส ารวจส าหรับใช
ปรับระดับจานองศา (CIRCLE) หรือ เป็นการท าใหแกนดิ่ง (VERTICAL AXIS) ตั้งตรงอยางแทจริง 
level: selfaligning กลองระดับที่คืนศูนย์ดวยตัวเอง : ดู LEVELLING INSTRUMENT: SELF 
ALIGNING LEVEL 
level: spirit หลอดระดับ : ภาชนะปิดท าดวยแกว (ขวด) ขนาดเล็ก ที่พ้ืนผิวดานในสวนบนโคง หลอด
เกือบเต็มไปดวยของเหลวความหนืดต่ า (แอลกอฮอลแหรืออีเทอรแ), และมีพ้ืนที่วางเพียงพอส าหรับการกอตัว
ของฟองของอากาศและก฿าซซึ่งจะไปอยูดานบนของหลอดเสมอ หลอดระดับมีสองประเภทที่ใชในการ



ที่ระลึกวันคลายวันสถาปนา กรมอุทกศาสตรแ ครบรอบ ๙๖ ปี 
 

พจนานุกรมศัพทแอุทกศาสตรแ หนา ๑๕๓ 

 

ส ารวจไดแก ประเภทที่มีผิวโคงทรงกลมในรูปแบบการผลิตฟองของเคารางกลม และควรเรียกวา circular 
level  (หรือเรียกวา universal level or bull's eye level) อีกประเภทหนึ่งที่นิยมใชมากกวาจะมีหลอด
วงกลม ที่มีแกนตามความยาวในลักษณะวงกลมดวย ประเภทหลังนี้มักเรียกวา spirit level มีความหมาย
เหมือนกับ spirit bubble or sensitive bubble 
level: striding หลอดระดับแบบครอม : หลอดระดับ (SPIRIT LEVEL) ที่ติดตั้งท่ีสามารถวางดานบนและ
ขนานกับแกนนอน  HORIZONTAL AXIS) ของเครื่องมือการส ารวจหรือเครื่องมือทางดาราศาสตรแ 
(INCLINATION OF THE HORIZONTAL AXIS) เพ่ือที่จะสามารถน ามาใชในการวัดความเอียง ของแกน
นอนกับ ระนาบของแนวระดับโดยทั่วไป การติดตั้งท่ีไดสนับสนุนในรูปแบบของฟองอากาศที่เหลือโดยตรง
กับจุดหมุนของกลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE ) 
level: tilting กลองระดับเขาควาย, กลองระดับชนิดกระดก : ดู LEVELLING INSTRUMENT: TILTING 
LEVEL 
level: universal หลอดระดับ : ดู LEVEL: SPIRIT 
level: Y ระดับแกนวาย : ดู LEVELLING INSTRUMENT : Y LEVEL 
level axis แกนหลอดระดับ : ดู AXIS OF SPIRIT LEVEL 
level ice แผนน้ าแข็ง : น้ าทะเลที่แข็ง (SEA ICE) มีผิวราบเรียบไมมียอดนูน 
levelling (or leveling) การระดับ, การรังวัดระดับ : การด าเนินการในการหาความแตกตางทาง
ระดับสูง (ELEVATION) ระหวางจุดบนพื้นผิวของโลก (EARTH) สองจุด การหาคาระดับสูง (ELEVATION) 
ของจุดสัมพัทธแกับระดับพ้ืนผิว (LEVEL SURFACE) ใด ๆ หรือระดับตามธรรมชาติ เรียกวา พ้ืนเกณฑแ 
(DATUM) มีความหมายเหมือนกับ differential leveling 
leveling: barometric การระดับจากความกดอากาศ : วิธีการในการหาความแตกตางของคาระดับสูง 
(ELEVATION) จากความแตกตางของความกดอากาศ (ATMOSPHERIC PRESSURE) ที่ไดจากการตรวจวัด
ดวยบารอมิเตอรแ (BAROMETER) 
leveling: direct การระดับทางตรง : การหาคาความแตกตางระดับสูง (ELEVATION) โดยชุดเสนสั้น ๆ 
ในแนวราบตอเนื่องกันไป ระยะทางดิ่งจากเสนเหลานี้ไปยังเครื่องหมายบนพื้นดินใกลเคียงสามารถหาคาได
ดวยการรังวัด (OBSERVATION) ตรงโดยใชไมระดับกับกลองระดับ (LEVELLING INSTRUMENT) ที่มี
หลอดระดับ (SPIRIT LEVEL) 
leveling: geodetic การระดับจีออเดติก : การระดับดวยกลองระดับ (SPIRIT LEVELLING) ที่มคีวาม
แมนย า (ACCURACY) สูง ที่โดยปกติจะขยายใหครอบคลุมพ้ืนที่ขนาดใหญ เพ่ือจัดท าจุดบังคับทางดิ่ง 
(VERTICAL CONTROL) ที่มคีวามแมนย าสูง ซึ่งเป็นพื้นฐานส าหรับจุดบังคับ (CONTROL) ในทางดิ่ง
ส าหรับการส ารวจและการท าแผนที่ทั้งหมด 
leveling: indirect การระดับโดยออม : การหาคาแตกตางของระดับสูง (ELEVATION) จาก (ก) มุมดิ่ง
และระยะทางราบ เชน ในการระดับตรีโกณมิติ (TRIGONOMETRIC LEVELLING) (ข) ระดับสูง 
(ELEVATION) เปรียบเทียบ ที่ไดจากคาความกดอากาศ (ATMOSPHERIC PRESSURE) จากบารอมิเตอรแ 
(BAROMETER) เชน ในการระดับความกดอากาศ (BAROMETRIC LEVELLING) (ค) ระดับสูง 
(ELEVATION) จากคาจุดเดือดของน้ าที่ไดจากเครื่องวัดความสูงต่ าของโลก (HYPSOMETER) เชน ในการ
ระดับอุณหภูมิ (THERMOMETRIC LEVELLING) 
leveling: reciprocal การระดับสองยอน : การระดับตรีโกณมิติ (TRIGONOMETRIC LEVELLING) ที่วัด
คามุมดิ่งที่จุดปลายทั้งสองของเสนเพื่อก าจัดอัตราผิด (ERROR) 
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leveling: spirit การระดับดวยกลองระดับ : การหาคาระดับสูง (ELEVATION) ของจุดโดยเทียบซึ่งกัน
และกันหรือเทียบกับพ้ืนเกณฑแ (DATUM) รวมโดยใชไมระดับ (LEVELLING ROD) และอุปกรณแท่ีมีฟอง
ระดับ (SPIRIT LEVEL) เพ่ือใชในการหาเสนแนวสายตา (LINE OF SIGHT) ทางราบ 
leveling: thermometric การระดับอุณหภูมิ : การหาคาระดับสูง (ELEVATION) เหนือระดับน้ าทะเล 
(SEA LEVEL) โดยการพิจารณาคาที่วัดไดของจุดเดือดของน้ า ดู HYPSOMETER 
leveling: trigonometric การระดับตรีโกณมิติ : การหาคาแตกตางทางระดับสูง (ELEVATION) ดวย
การวัดคามุมในแนวดิ่งรวมกับความยาวของเสน 
leveling: water การระดับดวยน้ า : วิธีการในการหาคาระดับสูง (ELEVATION) สัมพัทธแโดยการวัดคา
ความสูง (HEIGHT) เทียบกับผิวหนาน้ านิ่ง เชนทะเลสาบ (LAKE) คาระดับสูง (ELEVATION) สัมพัทธแของ
วัตถุท่ีอยูตามแนวชายฝั่งสามารถวัดไดดวยการหาคาความแตกตางความสูงของวัตถุเหลานั้นโดยอางอิง
ความสูง (HEIGHT) จากผิวหนาน้ า 
levelling instrument เครื่องมือการระดับ, กลองระดับ : เครื่องมือที่ไดรับการออกแบบมาเพ่ือใชใน
การวัดความแตกตางความสูงแบบละเอียดถูกตองโดยการระดับ (LEVELLING) มีสวนประกอบที่ส าคัญ
ไดแก กลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) และหลอดระดับ (SPIRIT LEVEL) มีความหมายเหมือนกับ LEVEL 
levelling instrument: dumpy level กลองระดับดัมปี : เครื่องมือการระดับ (LEVELLING INSTRUMENT)
ซึ่งมีกลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) ติดอยูอยางถาวรกับฐานกลอง ไมวาจะติดแบบตายตัวหรือแบบจุด
หมุนซึ่งสามารถปรับไดดวยสกรูไมโครมิเตอรแ (MICROMETER SCREW) 
levelling instrument: self-aligning level กลองระดับที่คืนศูนย์ดวยตัวเอง : กลองระดับ (LEVEL) 
ซึ่งปริซึมที่มีความไวตอความเคลื่อนไหวบรรจุอยูในกลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) ท างานโดยอาศัย
หลักการของลูกตุมและท าใหเสนแนวสายตา (LINE OF SIGHT) อยูในแนวราบถึงแมวาแกนกลองจะเอียง
ไปหลายลิปดา (MINUTE) จากแนวนอน (HORIZONTAL) ก็ตาม 
levelling instrument: tilting level  กลองระดับชนิดกระดก, กลองระดับเขาควาย : กลองระดับ 
(LEVELLING NSTRUMENT) ซึ่งการระดับ (LEVELLING) สุดทายของเครื่องมือไดจากการควบคุมการหมุน
เล็กนอยของกลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) รอบแกนระดับ (HORIZONTAL AXIS) 
levelling instrument: Y level กลองระดับวาย : กลองระดับ (LEVELLING INSTRUMENT) ซึ่งมี
กลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) ที่มีหลอดระดับ (SPIRIT LEVEL) ติดอยูและมีขาค้ ายันรูปตัว Y กลอง
โทรทรรศนแ (TELESCOPE) สามารถหมุนรอบแกนยาวของขาค้ ายันรูปตัว Y และสามารถยกและพลิกกลับ
จากดานหนึ่งไปอีกดานหนึ่ง 
levelling plate แผนฟองระดับ : แผนเพลทที่ออกแบบมาเพ่ือใชกับไมระดับ (LEVELLING ROD) ท าให
เกิดความแมนย า (ACCURACY) ในการระดับ (LEVELLING) 
levelling rod ไมระดับ : ไมหรือแทงตรงออกแบบเพ่ือใชในการวัดระยะในแนวดิ่งระหวางจุดบนพื้นดิน 
และแนวเล็ง (LINE OF COLLIMATION) ของกลองระดับ (LEVELLING INSTRUMENT) ซึ่งไดปรับใหอยูใน
แนวระดับ มีความหมายเหมือนกับ levelling staff 
levelling screw สกรูระดับ : สกรูหนึ่งในสามตัวใชในการส ารวจ และใชในเครื่องมือในทางดาราศาสตรแ
ดวย โดยใชปรับใหเครื่องมืออยูในแนวระดับ มีความหมายเหมือนกับ footscrew  
levelling staff ไมระดับ : ดู LEVELLING ROD 
levelling net โครงขายการระดับ : เสนของการระดับดวยกลองระดับ (SPIRIT LEVELLING) ที่เชื่อมตอ
กันเป็นระบบวงรอบหรือวงจรครอบคลุมพ้ืนที่ มีความหมายเหมือนกับ survey net 
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level surface ผิวระดับ, พื้นระดับ : พ้ืนผิวทีต่ั้งฉากกับทิศทางความถวง (DIRECTION OF GRAVITY) 
โดยผิวระดับนี้เป็นผิวศักยแเทา (EQUIPOTENTIAL SURFACE) โดยทั่วไปจีออยดแ (GEOID) หรือพ้ืนผิวใด ๆ 
ที่ขนานกับจีออยดแจะเป็นผิวระดับ ถาไมค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับสูง (ELEVATION) เนื่องจาก
ระดับน้ าขึ้น-ลง (TIDE) ลม (WIND) ฯลฯ แลว พ้ืนผิวของทะเล (SEA) จะเป็นผิวระดับ ผิวระดับไมใชผิว
ระนาบ แตในบางครั้งจะถือเป็นผิวระนาบส าหรับการส ารวจ (SURVEY) ในพ้ืนที่จ ากัด 
librations of moon การแกวงของดวงจันทร์ : การเคลื่อนที่ของดวงจันทรแ (MOON) ซึ่งบริเวณขอบ
ของขอบ (LIMB) ดวงจันทรแ (MOON) ไมสามารถมองเห็นไดเป็นครั้งคราว ในขณะเดียวกันที่บริเวณขอบอีก
ดานหนึ่งปรากฏใหเห็น ปรากฏการณแนี้ท าใหเห็นผิวของดวงจันทรแ (MOON) ๕๙ เปอรแเซ็นตแเสมอ 
lidar ไลดาร์ : เครื่องมือใชวัดระยะทางจากการสะทอนดวยการปลอยคลื่นแสงและวัดเวลาในการเดินทาง
ไป-กลับเมื่อคลื่นไปกระทบกับวัตถุ ชวงเวลาที่วัดไดจะเปลี่ยนเป็นระยะทาง 
life buoy ทุนชวยชีวิต, ชูชีพ : ดู BUOY 
life saving station สถานีชวยชีวิต : สถานที่ซึ่งใชเป็นที่เก็บรักษาอุปกรณแส าหรับการชวยชีวิตในทะเล 
(SEA) มีความหมายเหมือนกับ Coast Guard Station  
light ไฟชวยในการเดินเรือ, ไฟ, แสง : เครื่องหมายชวยการเดินหน (AID TO NAVIGATION) ที่มีไฟหรือ
เรืองแสง ส าหรับค ายอของลักษณะไฟที่ยอมรับเป็นสากลใหดูจาก International Chart Specifications 
light: aerial obstruction ไฟแสดงสิ่งกีดขวางทางอากาศ : ไฟ (LIGHT) ที่ก าหนดใชเป็นที่หมายแสดง
สิ่งกีดขวางซึ่งเป็นอันตรายตอการเดินอากาศ (AIR NAVIGATION) 
light: aeromarine ไฟน ารองเดินอากาศในทะเล : ไฟ (LIGHT) ชนิดที่ใชในทะเลซึ่งล าแสง (BEAM)   
หักเหเป็นมุมระหวาง ๑๐-๑๕ องศาเหนือขอบฟูา (HORIZON) ส าหรับใชกับอากาศยาน 
light: aeronautical ground ไฟชวยการเดินอากาศภาคพื้นดิน : ไฟ (LIGHT) โดยเฉพาะที่ใชเป็น
เครื่องหมายชวยการเดินหน (AID TO NAVIGATION) ที่ไมใชไฟที่อยูบนอากาศยาน 
light: alternating ไฟสลับ : สัญญาณไฟ (LIGHT) ที่แสดงในทิศทางใดๆ มีสองสีหรือมากกวาโดยมี
จังหวะไฟสม่ าเสมอ 
light: boundary ไฟแบงเขต : ไฟ (LIGHT) แสดงขอบเขต (BOUNDARY)ของพ้ืนที่ลงจอด (LANDING 
AREA) 
light: catoptric ไฟระบบคาทอปทริก : ไฟ (LIGHT) ที่รวมแสงเป็นล าแสง (BEAM) แคบๆโดยใชอุปกรณแ
สะทอนแสง (REFLECTOR) จ านวนหนึ่งหรือมากกวา (ตรงกันขามกับไฟระบบไดออปตริก (DIOPTRIC)) 
light: composite group – flashing ไฟวับหมูผสม : ไฟวับซึ่งล าดับของกลุมไฟหนึ่งกลุมหรือมากกวา 
ซึ่งระบุจ านวนวับไวจะเกิดวับอยางสม่ าเสมอเป็นจังหวะ และหมูไฟประกอบดวยจ านวนวับที่ตางกัน 
light: composite group – occulting ไฟวาบหมูผสม : ไฟวาบซึ่งล าดับของการมืดหนึ่งกลุมหรือ
มากกวา ซึ่งระบุจ านวนไวจะเกิดการมืดอยางสม่ าเสมอเป็นจังหวะและการมืดประกอบดวยจ านวนการมืดท่ี
ตางกัน 
light: continuous ultra quick ไฟวับเร็วที่สุดอยางตอเนื่อง : ไฟแสดงจ านวนวับ ๑๖๐ ครั้งตอนาที
หรือมากกวา ปกติอยูที่ ๒๔๐ - ๓๐๐ครั้งตอนาที 
light: continuous very quick  ไฟวับเร็วมากอยางตอเนื่อง :  ไฟแสดงจ านวนวับ ๘๐ หรือ ๑๕๙ ครัง้
ตอนาที ปกติอยูที่ ๑๐๐หรือ ๑๒๐ ครั้งตอนาที 
light: dioptric ไฟระบบไดออปตริก : ไฟ (LIGHT) ที่รวมกันเป็นล าแสงขนาน โดยเลนสแ (LENS) หักเห
แสงและปริซึม (ตรงกันขามกับไฟระบบคาทอปตริก (Catoptric)) 
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light: direction ไฟบังคับทิศ : (หรือ directional)  ไฟ (LIGHT) แสดงเป็นเสี้ยวมุมแคบๆ เพ่ือแสดง
ทิศทาง (DIRECTION) สัญจร 
light: equal-interval ไฟชวงเทา : ไฟ (LIGHT) ซึ่งมีระยะเวลาสวางและมืดเทากัน ในหลายประเทศค า
วา isophase light  ใชแทน equal-interval light   
light: fixed ไฟนิ่ง : ไฟสัญญาณซึ่งแสดงสีและความเขมของการสองสวางคงที่อยางตอเนื่องในทิศทางที่
ก าหนด  
light: fixed and flashing ไฟนิ่งและวับ : ไฟจังหวะซึ่งประกอบไปดวยไฟนิ่งแลไฟวับที่มีความเขมของ
การสองสวางมากกวา 
light: fixed and group-flashing ไฟนิ่งและวับเป็นหมู : ไฟนิ่ง (FIXED LIGHT) กับกลุม (GROUP) 
ของไฟวับสองวับหรือมากกวาที่มีความสวางมากกวา ลักษณะ (CHARACTER) ไฟนี้คอยๆเลิกใชไป 
light: flashing ไฟวับ : ไฟ (LIGHT) จังหวะซึ่งมีความยาวนานของชวงไฟสวางในหนึ่งคาบ (PERIOD) สั้น
กวาความยาวนานของชวงไฟมืด เวลาที่ใชของไฟแตละวับจะเทากัน 
light: front ไฟน าดวงหนา : ดู Light(s): RANGE 
light: group-flashing ไฟวับเป็นหมู : ไฟ (LIGHT) วับหมูซึ่งในหนึ่งหมูจะประกอบดวยไฟวับสองวับหรือ
มากกวา โดยในหมูไฟจะระบุจ านวนวับที่มีการวับของไฟซ้ ากันแนนอนไว 
light: group-occulting ไฟวาบเป็นหมู :  ไฟ (LIGHT) วาบเป็นหมูโดยแตละหมูจะมีชวงมืดตั้งแตสอง
ครั้งหรือมากกวาโดยจะระบุจ านวนจังหวะมืดที่ซ้ ากันอยางสม่ าเสมอไว 
light: group quick ไฟวับเร็วเป็นหมู : ไฟวับซึ่งประกอบเป็นกลุมของไฟจังหวะเร็วโดยมีจ านวนวับ
เทากัน (อัตราการเกิดซ้ า ๕๐-๗๙ ครั้งตอนาที) และมีไฟในแตละหมูจะมีชวงเวลาที่ซ้ ากันอยางสม่ าเสมอ 
light: group very quick ไฟวับเร็วมากเป็นหมู : ไฟวับซึ่งประกอบเป็นกลุมของไฟจังหวะเร็วมากโดยมี
จ านวนวับเทากัน (อัตราการเกิดซ้ า ๘๐-๑๕๙ ครั้งตอนาที) และมีไฟในแตละหมูจะมีชวงเวลาที่ซ้ ากันอยาง
สม่ าเสมอ 
light: intermittent ไฟจังหวะ : ดู LIGHT: RHYTHMIC 
light: interrupted quick-flashing ไฟวับเร็วเป็นหวงๆ : ไฟ (LIGHT) วับเร็วซึ่งชุดของไฟวับคั่นดวย
ชวงไฟมืด (ECLIPSE) คงท่ีและเป็นระยะเวลานานแบบสม่ าเสมอ 
light: interrupted ultra quick ไฟวับเร็วที่สุดเป็นหวงๆ : ไฟซึ่งอัตราวับเร็วมากๆ (๑๖๐ ครั้งหรือ
มากกวาตอนาที) ถูกคั่นดวยไฟจังหวะมืดแบบคงที่ และเป็นระยะเวลานาน 
light: interrupted very quick ไฟวับเร็วมากเป็นหวงๆ : ไฟซึ่งอัตราวับเร็วมาก และถูกคั่นดวยไฟมืด
ที่คงที่และเป็นระยะเวลานาน 
light: isophase ไฟชวงเทา : ดู LIGHT: EQUAL-INTERVAL 
light(s): leading ไฟน า : ไฟ (LIGHT) แสงสวางที่มากกวาหนึ่งดวงที่มีความสัมพันธแกันและท าใหเกิดแนว
น า (LEADING LINE) ส าหรับการเดินทาง 
light: linear ไฟเสน, ไฟสาย : ไฟสัญญาณ (SIGNAL) สองสวางซึ่งมีความยาวสังเกตได ตรงขามกับไฟจุด 
(POINT LIGHT) 
light: long-flashing ไฟวับยาว : ไฟวับ (FLASHING LIGHT) ซึ่งการวับแตละครั้งมีระยะเวลาในการวับ
ไมนอยกวา ๒ วินาที (SECOND) และวับซ้ าอยางสม่ าเสมอ 
light: marine ไฟชวยการเดินเรือ : ไฟ (LIGHT) ซึ่งมีจุดประสงคแหลักเพ่ือการเดินเรือในทะเล (MARINE 
NAVIGATION)  
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light: Morse code ไฟรหัสมอร์ส : ไฟ (LIGHT) จังหวะซึ่งลักษณะของไฟที่มีชวงเวลาที่ตางกันอยาง
เดนชัดสองชวงรวมกันเป็นชุด เพื่อแทนตัวอักษรหรือกลุมตัวอักษรของรหัสมอรแส 
light: obstruction ไฟแสดงสิ่งกีดขวาง : ไฟ (LIGHT) ที่ใชแสดงสิ่งกีดขวาง (OBSTRUCTION) 
light: occasional ไฟสองสวางเป็นครั้งคราว : ไฟ (LIGHT) ซึ่งมิไดมีการสองสวางอยางสม่ าเสมอ 
light: occulting ไฟวาบ : ไฟ (LIGHT) จังหวะที่มีระยะเวลาของแสงสวางยาวนานกวาระยะเวลาของ
ความมืดในคาบ (PERIOD) ของไฟอยางชัดเจน ระยะเวลาชวงมืดในแตละคาบจะเทากัน 
light: point ไฟจุด : สัญญาณ (SIGNAL) ไฟสองสวางที่ไมสามารถบอกความยาวได ตรงขามกับไฟเสน 
(LINEAR LIGHT) 
light: quick-flashing ไฟวับเร็ว :  ไฟ (LIGHT) วับจังหวะเร็วสลับกันระหวางสวางและมืด โดยไมมีชวง
มืดนานคั่น 
light(s): range ไฟน า, ไฟหลักน า : ไฟ (LIGHT) ที่มากกวาหนึ่งดวงที่อยูในทิศทาง (DIRECTION) ระดับ
เดียวกันโดยเฉพาะไฟ (LIGHT) ที่ติดตั้งเพ่ือเป็นอุปกรณแชวยการเดินเรือ (NAVIGATIONAL AID) เพ่ือ
ก าหนดเสนทางที่ความส าคัญในการเดินเรือ เชน รองน้ า (CHANNEL) ไฟที่อยูใกลผูสังเกตการณแมากท่ีสุด 
อันใกลที่สุดเรียกวา front light และอันไกลที่สุดเรียกวา rear light ดู LIGHT(S): LEADING 
light: rear ไฟน าดวงหลัง : ดู LIGHT(S): RANGE 
light: revolving ไฟหมุน : ดู LIGHT: ROTATING 
light: rhythmic ไฟจังหวะ : ไฟ (LIGHT) สัญญาณแสดงเป็นหวงๆ ในทิศทางใดๆ ที่ก าหนดโดยมีคาบ
ของไฟอยางสม่ าเสมอ มีความหมายเหมือนกับ intermittent light 
light: rotating (or revolving) ไฟหมุน : ไฟ (LIGHT) หมุน ซึ่งมีหนึ่งล าแสง (BEAM) หรือมากกวา 
light: runway ไฟทางว่ิงสนามบิน : ไฟ (LIGHT) แสดงทางวิ่ง (RUNWAY) บนสนามบิน 
light: sector (or sectored) ไฟเซกเตอร์, ไฟเสี้ยว : ไฟ (LIGHT) โดยเฉพาะที่มีสีและลักษณะแตกตาง
กันปรากฏในสวนตาง ๆ ของขอบฟูาในพ้ืนที่เดินเรือ (NAVIGATION) 
light: short-flashing ไฟวับสั้น : ไฟวับ (FLASHING LIGHT) ซึ่งมีชวงของไฟแตละวับนอยกวาสองวินาที 
light: tidal ไฟแจงน้ าขึ้น - ลง : ไฟ (LIGHT) ที่อยูที่ทางเขา (ENTRANCE) ทาเรือ (HARBOUR) เพ่ือ
แสดงขอมูลสถานะน้ าขึ้น-ลง (TIDE) และกระแสน้ าขึ้น-ลง (TIDAL CURRENT) ภายในทาเรือ (HARBOUR) 
light: undulating ไฟกระเพื่อม : ไฟ (LIGHT) สวางตอเนื่องซึ่งมีการเพ่ิมหรือลดความสวางตามวงรอบ 
light: unwatched ไฟไมมีคนเฝูา, ไฟอัตโนมัติ : ไฟ (LIGHT) เพ่ือการเดินหนซึ่งปกติท างานโดยอัตโนมัติ 
ปราศจากคนควบคุมการท างานตลอดเวลา 
light: vertical ไฟแนวดิ่ง, ไฟแนวยืน : ไฟ (LIGHT) ที่มากกวาหนึ่งดวงจัดวางในแนวตั้งเพ่ือท าใหเกิด
ลักษณะ (CHARACTER) ไฟแบบตางๆ 
light (or lighted) beacon กระโจมไฟ : ดู BEACON 
light beam ล าแสง : กลุมของกรวยล าแสง (PENCIL) ซึ่งก าเนิดขึ้นหลายจุดของพ้ืนผิวที่มีแสงสวาง ล า 
(BEAM) ของรังสีแสง (LIGHT RAY) ที่ขนานกันเป็นกรณีพิเศษล าแสงซึ่งกรวยล าแสง (PENCIL) มี
ภาพตัดขวางที่เล็กจนกระทั่งอาจพิจารณาวาเป็นรังสี (RAY) 
light (or lighted) buoy ทุนไฟ : ดู BUOY 
light characteristics ลักษณะไฟ : ดู CHARACTERISTICS OF LIGHT 
light sound buoy : ทุนไฟพรอมเสียง  ดู BUOY 
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light float: เรือทุนไฟ : โครงสรางคลายเรือที่ใชแทนทุนไฟในนานน้ า ที่มีกระแสน้ าแรง หรือเมื่อตองการ
ระยะที่สูงกวาทุนไฟ 
lighthouse ประภาคาร : โครงสรางที่มีลักษณะเดนบริเวณชายฝั่งหรือนอกชายฝั่ง (COAST) แสดง
ลักษณะไฟ (LIGHT) หลัก เพ่ือใชเป็นเครื่องหมายทางเรือ (AID TO NAVIGATION) 
light list ท าเนียบไฟ : ดู LIST OF LIGHTS 
lightning ฟูาแลบ, ฟูาผา : การปรากฏของแสงสวางรวมกับการปลอยประจุไฟฟูาอยางฉับพลันซึ่งเกิด
จากหรือภายในกอนเมฆ (CLOUD) มีบางที่เกิดจากโครงสรางที่มีความสูงบนพื้นดิน (GROUND) หรือจาก
ภูเขา (MOUNTAIN) 
light ray รังสีแสง, ล าแสง : แนวคิดทางเรขาคณิตเกี่ยวกับองคแประกอบเดี่ยวของแสงที่แพรเป็นแนวตรง
และมีภาคตัดขวางขนาดเล็กมากใชในการวิเคราะหแเกี่ยวกับเสนทางเดินของแสงผานระบบเชิงแสง (OPTICAL 
SYSTEM) 
light sector เสี้ยวไฟ : เสี้ยวของไฟ (LIGHT) เดินเรือที่มองเห็น ดู ARC OF VISIBILITY 
lightship เรือทุนไฟ : เรือท่ีมีเครื่องหมายเดนชัดซึ่งทอดสมอ หรือผูกอยูกับทุนในจุดที่ปรากฏในแผนที่ ใช
เป็นเครื่องหมายทางเรือ (AID TO NAVIGATION) ในชวงกลางคืนจะแสดงไฟ (LIGHT) ที่ก าหนดลักษณะไว 
และติดตั้งอุปกรณแอ่ืนๆ รวมดวย เชน สัญญาณหมอก (FOG SIGNAL) สัญญาณเสียงใตน้ า (SUBMARINE 
SOUND) และกระโจมวิทยุ (RADIOBEACON)  เพ่ือชวยในการเดินเรือ (NAVIGATION) มีความหมาย
เหมือนกับ light vessel 
light vessel เรือทุนไฟ : ดู LIGHTSHIP 
light-year ปีแสง: หนวยความยาวทางซึ่งมีคาเทากับระยะทางที่แสงเดินทางในหนึ่งปี (YEAR) หนวยนี้ใช
วัดระยะระหวางดวงดาว 
Lighter Aboard Ship (LASH) เรือล าเลียงสินคา : ระบบการขนสงสินคา ที่ใชเรือที่ออกแบบมา
โดยเฉพาะหรือเรือขนสงขนาดเล็ก สินคาจะถูกล าเลียงลงใน เรือล าเลียงสินคา (LASH) ขนาดเล็ก ซึ่งจะถูก
ลากไปยังเรือล าเลียงสินคา (LASH) ขนาดใหญ เพ่ือขนถายสินคาออก ณ ที่หมายเรือล าเลียงสินคา (LASH)  
ขนาดเล็กจะรับสินคาลง และถูกลากมาขนถายที่ทาเรือ บางครั้งท่ีจอดเรือหรือที่ทอดสมอไดออกแบบเป็น
พิเศษส าหรับเรือล าเลียงสินคา (LASH) ขนาดใหญ 
limb โคงแบงมุม, โคงขอบ : ๑) สวนโคงมีขีดแบงของเครื่องมือส าหรับวัดมุม เชน ในเครื่องวัดแดด 
(MARINE SEXTANT) มีมาตรหรือสวนโคงระยะสูง ๒) ขอบวงกลมดานนอกของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL 
BODY) ครึ่งวงกลมที่มีระยะสูง (ALTITUDE) มากที่สุด เรียกวา upper limb ครึ่งของระยะสูง 
(ALTITUDE) นอยที่สุด เรียกวา lower limb 
limestone หินปูน : หิน (ROCK) ที่ประกอบดวยแคลเซียมคารแบอเนตเป็นสวนใหญ 
limnology ชลธีวิทยา, ชลธารวิทยา : การศึกษาวิทยาศาสตรแดานชีวภาพ เคมี ภูมิศาสตรแ และกายภาพ
ของน้ าจืด โดยเฉพาะ อยางยิ่งในทะเลสาบ (LAKE) และในบอน้ า (POND)  
linear light ไฟเสน, ไฟสาย : ดู LIGHT 
linear parallax แพรัลแลกซ์เชิงเสน : ดู PARALLAX: ABSOLUTE STEREOSCOPIC 
linear scale มาตราสวนเชิงเสน : ดู SCALE: BAR 
linear speed อัตราเร็วเชิงเสน : ดู SPEED  
line of apsides เสนเชื่อมจุดใกล-ไกล : เสนเชื่อมตอสองจุดบนวงโคจร (เรียกวา APSIDES) ที่อยูใกล
ที่สุดและไกลที่สุดจากจุดศูนยแกลางของแรงดึงดูด เชน จุดโคจรใกลสุดจากโลก (PERIGEE) และจุดโคจรไกล
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สุดจากโลก (APOGEE) ในกรณีของวงโคจร (ORBIT) รอบโลก (EARTH) และจุดโคจรใกลสุดจากดวง
อาทิตยแ (PERIHELION) และ จุดโคจรไกลสุดจากดวงอาทิตยแ (APHELION) ในกรณีของวงโคจร (ORBIT) 
รอบดวงอาทิตยแ (SUN) 
line of collimation แนวเล็ง : ดู COLLIMATION 
line of constant scale แนวสเกลคงท่ี : เสนแนวใด ๆ บนรูปถาย (PHOTOGRAPH) ซึ่งขนานกับ แนว
ระดับจริง (TRUE HORIZON) หรือแนวขนานเทา (ISOMETRIC PARALLEL)  
line of delimitation เสนเขตแดน, เสนแนวปักปันเขต : เสนที่ลากบนแผนที่หรือแผนที่เดินหน อธิบาย
ขอบเขตของเขตอ านาจทางทะเลใดๆ 
line of equidistance เสนระยะเทา : ดู MEDIAN LINE 
line of flow แนวการไหล : เสนเวกเตอรแแสดงทิศทางกระแสน้ า (DIRECTION OF CURRENT) ในเวลา 
(TIME) ที่ก าหนด มีความหมายเหมือนกับ STREAMLINE 
line of force เสนแรง : แนวที่แสดงทิศทางที่แรงกระท า เชน ในสนามแมเหล็ก (MAGNETIC FIELD) ดู 
MAGNETIC LINES OF FORCE 
line of levels เสนแนวระดับ, สายการระดับ : คาตอเนื่องของความแตกตางของระดับสูง 
(ELEVATION)ที่วัดได 
line of nodes เสนโหนด : เสนตรงเชื่อมตอจุดสองจุดตัดของวงโคจร (ORBIT) ของดาวเคราะหแ 
(PLANET) ดาวเคราะหแนอย (PLANETOID) หรือดาวหาง (COMET) กับสุริยวิถี (ECLIPTIC) หรือเสนการ
ตัดของระนาบวงโคจร (ORBIT) ของดาวบริวาร (SATELLITE) กับระนาบของดาวแม ดู NODE 
line of position เสนแนวต าแหนงพิกัด, แนวต าบลท่ี, เสนต าบลท่ี, เสนต าแหนง : แนวเสนที่ระบุคา
ของต าแหนง (POSITION) ที่เป็นไปไดของยาน ที่ก าหนดโดย การรังวัด (OBSERVATION) หรือการวัด มี
ความหมายเหมือนกับ position line ดู CELESTIAL LINE OF POSITION, CIRCLE OF  POSITION, 
COURSE LINE, ELECTRONIC LINE OF POSITION, FIX, HYPERBOLIC LINE OF POSITION, 
LATITUDE LINE, LEADING LINE, LONGITUDE LINE, RETIRED LINE OF POSITION, SONIC LINE OF 
POSITION,  SPEED LINE, SUMNER LINE, SURFACE OF POSITION, VISUAL LINE OF POSITION 
line of sight เสนแนวสายตา : เสนตรงระหวางจุดสองจุด แนวเสนนี้อยูในทิศทางของวงใหญ (GREAT 
CIRCLE) แตไมเป็นไป ตามความโคงของโลก ดู COLLIMATION: LINE OF ประกอบ 
line of soundingแนวหย่ังน้ า : ชุดความลึกน้ า (SOUNDING) ตามเสนแนวที่ก าหนดไว และในชวงของ
แนวที่ระบุไวเมื่อมีการส ารวจ (SURVEYING) มีความหมายเหมือนกับ แนวหยั่งน้ า ดู CHECK LINE, CROSS 
LINE, CROSS-SECTION LINE, INTER LINE,  SPLIT LINE, STARRED LINE, TRACK LINE OF 
SOUNDING, SYSTEM OF SOUNDING LINE 
line spacing ชวงระหวางแนว : ระยะทางระหวางแนวหยั่งน้ า ระยะหางมักจะขึ้นอยูกับชนิดของการ
ส ารวจเครื่องมือที่ ใชและความถูกตองที่ตองการ 
line squall พายุฝนเป็นแนว, พายุลมกระโชกเป็นแนว : พายุลมกระโชก (SQUALL) ที่เกิดตามแนวพายุ
ฝน (SQUALL LINE)   
lipper น้ ากระเพื่อม : การกระเพ่ือม หรือ ความไมเรียบของผิวน้ า ละอองน้ าบางเบาจากคลื่น (WAVE) 
ขนาดเล็ก มีความหมายเหมือนกับ leaper 
liquid compass เข็มทิศน้ า : ดู COMPASS 
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list เอียง : การเอียง (INCLINATION) ไปดานใดดานหนึ่งของเรือจนกระทั่งไดสมดุล  (EQUILIBRIUM) ใน
ต าแหนงที่เอียงนั้นการเอียงเป็นภาวะที่คงที่ซึ่งแตกตางจากการเอียงไปมา ซึ่งเคลื่อนที่ตลอดเวลา ดู  HEEL  
list of lights ท าเนียบไฟ : บรรณสารแสดงลักษณะไฟ (LIGHT) จัดพิมพแในรูปของตาราง บอกคาพิกัด 
ความเขมแสงสวาง (CANDLE POWER) ลักษณะเฉพาะ (CHARACTERISTIC) เป็นตน เพ่ือชวยในการ
พิสูจนแทราบและรายละเอียดของสัญญาณหมอก (FOG SIGNAL) ที่เก่ียวของ ท าเนียบไฟและทุนอาจมี
ขอมูลที่เป็นประโยชนแอื่น ๆ ตอนักเดินเรือ  มีความหมายเหมือนกับ light list 
list of radio signals ท าเนียบสัญญาณวิทยุ : บรรณสารที่ท ารูปเลมเป็นแบบตารางและรวมรายการ
ของ สถานีวิทยุชายฝั่ง สถานีวิทยุทาเรือ สถานีวัดทิศทางวิทยุ (RADIO DIRECTION FINDING STATION) 
กระโจมวิทยุ (RADIOBEACON) เป็นตน รวมทั้งขอมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวกับบริการวิทยุที่มีประโยชนแเพื่อนัก
เดินเรือ 
lithification การแข็งตัว : กระบวนการของการท าใหแข็ง ประสานแนน  การแข็งตัวรวมตัวและการตก
ผลึกซ่ึงท าใหแม็กมา (MAGMA) และดินตะกอน (SEDIMENT) ที่เพ่ิงทับถมกลายเป็นหิน (ROCK) 
lithographic image ภาพพิมพ์หิน : ภาพบนแผนกดพิมพแที่รับหมึกโดยภาพบนแผนกดพิมพแเป็นได ทั้ง
ภาพถายหรือภาพจากการวาด หรือภาพจากการถายโอนการออกแบบ หรือการวาดภาพบนแผนหินหรือ
แผนโลหะ  
lithographic transfer การถายโอนภาพพิมพ์หิน : แผนปรู฿ฟ (PROOF) ส าหรับใชตรวจสอบความ
ถูกตองเก่ียวกับการออกแบบหรือชนิดที่ดึงดวยหมึกพิเศษถายลงบนกระดาษจากภาพพิมพแหิน 
(LITHOGRAPHIC IMAGE) หรือภาพนูน แผนปรู฿ฟ (PROOF) ส าหรับใชตรวจสอบความถูกตองดังกลาวจะ
ถูกใชเพื่อการถายโอนภาพ (IMAGE) ไปยังเพลท (PLATE) หรือหิน  
lithography กลวิธีพิมพ์หิน : ศิลปะ หรือกระบวนการของการพิมพแจากหินแบนราบหรือเพลท (PLATE) 
โลหะ โดยวิธีที่ใชหลักการ ที่ไขมันและน้ าไมรวมตัวกัน วัสดุการพิมพแเดิม คือ หินปูน (LIMESTONE)         
บาวาเรียน แตขณะนี้ใชสังกะสีและอลูมิเนียม 
lithology ศิลาวิทยา : การศึกษาทางวิทยาศาสตรแของหิน (ROCK) วิทยาศาสตรแของหิน (STONE) 
lithosphere ธรณีภาค : สวนที่แข็งเป็นหินของโลก (EARTH) เปลือก (CRUST) ของโลก (EARTH) 
แตกตางไปจากบรรยากาศ (ATMOSPHERE) อุทกภาค (HYDROSPHERE) 
litre (or liter) ลิตร : หนวยพื้นฐานของความจุในระบบเมตริก (METRIC SYSTEM) มีคาเทากับหนึ่ง
ลูกบาศกแเดซิเมตร  
littoral (adj.) ใกลฝั่งทะเล : เกี่ยวของกับชายทะเล  (SHORE) โดยเฉพาะอยางยิ่งในทะเล (SEA) 
littoral (n.) บริเวณใกลฝั่ง : พ้ืนที่ชายทะเล เขตน้ าขึ้น-ลง ชายฝั่ง (INTERTIDAL ZONE) 
local apparent noon เที่ยงวันปรากฏทองถิ่น : ดู NOON 
local apparent time เวลาปรากฏทองถิ่น: ดู TIME 
local attraction การดึงดูดเฉพาะทองถิ่น : ๑) การรบกวนสนามแมเหล็กในพ้ืนที่ (LOCAL MAGNETIC 
DISTURBANCE) ๒) การเบี่ยงเบนของเสนดิ่ง (PLUMB LINE) เนื่องจากภูเขา (MOUNTAIN) หรือสิ่ง
ผิดปกติอ่ืนๆ ในเปลือก (CRUST) ของโลก (EARTH) 
local frequency oscillator เครื่องก าเนิดความถี่ประจ าที่ : เครื่องก าเนิดสัญญาณท่ีใชเพ่ือสราง
ความถี่ยานกลางโดยบีตสแกับความถี่ของพาหะของสัญญาณในการรับสัญญาณวิทยุ 
local horizon ขอบฟูาทองถิ่น : ดู HORIZON : APPARENT 
local hour angle มุมชั่วโมงทองถิ่น : ดู HOUR ANGLE 
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localizer อุปกรณ์น ารองวิทยุ : อุปกรณแท่ีใชสงสัญญาณ (SIGNAL) วิทยุเพ่ือการน าทาง (GUIDANCE) 
ของเครื่องบินใหอยูกึ่งกลางทางข้ึน-ลงเครื่องบิน (RUNWAY) 
local magnetic disturbance การรบกวนสนามแมเหล็กในพื้นที่ : ความผิดปกติ (ANOMALY) ของ
สนามแมเหล็ก (MAGNETIC FIELD) ของโลก (EARTH) ขยายไปทั่วพื้นที่เล็กๆ เนื่องจากอิทธิพลแมเหล็กใน
พ้ืนที่ มีความหมายเหมือนกับ local attraction or magnetic anomaly 
local mean time เวลาปานกลางทองถิ่น : ดู TIME 
local meridian เมริเดียนทองถิ่น : ดู MERIDIAN 
local sidereal time เวลาดาราคติทองถิ่น, เวลาไซเดอเรียลทองถิ่น : ดู TIME 
local time เวลาทองถิ่น: ดู TIME 
local transit แทรนซิตทองถิ่น: ดู TRANSIT 
loch ล็อก : ในค าศัพทแแบบสกอต หมายถึง ทะเลสาบ(LAKE) หรือฟยอรแด (FIORD) 
lock ประตูน้ า : อูเปียก (WET DOCK) ที่อยูในเสนทางขนสงทางเรือ (WATERWAY) ส าหรับยกใหเรือผาน
จากระดับหนึ่งไปอีกระดับ ดู TIDE LOCK 
lock gate ประตูอูทางน้ า : เป็นประตูแบบบานพับคูของอูทางน้ า (LOCK) 
locking ล็อกกิง : ในดานเดินหนอิเล็กทรอนิกสแ (ELECTRONIC NAVIGATION) เป็นค าที่อธิบายถึงสถานะ
ของเครื่องสง (TRANSMITTER) สองเครื่อง ในขณะที่เครื่องทั้งสองรักษาความเสถียรของเฟสของสัญญาณ 
(SIGNAL) โดยการที่สถานี (STATION) หนึ่งถูกล็อกสัญญาณโดยอีกสถานีหนึ่ง 
locus (pl. loci) โลคัส : ต าแหนงที่อาจเป็นไปไดทั้งหมดของจุดหรือเสนโคงหนึ่ง ที่อยูภายใตเงื่อนไข
ตามท่ีตองการ  
log ล็อก: อุปกรณแที่ใชวัดอัตราเร็ว (SPEED) เรือหรือระยะทางหรือทั้งสองอยาง 
log อานคาล็อก: บอกการเคลื่อนที่ของเรือ ณ อัตราเร็ว (SPEED) ที่ก าหนดโดยสอดคลองกับอัตราเร็วที่
แสดงโดยล็อก (LOG) 
log: chip ล็อกชิป : ล็อก (LOG) ที่ประกอบดวยเสี้ยวแผนไมถวงน้ าหนักท่ีติดกับเชือกโยงในลักษณะที่
ลอยในแนวดิ่ง และเชือกวัดความเร็วเรือ (LOG LINE) โดยอัตราเร็ว (SPEED) สามารถวัดโดยปลอยเสี้ยว
แผนไมลงน้ าและนับจ านวนนอต (KNOT) บนเสนเชือกท่ีถูกปลอยออกไปเทียบกับหนวยเวลา 
log: Dutchman's ล็อกดัทช์แมน : วัตถุลอยน้ าที่ขวางลงไปในทะเลเพ่ือวัดอัตราเร็ว (SPEED) แลวท าการ
จับเวลาในขณะที่วัตถุลอยผานจุดที่ท าเครื่องหมายไวบนตัวเรือ ๒ แหงที่ทราบระยะ 
log: electric ล็อกไฟฟูา : การบันทึกคาแบบกราฟิกของคุณสมบัติทางไฟฟูาของตะกอน (SEDIMENT) 
หรือหิน (ROCK) ผานหลุมที่เจาะไว 
log: electric submerged ล็อกไฟฟูาใตน้ า: ล็อก (LOG) ที่ท างานดวยไฟฟูา ซึ่งติดตั้งอยูภายในตัวเรือ 
โดยมีสวนที่เป็นทอยื่นออกมาในน้ า 
log: electromagnetic ล็อกแมเหล็กไฟฟูา : ล็อก (LOG) ที่ประกอบดวยแมเหล็ก (MAGNET) ที่มีคลื่น
เป็นพัลสแ ที่ติดตั้งบนหัววัดที่ชี้ลงที่มีสวนสัมผัสสองสวนในแตละดานของหัววัด การเคลื่อนที่ของน้ าผาน
สนามแมเหล็ก (MAGNETIC FIELD) ถูกสะทอนโดยการสัมผัสและการกระเพ่ือมของความตางศักยแท่ีถูก
เหนี่ยวน าสามารถแปลงเพ่ือใชวัดอัตราเร็ว (SPEED) ของเรือ 
log: ground เครื่องวัดความเร็วเรือ : เครื่องมือหาเข็ม (COURSE) และอัตราเร็ว (SPEED) เรือท่ีท าได
จริงบนพ้ืน (GROUND) ในน้ าตื้น (SHALLOW WATER) ที่ประกอบดวยดิ่ง (LEAD) ที่ผูกกับเชือกขวาง



ที่ระลึกวันคลายวันสถาปนา กรมอุทกศาสตรแ ครบรอบ ๙๖ ปี 
 

หนา ๑๖๒ พจนานุกรมศัพทแอุทกศาสตรแ 
 

ออกไปนอกตัวเรือ แลวรอใหดิ่ง (LEAD) ตกถึงพ้ืนทองน้ า (BOTTOM) เข็มจริงแสดงโดยทิศทางของเสนดิ่ง
และอัตราเร็ว (SPEED) แสดงโดยจ านวนของเสนดิ่งที่ปลอยออกไปตอหนวยเวลา 
log: patent ล็อกลาก : ๑) ชื่อเดิมของล็อก (LOG) ลาก ๒) ล็อก (LOG) แบบที่มีกลไกโดยเฉพาะล็อกทาย
เรือ (TAFFRAIL LOG) 
log: taffrail ล็อกทายเรือ : ล็อก (LOG) ที่มีสวนประกอบส าคัญเป็นตัวหมุนคลายใบจักร โดยที่ตัวหมุนยึด
ติดกับเชือกวัดความเร็วเรือ (LOG LINE) อีกดานยึดเขากับอุปกรณแวัดระยะทางที่ยึดไวกับราวทายเรือ 
(TAFFRAIL) มีความหมายเหมือนกับ PATENT LOG 
logarithmic scale มาตราสวนลอการิทึม : ดู SCALE 
log book สมุดปูม : สมุดบันทึกล าดับเหตุการณแของเรือ สามารถเขียนเป็นค าเดียวได 
log boom บูมไมซุง : ไมซุงขนาดใหญที่ถูกลามหรือมัดเขาไวดวยกัน ที่ผูกไวหรือทอดสมอเพ่ือลอมรอบ
แพไมซุงไวดานใน ดู BOOM ประกอบ 
log chip แผนล็อกชิป : แผนไมทรง ๑ ใน ๔ ของวงกลม ที่เป็นสวนหนึ่งของ ล็อกชิป (CHIP LOG) มี
ความหมายเหมือนกับ Log ship 
log factor ล็อกแฟ็กเตอร์ : อัตราสวนของระยะทางจริงหารดวยระยะทางของล็อก (LOG) 
log factor scale มาตราสวนล็อกแฟ็กเตอร์ : ดู SCALE 
logging การวัดอัตราเร็วเรือดวยล็อก, การบันทึกเหตุการณ์ในปูม : ๑) การวัดอัตราเร็วเรือดวยล็อก    
๒) การบันทึกเหตุการณแในปูม 
log line เชือกวัดความเร็วเรือ : เชือกท่ีมีการแบงขีดระยะใชส าหรับหาคาอัตราเร็ว (SPEED) เรือท่ี
เดินทางในน้ า หรือหาคาอัตราเร็ว (SPEED) กระแสน้ า (CURRENT) ที่ตรวจบนเรือขณะจอดทอดสมอ ตัว
เชือกจะยึดเขากับตัวล็อก (LOG) ดู CURRENT POLE 
log ship ล็อกเรือ: ดู LOG CHIP เขียนเป็นค าเดียวกันได 
long baseline acoustic system ระบบหาต าบลที่ใตน้ าเสนฐานยาว: ระบบหาต าบลที่ใตน้ า มี
สวนประกอบเป็นชุดแถวของตัวรับ-สงผานสัญญาณท่ีมีเสนฐานยาวหลายกิโลเมตร 
longitude ลองจิจูด : ๑) ระยะทางเชิงมุม (ANGULAR DISTANCE) ไปตามวงใหญหลัก (PRIMARY 
GREAT CIRCLE) จากจุดอางอิง (REFERENCE POINT) ที่ตกลงรวมกัน ๒) หนึ่งในพิกัด (COORDINATE) ที่
ใชในการอธิบายต าแหนง (POSITION) อีกพิกัดหนึ่งไดแก ละติจูด (LATITUDE) 
longitude: astronomical ลองจิจูดดาราศาสตร์ : มุมระหวางระนาบของเมริเดียนทองฟูา(CELESTIAL 
MERIDIAN) กับระนาบของเมริเดียนเริ่มตน (INITIAL MERIDIAN) ใดๆ ลองจิจูดดาราศาสตรแเป็นลองจิจูด 
(LONGITUDE) ที่ไดมาจากการรังวัด (OBSERVATION) วัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) โดยไมมีการแก
คาการเบี่ยงเบนแนวดิ่ง (DEFLECTION OF THE VERTICAL) 
longitude: celestial ลองจิจูดทองฟูา : ระยะทางเชิงมุม (ANGULAR DISTANCE) ดานตะวันออกของ
จุดวสันตวิษุวัต (VERNAL EQUINOX) ไปตามสุริยวิถี (ECLIPTIC) หรือสวนโคงของสุริยวิถี (ECLIPTIC) 
หรือมุมที่ขั้วอิคลิปติกระหวางวงละติจูด (CIRCLE OF LATITUDE) ของจุดวสันตวิษุวัต (VERNAL 
EQUINOX) กับวงละติจูด (CIRCLE OF LATITUDE) ของจุดบนทรงกลมทองฟูา (CELESTIAL SPHERE) 
วัดไปทางตะวันออกจากวงละติจูด (CIRCLE OF LATITUDE) ของจุดวสันตวิษุวัต (VERNAL EQUINOX) ไป
ถึง ๓๖๐ องศา 
longitude: geodetic ลองจิจูดจีออเดติก : มุมระหวางระนาบของเมริเดียนจีออเดติก (GEODETIC 
MERIDIAN) กับระนาบของเมริเดียนเริ่มตน (INITIAL MERIDIAN) ใดๆ 
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longitude: geographic(al) ลองจิจูดภูมิศาสตร์: เป็นค าโดยทั่วไปที่ใชเหมือนกับลองจิจูดดาราศาสตรแ 
(ASTRONOMICAL) และลองจิจูดจีออเดติก (GEODETIC LONGITUDE) 
longitude: terrestrial ลองจิจูดโลก : สวนโคงตัดผานเสนศูนยแสูตร (EQUATOR) หรือมุมที่ข้ัว (POLE) 
ระหวางเมริเดียน (MERIDIAN) ของจุดบนโลก (EARTH) กับเมริเดียนหลัก (PRIME MERIDIAN) วัดไปทาง
ตะวันออกหรือตะวันตกจากเมริเดียนหลัก (PRIME MERIDIAN) ไปตลอด ๑๘๐ องศา และเขียนก ากับดวย 
E หรือ W เพ่ือบงบอกทิศทางของการวัด 
longitude factor ตัวประกอบลองจิจูด : การเปลี่ยนทางลองจิจูด (LONGITUDE) ตามเสนต าบลที่
ทองฟูา (CELESTIAL LINE OF POSITION) ตอการเปลี่ยนไป ๑ ลิปดาของละติจูด (LATITUDE) 
longitude line เสนลองจิจูด : เสนต าบลที่ (LINE OF POSITION) แนวหนึ่ง โดยปกติจะขยายออกไปใน
แนวเหนือ-ใต 
longitude signal สัญญาณลองจิจูด :  ดู SIGNAL 
longitudinal wave คลื่นตามยาว : ดู WAVE 
long range navigation การเดินหนระยะไกล : ดู NAVIGATION 
longshore current กระแสน้ าชายฝั่ง, กระแสน้ าเลียบฝั่ง : กระแสน้ าที่ขนานชายฝั่งที่สวนใหญอยูใน
เขตคลื่นแตกตัวโดยกระแสน้ าดังกลาวเกิดจากมวลน้ าสวนเกินที่เขามาในเขตคลื่นแตกตัวโดยการเคลื่อนตัว
ของมวลน้ าสุทธิเล็กนอยของคลื่นลม กระแสน้ าชายฝั่งท าใหเกิดกระแสน้ ายอนกลับ 
lookout station สถานีตรวจการณ์ : สิ่งกอสรางที่มีลักษณะพิเศษหรือสถานที่ ที่มีที่ตั้งอยูบนชายทะเล 
(SHORE) ส าหรับใหคนเฝูาดูเหตุการณแที่เกิดในทะเล (SEA) หรือตามชายฝั่ง (COAST) 
lookout tower หอตรวจการณ์ : หอคอยที่มีที่พักหลังเล็กอยูบนสวนยอดส าหรับใชเฝูาดูเหตุการณแเป็น
ประจ า ตางจาก หอสังเกตการณแ (OBSERVATION TOWER) ตรงที่ไมมีการเฝูาดูเป็นประจ า 
loom แสงรางๆ  : ๑) แสงสองข้ึนมาจากใตขอบฟูา (HORIZON) เกิดจากการสะทอนของอนุภาคของแข็ง
ในอากาศ ๒) การเห็นแผนดิน (LAND) ครั้งแรกอยางราง ๆ ที่ทะเล (SEA) 
looming ลูมมิง, การปรากฏขึ้นราง ๆ : ๑) ระดับสูง (ELEVATION) ปรากฏของวัตถุพ้ืนโลกระยะไกล 
โดยการหักเหของแสงในบรรยากาศ (ATMOSPHERIC REFRACTION) ที่ผิดปกติ เนื่องจากการเกิดลูมมิง 
บางครั้งจะเห็นวัตถุใตขอบฟูา (HORIZON) ค านี้ตรงขามกับค าวาจม (SINKING) ๒) การปรากฏขึ้นอยาง
เลือนรางของวัตถุหนึ่งขณะอยูในชวงทัศนวิสัย (VISIBILITY) ต่ า 
loop ลูป : ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) หมายถึง สวนของคลื่นนิ่ง (STANDING WAVE) ที่มี
การเคลื่อนที่ทางดิ่งมากท่ีสุดและความเร็ว (VELOCITY) แนวราบนอยที่สุด ลูปที่บางครั้งเรียกวา       
แอนทิโหนด เกี่ยวเนื่องกับ แคลปโพทิส (CLAPOTIS) และกับการกระเพ่ือมข้ึน-ลงของน้ า (SEICHE) ซึ่งเป็น
ผลมาจากคลื่นสั่นพอง ที่สะทอนในทาเรือ (HARBOUR) หรืออาว (BAY) 
loop antenna สายอากาศแบบวน : สายอากาศเฉพาะทิศทาง (DIRECTIONAL ANTENNA) มี
สวนประกอบที่ส าคัญเป็นขดลวดพันหนึ่งรอบหรือมากกวา 
‘lost’ station หมุดสูญหาย : ดู STATION: UNRECOVERABLE 
lough ลอก, ทะเลสาบ, อาว  : ในค าศัพทแแบบไอริช เหมือนกับค าวา ล็อก (LOCH) ในค าศัพทแแบบสก็อต 
louver shutter ชัตเตอร์บานเกล็ด, ชัตเตอร์แบบบังตา : ดู SHUTTER 
love wave (or Q-wave) คลื่นเลิฟ (หรือ คลื่นคิว) : ดู WAVE 
low บริเวณความกดอากาศต่ า : ดู DEPRESSION 
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lower branch เมริเดียนลาง : ครึ่งหนึ่งของเมริเดียน (MERIDIAN) หรือเมริเดียนทองฟูา (CELESTIAL 
MERIDIAN) จากข้ัวโลก (POLE) ถึงข้ัวโลก (POLE) ที่ลากผานจุดแอนติโพส (ANTIPODE) หรือเนเดอรแ 
(NADIR ) ของที่ใด ๆ 
lower culmination จุดสูงสุดดานลาง, ต าแหนงสุดลาง : ดู MERIDIAN TRANSIT 
lower high water (L.H.W) น้ าขึ้นเต็มที่ยอดต่ า (แอลเอชดับเบิลยู) : ยอดที่ต่ ากวาของน้ าขึ้นเต็มที่ 
(HIGH WATER) ๒ ครั้ง ในรอบ ๑ วันจันทรคติ (TIDAL DAY) หากความตางน้ าขึ้น-ลงประจ าวัน 
(DIURNAL INEQUALITY) เดนชัดกวา 
lower high water interval ชวงน้ าขึ้นเต็มที่ยอดต่ า : ดู LUNITIDAL INTERVAL 
lower limb โคงแบงมุมลาง, โคงขอบลาง : ดู LIMB 
lower low water (L.L.W) น้ าลงเต็มที่ยอดต่ า (แอลแอลดับเบิลยู) : ยอดที่ต่ ากวาของน้ าลงเต็มที่ 
(LOW WATER) ๒ ครั้ง ในรอบ ๑ วันจันทรคติ (TIDAL DAY) หากความตางน้ าขึ้น-ลงประจ าวัน 
(DIURNAL INEQUALITY) เดนชัดกวา  
lower low water interval ชวงน้ าลงเต็มที่ยอดต่ า : ดู LUNITIDAL INTERVAL 
lower transit แทรนซิตลาง : ดู MERIDIAN TRANSIT 
lowest astronomical tide น้ าขึ้น-ลงต่ าสุดดาราศาสตร์ : ระดับน้ าขึ้น-ลงที่ต่ าที่สุดที่สามารถท านาย
ไดที่เกิดภายใตเงื่อนไขทางอุตุนิยมวิทยาโดยเฉลี่ย และภายใตเงื่อนไขทางดาราศาสตรแใด ๆ รวมกัน 
lowest low water น้ าลงต่ าสุด : ระดับ (LEVEL) ที่ใชที่สอดคลองกับน้ าขึ้น-ลง (TIDE) ต่ าสุด หรือต่ ากวา
ที่พบในสถานที่นั้น 
low frequency (LF) ความถี่ต่ า, แอลเอฟ : ดู FREQUENCY: RADIO 
lowland ที่ลุม, ที่ต่ า : บริเวณแผนดิน (LAND) คอนขางราบ ณ บริเวณท่ีมีระดับสูง (ELEVATION) ต่ า
กวาพื้นท่ีโดยรอบ 
low oblique photograph ภาพถายเฉียงต่ า : ดู PHOTOGRAPH 
low tide น้ าลงเต็มที่ : ดู LOW WATER 
low-tide elevation ที่ลุม : บริเวณของแผนดินตามธรรมชาติที่มีน้ าลอมรอบและอยูเหนือน้ าเมื่อน้ าลง 
เมื่อน้ าขึ้นเต็มท่ีพ้ืนที่นั้นจะจมอยูใตน้ า 
low velocity layer ชั้นการแพรกระจายคลื่นต่ า : ชั้น (LAYER) ใด ๆ ที่ความเร็ว (VELOCITY) ของการ
แพรกระจายคลื่นบีบอัดนั้นนอยกวาชั้น (LAYER) ที่อยูติดกัน ชั้น (LAYER) นี้สามารถท าเป็นชองสัญญาณท่ี
มีประสิทธิภาพส าหรับการแพรกระจายคลื่น (WAVE) ยืดหยุนใหไปไดไกลมาก 
low water (L.W.) น้ าลงเต็มท่ี (แอลดับเบิลยู) : ระดับ (LEVEL) ต่ าสุดที่ผิวน้ าลดไปถึงในการข้ึน-ลง 
(OSCILLATION) หนึ่งครั้ง มีความหมายเหมือนกับ low tide 
low water: double น้ าลงเต็มท่ียอดเทา: น้ าลงเต็มที่ (LOW WATER) ที่ประกอบดวยคาที่ต่ าสุดสอง
คาท่ีคั่นดวยความสูงที่ต่ าลงไปเล็กนอย ดู TIDE: DOUBLE 
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low water full and charge (L.W.F. and C.) คาบเวลาน้ าลงเต็มที่ (แอลดับเบิลยูเอฟ และ ซี) : 
คาเฉลี่ยชวงของเวลาระหวางแทรนซิต (TRANSIT) (บนหรือลาง) ของขึ้น ๑๕ ค่ า (FULL MOON) หรือ 
แรม ๑๕ ค่ า (NEW MOON) กับน้ าลงเต็มที่ (LOW WATER) ครั้งตอไป 
low water inequality ความตางน้ าลงเต็มที่ : ดู DIURNAL INEQUALITY 
low water interval ชวงน้ าลงเต็มที่ : ดู LUNITIDAL INTERVAL 
low water line แนวน้ าลงเต็มที่ : ดู LOW WATER MARK 
low water lunitidal interval (L.W.I) ชวงน้ าลงเต็มที่ตามดวงจันทร์ (แอลดับเบิลยูไอ) : ชวงหาง
ของน้ าลงเต็มที่ ดู LUNITIDAL INTERVAL 
low water mark แนวน้ าลงเต็มที่ : จุดตัดกันระหวาง ระนาบของน้ าลงเต็มที่ (LOW WATER) กับ
ชายทะเล (SHORE) หรือแนวตามชายฝั่ง (COAST) หรือชายหาด (BEACH) ทีซ่ึ่งทะเล (SEA) ลดถอยไปอยู
ต าแหนงของน้ าลงเต็มที่ (LOW WATER) มีความหมายเหมือนกับ low water line 
low water quadrature (L.W.Q.) น้ าลงเต็มที่กึ่งปักษ์ (แอลดับเบิลยูคิว) : ชวงคาเฉลี่ยน้ าลงเต็มที่
ขณะที่ดวงจันทรแ (MOON) อยูในต าแหนง กึ่งปักษแ  (QUADRATURE)  
low water stand น้ าทรงน้ าลงเต็มที่ : ดู STAND OF TIDE 
loxodrome เสนเกลียว, เสนลอกโซโดรม : สวนโคงบนผิวของทรงกลมซึ่งลากตัดผานวงใหญ (GREAT 
CIRCLE) ทั้งหมดของทรงกลมโดยท ามุมเป็นมุมเอียงคงที่ ในทางทฤษฎีจะไปไมถึงขั้ว (POLE) ในขณะที่เชา
ไปใกล ดู RHUMB LINE  
loxodromic curve เสนเกลียว, เสนโคงลอกโซโดรม : เหมือนกับ เสนเกลียว (LOXODROME) และ 
เสนเกลียว (RHUMB LINE)  
lubber (or lubber's) line เสนหัวเรือ : แนวอางอิง (REFERENCE LINE) ของอุปกรณแบอกทิศทางใดๆ 
โดยอางอิงการอานคากับทิศการเดินทาง (HEADING) 
lull ลมสงบ : ภาวะที่อัตราเร็ว (SPEED) ของลม (WIND) ลดลงชั่วขณะ 
lumen ลูเมน : หนวยของฟลักซแสองสวาง (LUMINOUS FLUX) ในระบบมาตรฐานสากล (SI SYSTEM)  
luminance ความเปลงแสง, ความสองสวาง, การเรืองแสง : (ที่จุดของพ้ืนผิว ในทิศทางหนึ่ง) ผลลัพธแที่
ไดจากการหารของความเขมการสองสวาง (LUMINOUS INTENSITY) ในทิศทางที่ก าหนดขององคแประกอบ
ที่เล็กมาก ๆ ของพ้ืนผิวที่มีจุดที่น ามาพิจารณา ดวยพื้นที่แนวตั้งฉากขององคแประกอบบนระนาบที่ตั้งฉาก
กับทิศทางท่ีก าหนด 
luminescence การเรืองแสง : การฉายของแสงที่อุณหภูมิต่ ากวาอุณหภูมิส าหรับการสองแสง ดู 
BIOLUMINESCENCE, FLUORESCENCE, PHOSPHORESCENCE 
luminous flux ฟลักซ์สองสวาง : ดู FLUX 
luminous intensity ความเขมสองสวาง : ดู INTENSITY 
luminous range ระยะสองสวาง : ดู RANGE  
luminous signal สัญญาณสองสวาง : ดู SIGNAL 
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lunar day วันจันทรคติ : ดู DAY 
lunar distance ระยะทางจันทรคติ : มุมที่ผูตรวจบนโลก (EARTH) เป็นมุมระหวางดวงจันทรแ (MOON) 
กับวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) อ่ืน เป็นพื้นฐานของวิธีที่ใชสมัยกอนในการหาลองจิจูด 
(LONGITUDE) ในทะเล (SEA) 
lunar eclipse จันทรุปราคา, จันทรคราส : ดู ECLIPSE 
lunar inequality ความตางทางจันทรคติ, การเบี่ยงเบนของดวงจันทร์ : ๑) ความแปรผันในการ
เคลื่อนที่ของดวงจันทรแ (MOON) ในวงโคจร (ORBIT) เนื่องมาจากการดึงดูดโดยวัตถุทองฟูาอ่ืน ๆ ของ
ระบบสุริยะ (SOLAR SYSTEM) ดู EVECTION, PERTURBATION ๒) ความผันผวนเล็กนอยของเข็ม
แมเหล็ก (MAGNETIC NEEDLE) จากต าแหนงปกติ เกิดจากดวงจันทรแ (MOON) 
lunar month เดือนจันทรคติ : ดู MONTH: SYNODICAL 
lunar rainbow รุงจันทรา : ดู MOONBOW 
lunar tide น้ าขึ้น-ลงจันทรคติ : ดู TIDE 
lunation เดือนจันทรคติ : ดู MONTH: SYNODICAL 
lunicurrent interval ชวงกระแสน้ าตามวัฏภาคดวงจันทร์ : ชวงเวลาระหวางแทรนซิต (บนหรือลาง) 
ของดวงจันทรแ เหนือเมริเดียนทองถิ่นหรือเมริเดียนกรีนิช และวัฏภาคเฉพาะของกระแสน้ าขึ้น-ลงตามแทรน
ซิตของดวงจันทรแ  ตัวอยางคือความแรงของชวงน้ าขึ้น และความแรงของชวงน้ าลง อาจเรียกยอ ๆ วาชวง
น้ าขึ้นและชวงน้ าลงตามล าดับ ชวงเวลาดังกลาวจะเป็นเวลาทองถิ่นหรือเวลากรีนิช ขึ้นอยูกับอางอิงตาม
การเดินทางผานของดวงจันทรแเหนือเมริเดียนทองถิ่นหรือเมริเดียนกรีนิช หากไมไดระบุการอางอิงจะถือ
เป็นเวลาทองถิ่น 
lunitidal interval ระยะเวลาน้ าขึ้นลง - ตามดวงจันทร์  : ชวงเวลาระหวางแทรนซิต (TRANSIT) (บน
หรือลาง) ของดวงจันทรแ (MOON) เหนือเมริเดียนทองถิ่น (LOCAL MERIDIAN)  หรือเมริเดียนกรีนิช 
(GREENWICH MERIDIAN) กับน้ าข้ึนเต็มที่ (HIGH WATER) และน้ าลงเต็มที่ (LOW WATER) ครั้งถัดไป 
ชวงเวลาจะถือเป็นเวลาทองถิ่นเวนแตจะระบุไวเป็นอยางอ่ืน คาเฉลี่ยของน้ าขึ้นเต็มที่ทั้งหมดเรียกวา mean 
high water lunitidal interval, high water interval, หรือ corrected establishment คาเฉลี่ยของน้ า
ลงเต็มที่ทั้งหมดเรียกวา mean low water lunitidal interval หรือ low water interval การใชค าวา 
higher high water interval, lower high water interval, higher low water interval, และ lower 
low water interval จะใชเมื่อมีคาความตางน้ าขึ้น-ลงประจ าวัน (DIURNAL INEQUAILITY) มีคามากๆ ดู 
ESTABLISHMENT 
lurch การเอียงวูบ : การเอียงขาง (ROLL) ไปทางดานหนึ่งอยางฉับพลัน ดู LIST 
lux ลักซ ์: หนวยของการสองสวาง (ILLUMINATION) ในระบบมาตรฐานสากล (SI SYSTEM) 
L-Z graph กราฟ แอล-แซด : กราฟที่ใชหาคาจุดแรกเริ่มของความลึก (DEPTH) ในการตรวจวัด 
(OBSERVATION) ทางสมุทรศาสตรแ หาโดยวิธีใชความลึกจากการวัดดวยสายหยั่ง ลบดวย ความลึก
เทอรแโมมิเตอรแ (THERMOMETRIC DEPTH) 
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* madrepore ปะการังหิน : ปะการัง (CORAL) เขากวางชนิดหนึ่ง รวมถึงปะการังหินที่มีรพูรุนใด ๆ 
magenta สีมวงแดง : สวนผสมระหวางสีแดงและสีน้ าเงินในสัดสวนเทากัน 
magma หินหนืด, แม็กมา : สารเหลวที่อยูในสถานะหลอมละลาย อยูใตเปลือก (CRUST) ของโลก 
(EARTH) ซึ่งเป็นที่เกิดของหินอัคนี (IGNEOUS ROCK) 
magnet แมเหล็ก : วัตถุประเภทหนึ่งที่ผลิตสนามแมเหล็ก (MAGNETIC FIELD) รอบ ๆ ตัวเอง มี
คุณสมบัติในการดึงดูดวัตถุท่ีสามารถท าใหเป็นแมเหล็กได ดู HEELING MAGNET 
magnetic annual change การเปลี่ยนคาแมเหล็กประจ าปี : ปริมาณของการเปลี่ยนแปลงระยะยาว
มาก (SECULAR CHANGE) ในสนามแมเหล็ก (MAGNETIC FIELD) ของโลก (EARTH) ที่เกิดขึ้นในหนึ่งปี 
(YEAR) มีความหมายเหมือนกับ annual change 
magnetic annual variation การแปรผันคาแมเหล็กประจ าปี : การแปรผันชั่วคราว (TEMPORAL 
VARIATION) เล็กนอยอยางเป็นระบบ ของสนามแมเหล็ก (MAGNETIC FIELD) ของโลก (EARTH) ที่
เกิดข้ึนภายหลังแนวโนมการเปลี่ยนแปลงระยะยาวมาก (SECULAR CHANGE) ถูกตัดออกไปจากคาเฉลี่ย
รายเดือน มีความหมายเหมือนกับ annual variation 
magnetic anomaly คาผิดปรกติแมเหล็ก : ดู LOCAL MAGNETIC DISTURBANCE 
magnetic azimuth แอซิมัทแมเหล็ก : ดู AZIMUTH 
magnetic bearing แบริงแมเหล็ก : ดู BEARING 
magnetic chart แผนที่แมเหล็ก : ดู CHART 
magnetic compass เข็มทิศแมเหล็ก : ดู COMPASS  
magnetic compensation การชดเชยคาแมเหล็ก : ดู COMPENSATION OF MAGNETIC COMPASS  
magnetic compensator ตัวชดเชยคาแมเหล็ก : ดู COMPENSATOR 
magnetic course เสนทางแมเหล็ก : ดู COURSE 
magnetic daily (or diurnal) variation อัตราผิดเข็มทิศแมเหล็กประจ าวัน : การแกวง 
(OSCILLATION) ของสนามแมเหล็กโลก (EARTH MAGNETIC FIELD) ซึ่งมีคาบการเกิดประมาณหนี่งวัน
และข้ึนอยูกับเวลาทองถิ่น (LOCAL TIME) และละติจูดภูมิศาสตรแ (GEOGRAPHIC LATITUDE) 
magnetic declination มุมบายเบนแมเหล็ก, เดคลิเนชันแมเหล็ก : ดู VARIATION 
magnetic deviation ดีวิเอชันแมเหล็ก : ดู DEVIATION 
magnetic dip มุมเทแมเหล็ก : ดู DIP 
magnetic element องค์ประกอบแมเหล็ก : การแปรผัน (VARIATION) มุมเท (DIP) หรือ ความเขม
แมเหล็ก (MAGNETIC INTENSITY) 
magnetic equator เสนศนูย์สูตรแมเหล็ก : ดู EQUATOR 
magnetic field สนามแมเหล็ก : บริเวณท่ีมีอ านาจแมเหล็ก 
magnetic field intensity ความเขมสนามแมเหล็ก : แรงของแมเหล็กท่ีมีอ านาจตอขั้วแมเหล็กหนึ่ง
หนวย (UNIT MAGNETIC POLE) บนต าแหนงใด ๆ ที่ก าหนดของพ้ืนที่ เป็นปริมาณเวกเตอรแ โดยมีทิศทาง
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ไปตามที่ข้ัวแมเหล็กโลก (MAGNETIC POLE) เหนือมีแนวโนมเคลื่อนที่ภายใตอิทธิพลของสนามแมเหล็ก มี
ความหมายเหมือนกับ magnetic intensity, magnetic field strength 
magnetic field strength ความแรงสนามแมเหล็ก : ดู MAGNETIC FIELD INTENSITY 
magnetic inclination ความเอียงแมเหล็ก : ดู DIP  
magnetic induction การเหนี่ยวน าแมเหล็ก : อาการหรือกระบวนการที่สสารกลายสภาพเป็นแมเหล็ก
เมื่ออยูในบริเวณสนามแมเหล็ก (MAGNETIC FIELD) 
magnetic intensity ความเขมแมเหล็ก : ดู MAGNETIC FIELD INTENSITY 
magnetic latitude ละติจูดแมเหล็ก : ดู LATITUDE 
magnetic lines of force เสนแรงแมเหล็ก : เสนปิดที่แสดงโดยทิศทางของเสนอิทธิพลอ านาจแมเหล็ก 
magnetic meridian เมริเดียนแมเหล็ก : ดู MERIDIAN 
magnetic moment โมเมนต์แมเหล็ก : ปริมาณที่ไดจากการคูณของระยะทางระหวางข้ัวแมเหล็ก 
(MAGNETIC POLE) สองข้ัวกับคาเฉลี่ยพลังแมเหล็กของขั้วทั้งสอง 
magnetic needle เข็มแมเหล็ก : แทงแมเหล็กชิ้นบาง ๆ ขนาดเล็กที่วางแนวตัวเองไปตามแรงของ
อ านาจแมเหล็ก (MAGNETIC LINE OF FORCE) 
magnetic north ทิศเหนือแมเหล็ก : ดู NORTH 
magnetic observation(s) การตรวจแมเหล็ก, การรังวัดแมเหล็ก : ดู OBSERVATION 
magnetic observatory สถานีตรวจสนามแมเหล็ก : สถานที่ติดตั้ฃอุปกรณแใชส าหรับการเฝูาตรวจการ
เปลี่ยนแปลงชั่วขณะของสนามแมเหล็กโลก (EARTH MAGNETIC FIELD) 
magnetic permeability ความซึมไดของแมเหล็ก : คุณสมบัติของสสารที่เป็นแมเหล็กที่ก าหนดระดับ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงฟลักซแแมเหล็กในพื้นที่ของสสาร 
magnetic pole ขั้วแมเหล็กโลก, ขั้วแมเหล็ก : ๑) สถานที่สองแหงบนพ้ืนผิวโลก (EARTH) ที่มีมุมเอียง 
(DIP) แมเหล็ก มีคาเทากับ ๙๐ องศา ซีกโลกเหนือเรียกวา north magnetic pole และท่ีซีกโลกใตเรียกวา 
south magnetic pole โดยขั้วแมเหล็กโลกไมไดอยูประจ าที่และไมไดทาบทับกับข้ัวโลกภูมิศาสตรแ 
(GEOGRAPHICAL POLE) ๒) จุดใดของสองจุดของแมเหล็กท่ีมีแรงแมเหล็กมากที่สุด 
magnetic range พิสัยแมเหล็ก : ดู RANGE 
magnetic retentivity การคงสภาพสนามแมเหล็ก : ความสามารถในการคงสภาพอ านาจแมเหล็ก 
(MAGNETISM) ไวได หลังจากน าแรงแมเหล็กออกไปแลว มีความหมายเหมือนกับ remanence 
magnetic secular change การเปลี่ยนแปลงคาแมเหล็กนิรันดร์ : การแปรผันเชิงเวลาของคาของ
องคแประกอบแมเหล็ก (MAGNETIC ELEMENT) ที่เกิดในชวงระยะหนึ่งปี 
magnetic station สถานีแมเหล็ก : ดู STATION 
magnetic storm พายุแมเหล็ก : การรบกวนอยางหนึ่งตอสนามแมเหล็กโลก (EARTH MAGNETIC 
FIELD) เกี่ยวของกับการกระท าท่ีไมปกติของดวงอาทิตยแ และสามารถสงผลกระทบอยางรุนแรงตอคลื่นวิทยุ
และการสงสัญญาณทางสาย 
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magnetic survey การส ารวจแมเหล็ก : ดู SURVEY 
magnetic temporal variation การแปรผันเชิงเวลาของแมเหล็ก : การเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน
สนามแมเหล็กโลก (EARTH MAGNETIC FIELD) ที่เป็นไปตามเวลา มีความหมายเหมือนกับ temporal 
variation 
magnetic variation การแปรผันแมเหล็ก : ดู VARIATION 
magnetism อ านาจแมเหล็ก, สภาวะแมเหล็ก : ความสามารถดึงดูดวัตถุท่ีเป็นเหล็กและเหล็กกลา 
magnetism: induced สภาวะแมเหล็กเหนี่ยวน า : สภาวะแมเหล็ก (MAGNETISM) ที่ไดมาโดยชิ้นของ
วัตถุแมเหล็กหนึ่งขณะที่อยูในสนามแมเหล็ก (MAGNETIC FIELD) 
magnetism: permanent สภาวะแมเหล็กถาวร : สภาวะแมเหล็ก (MAGNETISM) ที่ยังคงอยูในชวง
ระยะเวลานานโดยไมมีการลดลง เวนแตจะถูกลดสภาวะแมเหล็ก (MAGNETISM) ลง เหตุเพราะมีการขจัด
ออกไปอยางชาของสภาวะแมเหล็ก(MAGNETISM)มีความหมายเหมือนกับ subpermanent magnetism 
magnetism: residual สภาวะแมเหล็กตกคาง : สภาวะแมเหล็ก (MAGNETISM) ที่ยังคงเหลืออยู
หลังจากท่ีมีการเอาสภาวะแมเหล็กออกไปแลว 
magnetism: subpermanent สภาวะแมเหล็กคงทน : ดู MAGNETISM: PERMANENT 
magnetism: temporary สภาวะแมเหล็กชั่วคราว : สภาวะแมเหล็ก (MAGNETISM) ของยานที่มี
ปริมาณเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนทิศการเดินทาง (HEADING) มีความหมายเหมือนกับ transient 
magnetism 
magnetism: terrestrial สภาวะแมเหล็กโลก : ดู GEOMAGNETISM 
magnetism: transient สภาวะแมเหล็กช่ัวขณะ : ดู MAGNETISM : TEMPORARY 
magnetization ความเป็นแมเหล็ก, สภาพแมเหล็ก : ๑) ระดับการเป็นแมเหล็กของวัตถุชิ้นหนึ่ง       
๒) โมเมนตแแมเหล็ก (MAGNETIC MOMENT) ตอหนึ่งหนวยปริมาตร มีความหมายเหมือนกับ Intensity 
of magnetization  
magnetize สรางอ านาจแมเหล็ก : สรางคุณสมบัติทางแมเหล็ก ค าตรงขามคือ ขจัดอ านาจแมเหล็ก 
(DEMAGNETIZE) 
magnetogram แม็กนีโทแกรม : การบันทึกเวลาแบบแอนะลอกของการแปรผันเชิงเวลาของ
องคแประกอบแมเหล็ก (MAGNETIC ELEMENT) ที่ตรวจวัดที่สถานีตรวจสนามแมเหล็ก (MAGNETIC 
OBSERVATORY) 
magnetograph แม็กนีโทกราฟ : เครื่องมือประจ าสถานีตรวจสนามแมเหล็ก (MAGNETIC 
OBSERVATORY) ประกอบไปดวย เครื่องวัดความแปรผัน (VARIOMETER) จ านวนตั้งแต ๑ เครื่อง (โดย
ปกติมี ๓ เครื่อง) ส าหรับบันทึกองคแประกอบแมเหล็ก (MAGNETIC ELEMENT) แตละองคแประกอบ และ
เครื่องบันทึกหนึ่งเครื่อง 
magnetometer เครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็ก, แมกนิโทมิเตอร์ : เป็นเครื่องมือส าหรับการวัด
ความเขมและทิศทางของสนามแมเหล็กโลก (EARTH MAGNETIC FIELD) 
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magnetometer: cesium เครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็กแบบซีเซียม, แมกนิโทมิเตอร์แบบซีเซียม 
: แมกนิโทมิเตอรแชนิดดูดกลืนแสง (OPTICAL PUMPING MAGNETOMETER) ที่ใชการดูดซึมของเซลลแธาตุ
ซีเซียม 
magnetometer: flux-gate เครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็กแบบฟลักซ์-เกต, แมกนิโทมิเตอร์
แบบฟลักซ์-เกต : เครื่องมือที่ใชขดลวดเหนี่ยวน าอิ่มตัวส าหรับวัดสนามแมเหล็กโลก (EARTH MAGNETIC 
FIELD) 
magnetometer: helium เครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็กแบบฮีเลียม, แมกนิโทมิเตอร์แบบฮีเลียม 
:  แมกนิโทมิเตอรแชนิดดูดกลืนแสง (OPTICAL PUMPING MAGNETOMETER) ที่ใชการดูดซึมของเซลลแ
ธาตุฮีเลียม 
magnetometer: nuclear precession เครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็กโลกแบบนิวเคลียร์หมุน
ควง, แมกนิโทมิเตอร์แบบนิวเคลียร์หมุนควง : เครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็ก (MAGNETOMETER) ซ่ึง
ใชประโยชนแจากลักษณะการหมุนควงของของนิวเคลียสของไฮโดรเจนเมื่ออยูในสนามแมเหล็ก 
(MAGNETIC FIELD) มีความหมายเหมือนกับ proton precession magnetometer 
magnetometer: optical pumping เครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็กชนิดดูดกลืนแสง, แมกนิโท
มิเตอร์ชนิดดูดกลืนแสง : เครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็ก (MAGNETOMETER) ความไวสูง ใชฮีเลียมแข็ง
คงตัวหรือแผนโลหะอัลคาไลนแเป็นตัวดูดซับ โดยที่อะตอม (ATOM) จะดูดซบัพลังงานสูงสุดจากล าแสง 
(BEAM) อินฟาเรดเมื่อความถ่ีจากออสซิลเลเตอรแตรงกับความถี่ (FREQUENCY) เรโซแนนซแ ความถี่ 
(FREQUENCY) เรโซแนนซแนั้นเป็นสัดสวนกับความแรงของสนามแมเหล็กโลก (EARTH MAGNETIC 
FIELD) 
magnetometer: proton precession เครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็กแบบโปรตอนหมุนควง : ดู 
MAGNETOMETER: NUCLEAR PRECESSION 
magnetometer: quartz horizontal เครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็กแบบควอทซ์แนวระดับ : 
แม็กนีโทมิเตอรแ (MAGNETOMETER) ที่สนามแมเหล็ก (MAGNETIC FIELD) โลก (EARTH) แนวระดับท า
ใหเกิดแรงบิดตอแมเหล็ก (MAGNET) ที่แขวนอยู ที่สมดุลกับแรงบิดอันเกิดจากเสนใยแขวนลอยแรควอทซแ
เมื่อเกิดการบิดตัวเกิน ๓๖๐ องศา 
magnetometer: rubidium vapour เครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็กแบบไอรูบิเดียม, แมกนิโท
มิเตอร์แบบไอรูบิเดียม : แมกนิโทมิเตอรแชนิดดูดกลืนแสง (OPTICAL PUMPING MAGNETOMETER) ซ่ึง
ใชแผนเซลลแดูดซับไอรูบิเดียม 
magnetometer : transit เครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็กแบบแทรนซิท, แมกนิโทมิเตอร์แบบ 
แทรนซิท : อุปกรณแส าหรับใชในการหาคามุมเดคคลิเนชั่นของสนามแมเหล็กโลก (EARTH MAGNETIC 
FIELD) 
magnetometer: unifilar เครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็กแบบสายใยเดี่ยว, แมกนิโทมิเตอร์แบบ
สายใยเดี่ยว : แม็กนิโทมิเตอรแ (MAGNETOMETER) ซึ่งออกแบบมาส าหรับใชบริเวณชายทะเล (SHORE) 
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ใชส าหรับการหาคาความเขมของสนามแมเหล็ก (MAGNETISM) โลก (EARTH) ในแนวระดับ และยัง
สามารถใชหาคาวาริเอชัน (VARIATION) ไดดวย 
magnetometer: vector airbone เครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็กจากอากาศยานแบบเวกเตอร์, 
แมกนิโทมิเตอร์จากอากาศยานแบบเวกเตอร์ : เครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็กแบบฟลักซแ-เกต (FLUX-
GATE MAGNETOMETER) ที่ใชส าหรับหาคาความเขมและทิศทางของสนามแมเหล็กโลก (EARTH 
MAGNETIC FIELD) จากอากาศยาน 
magnetometer survey การส ารวจดวยเครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็ก : ดู SURVEY 
magnetometric zero balance แมกนิโทเมตริคศูนย์สัมบูรณ์ : อุปกรณแของสถานีตรวจวัด
สนามแมเหล็ก (MAGNETIC OBSERVATORY) ใชส าหรับการวัดอยางละเอียดถูกตองขององคแประกอบทาง
ดิ่งของสนามแมเหล็กโลก (EARTH MAGNETIC FIELD) 
magnetostriction แมกนิโทสตริคชัน : ปรากฏการณแ (PHENOMENON) ซึ่งวัสดุที่เป็นสารแมเหล็ก
เผชิญกับความเครียดแบบคืนรูป เมื่อถูกรบกวนโดยสนามแมเหล็ก (MAGNETIC FIELD) ภายนอก และ
ปรากฏการณแ (PHENOMENON) ยอนกลับที่ความเครียดสงผลใหเกิดการเหนี่ยวน าแมเหล็ก (MAGNETIC 
INDUCTION) จากวัสดุที่เป็นสารแมเหล็ก 
magnetostriction transducer แทรนสดิวเซอร์แบบแมกนิโทสตริคชัน : ดู TRANSDUCER 
magnetron แมกนิตรอน : เป็นหลอดอิเล็กตรอนส าหรับแปลงพลังงานจากกระแสไฟฟูาโดยตรงไปสู
พลังงานคลื่นวิทยุ โดยวิธีการของสนามแมเหล็ก (MAGNETIC FIELD) 
magnification การขยาย : การขยายเพิ่มข้ึนอยางเดนชัดของสิ่งใดๆ ในเดานทัศนศาสตรแจะเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของเลนสแ (LENS) และระบบเลนสแ (LENS SYSTEM) ที่สรางภาพ (IMAGE) ใหมีขนาดแตกตาง
จากวัตถุนั้นๆ 
magnifying glass แวนขยาย : เลนสแ (LENS) เดี่ยวหรือเลนสแ (LENS) ประกอบที่ใชส าหรับเพิ่มขนาด
ของวัตถุที่ปรากฏที่เกิดจากการสองมองผานอุปกรณแนี้ 
magnifying power ก าลังขยาย : อัตราสวนของความยาวปรากฏของขนาดเชิงเสนเมื่อมองผาน
ทัศนูปกรณแไปยังขนาดที่มองเห็นดวยตาเปลาที่ปราศจากเครื่องชวยใด ๆ บางครั้งเรียกสั้น ๆ วา power 
magnitude แมกนิจูด, ขนาด, ความสองสวาง : ๑) ความส าคัญ คุณภาพ หรือ ขนาดของบางสิ่ง ๒) ใน
ดานดาราศาสตรแ (ASTRONOMY) จะเก่ียวของกับความสวางสัมพัทธแของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) 
ตามท่ีมีการจ าแนกไววา ดาวฤกษแ (STAR) ดวงที่อยูแมกนิจูดแรกจะมีความสวาง ๑๐๐ เทาของดาวฤกษแ 
(STAR) อีกดวงที่แมกนิจูดที่ ๖ (ดาวฤกษแ (STAR) ดวงที่มัวที่สุดสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา) และการ
กระจายของแมกนิจูดเป็นแบบลอการิทึมในพจนแของความสวาง ดวยเหตุนี้คาของแมกนิจูดที่ลดลงจะ
หมายความวาจะมีความสวางเพ่ิมข้ึนประมาณสองเทาครึ่ง 
mainland แผนดินใหญ : ผืนแผนดิน (LAND) หลักหรือผืนสวนที่มีขนาดใหญสุดในทวีป (CONTINENT) 
ที่แตกตางจากเกาะ (ISLAND) หรือคาบสมุทร (PENINSULA) ที่คอนขางเล็ก 
main scheme station จุดส ารวจหลัก, หมุดออกงาน : ดู STATION 
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maintained depth ความลึกควบคุม : ระดับความลึกของรองน้ าที่คงไวโดยการควบคุมของมนุษยแ ปกติ
ใชการขุดลอก  
maintenance การซอมบ ารุง : กระบวนการและกิจกรรมทั้งหมดที่จ าเป็นตอการบ ารุงรักษาอุปกรณแการ
ท างาน 
major planet ดาวเคราะห์ใหญ : ดู PLANET 
make the land เขาฝั่ง : มองเห็นและเขาใกล หรือเขาถึงแผนดิน (LAND) จากทางทะเล 
make way เดินเรือ : เคลื่อนผานน้ าไปขางหนา 
making way การเดินเรือ : การเคลื่อนผานน้ าไปขางหนา 
manoeuvre การน าเรือ, การขับเคลื่อนอากาศยาน : การเคลื่อนที่ของพาหนะที่ถูกควบคุมและเป็นไป
ตามแผน 
mangrove พรรณไมปุาชายเลน, โกงกาง, ปุาชายเลน : พันธุแไมชนิดหนึ่งของตนไมเขตรอนชื้นหรือตนไม
พุมที่มีการสรางรากพยุงล าตนไวและเติบโตอยูตามชายฝั่ง (COAST) ระดับต่ าไปจนถึงน้ าตื้น (SHALLOW 
WATER)  
manometer เครื่องมือวัดความดันของไหล, แมนอมิเตอร์ : อุปกรณแส าหรับวัดความกดของก฿าซและไอ
น้ า 
mantle แมนเทิล : สวนขอบเขตของโลกท่ีมีลักษณะคลายพลาสติกเหลวอยูระหวางเปลือกโลก (CRUST) 
และ แกน (CORE) โลก (EARTH) มีความหมายเหมือนกับ asthenosphere 
manuscript map แผนที่ตนราง : ดู MAP 
map แผนที่ : ๑) การแสดงผลประเภทหนึ่ง (ปกติใชสื่อชนิดแบนราบ) ที่ใชแสดงแทนทั้งหมดหรือบางสวน
ของโลก (EARTH) หรือวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) ใหเห็นความสัมพันธแของขนาดและต าแหนงของ
รูปพรรณสัณฐานดวยการใชมาตราสวน (SCALE) หรือ โครงสรางแผนที่ (PROJECTION) หรือยังใชแสดง
แทนทั้งหมดหรือบางสวนของทรงกลมทองฟูา (CELESTIAL SPHERE) ๒) แผนที่อาจจะเนน อาจจะแสดง
ลักษณะทั่วไป หรือละเวนการแสดงแทนรูปลักษณแบางอยาง เพ่ือใหตรงความตองการที่ก าหนด แผนที่ไดถูก
จ าแนกและอางอิงโดยใชชนิดของขอมูลที่น ามาถายทอด เพื่อแยกแยะประเภทของแผนที่แตละชนิด 
map (กริยา) สรางแผนที ่: จัดเตรียมแผนที่ (MAP) หรือมีสวนรวมในการท าแผนที่ 
map: anaglyphic แผนที่แอนะกลิฟ, แผนที่สามมิติ : แผนที่ (MAP) ที่พิมพแแบบพิเศษในสองสี เมื่อมอง
ผานคูเลนสแตา (EYEPIECE) ที่มีสีตรงกันจะท าใหเห็นเป็นภาพแสดงความสูงต่ า  (RELIEF) แบบสามมิติ 
map: base แผนที่มูลฐาน : ๑) แผนที่ (MAP) ที่แสดงขอมูลพื้นฐานบางอยาง ใชเป็นหลักส าหรับเพ่ิม
ขอมูลพิเศษมาประกอบเขา ๒) แผนที่ (MAP) ที่ประกอบไปดวยขอมูลทั้งหมดจากแผนที่ (MAP) ที่
ตระเตรียมการแสดงขอมูลที่เฉพาะเรียกวาแผนที่แหลงขอมูล 
map: cadastral แผนที่โฉนดที่ดิน : แผนที่ (MAP) ที่แสดงขอบเขต (BOUNDARY) เป็นแปลงยอยๆ ของ
แผนดิน (LAND) ปกติใชแบริง (BEARING) และระยะของความยาวในการแบงเป็นเขตเนื้อท่ีของเจาของ
ที่ดิน มีวัตถุประสงคแใชแสดงรายละเอียดและบันทึกความเป็นเจาของกรรมสิทธิ์ โดยแผนที่โฉนดอาจแสดง
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การพัฒนาที่ดิน การระบายน้ า และรูปพรรณสัณฐานอ่ืนๆ ที่สัมพันธแกับมูลคาและการใชประโยชนแของผืน
ดิน (LAND) ดู PLAT ประกอบ 
map: contour แผนที่เสนชั้นความสูง :  แผนที่ภูมิประเทศ (TOPOGRAPHIC MAP) ที่แสดงความสูงต่ า 
(RELIEF) โดยการใชเสนชั้นความสูง (CONTOUR) 
map: hemispherical แผนที่ซีกโลก : แผนที่ (MAP) ของครึ่งหนึ่งของพื้นผิวโลก (EARTH) แบงโดยเสน
ศูนยแสูตร (EQUATOR) หรือ เมริเดียน (MERIDIAN) 
map: index แผนที่ดัชนี : ในดานการถายภาพทางอากาศ (AERIAL PHOTOGRAPHY) หมายถึง แผนที่ที่
แสดงต าแหนงและจ านวนของภาพถายตามแนวบิน (FLIGHT STRIP) และภาพถาย (PHOTOGRAPH) 
map: manuscript แผนที่ตนราง : การวาดตนฉบับของแผนที่โดยการประกอบหรือสรางข้ึนจากขอมูล 
(DATA) หลายประเภท อาทิเชน ขอมูลส ารวจภาคพ้ืน (GROUND SURVEY) ภาพถาย (PHOTOGRAPH) 
เป็นตน 
map: planimetric แผนที่แบนราบ :  แผนที่ (MAP) ที่แสดงต าแหนงทางแนวราบของรูปลักษณแเทานั้น 
แตกตางจากแผนที่ภูมิประเทศ (TOPOGRAPHIC MAP) ตรงที่น าความสูงต่ า (RELIEF) ออกไปอยูใน
รูปแบบที่สามารถวัดคาได 
map: reconnaissance แผนที่ส ารวจเบื้องตน : แผนที่ที่ไดจาก การออกส ารวจเบื้องตน 
(RECONNAISSANCE SURVEY) 
map: relief แผนที่แสดงความสูงต่ า : แผนที่ (MAP) แสดงความสูงต่ า (RELIEF) หรือระดับสูง 
(ELEVATION) สัมพัทธแ ดู RELIEF MODEL 
map: sketch แผนที่สังเขป, แผนที่ราง : แผนที่ (MAP) ที่วาดดวยมืออยางงายๆ แมวาแผนที่ชนิดนี้จะคง
ความส าคัญของความสัมพันธแระหวางพื้นที่ แตจะไมรักษามาตราสวน (SCALE) และการวางตัว 
(ORIENTATION) 
map: special purpose แผนที่พิเศษ : แผนที่ (MAP) ที่ออกแบบใหตรงกับความตองการเฉพาะดาน 
map: substitute แผนที่ทดแทน : การผลิตซ้ าอยางเรงดวนของภาพถายทางอากาศ (AERIAL 
PHOTOGRAPH) แผนที่ภาพถาย (PHOTOMAP) หรือ โมเสก (MOSAIC) ครอบคลุมพ้ืนที่กวางหรือการ
ผลิตซ้ าอยางเรงดวนของแผนที่ (MAP) เฉพาะกาล หรือเอกสารใด ๆ ที่ใชแทนแผนที่ (MAP) เมื่อไมสามารถ
สรางแผนที่ที่มีความถูกตองตรงกับความตองการได 
map: thematic แผนที่เฉพาะเรื่อง, แผนที่ธีแมติก : แผนที่ (MAP) ที่ออกแบบเพื่อแสดงใหเห็น
รูปลักษณแหรือแนวความคิดที่เจาะจง ตามปกติค านี้ไมรวมถึงแผนที่ภูมิประเทศ (TOPOGRAPHIC MAP) 
map: topographic แผนที่ภูมิประเทศ: แผนที่ (MAP) ที่แสดงต าแหนงในแนวราบและแนวดิ่งของ
ลักษณะภูมิประเทศ ตางจากแผนที่แบนราบ (PLANIMETRIC MAP) โดยมีสวนแสดงความสูงต่ า (RELIEF) 
ของผิวโลกในรูปแบบที่วัดคาได แผนที่ภูมิประเทศใชเสนชั้นความสูง (CONTOUR) หรือสัญลักษณแ 
(SYMBOL) ในการแสดงภูเขา (MOUNTAIN) หุบเขา (VALLEY) และ ที่ราบ (PLAIN) 
map nadir เนเดอร์แผนที่ : ดู NADIR 
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map parallel เสนขนานแผนที่ : ดู AXIS OF HOMOLOGY 
map projection โครงสรางแผนที่ : ดู PROJECTION 
map scale มาตราสวนแผนที่ : ดู SCALE 
Marcq St. Hilaire method การหาต าบลท่ีแบบมาร์คเซนต์อีแลร์ : การสรางเสนต าบลที่ (LINE OF 
POSITION) จากการตรวจวัด (OBSERVATION) ระยะสูง (ALTITUDE) ของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL 
BODY) และค านวณระยะสูง (ALTITUDE) และแอซิมัท (AZIMUTH) ของวัตถทองฟูา โดยใชต าบลที่
ประมาณ (ASSUMED POSITION) คิดคนโดย Commandant Marcq St. Hilaire ราชนาวีฝรั่งเศส ดู 
INTERCEPT, SUB-POINT มีความหมายเหมือนกับ Saint Hilaire method หรือ intercept method 
maregraph plongeur เครื่องวัดระดับน้ าแมกราฟ : เครื่องมือส าหรับวัดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ าทะเล 
(SEA LEVEL) โดยการบันทึกคาการเปลี่ยนแปลงความกดที่พ้ืนทองทะเลอยางอัตโนมัติ หลอดเบอรแดอน 
(BOURDON TUBE) ทั้งสองจะรับแรงดันและมีกลไกบันทึกผลการเคลื่อน ของสวนปลายที่เป็นอิสระ 
margin ขอบระวาง : ในดานการสรางแผนที่ (CARTOGRAPHY) หมายถึง บริเวณของแผนที่ (MAP) หรือ
แผนที่เดินหน (CHART) วางตัวอยูดานนอกขอบแผนที่ ค าวา Margin นิยมใชมากกวาค าวา surround 
marginal information (or data) ขอมูลขอบระวาง : ขอความที่พิมพแในขอบระวาง (MARGIN) หรือ
ขอบเขตของโมเสก (MOSAIC) แผนผัง (PLAN) หรือแผนที่ (MAP) 
marigram มาริแกรม : ดู TIDE CURVE 
marigraph มาริกราฟ : เครื่องวัดน้ าขึ้น-ลง (TIDE GAUGE) แบบบันทึกคาได  
marina ที่จอดเรือ, มารินา : ทาเรือที่มสีิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเรือเล็ก เรือยอชทแ ฯลฯ ซึ่งมีอะไหล 
ซอมแซม และบริการหลากหลาย 
marine เกี่ยวกับทะเล : เป็นค าคุณศัพทแที่มีความหมายเกี่ยวของกับการเดินเรือทะเล การขนสงทางทะเล 
หรือการใชประโยชนแทางทะเล บางครั้งเรียก maritime แตค าวา maritime จะประยุกตแใชบอยกับเรื่อง
ขอบเขตในทะเล 
marine barometer บารอมิเตอร์ชนิดใชในทะเล : ดู BAROMETER 
marine biology ชีววิทยาทางทะเล : ดู BIOLOGY 
marine borer หนอนเจาะ(ทะเล), เพรียงทะเล : สัตวแที่ไมมีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่งที่เจาะรู ท ารอยบุเม 
ในหนึ่งหรือหลากหลายชนิดของวัตถุ โดยการท าใหกัดกรอน บดเคี้ยว หรือปฏิกิริยาทางเคมี 
marine chart แผนที่ทะเล : ดู CHART: NAUTICAL 
marine farm บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า, แหลงเพาะพันธุ์สัตว์น้ า : ดู FISH FARM 
marine light ไฟชวยการเดินเรือ : ดู LIGHT 
marine navigation การเดนิเรือในทะเล : ดู NAVIGATION 
marine nature reserve (U.S. marine sanctuary) เขตอนุรักษ์ทางทะเล : เป็นพ้ืนที่ที่ก าหนดอยาง
เป็นทางการซึ่งอาจมีการจ ากัดในเรื่อง การเขา การประมง การทอดสมอ และกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือปกปูอง
สิ่งแวดลอมทางทะเล 
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marine railway รางยกเรือ : รางคูขนานมีคานเปลและสวนกลไกที่เป็นกวานส าหรับชักลากพาหนะขึ้น
จากน้ าท าใหกระดูกงูพนน้ าเหมือนกับในอูแหง มีความหมายเหมือนกับ patent slip ในศัพทแแบบอังกฤษ 
marine sextant เครื่องวัดมุมในทะเล, เครื่องวัดแดด : ดู SEXTANT 
marine stabilizer กันโคลง : ดู STABILIZER 
maritime เกี่ยวกับทางทะเล, ในทะเล : เป็นขอบเขต เกี่ยวของกับ หรือสัมพันธแกับทะเล 
maritime boundary delimitation การก าหนดเขตแดนทางทะเล : กระบวนการของการก าหนดเสน
เขตแดน (LINE OF DELIMITATION) ในทะเล 
maritime meteorology อุตุนิยมวิทยาทางทะเล : สาขาหนึ่งของวิชาอุตุนิยมวิทยา (METEOROLOGY) 
ที่เก่ียวของกับการมีปฏิสัมพันธแระหวางทะเล (SEA) และชั้นบรรยากาศ (ATMOSPHERE) 
Maritime Safety Information (MSI) ขาวสารดานความปลอดภัยทางทะเล (เอ็มเอสไอ) : การแจง
เตือนทางดานการเดินเรือและสภาพอุตุนิยมวิทยา การรายงานพยากรณแอากาศ การเตือนภัยอันตราย และ
การกระจายขาวสารดานความปลอดภัยเรงดวนใหแกเรือ 
mark เครื่องหมาย,หมุด, สัญญลักษณ์, แนว ,รอย : ๑) ชิ้นสวนเล็กๆ ของหนัง ผา หรืออ่ืนๆ เพ่ือเป็นสิ่ง
บอกระยะความยาวของ สายดิ่ง (LEAD LINE) ๒) วัตถุในแผนที่ที่มีลักษณะโดดเดน สิ่งกอสราง หรือ
สัญญาณไฟ (LIGHT) ที่เป็นสิ่งแนะน าหรือแจงเตือนใหแกเรือ ๓) กระโจม (BEACON) ๔) วัตถุท่ีเห็นเดนชัด 
ไดแก แผนโลหะกลมประทับตราใชในการก าหนดจุดการส ารวจ และบางครั้งใชอางถึงหมุดหลักฐานการ
ส ารวจทั้งหมดเครื่องหมายถูกใชกับ สถานี การอางอิง แอซิมัท หรือ หมุด ดู BENCH MARK และ 
REFERENCE MARK ประกอบ 
mark: geodetic เครื่องหมายจีออเดติก : ดู MARK 
mark boat เรือหมายต าบลที่ : เครื่องหมายหยั่งน้ า (SOUNDING MARK) ชั่วคราว เปน็เรือที่ทอดสมอไว
ดานหัวและทาย ซึ่งจะมีสัญญาณ (SIGNAL) ใหเห็นบนเรือ 
marker ที่หมาย : การท าเครื่องหมายบางสิ่ง เชน กระโจมที่หมาย (MARKER BEACON) ดู 
RADIOBEACON ประกอบ 
marker beacon กระโจมที่หมาย : กระโจมวิทยุ (RADIOBEACON) ที่แพรสัญญาณ (SIGNAL) ไปยัง
พ้ืนที่ที่ก าหนดเพ่ือใชเป็นเครื่องหมายชวยการเดินหน (AID TO NAVIGATION) โดยปกติจะเรียกวา marker 
radiobeacon หรือ marker 
marker buoy ทุนที่หมาย : ทุน (BUOY) ชั่วคราวใชในการส ารวจ (SURVEYING) เพ่ือหมายต าแหนงของ
สิ่งที่สนใจเป็นพิเศษ ไดแก ที่ตื้น (SHOAL) หรือ พืดปะการัง (REEF) ดู STATION BUOY ประกอบ 
marker radiobeacon กระโจมวิทยุท่ีหมาย : ดู MARKER BEACON  
marks and deeps เครื่องหมายระยะสายดิ่ง : เครื่องหมายแบงสายดิ่ง (LEAD LINE) ออกเป็นระยะๆ 
marl มาร์ล : สิ่งทับถม (DEPOSIT) ของเปลือกโลก เป็นลักษณะพิเศษหนึ่งของโคลน (CLAY) ปนดวย
ทราย (SAND) ปูนขาว เปลือกหอย (SHELL) ที่ยอยสลาย เป็นตน ในบางครั้งชั้น (LAYER) ของมารแลคอน
ขางอัดแนน บางสวนของพื้นทองทะเลประกอบดวยมารแล 
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Marsden chart แผนที่มาร์ชเดน : ระบบที่สรางโดย Marsden ในตนศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งแสดงการ
กระจายของขอมูล (DATA) อุตุนิยมวิทยาบนแผนที่เดินหน (CHART) โดยเฉพาะในมหาสมุทร (OCEAN) ใช
แผนที่โลกในโครงสรางเมอรแเคเตอรแ อยูระหวาง ๙๐ องศาเหนือและ ๘๐ องศาใต โดยแบงเป็นตาราง
สี่เหลี่ยมจตุรัสแบบมารแสเดน ทุกๆ ๑๐ องศา ของละติจูดและลองจิจูด โดยมีเลขก ากับต าแหนงทุกชอง แต
ละตารางอาจแบงเป็นทุกหนึ่งในสี่สวน หรือ องศาหนึ่งมี ๑๐๐ ชอง ก ากับดวยเลข ๐๐ ถึง ๙๙ เพ่ือใหได
ต าแหนงองศาท่ีใกลที่สุด 
marsh ที่ลุมชื้นแฉะ : บริเวณแผนดิน (LAND) ที่ลุมน้ าทวมถึง และปกติเป็นที่เฉอะแฉะ 
massif มาซีฟ : มวลภูเขาขนาดใหญ หรือใจกลางของมวลภูเขา (MOUNTAIN) หรือสวนของเทือกเขา 
(RANGE) ที่รวมเป็นกลุม และคอนขางแยกออกมาจากเทือกเขา 
mass transport การเคลื่อนตัวของมวลน้ า : ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) หมายถึง การ
สงผานมวลน้ ามหาศาลจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 
master เครื่องมาสเตอร์, เครื่องหลัก, เครื่องควบคุมหลัก, สถานีหลัก : ๑) เป็นเครื่องมือที่ควบคุม
เครื่องมืออื่นที่มีลักษณะคลายกัน ที่เรียกวา REPEATER ๒) สถานีหลัก (MASTER STATION) 
master compass เข็มทิศเรือนเอก, เข็มทิศหลัก, เข็มทิศมาสเตอร์ : ดู COMPASS 
master gyro compass เข็มทิศไจโรหลัก : ดู COMPASS 
master station สถานีหลัก : สถานีที่ควบคุมการสงสัญญาณอยางพรอมกันของสถานีสงจ านวนสอง
สถานีหรือมากกวา เรียกสั้น ๆ วา เครื่องมาสเตอรแ (MASTER) ดู SLAVE STATION 
masthead ยอดเสา : สวนบนสุดของเสา 
masthead angle มุมยอดเสา : มุมดิ่งซึ่งรองรับมุมโดยเสากระโดงเรือ 
mathematical model แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ : การแสดงผลทางคณิตศาสตรแ มักเกี่ยวกับ
กระบวนการ อุปกรณแหรือแนวคิด ซึ่งชวยใหการค านวณทางคณิตศาสตรแโดยมีตัวแปรตางๆสามารถหาไดวา 
กระบวนการ อุปกรณแหรือแนวคิดจะเป็นเชนไรในสถานการณแตางๆ เชน โปรแกรมแบบจ าลองเฉพาะตางๆ 
Matthews table ตารางแมทธิว : ตารางคาแกการหยั่งน้ าดวยเสียงสะทอน 
matrix เมทริกซ์, แมพิมพ์ : ๑) ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) หมายถึง หิน (ROCK) หรือ
ตะกอน (SEDIMENT) ที่ใหญกวาถูกฝังอยูในกลุมกอนของตะกอนที่เล็กกวา ๒) ในดานการพิมพแ หมายถึง
แผนเพลทโลหะ ปกติเป็นทองแดงส าหรับการพิมพแแบบหนา ๓) ในดานศิลปะกราฟิก หมายถึง แมพิมพแที่
พิมพแอักขระเป็นรูปหลออยูในเครื่องพิมพแลายและตัวหลอ 
matte แมทท์ : การรวมเป็นกลุมกอนของทราย (SAND) โคลน (MUD) และสาหรายทะเล (SEAWEED) 
กอตัวเป็นที่ตื้น (SHOAL) หรือพืดปะการัง (REEF) 
maximum thermometer เทอร์โมมิเตอร์สูงสุด : ดู THERMOMETER 
meander ทางน้ าโคงตวัด : ๑) ทิศทาง (COURSE) ที่ขดมวนเป็นหยักของธารน้ า (STREAM) ๒) การ
เบี่ยงของรูปแบบการไหลของกระแสน้ า (CURRENT) 
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mean diurnal high water inequality ความตางน้ าขึ้นเต็มที่น้ าเดี่ยวปานกลาง : ดู DIURNAL 
INEQUALITY 
mean diurnal low water inequality ความตางน้ าลงเต็มที่น้ าเดี่ยวปานกลาง : ดู DIURNAL 
INEQUALITY 
mean draft ระยะกินน้ าลึกเฉลี่ย : ดู DRAFT 
mean higher high water (M.H.H.W.) น้ าขึ้นเต็มที่ยอดสูงปานกลาง (เอ็มเอชเอชดับเบิลยู) : ความ
สูง (HEIGHT) เฉลี่ย หรือน้ าขึ้นเต็มที่ยอดสูง (HIGHER HIGH WATER) ในรอบ ๑๙ ปี  
mean high water lunitidal interval (M.H.W.I.) ชวงน้ าขึ้นเต็มที่ปานกลางตามดวงจันทร์ (เอ็ม
เอชดับเบิลยูไอ) : ดู LUNITIDAL INTERVAL 
mean high water neaps (M.H.W.N.) น้ าขึ้นเต็มที่ปานกลางหนาน้ าตาย (เอ็มเอชดับเบิลยูเอ็น) : 
ความสูง (HEIGHT) เฉลี่ยของน้ าขึ้นเต็มที่ (HIGH WATER) หนาน้ าตาย (NEAP TIDE) มีความหมาย
เหมือนกับ neap high water 
mean high water springs (M.H.W.S.) น้ าขึ้นเต็มที่ปานกลางหนาน้ าเกิด (เอ็มเอชดับเบิลยูเอส) : 
ความสูง (HEIGHT) เฉลี่ยของน้ าขึ้นเต็มที่ (HIGH WATER) หนาน้ าเกิด (SPRING TIDE) มีความหมาย
เหมือนกับ spring high water 
mean lower low water (M.L.L.W.) น้ าลงเต็มที่ยอดต่ าปานกลาง (เอ็มแอลแอลดับเบิลยู) : ความสูง 
(HEIGHT) เฉลี่ยของน้ าลงเต็มที่ยอดต่ า (LOWER LOW WATER) ในรอบ ๑๙ ปี 
mean lower low water springs (M.L.L.W.S.) น้ าลงเต็มที่ยอดต่ าปานกลางหนาน้ าเกิด (เอ็มแอล
แอลดับเบิลยูเอส) : ความสูง (HEIGHT) เฉลี่ยของน้ าลงเต็มที่ยอดต่ าในหนาน้ าเกิด 
mean low water (M.L.W.) น้ าลงเต็มที่ปานกลาง (เอ็มแอลดับเบิลยู) : ความสูง (HEIGHT) เฉลี่ยของ
น้ าลงเต็มท่ี (LOW WATER) ทั้งหมดในรอบ ๑๙ ปี 
mean low water lunitidal interval (M.L.W.I.) ระยะเวลาน้ าลงเต็มที่ปานกลางตามดวงจันทร์ 
(เอ็มแอลดับเบิลยูไอ) : ดู LUNITIDAL INTERVAL 
mean low water neaps (M.L.W.N.) น้ าลงเต็มที่ปานกลางหนาน้ าตาย (เอ็มแอลดับเบิลยูเอ็น) : 
ความสูง (HEIGHT) เฉลี่ยของน้ าลงเต็มที่ (LOW WATER) หนาน้ าตาย (NEAP TIDE) มีความหมาย
เหมือนกับ neap low water 
mean low water springs (M.L.W.S.) น้ าลงเต็มที่ปานกลางหนาน้ าเกิด (เอ็มแอลดับเบิลยูเอส) : 
ความสูง (HEIGHT) เฉลี่ยของน้ าลงเต็มท่ี (LOW WATER) หนาน้ าเกิด (SPRING TIDE) ระดับ (LEVEL) นี้ใช
เป็นพื้นเกณฑแน้ าขึ้น-ลง (TIDAL DATUM) ในบางพ้ืนที่ มีความหมายเหมือนกับ spring low water 
mean neap range พิสัยน้ าตายปานกลาง : ดู NEAP RANGE 
mean neap rise น้ าขึ้นหนาน้ าตายปานกลาง : ความสูง (HEIGHT) น้ าขึ้นเต็มท่ีหนาน้ าตายปานกลาง 
(MEAN HIGH WATERS NEAP) เหนือเสนเกณฑแแผนที่ (CHART DATUM) มีความหมายเหมือนกับ neap 
rise 
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mean noon เที่ยงวันสมมติ, เที่ยงวันปานกลาง : ดู NOON 
mean range (of tide) พิสัยปานกลาง : ความตางของความสูง (HEIGHT) ระหวางน้ าขึ้นเต็มที่ปาน
กลาง (MEAN HIGH WATER) และน้ าลงเต็มที่ปานกลาง (MEAN LOW WATER) 
mean rise (of tide) น้ าขึ้นปานกลาง : ความสูง (HEIGHT) ของน้ าขึ้นเต็มที่ปานกลาง (MEAN HIGH 
WATER ) เหนือเสนเกณฑแแผนที่ (CHART DATUM) 
mean sea level ระดับทะเลปานกลาง : ความสูง (HEIGHT) เฉลี่ยของระดับผิวน้ าทะเล (SEA) ที่
ตรวจวัดไดที่สถานีน้ า (TIDE STATION) ในทุกสภาวะน้ าขึ้น-ลง (TIDE) ในรอบ ๑๙ ปี ซึ่งปกติจะวัดความ
สูงระดับน้ าทุก ๆ ชั่วโมง โดยเทียบกับระดับอางอิง (เสนเกณฑแแผนที่ (CHART DATUM)) 
mean solar day วันสุริยคติสมมุติ : ดู DAY: SOLAR 
mean solar time เวลาสุริยคติสมมุติ : ดู TIME 
mean sounding velocity ความเร็วเสียงหยั่งน้ าปานกลาง : คาปานกลางของความเร็วเสียง 
(VELOCITY OF SOUND) ที่ผานลงไปในน้ าตามระดับความลึก (DEPTH) ใด ๆ ขึ้นอยูกับความเร็วเสียง 
(VELOCITY OF SOUND) ที่ตางกันในแตละสวนตามแนวดิ่ง คาเหลานี้สงผลใหไดคาความลึก (DEPTH) ที่
ถูกตองมากข้ึนในขณะมีการใชเครื่องหยั่งน้ า (DEPTH FINDER) ดวยเสียง ทั้งนี้ความเร็วเสียง (VELOCITY 
OF SOUND) ที่ความลึก (DEPTH) ใด ๆ อาจแตกตางจากคาปานกลางเป็นอยางมาก 
mean sphere depth ความลึกทรงกลมปานกลาง : ความลึก (DEPTH) สม่ าเสมอของน้ าที่ลอมรอบ
โลก (EARTH) โดยใหพื้นผิวโลกนั้นเรียบเสมอกันและขนานไปกับพ้ืนผิวของจีออยดแ (GEOID) รูปทรงที่เป็น
ที่ยอมรับส าหรับความลึก (DEPTH) นี้มีคาเทากับ ๒,๔๔๐ เมตร (METRE) คาปานกลางความลึก (DEPTH) 
ของน้ าทะเล (SEA) คือ ๓,๘๐๐ เมตร (METRE) 
mean spring range พิสัยหนาน้ าเกิดปานกลาง : ดู SPRING RANGE 
mean spring rise น้ าขึ้นหนาน้ าเกิดปานกลาง : ความสูง (HEIGHT) ของน้ าขึ้นเต็มที่หนาน้ าเกิดปาน
กลาง (MEAN HIGH WATER SPRING) เหนือเสนเกณฑแแผนที่ (CHART DATUM) มีความหมายเหมือนกับ 
spring rise 
mean square error คลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย :  ดู ERROR 
mean sun ดวงอาทิตย์สมมติ : ดู SUN 
mean tide level ระดับน้ าขึ้น-ลงปานกลาง : ดู HALF TIDE LEVEL 
mean time เวลาปานกลาง : ดู TIME: MEAN SOLAR 
mean water level ระดับน้ าปานกลาง : คาเฉลี่ยระดับพ้ืนผิวของน้ า 
measured distance ระยะทางที่วัดได : เสนทาง (COURSE) ในทะเล (SEA) ที่จุดปลายทั้งสองดานถูก
ก าหนดโดยระยะ (RANGE) จากชายฝั่ง และความยาวของเสนทางในทะเลไดถูกรังวัดอยางถูกตองเพ่ือใชใน
การหาอัตราเร็ว (SPEED) ของเรือ 
measured mile ไมล์ที่วัดได : ระยะที่วัดได (MEASURED DISTANCE) ในหนวยของหนึ่งไมลแทะเล 
(NAUTICAL MILE)  
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measurement การวัด : มิติโดยละเอียดของปริมาณทางกายภาพ 
median line แนวกลาง, แนวมัธยฐาน : แนวซึ่งจุดทุกจุดมีระยะหางเทากันจากจุดที่ใกลที่สุดบนเสนฐาน
ของรัฐสองรัฐหรือมากกวาโดยที่แนวกลางจะอยูระหวางรัฐ 
median valley หุบเขาทรุด : แอง (DEPRESSION) ตามแกนของระบบสันเขา (RIDGE) กลางสมุทร ดู 
RIFT 
medimarimeter เครื่องวัดระดับทะเลปานกลาง : เป็นอุปกรณแหนึ่งที่ใชส าหรับบันทึกคาระดับทะเล
ปานกลานกลาง (MEAN SEA LEVEL)   
medium frequency (MF) ความถี่ปานกลาง (เอ็มเอฟ) : ดู FREQUENCY: RADIO 
medusa เมดูซา, แมงกะพรุน : ดู COELENTERATE และ JELLYFISH 
megacycle ลานรอบ : หนึ่งลานรอบ (CYCLE) หรือหนึ่งพันของพันรอบ (KILOCYCLE) ค านี้ใชผิด
ความหมายบอยเป็นเทากับหนึ่งลานรอบตอวินาที (CYCLE PER SECOND) 
megahertz เมกะเฮิรตซ์ : หนึ่งลานเฮิรตซแ (HERTZ) หรือหนึ่งพันกิโลเฮิรตซแ (KILOHERTZ) ค านี้ใช
เทียบเทากับหนึ่งลานรอบตอวินาที (CYCLE PER SECOND) 
melting point จุดหลอมเหลว : อุณหภูมิของการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวของสสารเป็น
ผลของความกด 
menu เมนู, รายการเลือก : รายการของค าสั่งและ/หรือทางเลือก ซึ่งใหผูใชเลือกค าสั่งที่ตองการโดยเลื่อน
ตัวชี้ต าแหนง (CURSOR) ไปตามล าดับต าแหนงบนเมนู หรือโดยการใสรหัสที่เหมาะสมในบรรทัดใสค าสั่ง
บนหนาจอแสดงผล (DISPLAY) 
Mercator: transverse เมอร์เคเตอร์ตามขวาง : ดู PROJECTION: TRANSVERSE MERCATOR  
Mercator chart แผนที่เมอร์เคเตอร์ : ดู CHART 
Mercator projection โครงสรางแผนที่เมอร์เคเตอร์ : ดู PROJECTION 
Mercator sailing การเดินเรือเมอร์เคเตอร์ : ดู SAILING 
mercurial (or mercury) barometer บารอมิเตอร์แบบปรอท : ดู BAROMETER 
meridian เมริเดียน : เสนอางอิงในแนวเหนือ-ใต โดยเฉพาะวงใหญ (GREAT CIRCLE) ที่ผานขั้วโลก
ภูมิศาสตรแ (GEOGRAPHICAL POLE) ของโลก (EARTH) ซึ่งเสนลองจิจูด (LONGITUDE) (หรือดีพารแทเจอรแ 
(DEPARTURE)) และแอซิมัท (AZIMUTH) สามารถหาคาได หรือพ้ืนระนาบที่ตั้งฉากกับจีออยดแ (GEOID) 
หรือ สเฟียรอยดแ (SPHEROID) ซึ่งจะก าหนดเสนดังกลาว ค านี้มักนิยมใชกลาวถึง เมริเดียนบน (UPPER 
BRANCH) 
meridian: astronomical เมริเดียนดาราศาสตร์ : เสนบนผิวโลก (EARTH) ซึ่งเชื่อมจุดที่อยูบนลองจิจูด
ดาราศาสตรแ (ASTRONOMICAL LONGITUDE) เดียวกัน และเพราะการเบี่ยงเบนแนวดิ่ง (DEFLECTION 
OF THE VERTICAL) แตละจุดแตกตางกันไป เมริเดียนดาราศาสตรแจึงมีลักษณะไมสม่ าเสมอและไมได
วางตัวอยูในระนาบเดียวกัน มีความหมายเหมือนกับ terrestrial meridian 
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meridian: celestial เมริเดียนทองฟูา : วงใหญ (GREAT CIRCLE) ของทรงกลมทองฟูา (CELESTIAL 
SPHERE) ที่ลากผานขั้วฟูาทองฟูา (CELESTIAL POLE) และ จุดเซนิท (ZENITH) ค านี้มักอางอิงถึง         
เมริเดียนบน (UPPER BRANCH) 
meridian: central เมริเดียนกลาง : ดู MERIDIAN : INITIAL 
meridian: compass เมริเดียนเข็มทิศ : เสนที่ลากผานจุดเหนือ-ใตของเข็มทิศแมเหล็ก (MAGNETIC 
COMPASS) แกนของวงเข็มทิศวางตัวอยูในแนวเมริเดียนเข็มทิศ 
meridian: geodetic เมริเดียนจีออเดติก : เสนบนสเฟียรอยดแ (SPHEROID) ที่มีคาลองจิจูดจีออเดติก 
(GEODETIC LONGITUDE) เทากันทุกจุด 
meridian: geographic(al) เมริเดียนภูมิศาสตร์ : ค าท่ัวไปใชเหมือนกับ เมริเดียนดาราศาสตรแ 
(ASTRONOMICAL MERIDIAN) หรือ เมริเดียนจีออเดติก (GEODETIC MERIDIAN) 
meridian: Greenwich เมริเดียนกรีนิช : เมริเดียนดาราศาสตรแ (ASTRONOMICAL MERIDIAN) ที่ลาก
ผานจุดศูนยแกลางของอุปกรณแแทรนซิต (TRANSIT) บนหอดูดาวที่เมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ ใชอางอิง
ส าหรับเวลากรีนิช (GREENWICH TIME) ที่ตางจากเมริเดียนทองถิ่น (LOCAL MERIDIAN) 
meridian: grid เมริเดียนกริด : เสนกริด (GRID) หนึ่งที่ยืดออกไปในทิศทางกริดเหนือ-ใต 
meridian: initial เมริเดียนแรก, เมริเดียนเริ่มตน : เมริเดียน (MERIDIAN) ที่ผานจุดก าเนิด (ORIGIN) 
ของระบบพิกัดกริด (GRID COORDINATE) และใชเป็นแกน y (y-AXIS) ของระบบพิกัด มีความหมาย
เหมือนกับ central meridian 
meridian: local เมริเดียนทองถิ่น : เมริเดียน (MERIDIAN) ที่ผานพื้นที่ใด ๆ หรือผูสังเกต ใชเป็นเสน
อางอิงส าหรับเวลาทองถิ่น (LOCAL TIME) นั้น ๆ ที่ตางจากกรีนิชเมริเดียน (GREENWICH MERIDIAN) 
meridian: magnetic เมริเดียนแมเหล็ก : แนวเสนแรงแมเหล็กโลก (EARTH) ตามแนวระนาบ ระนาบ
ดิ่งที่ซึ่งเข็ม (NEEDLE) แมเหล็กท่ีแขวนอยูอยางอิสระและสมดุลอยูในลักษณะปกติเม่ือไมไดรับการรบกวน
ใด ๆ 
meridian: photograph เมริเดียนภาพถาย : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) 
หมายถึง ภาพ (IMAGE) บนรูปถาย (PHOTOGRAPH) ของเสนแนวนอนใด ๆ ในพ้ืนที่ของวัตถุที่ขนานกับ
ระนาบหลัก (PRINCIPAL PLANE) เพราะเสนทุกเสนจะพบกันที่ระยะอนันตแ ภาพ (IMAGE) ของจุดนัดพบ
จะอยูที่จุดตัดของเสนหลัก (PRINCIPAL LINE) กับแนวขอบฟูา (HORIZON TRACE) และเมริเดียน
ภาพถายทั้งหมดจะผานจุดนี้ 
meridian: prime เมริเดียนแรก : เมริเดียน (MERIDIAN) ของลองจิจูด (LONGITUDE) ศูนยแองศา ใช
เป็นจุดเริ่มตนของการวัดคาลองจิจูด (LONGITUDE) เมริเดียน (MERIDIAN) ของ เมืองกรีนิชประเทศ
อังกฤษมักใชส าหรับการนี้ 
meridian: principle เมริเดียนหลัก : ในค าศัพทแแบบอเมริกัน เสนแนวเหนือ-ใตจริง (เมริเดียน 
(MERIDIAN)) ซี่งขยายออกในแนวเหนือ-ใตจากจุดเริ่ม (INITIAL POINT) ในระบบพิกัดฉากของการส ารวจ 
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(SURVEY) เมื่อใชรวมกับเสนฐาน (BASE LINE) จะใชเป็นแกนของระบบ และจุดเริ่ม (INITIAL POINT) จะ
เป็นจุดตั้งตน (ORIGIN) ของระบบดังกลาว ดู PRINCIPAL LINE 
meridian: standard เมริเดียนมาตรฐาน : ๑) เมริเดียน (MERIDIAN) ที่ใชส าหรับค านวณเวลา
มาตรฐาน (STANDARD TIME) ๒) เมริเดียน (MERIDIAN) ของโครงสรางแผนที่ตามท่ีมาตราสวน (SCALE) 
ระบุ  
meridian: terrestrial เมริเดียนโลก : ดู MERIDIAN: ASTRONOMICAL 
meridian: true เมริเดียนจริง : เมริเดียนที่ใชอธิบายความแตกตางของวงใหญ (GREAT CIRCLE) ที่ผาน
ขั้วโลกภูมิศาสตรแ (GEOGRAPHICAL POLE) จากเมริเดียนแมเหล็ก (MAGNETIC MERIDIAN) เมริเดียนเข็ม
ทิศ (COMPASS MERIDIAN) หรือ เมริเดียนกริด (GRID MERIDIAN) 
meridian: zone โซนเมริเดียน : เมริเดียน (MERIDIAN) ที่ใชส าหรับก าหนดเขตเวลา (ZONE TIME) 
meridian altitude สูงบนเมริเดียน : ดู ALTITUDE 
meridian: angle มุมเมริเดียน: ๑) ระยะทางเชิงมุม (ANGULAR DISTANCE) ทางทิศตะวันออกหรือ
ตะวันตกของเมริเดียนทองฟูา (CELESTIAL MERIDIAN) ทองถิ่น ๒) สวนโคงของเสนศูนยแสูตรทองฟูา 
(CELESTIAL EQUATOR) หรือ มุมที่ข้ัวทองฟูา (CELESTIAL POLE) ระหวางเมริเดียนบน (UPPER 
BRANCH) ของเมริเดียนทองฟูา (CELESTIAL MERIDIAN) ทองถิ่นกับวงชั่วโมง (HOUR CIRCLE) ของวัตถุ
ทองฟูา (CELESTIAL BODY) คานี้ไดจากการวัดวัดไปทางตะวันออกหรือตะวันตกของเมริเดียนทองฟูา 
(CELESTIAL MERIDIAN) ทองถิ่นจนถึง ๑๘๐ องศา แลวระบุอักษร E หรือ W เพ่ือแสดงทิศทางในการวัด 
ดู HOUR ANGLE 
meridian-arc method วิธีการหาสวนโคงบนเมริเดียน : วิธีการหามิติของทรงรี (ELLIPSOID) โดยการ
วัดระยะเชิงเสน (โดยการขยายสามเหลี่ยม (TRIANGULATION)) ระหวางจุดสามจุดบนเมริเดียน 
(MERIDIAN) และวัดระยะเชิงมุม (ANGULAR DISTANCE) ระหวางจุดทั้งสามจากความตางในละติจูดดารา
ศาสตรแ (ASTRONOMICAL LATTITUDE) 
meridian distance ระยะทางเมริเดียน : ๑) ในดานดาราศาสตรแ (ASTRONOMY) หมายถึง มุมชั่วโมง 
(HOUR ANGLE) ของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) เมื่อใกลกับแตไมไดอยูบนเมริเดียนดาราศาสตรแ 
(ASTRONOMICAL MERIDIAN) ๒) ในการส ารวจบนพ้ืนราบ (PLANE SURVEYING) หมายถึง ระยะตั้งฉาก
ในแนวระนาบของจุดจากเมริเดียน (MERIDIAN) อางอิง 
meridian distance: double ระยะเมริเดียนคู : ผลรวมทางพีชคณิตของระยะทางตั้งฉากจากปลายทั้ง
สองดานของเสนวงรอบ (TRAVERSE) ใด ๆ ไปยังเมริเดียนเริ่มตน หรือ เมริเดียนอางอิง 
meridian passage การผานเมริเดียน : ดู MERIDIAN TRANSIT 
meridian sailing การเดินเรือเมริเดียน : ดู SAILING 
meridian telescope กลองโทรทรรศน์เมริเดียน : ดู TELECSOPE 
meridian transit การผานเมริเดียน : การขามเมริเดียนทองฟูา (CELESTIAL MERIDIAN) ปรากฏของ
วัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) การผานบนหรือแทรนซิตบนคือการขามเมริเดียนบน (UPPER BRANCH) 
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ของเมริเดียนทองฟูา (CELESTIAL MERIDIAN) การผานลางหรือแทรนซิตลางคือการขามเมริเดียนลาง 
(LOWER BRANCH) การผานลางอาจเกิดขึ้นเหนือขอบฟูา (HORIZON) อยางเชนกรณีของวัตถุทองฟูา 
(CELESTIAL BODY) รอบข้ัวฟูา (CIRCUMPOLAR) หรือขามเมริเดียน (MERIDIAN) สวนที่อยูใตขอบฟูา 
(HORIZON) ของผูตรวจ มีความหมายเหมือนกับ TRANSIT, meridian passage, CULMINATION 
meridional difference ผลตางเมริเดียน : ความตางของสวนยาวตามเมริเดียน (MERIDIONAL PART) 
ระหวางวงขนาน (PARALLEL) สองวง ใดๆ  
meridional distance ระยะตามเมริเดียน : ความตางละติจูดระหวางจุดสองจุดบนเสนโครง 
(GRATICULE) ของโครงสรางแผนที่ (PROJECTION) เมื่อแปลงเป็นหนวยเชิงเสนที่เหมาะสม  
meridional orthographic projection โครงสรางแผนที่ออร์โทกราฟิกตามเมริเดียน : ดู 
PROJECTION  
meridional parts สวนยาวเมริเดียน : ความยาวของสวนโคงของเมริเดียน (MERIDIAN) ระหวางเสน
ศูนยแสูตร (EQUATOR) กับเสนขนาน (PARALLEL) บนแผนที่เมอรแเคเตอรแ (MERCATOR CHART) แสดง
เป็นหนวย ๑ ลิปดา (MINUTE) ของลองจิจูด (LONGITUDE) ที่เสนศูนยแสูตร (EQUATOR) 
meridional plane ระนาบตามเมริเดียน : ระนาบใดๆที่ประกอบดวยแกน (AXIS) ขั้วโลก (EARTH) 
meroplankton เมโรแพลงตอน : สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อยูในขั้นก าลังเจริญเติบโตที่ลอยอยูในน้ า (ไขและ
ตัวออน) ของสิ่งมีชีวิตกนทะเล (BENTHOS) และ เนคตอน (NEKTON) 
mesa ภูเขายอดราบ : ดินแดนราบ (TABLELAND) สูง (พ้ืนที่ทางตะวันตกเฉียงใต และตะวันตกของสหัฐอ
เมริกา) 
messenger ลูกเมสเซนเจอร์ : ในดานสมุทรศาสตรแ หมายถึง ตุมน้ าหนัก (WEIGHT) โลหะทรงกระบอก 
ปกติใชติดกับตัวชักหยอน เพ่ือใหสามารถติดอยูกับสายลวด และหยอนลงไปเปิดกลไกขวดเก็บตัวอยางน้ า
(WATER BOTTLE) และตรวจกระแสน้ า (CURRENT METER) หลังจากท่ีถูกหยอนลงไปตามความลึก 
(DEPTH) ที่ตองการ 
metacentre (or metacenter) จุดศูนย์เสถียร : จุดในวัตถุลอยน้ าซึ่งเสนแนวดิ่งที่ลากผานศูนยแกลาง
ก าลังลอย (CENTRE OF BUOYANCY) เมื่อวัตถุตั้งตรงและตัดกับเสนแนวดิ่งที่ลากผานศูนยแกลางก าลังลอย 
(CENTRE OF BUOYANCY) เมื่อวัตถุเอียง จุดศูนยแถวง (CENTRE OF GRAVITY) ของสวนที่อยูเหนือน้ า
ของวัตถุลอยน้ า เพ่ือใหวัตถุมีความสมดุล (EQUILIBRIUM) จุดศูนยแเสถียรจะตองอยูเหนือจุดศูนยแถวง 
(CENTRE OF GRAVITY) 
meteor น้ าในอากาศ, สะเก็ด, ดาวตก, ผีพุงไต : ปรากฏการณแ (PHENOMENON) นอกเหนือจากเมฆ 
(CLOUD) ที่สังเกตไดในบรรยากาศ (ATMOSPHERE) หรือบนพื้นผิวของโลก (EARTH) ซึ่งประกอบไปดวย
หยาดน้ าฟูา อนุภาคแขวนลอยหรือตะกอนทั้งที่เป็นสารละลายหรือไมใชสารละลายในรูปอนุภาคของเหลว
หรือของแข็ง หรือ ปรากฏการณแ (PHENOMENON) ในธรรมชาติที่เก่ียวกับแสงหรือการแพรคลื่นไฟฟูา 
meteoric dust ฝุุนบรรยากาศ : ฝุุนในบรรยากาศที่เกิดจากดาวตก (METEOR) 
meteorite อุกาบาท : ดาวตก (METEOR) ที่ตกมาบนพ้ืนโลก (EARTH) ในรูปวัตถุแข็ง 
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meteorological element องค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยา : การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ หรือ 
ปรากฏการณแ (PHENOMENON) ซึ่งบอกลักษณะสถานะของสภาพอากาศใน บริเวณใด ๆ ณ เวลาที่
ก าหนด ประกอบดวย อุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศ (ATMOSPHERIC PRESSURE) ลม (WIND) 
ความชื้น (HUMIDITY) พายุฝนฟูาคะนอง (THUNDERSTORM) หมอก (FOG) และ หยาดน้ าฟูา 
(PRECIPITATION) เป็นตน 
meteorological observations การตรวจอากาศ : ดู OBSERVATION 
meteorological optical range table ตารางทัศนวิสัยทางอุตุนิยมวิทยา : ตารางจากรหัสทัศนวิสัย
สากลซึ่งเป็นเลขรหัสของทัศนวิสัยทางอุตุนิยมวิทยา และของสภาวะอากาศตาง ๆ เชน หมอกบาง (รหัส ๔ 
ระยะมองเห็น ๐.๕ - ๑ ไมลแทะเล) อากาศโปรง (รหัส ๗ ระยะมองเห็น ๕.๕ - ๑๑ ไมลแทะเล)  
meteorological tide น้ าขึ้น - ลงจากอิทธิพลทางอุตุนิยมวิทยา : ดู TIDE 
meteorological visibility ทัศนวิสัย : ดู VISIBILITY 
meteorology อุตุนิยมวิทยา : วิทยาการที่วาดวยเรื่องของบรรยากาศ (ATMOSPHERE)  
meter ผูตรวจ, ตรวจวัด, มาตร, เครื่องวัด, มิเตอร์ : ๑)  คนที่ตรวจวัด ๒) เครื่องมือส าหรับตรวจวัด   
๓) เครื่องมือตรวจวัดเฉพาะ เชน เทอรแโมมิเตอรแ (THERMOMETER) หรือบาโรมิเตอรแ (BAROMETER) ดู 
METRE ประกอบ 
meter wheel รอกวัดระยะ : กลองพิเศษที่ใชในการวัดสายเก็บตัวอยางที่ปลอยออกไป ณ สถานีสมุทร
ศาสตรแ (OCEANOGRAPHIC STATION) 
method of squares วิธีก าลังสอง : ดู SQUARES: METHOD OF 
metonic cycle วัฏจักรจันทร์, วัฏจักรเมโทนิค : คาบ (PERIOD) ๑๙ ปี (YEAR) หลงัจากดิถีดวงจันทรแ 
(PHASE OF THE MOON) กลับมาบรรจบในประมาณวัน (DAY) เดียวกันของปี (YEAR) เหมือนในรอบ 
(CYCLE) ที่ผานมา 
metre (or meter) เมตร : หนวยพื้นฐานของความยาวในระบบมาตรฐานสากล (SI SYSTEM) 
metric system ระบบเมตริก : ระบบการชั่ง และตรวจวัด โดยอางอิงจากหนวยเมตร 
metrology มาตรวิทยา : ศาสตรแที่วาดวยการชั่ง ตวง และการวัด 
micrometer ไมโครมิเตอร์ : อุปกรณแชวยวัดมุมหรือมิติที่เล็กมากๆ ในเครื่องมือ เชน กลองโทรทรรศนแ ดู 
MICROMETER: FILAR, MICROMETER: TRANSIT 
micrometer: filar ไมโครมิเตอร์แบบสายใย : อุปกรณแติดกับกลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) หรือ 
กลองจุลทรรศนแ ประกอบดวยเสนใย (สายใย) เชื่อมตอกับสกรูที่เมื่อหมุนปรับ สายใยจะเคลื่อนที่ผาน
ต าแหนงขนานตอเนื่องในระนาบโฟกัส (FOCAL PLANE) ของเครื่องมือ มุมเล็ก ๆ อาจวัดไดโดยการบันทึก
จ านวนรอบและสวนของรอบของสกรูซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเคลื่อนสายใยจากก่ึงหนึ่งไปยังอีกกึ่งหนึ่งและคูณจ านวน
รอบดงักลาวดวยคาของการหมุนหนึ่งรอบ ดู MICROMETER: OCULAR, MICROMETER MICROSCOPE 
และ MICROMETER COMB 
micrometer: impersonal ไมโครมิเตอร์อัตโนมัติ : ดู MICROMETER: TRANSIT 
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micrometer: ocular ไมโครมิเตอร์เลนส์ใกลตา : ไมโครมิเตอรแแบบเสนใย (FILAR MICROMETER) ที่
ติดตั้งเพ่ือใหสายเสนใยเคลื่อนที่ในระนาบโฟกัส (FOCAL PLANE) หลักของกลองโทรทรรศนแ 
(TELESCOPE) มีความหมายเหมือนกับ eyepiece micrometer 
micrometer: run of คาคลาดเคลื่อนของการหมุนไมโครมิเตอร์ : ดู ERROR OF RUN 
micrometer: transit ไมโครมิเตอร์ของกลองแทรนซิต : รูปแบบการติดตั้งไมโครมิเตอรแ 
(MICROMETER) พรอมเสนสายใยแบบเคลื่อนที่เขากับระนาบโฟกัส (FOCAL PLANE) ของกลองแทรนซิต 
(TRANSIT) ดาราศาสตรแ  โดยใหตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของภาพ (IMAGE) ดาวฤกษแ (STAR) ซ่ึง
ตรวจวัดที่ หรือใกลต าแหนงสุด (CULMINATION) ไมโครมิเตอรแของกลองแทรนซิต มีความหมายเหมือนกับ
ไมโครมิเตอรแอัตโนมัติ เนื่องจากไมโครมิเตอรแดังกลาวสามารถขจัดผลของสมการบุคคล (PERSONAL 
EQUATION) ไดเกือบสมบูรณแ ในเรื่องเวลาที่ตรวจวัด 
micrometer comb ขีดไมโครมิเตอร์ : รอยบากของมาตราสวน (SCALE) ที่ตั้งฉากกับสายใยที่เคลื่อนที่
ไดของไมโครมิเตอรแ (MICROMETER) และออกแบบใหเมื่อหมุนสกรูไมโครมิเตอรแ (MICROMETER 
SCREW) ไปหนึ่งรอบ จะท าใหสายใยของไมโครมิเตอรแเลื่อนไปหนึ่งขีด ขีดกลางของขีดไมโครมิเตอรแเมื่อ
เลื่อนใหตรงกับขีดศูนยแที่หัวของไมโครมิเตอรแ จะใชเป็นจุดอางอิงในการค านวณคาอานจากไมโครมิเตอรแ 
โดยขีดไมโครมิเตอรแใชนับรอบการหมุนเต็มรอบของสกรูไมโครมิเตอรแ (MICROMETER SCREW) และสวน
ของรอบอานไดจากขีดละเอียดที่หัวไมโครมิเตอรแ 
micrometer drum ไมโครมิเตอร์ดรัม : กระบอกท่ีมีขีดเพ่ือใชวัดการเลื่อนของสายใยในกลองจุลทรรศนแ 
micrometer microscope ไมโครมิเตอร์กลองจุลทรรศน์ : ไมโครมิเตอรแแบบสายใย (FILAR 
MICROMETER) ที่ติดตั้งในลักษณะใหเสนสายใยเคลื่อนที่ในระนาบโฟกัส (FOCAL PLANE)  ของกลอง
จุลทรรศนแ  
micrometer screw สกรูไมโครมิเตอร์ : สกรูละเอียดที่มีระยะของเกลียว (PITCH) ที่แนนอน ใชหัวแสดง
การหมุนของสกรูวาเขาหรือออกเทาไหร ใชในไมโครมิเตอรแ (MICROMETER) 
micron ไมครอน : เศษหนึ่งสวนลานเมตร ;เศษหนึ่งสวนพันมิลลิเมตร 
microphone ไมโครโฟน : เครื่องมือทางอิเล็กโทรอะคูสติกท่ีประกอบดวยแทรนสดิวเซอรแ 
(TRANSDUCER) ซึ่งถูกกระตุนดวยสัญญาณคลื่นเสียง (SOUND WAVE) แลวท าใหเกิดรูปแบบคลื่น 
(WAVE) ไฟฟูา 
microprocessor ไมโครโพรเซสเซอร์ : สวนประกอบของอุปกรณแเครื่องประมวลผลขอมูลที่ประกอบดวย
วงจรขนาดเล็กจ านวนมากที่เชื่อมตอกันบนชิปแผนเดียว 
microsecond ไมโครวินาที : เศษหนึ่งสวนลานวินาที 
microseisms ไมโครไซสม์ : การสั่นไหวเบา ๆ ที่คอนขางคงที่ของโลกอันเนื่องมาจากสาเหตุทาง
ธรรมชาติ เชน ระบบความกดอากาศ หรือ คลื่น 
microwave คลื่นไมโครเวฟ : คลื่นวิทยุ (RADIO WAVE) ชวงความยาวคลื่นสั้นมาก โดยทั่วไปมีขนาด
ระหวาง ๓๐ เซนติเมตร ถึง ๐.๓ มิลลิเมตร 
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microwave distance measurement การวัดระยะดวยคลื่นไมโครเวฟ : วิธีการใด ๆ ของการวัด
ระยะดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟูา (ELECTROMAGNETIC DISTANCE MEASUREMENT) โดยการเปรียบเทียบ
สัญญาณคลื่นวิทยุไมโครเวฟ 
mid-channel buoy ทุนแสดงจุดกึ่งกลางรองน้ า : ทุน (BUOY) ที่ใชส าหรับวางไวเพ่ือแสดงจุดกึ่งกลาง
ของรองน้ า (CHANNEL) 
middle ground ที่ตื้นกลางรองน้ า : พ้ืนที่ตื้นในน้ าที่ลึกกวาที่ขนาบขางดวยรองน้ า (CHANNEL) ทั้งสอง
ดาน 
middle ground buoy ทุนแสดงท่ีตื้น : ทุน (BUOY) ที่ใชเพื่อแสดงบริเวณท่ีตื้น (SHOAL) ซึ่งมีรองน้ า 
(CHANNEL) ขนาบทั้งสองดาน ดู BIFURCATION BUOY JUNCTION BUOY 
middle latitude ละติจูดกลาง : ครึ่งของผลรวมทางคณิตศาสตรแของ ละติจูด (LATITUDE) ของสอง
สถานที่ที่อยูบนดานเดียวกันของเสนศูนยแสูตร (EQUATOR) 
middle latitude sailing การเดินเรือละติจูดกลาง : ดู SAILING 
mid-extreme tide คาเฉลี่ยน้ าขึ้น-ลง สูงท่ีสุด : ดู TIDE 
midnight เที่ยงคืน : ๑๒ ชั่วโมง (HOUR) จากเที่ยงวัน (NOON) หรือ ณ ขณะที่เวลาอางอิงผานเมริเดียน
ลาง (LOWER BRANCH) ของเมริเดียนทองฟูา (CELESTIAL MERIDIAN) อางอิง 
mil มิล : ๑) ๑ สวน ๖๔๐๐ ของเสนรอบวงกลม หรือประมาณ ๑ สวน ๑๐๐๐ เรเดียน  ๒) ๑ สวน 
๑๐๐๐ นิ้ว 
mile ไมล์ : หนวยของระยะทาง ดู INTERNATIONAL NAUTICAL MILE, SEA MILE, STATUTE MILE 
military practice area พื้นที่ฝึกทางทหาร : ดู EXERCISE AREA 
Milky Way ทางชางเผือก : ชวงแนวกวางของแถบแสงริบหรี่ตัดผานทองฟูาเวลากลางคืน ประกอบดวย 
ดาวฤกษแ (STAR) และเนบิวลา จ านวนนับไมถวน ระยะทางไมสามารถแยกไดหากไมใชกลองโทรทรรศนแ 
(TELESCOPE) 
millibar มิลลิบาร์ : หนวยของความกด มีคาเทากับ ๑ สวน ๑,๐๐๐ บารแ หนวยนี้ใชมากในงานดาน
อุตุนิยมวิทยา (METEOROLOGY) 
milligal มิลลิแกล : หนวยของความเรง (ACCELERATION) เทากับ ๑ สวน ๑,๐๐๐ ของ แกล (GAL) 
หรือ ๑ สวน ๑,๐๐๐ เซนติเมตรตอวินาที (SECOND) ตอวินาที (SECOND) หนวยวัดนี้ใชในการวัด
ความถวง มีคาประมาณเศษหนึ่งสวนลานของคาความถวง (GRAVITY) เฉลี่ยที่ผิวโลก (EARTH) 
mineral development platform ลานขุดแร : ดู PLATFORM: MINERAL DEVELOPMENT 
minimum squares วิธีก าลังสองต่ าสุด : ดู LEAST SQUARES 
minimum thermometer เทอร์โมมิเตอร์ต่ าสุด : ดู THERMOMETER 
minor control หมุดควบคุมรอง : ดู CONTROL : PHOTOGRAMMETRIC 
minor control plot การลงต าแหนงควบคุมรอง : ดู RADIAL TRIANGULATION 
minor planet ดาวเคราะห์นอย : ดาวเคราะหแนอย (ASTEROID) ชนิดหนึ่ง 
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minus soundings เลขน้ าติดลบ : ดู SOUNDING 
minute นาที, ลิปดา : ๑) คาของ เศษหนึ่งสวนหกสิบของ ชั่วโมง (HOUR) หรือ หกสิบวินาที (SECOND) 
๒) เศษหนึ่งสวนหกสิบ องศา (DEGREE) ของสวนโคง หรือหกสิบฟิลิปดา (SECOND) 
mirage ภาพลวงตา : ปรากฏการณแ (PHENOMENON) ทางแสง ที่ท าใหภาพ (IMAGE) ของวัตถุเมื่อมอง
จากระยะไกล เกิดลักษณะเป็นภาพนิ่งหรือเคลื่อนที่ ภาพเดี่ยวหรือภาพซอน ภาพตั้งตรงหรือกลับหัว ภาพ
ขยายหรือยอตามแนวดิ่ง 
mirage: inferior ภาพลวงตาต่ ากวาวัตถุจริง : ปรากฏการณแที่เป็นรูปแบบเฉพาะของภาพลวงตา 
(MIRAGE) ที่เกิดเหนือผืนน้ า แผนดิน ชายทะเล (SHORE) และถนน เป็นตน ซึ่งถูกท าใหรอนขึ้นอยาง
รุนแรงจากพลังงานแผรังสีดวงอาทิตยแ (INSOLATION) และท าใหเกิดภาพ (IMAGE) เสมือนอยูใตวัตถุจริง 
ในกรณีที่วัตถุอยูเหนือระดับขอบฟูา (HORIZON) เล็กนอย จะท าใหมองไมเห็นวัตถุนั้น เรียกวา การจม 
(SINKING) 
mirage: superior ภาพลวงตาเหนือกวาวัตถุจริง : ปรากฏการณแที่เป็นรูปแบบเฉพาะของภาพลวงตา 
(MIRAGE) ที่สังเกตจากพ้ืนที่มีหิมะปกคลุม และน้ าทะเล (SEA) ที่เยน็จัด เป็นตน ซึ่งท าใหเกิดเป็นภาพ 
(IMAGE) เสมือนอยูเหนือวัตถุจริง ในกรณีที่วัตถุอยูไกลและต่ ากวาระดับขอบฟูา (HORIZON) จะท าให
มองเห็นวัตถุนั้น เรียกวา ลูมมิง (LOOMING) 
mire เลน : สวนของพ้ืน (GROUND) โคลนที่เปียก 
mirror กระจกเงา : พ้ืนผิวใด ๆ ที่กอใหเกิดภาพ (IMAGE) โดยการสะทอน (REFLECTION) ของล าแสง 
(LIGHT RAY) 
mist หมอกบาง : ละอองไอน้ าที่แขวนลอยอยูในอากาศ หรือ อนุภาคความชื้นขนาดเล็ก ท าใหลดระยะ
ทัศนวิสัย (VISIBILITY) บริเวณพ้ืนผิวโลก (EARTH) 
mixed current กระแสน้ าผสม : ดู CURRENT 
mixed layer ชั้นน้ าผสม : ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) หมายถึง ชั้นผิวน้ าที่อุณหภูมิ
เทากัน บอยครั้งปรากฏอยูเหนือชั้นเทอรแโมคลายนแ (THERMOCLINE) ความหนาของชั้นขึ้นอยูกับความชัน
ของอุณหภูมิ 
mixed seas ทะเลผสม : ขั้นสภาวะของทะเลอันเป็นผลจากลม คลื่น และ คลื่นสเวลลแ 
mixed tide น้ าผสม : ดู TIDE 
moat (or sea moat) คูลอมรอบ : แองวงแหวนซึ่งอาจจะไมตอเนื่อง อยูที่ฐานของ เขาใตทะเล 
(SEAMOUNT) หรือ เกาะ (ISLAND) 
mobile rig แทนขุดเจาะแบบเคลื่อนที่ : ดู RIG 
mobile station สถานีเคลื่อนที่ : สถานีวิทยุเคลื่อนที่ มีไวเพ่ือใชงานที่จุดไมเจาะจง ตรงขามกับสถานี
ประจ าที่ (FIXED STATION) 
mock moons พระจันทร์เทียม : ชื่อที่บางครั้งใชเรียกภาพเงาดวงจันทรแ (PARASELENAE) พาแรนทิส
เซเลนา (PARANTISELENAE) และ แสงสะทอนหลังดวงจันทรแ (ANTISELENAE) เมื่อมีแสงสวาง 
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mock suns ดวงอาทิตย์เทียม : ชื่อที่มักใชเรียกภาพเงาดวงอาทิตยแ (PARHELIA) พาแรนทีเลีย 
(PARANTHELIA) และ แสงสะทอนหลังดวงอาทิตยแ (ANTHELIA) โดยเฉพาะเมื่อมีแสงสวาง 
mock-up แบบจ าลอง : แบบจ าลองบางอยางใชเพ่ือการทดสอบ หรือ เพ่ือการศึกษา 
modulated wave คลื่นถูกกล้ า : ดู WAVE 
modulating wave คลื่นกล้ า : ดู WAVE 
modulation การกล้ าคลื่น : การแปรผัน (VARIATION) คุณสมบัติบางอยางของคลื่น (WAVE) ที่เรียกวา
คลื่นพาหแ (CARRIER WAVE) โดยสอดคลองกับคาขณะใด ๆ ของอีกคลื่น (WAVE) หนึ่งที่เรียกวาคลื่นกล้ า 
(MODULATING WAVE) การแปรผันแอมพลิจูด (AMPLITUDE) เป็นการกล้ าแอมพลิจูด การแปรผัน
ความถี่  (FREQUENCY) เป็นการกล้ าความถ่ี และ การแปรผันเฟส (PHASE) เป็นการกล้ าเฟส ดู 
MODULATION: PULSE และ MODULATION: SPACE 
modulation: amplitude การกล้ าแอมพลิจูด : กระบวนการเปลี่ยนแอมพลิจูดของคลื่นพาหแ โดย
สอดคลองกับการแปรผันของคลื่นกล้ า 
modulation: frequency การกล้ าความถี่ : การกล้ ามุมของคลื่นพาหแรูปซายนแ ที่ความถี่ขณะใด ๆ ของ
คลื่นถูกกล้ าแตกตางจากความถ่ีพาหแ ดวยปริมาณท่ีเป็นสัดสวนโดยตรงกับคาคลื่นกล้ าในขณะใด ๆ  
modulation: pulse การกล้ าพัลส์ : กระบวนการเกิดคลื่นพาหแ (CARRIER WAVE) เป็นชุดสั้น ๆ ซึ่งถูก
คั่นโดยคาบเวลาที่คอนขางยาวเมื่อไมมีการสงคลื่นพาหแ (CARRIER WAVE) 
modulation: sideband การกล้ าแถบความถี่ขาง : การกล้ าแอมปลิจูดรูปแบบหนึ่งซึ่งความถ่ีหนึ่งจาก
สองความถี่บนคลื่นพาหแ (และบางครั้ง คือ คลื่นพาหแเอง) ถูกบีบอัด ท าใหชวงความกวางสเปกตรัมของ
สัญญาณลดลงอยางมาก  
modulation: space การกล้ าพื้นที่ : การรวมสัญญาณ (SIGNAL) ในทางพ้ืนที่ใหเป็นสัญญาณ (SIGNAL) 
ที่มีคุณสมบัติตามตองการ  
moire เหลือบลาย, มัว, ภาพสกรีนเหลื่อม : รูปแบบที่ไมพึงประสงคแท่ีเกิดขึ้นเมื่อท าการส าเนา 
(REPRODUCTION) จากแผนปรู฿ฟ (PROOF) แบบครึ่งโทนหรือการแกะลาย (ENGRAVING) โลหะ ซึ่งเกิด
จากความขัดกันระหวางรูลลิง (RULING) ของหนาจอสกรีนครึ่งโทน (HALFTONE) และจุดหรือเสนของ
ตนฉบับ รูปแบบที่คลายกันนี้เกิดข้ึนในการท าส าเนาแมพิมพแสกรีนครึ่งโทนหลายสี และมักจะเกิดจากท้ังมุม
ที่หนาจอไมถูกตองหรือการผสมของสีที่ผิดพลาดระหวางการพิมพแ 
moiré effect การพรามัว : ผลที่เกิดจากการฉายแสงผานชุดของเสนคูขนานที่เหลื่อมกันสองชุด ดู 
INOGEN LIGHT 
mole ก าแพงกันคลื่น, เขื่อนกันคลื่น : ๑) โครงสรางอิฐหรือหินกอนใหญขนาดใหญใชเป็น ทาเทียบ 
(PIER) หรือ เขื่อนกันคลื่น (BREAKWATER) หรือทั้งสองอยาง ๒) หนวยของปริมาณสสารในระบบ
มาตรฐานสากล (SI) 
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moment โมเมนต์ : ความโนมเอียง หรือระดับของความโนมเอียงที่ท าใหเกิดการเคลื่อนที่รอบแกน 
(AXIS) ในเชิงตัวเลข คือ ปริมาณจากการคูณแรง อัตราเร็ว (SPEED) หรือมวล กับระยะจากจุดที่ใช หรือ
จุดศูนยแถวง (CENTRE OF GRAVITY) ถึงแกน (AXIS) ดู MAGNETIC MOMENT 
moment of inertia โมเมนต์ความเฉื่อย : ปริมาณไดจากการคูณมวลของแตละสวนยอยของวัตถุกับ
ก าลังสองของระยะทางจากแกน (AXIS) และรวมผลลัพทแทั้งหมดเขาดวยกัน 
momentum โมเมนตัม : ๑) ปริมาณการเคลื่อนที่ ๒) คุณสมบัติของการเคลื่อนที่ของอนุภาค ที่เป็น
ผลลัพธแจากน้ าหนักและความเร็ว (VELOCITY) ของตัววัตถุเอง 
monitoring การเฝูาตรวจ : การเฝูาตรวจสอบการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพ ของระบบอิเล็กทรอนิกสแ
ผานการรับสัญญาณ (SIGNAL) 
monochromatic (adj.) เอกรงค์, สีเดียว : ของ หรือ มีสีเดียว หรือ สรางแสงที่มีความยาวคลื่น (WAVE 
LENGTH) เดียว 
monsoon มรสุม, ลมมรสุม : ลม (WIND) จากการหมุนเวียนโดยทั่วไปของบรรยากาศ (ATMOSPHERE) 
เป็นรูปแบบประจ าตามฤดูการของทิศทางลมและจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทิศทางลมจากฤดูหนึ่งไป
ยังอีกฤดูหนึ่ง ค านี้โดยทั่วไปใชเฉพาะกรณีซ่ึงมีตนก าเนิดหลักจากความรอนที่แตกตางกัน (การเปลี่ยนแปลง
ในธรรมชาติจากฤดูรอนไปเป็นฤดูหนาว) ของทวีป (CONTINENT) เทียบกับมหาสมุทร (OCEAN) ใกลเคียง 
montage ภาพตัดตอ : ชุดของส าเนาหลายชิ้นที่มีความสัมพันธแกันที่รวมเป็นหนึ่งเดียว เพ่ืออธิบาย
เรื่องราวอยางสมบูรณแ  
month เดือน : การนับของเวลา (TIME) อางอิงจากการเคลื่อนตัวของดวงจันทรแ (MOON) ในวงโคจร 
(ORBIT) 
month: anomalistic เดือนที่มีคาผิดปกติ : ชวงเวลาระหวางการเคลื่อนที่ของดวงจันทรแ (MOON) บน
วงโคจร (ORBIT) ผานเพริจี (PERIGEE) สองครั้งติดกัน ความนานของเดือนที่มีคาผิดปกติมีคาเทากับ 
๒๗.๕๕๔๕๕ วันสุริยะ (SOLAR DAY) สมมุติ  
month: dracontic เดือนมังกร : ดู MONTH: NODICAL 
month: lunar เดือนจันทรคติ : ดู MONTH: SYNODICAL 
month: nodical เดือนโหนด : ชวงเวลาระหวางที่ดวงจันทรแ (MOON) ผานจุดโหนด (NODE) เดียวกัน
บนวงโคจร (ORBIT) สองครั้งติดกัน ความนานของคาเดือนโหนดเฉลี่ยเทากับ ๒๗.๒๑๒๒๒ วันสุริยคติ  
(SOLAR DAY) สมมุติ มีความหมายเหมือนกับ เดือนมังกร 
month: sidereal เดือนดาราคติ : ชวงเวลาระหวางการโคจรของดวงจันทรแ (MOON) ผานดาวฤกษแ (FIX 
STAR) สองครั้งติดกัน ความนานของเดือนดาราคติเฉลี่ยมีคาเทากับ ๒๗.๓๒๑๖๖๑ วนัสุริยคติ (SOLAR 
DAY) สมมุต ิ
month: synodical เดือนจันทรคติ : ชวงเวลาระหวางที่ดวงจันทรแอยูที่ต าแหนงรวมทิศ  
(CONJUNCTION) หรือต าแหนงตรงขาม (OPPOSITION) สองครั้งติดกัน ความนานของเดือนจันทรคติ
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เทากับ ๒๙.๕๓๐๕๘๘๘ วันสรุิยคติ (SOLAR DAY) สมมุติ มีความหมายเหมือนกับ lunation หรือ lunar 
month 
month: tropical เดือนวิษุวัต : ระยะเวลาการหมุนรอบ (REVOLUTION) เฉลี่ยของดวงจันทรแ (MOON) 
รอบโลก (EARTH) โดยอางอิงกับจุดวสันตวิษุวัต (VERNAL EQUINOX) ความนานของเดือนวิษุวัตเฉลี่ย
เทากับ ๒๗.๓๒๑๕๘๒ วันสุรยิคติ (SOLAR DAY) สมมุติ 
monument หมุดหลักฐาน : ในค าศัพทแแบบอเมริกัน ในดานการส ารวจ (SURVEYING) เป็นโครงสรางที่
ใชหรือสรางขึ้นส าหรับระบุต าบลที่ (POSITION) ของหมุด (STATION) ที่ถาวร 
moon ดวงจันทร์ : ดาวดวงเล็กที่โคจรรอบโลก ดู LIBRATION OF MOON และ PHASE OF THE 
MOON 
moonbow รุงแสงจันทร์, รุงจันทรา : รุง (RAINBOW) ที่มีรูปแบบเหมือนกับรุง (RAINBOW) ทั่วไป แต
เป็นแสงที่มาจากดวงจันทรแ (MOON) ไมใชจากดวงอาทิตยแ (SUN) มีความหมายเหมือนกับ lunar rainbow 
moor (v.t.) ผูก, ทอดสมอ : ผูกยึดเรือ หรือ สิ่งที่ลอยน้ ากับวัตถุคงที่ หรือ กับพ้ืนทองทะเล 
mooring การผูกเรือ, การทอดสมอ : ๑) สถานที่ซึ่งเป็นที่ปลอดภัยกัยเรือ (ปกติอยูในรูปพหูพจนแ) ๒) 
อุปกรณแใชปูองกันเรือ ๓) ขั้นตอนการผูกยึดเรือหรือ อุปกรณแทางสมุทรศาสตรแ นอกเหนือจากการทอดสมอ
เดี่ยว 
mooring buoy ทุนผูกเรือ : ดู BUOY 
morse code light ไฟรหัสมอร์ส : ดู LIGHT 
mosaic โมเสก : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง การประกอบภาพถายทาง
อากาศ (AERIAL PHOTOGRAPH) ซึ่งขอบถูกฉีก หรือ ตัดออก และน ามาตอกันเป็นรูปตอเนื่องเพื่อแสดง
สวนหนึ่งของพ้ืนผิวของโลก (EARTH) 
mosaic: controlled โมเสกควบคุม : โมเสก (MOSAIC) ที่ปรับการวางตัวและมาตราสวนใหสัมพันธแกับ
การควบคุมภาคพ้ืนดิน (GROUND CONTROL) ทางราบ โดยปกติถูกประกอบขึ้นจากภาพถาย 
(PHOTOGRAPH) ที่ปรับแกแลว ดู ORTHOPHOTOMOSAIC, UNCONTROLLED MOSAIC ประกอบ 
most probable value คาความนาจะเป็นสูงสุด : คาปริมาณทางคณิตศาสตรแที่ค านวณจากชุดขอมูล
ของการรังวัด และไดรับผลกระทบจากความผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนนอยกวาคาที่ค านวณไดอื่น ๆ 
ที่อาจไดจากการรังวัดชุดเดียวกัน 
mother vessel เรือแม, ยานแม : เรือน า เมื่อมีการส ารวจดวยเรือหลายล า 
mount เขา : เขา (HILL) หรือ ภูเขา (MOUNTAIN) ขนาดใหญ ปกติเป็นพ้ืนดินที่มีลักษณะเป็นทรงกรวย
ที่แยกจากกัน ค าวา mount ถูกใชแทนภูเขา (MOUNTAIN) เมื่ออยูน าหนาชื่อที่เหมาะสม 
mountain ภูเขา : ผิวของโลก (EARTH) ที่ยกตัวขึ้นตามธรรมชาติจนมีระดับสูง (ELEVATION) กวาระดับ 
(LEVEL) รอบขาง และมีระยะสูง (ALTITUDE) ที่เห็นเดนชัดเมื่อเทียบกับระดับสูง (ELEVATION) รอบขาง  
mountains เทือกเขา : บนพื้นทองทะเล รูปลักษณแท่ีสูงจากพ้ืน มีขนาดใหญและซับซอนที่สามารถ
แยกแยะไดอยางชัดเจน ดู CORDILLERA 
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mountain chain แนวเขา : กลุมเทือกเขา (MOUNTAIN RANGE) จ านวนมากที่ซับซอน 
mountain range กลุมเทือกเขา, ทิวเขา : แนวของภูเขา (MOUNTAIN) มีความหมายเหมือนกับ range 
of mountain 
mouse เมาส์ :  ในระบบคอมพิวเตอรแ คืออุปกรณแส าหรับการชี้ท างานโดยการเคลื่อนที่บนผิวราบ ดู 
CURSOR, JOYSTICK ประกอบ 
mouth ปากแมน้ า, ปากอาว : สถานที่ซึ่งเป็นทางออกของสายน้ า (STREAM) สูมหาสมุทร (OCEAN) 
หรือทางเขา (ENTRANCE) สูอาว (BAY) จากมหาสุมทร (OCEAN) 
mud โคลน : เศษตะกอนที่มาจากบกหรือทะเลสวนใหญประกอบดวยอนุภาคทรายแปูงและดินเหนียว 
(ขนาดนอยกวา ๐.๐๖ มม.) แตสวนใหญมีปริมาณท่ีตางกันไปของทราย (SAND) และ/หรือ อินทรียแวัตถุ
ปะปนอยู เป็นค าท่ีโดยทั่วไปใชกับตะกอน (SEDIMENT) ละเอียดที่ไมสามารถระบุขนาดได 
mud: red โคลนตะกอนหินปูน, โคลนแดง : โคลน (MUD) ทะเลลึกสีน้ าตาลแดง สะสมบนพ้ืนทองทะเล 
(SEA FLOOR) ในบริเวณใกลทะเลทราย และอยูบริเวณปาก (MOUTH) แมน้ า (RIVER) ขนาดใหญ 
ประกอบดวยแคลเซียมคารแบอเนต ๒๕ เปอรแเซนตแ ขึ้นไป 
mud snapper เครื่องเก็บโคลน : ดู SNAPPER 
multi-beam echo sounder เครื่องหย่ังน้ าดวยเสียงสะทอน, เครื่องหย่ังน้ าแบบมัลติบีม : เครื่องหยั่ง
น้ าดวยเสียงสะทอน ที่มีชองทางกวาดกวาง ส าหรับใชในการส ารวจและท าแผนที่พ้ืนทองทะเล โดยใช
หลักการของคลื่นเสียงชนิดหลายล าคลื่น ความลึกที่ไดเป็นความลึกโดยตรงใตเสนทางเดินเรือและตามแนว
ขวางของเสนทางเดินเรือ ความกวางของชองทางกวาดเป็นฟังกแชันของจ านวนล าคลื่นและชองรับ-สง
สัญญาณ 
multiple echo(es) การสะทอนกลับแบบหลายล าคลื่น : ดู ECHO 
multiple lens camera กลองถายภาพหลายเลนส์ : ดู CAMERA 
multiple lens photograph ภาพถายจากกลองหลายเลนส์ : ดู PHOTOGRAPH  
multiple sea sampler อุปกรณ์เก็บตัวอยางน้ าทะเล : อุปกรณแประกอบดวย ขวดเก็บตัวอยางน้ า
(WATER BOTTLE) จ านวน ๖ ขวด เรียงกัน ซึ่งจะใชเก็บตัวอยางน้ า (WATER SAMPLE) ไดตามความลึก 
(DEPTH) ตาง ๆ ที่เลือกไว ตามเสนทาง 
multiple tide staff ราวบรรทัดน้ า : ดู TIDE STAFF 
multiplex มัลติเพล็กซ์ : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) คือ เครื่องมือส าหรับท าแผนที่
ภูมิศาสตรแ (TOPOGRAPHIC MAP) จากภาพถายทางอากาศ (AERIAL PHOTOGRAPH) แบบจ าลองเชิง
ทัศนะสามมิติของภูมิประเทศ (TERRAIN) ถูกสรางขนาดยอโดยการใชการฉาย (PROJECTION) ทางทัศนะ
จากคูของภาพถาย (PHOTOGRAPH) ที่ซอนกัน เครื่องมือนี้ใชหลักการของภาพสามมิติ (ANAGLYPH) 
multispectral imagery ภาพบันทึกหลายสเปกตรัม : ภาพที่ไดพรอมกันจากหลายยานความถี่ของคลื่น
แมเหล็กไฟฟูา 
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multispectral scanner เครื่องกราดภาพหลายสเปกตรัม : เครื่องมือตรวจวัดระยะไกลที่สามารถ
บันทึกขอมูลชวงความถี่เหนือมวง และชวงแสงที่มองเห็น ของคลื่นแมเหล็กไฟฟูา รวมทั้งชวงความถ่ี
อินฟราเรด 
* nadir เนเดอร์ : จุดบนทรงกลมทองฟูา (CELESTIAL SPHERE) ใตของผูสังเกตโดยตรง และดานตรงขาม
กับจุดเซนิท (ZENITH) 
nadir: ground เนเดอร์พื้นดิน, จุดต่ าสุดผิวพื้น : จุดบนพื้นดิน (GROUND) ที่อยูใตศูนยแกลางทัศนมิติ 
(PERCPECTIVE CENTER) ของเลนสแกลองถายรูป 
nadir: map เนเดอร์แผนที่ : ต าแหนงบนแผนที่ของเนเดอรแพื้นดิน (GROUND NADIR) 
nadir: photograph เนเดอร์ภาพถาย : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) คือ จุดที่
เสนแนวดิ่งผานศูนยแกลางทัศนมิติ (PERCPECTIVE CENTER) ของเลนสแกลองถายรูปผานระนาบของ
ภาพถาย (PHOTOGRAPH) มีความหมายเหมือนกับnadir point หรือ plumb point 
nadir point จุดเนเดอร์ : ดู NADIR: PHOTOGRAPH  
nadir radial รัศมีเนเดอร์ : ดู RADIAL  
name การระบุทิศ : การจ าแนกคาเชิงตัวเลขที่ใชส าหรับอางถึง N (ทิศเหนือ) หรือ S (ทิศใต) ของละติจูด 
(LATITUDE) และเดคลิเนชัน (DECLINATION) เมื่อละติจูด (LATITUDE) และเดคลิเนชัน (DECLINATION) 
อยูทางทิศเหนือหรือทิศใตจะมีชื่อเรียกเดียวกัน แตถาดานใดดานหนึ่งถูกก ากับดวย N และ S จะสามารถ
จ าแนกชื่อใหตางกันได 
nanosecond นาโนวินาที : เศษหนึ่งสวนพันลานวินาที (SECOND) 
Nansen bottle ขวดเก็บน้ าแนนเสน : อุปกรณแท่ีใชโดยนักสมุทรศาสตรแ เพ่ือใชเก็บน้ าทะเล (SEA 
WATER) ที่ระดับลึกจากผิวน้ า ขวดจะถูกปลอยลงตามเสนลวดและฝาจะเปิดท่ีปลายทั้งสอง และจะปิด
ทันทีท่ีปลอยลูกน้ าหนัก (เรียกวา ลูกเมสเซนเจอรแ (MESSENGER) ตามเสนลวดลงไปกระทบกลไกหกกลับ 
ซึ่งจะท าใหขวดพลิกคว่ าปิดฝาและท าใหเทอรแโมมิเตอรแแบบหกกลับ (REVERSING THERMOMETER) ซ่ึง
ติดตั้งอยูดวยในทอกลับหัว โดยทั่วไปขวดหลาย ๆ ขวดจะถูกหยอนลงไป จากนั้นการหกกลับจะท าใหลูกเม
สเซนเจอรแ (MESSENGER) ที่ติดอยูใตขวดถูกปลอยลงไปกระทบกลับขวดถัดไปขางลาง 
Napier's (or Napier) diagram แผนภาพเนเปียร์ : แผนภาพ (DIAGRAM) ที่พลอตคาเบี่ยงเบนของเข็ม
เรือส าหรับทิศหัวเรือ (HEADING) ตาง ๆ กัน และเสนโคงที่ไดจากการเชื่อมตอจุดเหลานั้น ชวยใหสามารถ
แปลงคาเบี่ยงเบนจากเข็มเรือส าหรับทิศหัวเรือไปสูทิศหัวเรือ (HEADING) แมเหล็ก หรือในทางกลับกัน 
narrow-beam echo sounder เครื่องหย่ังน้ าดวยเสียงสะทอนแบบล าคลื่นแคบ : เครื่องหยั่งน้ าซึ่งมี
ชองรับ-สงสัญญาณเล็ก (ประมาณ ๒ องศา – ๕ องศา) ส าหรับการท าแผนที่ที่ตองการความละเอียดสูง  
narrows สวนแคบ : สวนแคบที่สามารถเดินเรือได (NAVIGABLE) ของอาว (BAY) ชองแคบ (STRAIT) 
แมน้ า (RIVER) เป็นตน 
natural frequency ความถี่ธรรมชาติ : ดู FREQUENCY 
natural scale มาตราสวนแบบเศษสวน : ดู SCALE 
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natural year ปีธรรมชาติ, ปีสุริยคติ : ดู YEAR: TROPICAL 
nature of the bottom ลักษณะพิ้นทองน้ า : ดู BOTTOM: NATURE OF 
nautical (adj.) เกี่ยวกับเรือ, เกี่ยวกับทะเล, เกี่ยวกับชาวเรือ : ของ หรือ เกี่ยวของกับเรือ การเดินหน 
(NAVIGATION) (ในทะเลเป็นหลัก) หรือ ชาวเรือ ในทางตรงขามค าวา เกี่ยวกับการเดินเรือ (NAVIGATION) 
หมายถึงการเดินเรือ (NAVIGATION) เทานั้น 
nautical almanac ปฏิทินเดินเรือ : ดู ALMANAC 
nautical astronomy ดาราศาสตร์เดินเรือ : ดู ASTRONOMY 
nautical chart แผนที่เดินเรือ : ๑) แผนที่เดินหน (CHART) ออกแบบเฉพาะเพ่ือสนองตอความตองการ
ของการเดินเรือในทะเล (MARINE NAVIGATION) ที่แสดงความลึก (DEPTH) ของน้ า ลักษณะของพ้ืนทองน้ า  
(NATURE OF BOTTOM) ระดับสูง (ELEVATION) รวมถึงรูปรางและลักษณะชายฝั่ง (COAST)  
สิ่งอันตราย และเครื่องหมายทางเรือ (AIDS TO NAVIGATION)  แผนที่เดินเรืออาจจะเป็นกระดาษ แผนที่
เดินเรืออิเล็กทรอนิกสแ (ENC) หรือแผนที่เดินเรือราสเตอรแ (RNC) มีความหมายเหมือนกับ marine chart, 
hydrographic chart หรือ CHART ๒) (จากอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยแหงชีวิตใน
ทะเล หมวดหา)  (SOLAS Chapter V) แผนที่ (MAP) ที่มีวัตถุประสงคแเฉพาะหรือฐานขอมูลที่จัดท าขึ้น
เฉพาะ จากแผนที่ (MAP)  ซึ่งเผยแพรอยางเป็นทางการโดยหนวยงานรัฐบาล หนวยงานอุทกศาสตรแตาม
กฎหมาย หรือสถาบันของรัฐที่เก่ียวของอ่ืน และออกแบบใหสนองตอความตองการของการเดินเรือในทะเล 
(MARINE NAVIGATION) 
nautical mile ไมล์ทะเล : หนวยระยะทางที่ใชส าหรับการเดินหน (NAVIGATION) เป็นหลัก ดู 
INTERNATIONAL NAUTICAL MILE 
nautical plan แผนที่เดินเรือมาตราสวนใหญ, แผนที่สวนแทรกมาตราสวนใหญ : แผนที่เดินเรือ
มาตราสวนใหญ หรือ สวนตอของแผนที่เดินเรือที่มีมาตราสวนใหญ 
nautical twilight  แสงเงินแสงทองชาวเรือ :  ดู TWILIGHT 
nautophone แตร : แตร (HORN) ที่มีการสั่นของแผนไดอะแฟรมโดยใชไฟฟูา 
NAVAREA พื้นที่เดินเรือ : ชื่อยอส าหรับพ้ืนที่ทะเลทางภูมิศาสตรแ (อาจรวมเอาทะเลภายใน ทะเลสาบ 
หรือเสนทางทางน้ าที่เรือใชในการสัญจร) ก าหนดขึ้นเพ่ือใชในการประสานการออกค าเตือนเพื่อการเดินเรือ  
ค าวา พ้ืนที่เดินเรือ  (NAVAREA)  ตามดวยเลขโรมัน ซึ่งอาจใชระบุพ้ืนที่ทางทะเลในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็น
การเฉพาะเจาะจง การก าหนดเขตทางทะเลดังกลาว ไมเกี่ยวของ และไมกระทบกับการก าหนดเขตแดน
ระหวางรัฐ 
navigability ความสามารถในการเดินเรือ, พื้นที่ที่สามารถเดินเรือได : ๑) ส าหรับเรอืเป็นความสามารถ
บังคับ และคุมทิศทาง ๒) ส าหรับพื้นที่ในทะเล เป็นลักษณะที่สามารถเดินเรือได 
navigable (adj.) เดินหนได เดินเรือได : การใหยานสามารถเดินหนได 
navigable area surveys (NAS) การส ารวจในบริเวณเดินเรือได : การส ารวจในบรเิวณเดินเรือได คือ
การส ารวจทางอุทกศาสตรแขั้นพ้ืนฐาน ครอบคลุมพ้ืนที่จ ากัด ขอบเขตถูกจ ากัดโดย (ก) พ้ืนที่เสนความลึกน้ า
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ศูนยแฟุต และพ้ืนที่เสื่อมสภาพ พ้ืนที่ใกลฝั่งที่พิจารณาวาไมสามารถเดินเรือได (ข) การแกไขภาคสนาม
ทั้งหมดของพ้ืนที่ส ารวจ การส ารวจในบริเวณเดินเรือได อาจถูกจ ากัดในชองทางเดินเรือหลัก หรือชองทาง
เดินเรือเชื่อมตอ  
navigable semicircle ครึง่วงกลมที่เดินเรือได : ดู DANGEROUS SEMICIRCLE 
navigable waters พื้นที่เดินเรือ : บริเวณพ้ืนน้ าซึ่งสามารถใชเป็นเสนทางส าหรับการคาตามธรรมเนียม
ของการเดินทางทางน้ าได ทั้งที่ปรับปรุงและไมไดปรับปรุง 
navigation การเดินเรือ, การเดินหน : กระบวนการก ากับทิศทางการเคลื่อนที่ของยานพาหนะจากจุด
หนึ่งไปสูอีกจุดหนึ่ง 
navigation: acoustic การเดินหนดวยเสียง : ดู NAVIGATION: SONIC 
navigation: aerial การเดนิอากาศ : ดู NAVIGATION: AIR 
navigation: air การเดินอากาศ : การเดินหน (NAVIGATION) ของอากาศยาน บางครั้งเรียก aerial 
navigation หรือ navigation ดู NAVIGATION: SURFACE 
navigation: astro การเดินเรือดาราศาสตร์ : ดู NAVIGATION: CELESTIAL 
navigation: celestial การเดินเรือดาราศาสตร์ : การเดินเรือ (NAVIGATION) ดวยวัตถุทองฟูา
(CELESTIAL BODY) มีความหมายเหมือนกับ astro-navigation 
navigation: coastwise การเดินเรือชายฝั่ง, การเดินเรือใกลฝั่ง : การเดินเรือ (NAVIGATION) ใกล
ชายฝั่ง (COAST) ตรงขามกับการเดินเรือหางฝั่ง (OFFSHORE NAVIGATION) 
navigation: Doppler การเดินหนดอปเปลอร์ : การเดินหน (NAVIGATION) โดยอุปกรณแที่ใชหลักการ
วัดการเปลี่ยนของดอปเปลอรแ ที่สัมพันธแกับการสงและสะทอนของสัญญาณ (SIGNAL) เพ่ือค านวณมุมเซ 
(DRIFT ANGLE) และความเร็วพ้ืนผิว (GROUND SPEED)  โดยอัตโนมัติ มุมเซ (DRIFT ANGLE) และ
ความเร็วพ้ืนผิว (GROUND SPEED) จะใชในการเดินเรือรายงานที่ท าดวยมือ หรือโดยคอมพิวเตอรแ 
(COMPUTER) เดินเรือรายงาน ที่ติดตั้งท่ัวไป ไมวาในกรณีใด ทิศการเดินทาง (HEADING) ของยานพาหนะ
เป็นขอมูลน าเขา (INPUT) ที่จ าเป็น 
navigation: electronic การเดินหนอิเล็กทรอนิกส์ : การเดินหน (NAVIGATION) โดยการใชอุปกรณแ
อิเล็กทรอนิกสแ ค าวา การเดินหนอิเล็กทรอนิกสแ มีความหมายครอบคลุมมากกวาการเดินหนดวยวิทยุ
เนื่องจากค านี้หมายรวมถึง การเดินหนที่เกี่ยวของกับอุปกรณแ หรือเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสแใดๆ 
navigation: grid การเดินหนกริด : การเดินหน (NAVIGATION) โดยใชทิศทางกริด (GRID DIRECTION) 
navigation: hyperbolic การเดินหนไฮเพอร์โบลา : การเดินหน (NAVIGATION) โดยการใชเสน
ต าแหนงไฮเพอรแโบลา (HYPERBOLIC LINE OF POSITION) 
navigation: inertial การเดินหนแรงเฉื่อย : ต าบลที่รายงาน (DEAD RECKONING) ที่ท างานโดย
อัตโนมัติโดยอุปกรณแท่ีบอกต าบลที่ (POSITION) อยางตอเนื่อง โดยการรวมกันสองเทาของความเรง 
(ACCELERATION) ตั้งแตออกจากจุดเริ่มตน 
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navigation: land การเดินหนบนบก : การเดินหน (NAVIGATION) ของยานพาหนะขามแผนดิน 
(LAND) หรือน้ าแข็ง (ICE) โดยทั่วไปจะใชเกี่ยวของกับการขามพ้ืนที่ที่ไมมีถนนหนหาง หรือที่หมายเดน 
(LANDMARK) ทั้งนี้วิธีการดังกลาวคลายคลึงกับวิธีการเดินอากาศ (AIR) หรือการเดินเรือในทะเล (MARINE 
NAVIGATION)  
navigation: long range การเดินหนระยะไกล : การเดินหน (NAVIGATION) ที่ตองการเฉพาะวิธี
ชวยเหลือที่ใชไดในระยะ (RANGE) ไกล ซึ่งมีไมกี่วิธีที่สามารถครอบคลุมทั้งโลก ตรงขามกับการเดินหน
ระยะใกล (SHORT RANGE NAVIGATION) 
navigation: marine  การเดินเรือในทะเล : การเดินเรือ (NAVIGATION) ของยานพาหนะทางน้ า 
navigation: offshore การเดินเรือไกลฝั่ง, การเดินเรือหางฝั่ง : การเดินเรือ (NAVIGATION) ที่
ระยะทางหางจากชายฝั่ง (COAST) ตรงขามกับการเดินเรือใกลฝั่ง (COASTWISE NAVIGATION) 
navigation: radio การเดินหนคลื่นวิทยุ : ดู NAVIGATION: ELECTRONIC 
navigation: short range การเดินหนระยะใกล : การเดินหน (NAVIGATION) ที่ใชเฉพาะเครื่องชวยที่
ใชไดในระยะ (RANGE) ใกล  ตรงขามกับการเดินหนระยะไกล (LONG RANGE NAVIGATION) 
navigation: sonic การเดินหนดวยเสียง : การเดินหน (NAVIGATION) โดยใชคลื่นเสียง (SOUND 
WAVE) ทั้งท่ีอยูและไมอยูในยาน (RANGE) ที่ไดยิน มีความหมายเหมือนกับ acoustic navigation  
navigation: submarine การเดินเรือด าน้ า : การเดินเรือ (NAVIGATION) ของเรือด าน้ าไมวาใตหรือผิวน้ า 
navigation: surface การเดินเรือผิวน้ า : การเดินเรือ (NAVIGATION) ของยานพาหนะบนพ้ืนโลก 
(EARTH) ค านี้ใชโดยเฉพาะกับการอางอิงถึงการเดินเรือบนผิวน้ า ดู NAVIGATION: LAND และ 
NAVIGATION: UNDERWATER 
navigation: underwater การเดินเรือใตน้ า : การเดนิเรือ (NAVIGATION) ของยานใตน้ า บางครั้ง
เรียกวา การเดินเรือด าน้ า (SUBMARINE NAVIGATION) 
navigational (adj.) เกี่ยวกับการเดินเรือ : ดู NAUTICAL 
navigational aid อุปกรณ์ชวยการเดินเรือ, อุปกรณ์ชวยการเดินหน : ในค าศัพทแแบบอเมริกัน หมายถึง 
เครื่องมือ อุปกรณแ แผนที่เดินหน (CHART) วิธีการใดๆ เพ่ือชวยในการเดินหน (NAVIGATION) สวน
เครื่องหมายชวยการเดินหน (AID TO NAVIGATION) เป็นอุปกรณแชวยการเดินหน ที่ซึ่งหมายถึงเฉพาะ
อุปกรณแที่อยูภายนอกตัวเรือ  
navigational astronomy ดาราศาสตร์เกี่ยวกับการเดินเรือ : ดู ASTRONOMY: NAUTICAL 
navigational drafts ระยะกินน้ าลึกเกี่ยวกับการเดินเรือ : ดู DRAFT 
navigational observation การหาที่เรือ : การตรวจวัดที่จ าเป็นเพื่อระบุต าบลที่ของเรือ 
navigational parameters ปัจจัยเกี่ยวกับการเดินเรือ : ขอมูลทั้งหมดที่ บอกต าบลที่ และการเคลื่อนที่
ของเรือในระบบพิกัด  
navigational planet(s) ดาวเคราะห์ที่ใชในการเดินเรือ : ดู PLANET(S): NAVIGATIONAL 
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navigational (or navigation) satellite ดาวเทียมน าหน : ดาวเทียม (SATELLITE) ที่โคจรรอบโลก 
ออกแบบมาเพ่ือจุดประสงคแในการใช ส าหรับการเดินหน 
navigational stars ดาวฤกษ์ท่ีใชในการเดินเรือ : ดาวฤกษแ (STAR) ที่สวางที่เลือกไว ที่ซึ่งต าบลที่ 
(POSITION) ที่แมนย าของดาวฤกษแไดจัดท าเป็นตารางในปฏิทินเดินเรือ (NAUTICAL ALMANAC) ส าหรับ
การเดินเรือ 
navigational triangle สามเหลี่ยมเดินเรือ : ดู ASTRONOMICAL TRIANGLE 
navigational warning ค าเตือนเพื่อการเดินเรือ : ขอความที่ประกอบไปดวยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการเดินเรือซึ่งสงใหแกเรือตางๆตามที่ก าหนดในขอบังคับของอนุสัญญาระหวางประเทศ
วาดวยความปลอดภัยแหงชีวิตในทะเล ค.ศ.1974 ดู COASTAL WARNING, LOCAL WARNING, 
NAVAREA WARNING 
navstar global positioning system ระบบหาต าบลที่ดวยดาวเทียมเนฟสตาร์ : ระบบการเดินหน
ดวยดาวเทียม 
NAVTEX ระบบรับ-สงขาวสารดานความปลอดภัยทางทะเล : ระบบกระจายและรับขาวสารดานความ
ความปลอดภัยทางทะเล (MARITIME SAFETY INFORMATION) โดยอัตโนมัติโดยใชการสงโทรเลขชวง
คลื่นแคบแบบแสดงผลพิมพแออกมาโดยตรง  
neaped หลุดเกยตื้น : ดู BENEAPED 
neap high water น้ าขึ้นเต็มที่หนาน้ าตาย : ดู MEAN HIGH WATER NEAPS 
neap low water น้ าลงเต็มที่หนาน้ าตาย : ดู MEAN LOW WATER NEAPS 
neap range พิสัยน้ าตาย : คาเฉลี่ยพิสัยน้ าขึ้น-ลง (RANGE OF TIDE) น้ าคูเมื่อเกิดขึ้นในหนาน้ าตาย 
(NEAP TIDE) ความแตกตางคาเฉลี่ยของความสูง (HEIGHT) ระหวางน้ าขึ้นเต็มที่หนาน้ าตายและน้ าลง
เต็มที่หนาน้ าตาย บางครั้งเรียกวา mean neap range 
neap rise น้ าขึ้นหนาน้ าตาย : ดู MEAN NEAP RISE 
neap tide (s) น้ าตาย : ดู TIDE 
nearshore ใกลฝั่ง : ใกล (CLOSE) กับชายทะเล (SHORE) 
neat line ขอบระวางแผนที่, เสนขอบในแผนที่ : เสนขอบเขต, ตามปกติคือ กริดหรือเสนโครง, 
รายละเอียดของแผนที่ (MAP) ยังหมายถึง เสนขอบในเพ่ือแยกความแตกตางของขอบแผนที่ดานนอกของ
ขอบระวางแผนที่ สามารถเขียนเป็นค าเดียวได 
nebula (pl. nebulae) เนบิวลา : การรวมตัวของสสารที่อยูนอกระบบสุริยจักรวาล (SOLAR SYSTEM) 
มีพ้ืนที่ขนาดใหญพอที่จะเห็นไดแตยังไมสามารถแยกแยะเป็นดาวฤกษแ (STAR) แตละดวง ได 
neck พื้นที่คอด, พื้นดินคอด, สวนคอด : ๑) ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) หมายถึง ชวง
แคบของน้ าที่ไหลออกสูทะเลอยางรวดเร็วผานคลื่นแตกตัว (SURF) ดู CURRENT: RIP ๒) ในดาน
ภูมิศาสตรแ หมายถึง สวนแคบของแผนดิน (LAND) ที่มีน้ าในแตละดาน หรือ คอคอด (ISTHMUS) 
needle เข็ม : ชื่อยอของ เข็มแมเหล็ก (MAGNETIC NEEDLE) 
negative เนกาตีฟ : ภาพ (IMAGE) บนแผนฟิลแม แผนเพลท (PLATE) หรือ กระดาษ ซึ่งปรับใหสี
กลมกลืน ที่น้ ายาเคลือบฟิลแม (EMULSION) ที่มีความไวถูกเปลี่ยนสีกลับหรือเป็นสีตรงขาม 
negative altitude มุมสูงคาลบ : ดู ANGLE OF DEPRESSION 
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negative engraving การขูดเขียนแกไขเนกาตฟี : ๑) กระบวนการสรางตนฉบับแผนที่เดินหนซึ่ง
ตนฉบับแผนที่หรือขอมูลอื่นๆ จะถูกถายลงบนแผนเนกาตีฟพลาสติกหรือแกว ๒) ศิลปะของการสราง
ภาพเหมือนตนฉบับ (FACSMILE) บนวัสดุที่ท าซ้ าโดยใชเทคนิคการขูดเขียนดวยมือ  
negative gradient อุณหภูมิลดลงตามความลึก : ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) คือ ชั้น 
(LAYER) น้ าที่ซึ่งอุณหภูมิ ลดลงตามความลึก (DEPTH) 
nekton เนคตอน : สัตวแจ าพวกหนึ่งของสวนที่เป็นพ้ืนน้ าในระบบนิเวศทางทะเล (PELAGIC DIVISION) 
ซึ่งวายน้ าได เชน หมึก ปลา สัตวแเลี้ยงลูกดวยนมในทะเล ในวัยเจริญพันธุแ 
neritic province น้ าในพื้นที่อยูเหนือไหลทวีป : ดู PELAGIC DIVISION 
network  โครงขาย  : ๑) ในดานการส ารวจ หมายถึง รูปแบบหรือการก าหนดคาของจุดส ารวจ (STATION) 
ที่เรียกวา เครือขายจีออเดติก ๒) ในดานภูมิศาสตรแ หมายถึง ระบบที่ซับซอนของแมน้ า (RIVER) คลอง 
(CANAL) ฯลฯ ๓) ในดานวิทยุ (RADIO) หมายถึง การเชื่อมโยง (CHAIN) ของการสงสัญญาณสถานีวิทยุ 
(RADIO STATION) ตางๆ ที่อยูในโครงขายเดียวกัน 
new chart แผนที่ออกใหม : ดู CHART 
new edition (of chart) บรรณาธิกรใหม (แผนที่เดินหน) : ในค าศัพทแแบบอังกฤษ หมายถึง การพิมพแ
ใหมของแผนที่เดินหน (CHART) จากขอมูลลาสุดที่มีอยู ซึ่งไดรับจากกรมอุทกศาสตรแ โดยแผนที่เดินหน 
(CHART) ที่มีอยูไดรับการตรวจแก และปรับปรุงใหมีความทันสมัย ส าเนาทั้งหมดของแผนที่เดินหน 
(CHART) ในระบบจะถูกยกเลิก ในขณะที่บรรณาธิกรใหมไดรับการเผยแพร วันที่ของการแกไขใหญ 
(LARGE CORRECTION) และการแกไขเล็กนอย (SMALL CORRECTION) ก็จะถูกน าออกไป (การแกไข
เหลานี้ไดถูกรวมอยูในแผนที่บรรณาธิกรใหมแลว) ในค าศัพทแแบบอเมริกัน หมายถึง การพิมพแใหมของแผนที่
เดินหน (CHART) ที่มีอยู ที่มีการแกไขอยางมาก หรือมีการแกไข ที่มีความส าคัญตอการเดินเรือ 
(NAVIGATION) ท าใหสิ่งพิมพแกอนหนาทั้งหมดลาสมัย  
new ice น้ าแข็ง : ค าทั่วไปซึ่งรวมถึง เกล็ดน้ าแข็ง (FRAZIL ICE) น้ าแข็งแบบวุน (SLUSH) น้ าแข็งปนโคลน 
(SLUDGE) แผนน้ าแข็งทรงกลม (PANCAKE ICE) และเปลือกน้ าแข็ง (ICE RIND)  
new moon เดือนดับ, เดือนมืด, แรม ๑๕ ค่ า : ดู PHASE OF THE MOON 
new print (of chart) แผนที่พิมพ์ใหม (แผนที่เดินหน) : ในค าศัพทแแบบอเมริกัน หมายถึงแผนที่เดินหน 
(CHART) พิมพแใหม ที่รวบรวมเฉพาะการแกไขเพียงเล็กนอย โดยการแกไขดังกลาวจะน าไปแกในเนกาตีฟ 
(NEGATIVE) และท าแมพิมพแขึ้นใหม ทั้งนี้การพิมพแใหมจะไมท าใหแผนที่บรรณาธิกรปัจจุบันลาสมัย 
new print date (of chart) วันที่แผนที่พิมพ์ใหม (ของแผนที่เดินหน) : ในค าศัพทแแบบอเมริกัน 
หมายถึง วันที่ที่แผนที่พิมพแใหม (NEW PRINT) ของแผนที่เดินหน (CHART) ไดพิมพแออกมา โดยรวบรวม
การเปลี่ยนแปลง หรือการแกไขเพียงเล็กนอย วันที่พิมพแใหม จะถูกเพ่ิมเขาไปในทางดานขวาของวันที่
บรรณาธิกร โดยขอมูลทั้งหมดนี้จะอยูในมุมซายลางของแผนที่เดินหน (CHART) 
new survey การส ารวจใหม : ดู RESURVEY 
newton นิวตัน : หนวยของแรงในระบบมาตรฐานสากล (SI SYSTEM) 
niggerhead เศษซากปะการัง : ชิ้นขนาดใหญของปะการัง (CORAL) ที่ฉีกขาดจากดานนอกของพืด
ปะการัง (REEF) และกระเด็นไปบนแนวแผนหินปะการัง (REEF FLAT) โดยคลื่นจากพายุ (STORM WAVE) 
หรือคลื่นสึนามิ (TSUNAMI) ชิ้นขนาดใหญดังกลาวจะมีสีด าคล้ าโดยผิวเปลือกของสาหราย ภายหลังแยก
จากพืดปะการัง (REEF) 
night effect (or error) ความคลาดเคลื่อนกลางคืน : ดู ERROR: POLARIZATION 
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nimbostratus เมฆนิมโบสเตรตัส : ดู CLOUD GENERA 
nipped (adj. and adv.) ถูกน้ าแข็งลอม : กลาวถึงเรือเมื่อถูกหอมลอม (BESET) ดวยน้ าแข็ง (ICE) ที่
ดันอยูโดยรอบ ดู BESET, ICEBOUND 
nipping การลอมจากน้ าแข็ง : การปิดก้ันของน้ าแข็ง (ICE) รอบๆตัวเรือ สาเหตุจากเรือถูกหอมลอม 
(BESET) และถูกดันจากน้ าแข็ง (ICE) 
no-bottom sounding(s) หย่ังไมถึง : ดู SOUNDING 
no-check position ไมมีคาพิกัดตรวจสอบ : ดู STATION: INTERSECTION 
noctiluca แพลงตอนเรืองแสง, นอคติลูคา : สกุลทางอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิตจ าพวกไดโนแฟลกเจเลต
สีชมพูออน ซึ่งเรืองแสงสีชมพูออน ขนาดใหญพอที่จะเห็นดวยตาเปลา สิ่งมีชีวิตนี้เป็นสาเหตุการเรืองแสง 
(LUMINESCENCE) ในบริเวณชายฝั่งมหาสมุทร (OCEAN) ทั่วโลก 
nocturnal arc สวนโคงดาราศาสตร์กลางคืน : ดู ARC: ASTRONOMICAL 
nodal point จุดโหนด : ในดานทัศนศาสตรแ คือ หนึ่งในสองจุดบนแกนเชิงแสง (OPTICAL AXIS) ของ
เลนสแ (LENS) (หรือระบบของเลนสแ (LENS)) เชน ที่รังสี (RAY) ที่ปรากฏออกมาเป็นครั้งแรกจากจุดที่สอง
ซึ่งเป็นคูขนานไปกับรังสี (RAY) ตกกระทบแรก จุดหลักแรกหมายถึงจุดหลักหนาหรือจุดตกกระทบ และจุด
หลักท่ีสองหมายถึงจุดดานหลัง หรือจุดหลักฉับพลัน จุดที่ระดับน้ านิ่ง (AMPHIDROMIC POINT), ในดาน
ดาราศาสตรแ (ASTRONOMY) คือโหนด (NODE) 
nodal point: emergent จุดโหนดหลัง : ดู NODAL POINT 
nodal point: front จุดโหนดหนา : ดู NODAL POINT 
nodal point: incident จุดโหนดหนา : ดู NODAL POINT 
nodal point: rear จุดโหนดหลัง : ดู NODAL POINT 
node จุด, จุดโหนด, โหนดคลื่นนิ่ง, บัพ : ๑) จุดที่เริ่มตน หรือสิ้นสุดของสวนของเสนตรง ๒) ในดาน
ดาราศาสตรแ (ASTRONOMY) หมายถึง หนึ่งในสองจุดของจุดตัดของวงโคจร (ORBIT) ของดาวเคราะหแ 
(PLANET) ดาวเคราะหแนอย (PLANETOID) หรือดาวหาง (COMET) กับวิถีปรากฏของดวงอาทิตยแ 
(ECLIPTIC) หรือของวงโคจร (OBIT) ของดาวเทียม (SATELLITE) กับระนาบของวงโคจรหลักของมัน จุดที่
ตัววัตถุขามไปดานเหนือของระนาบอางอิง ที่เรียกวาโหนดผานขึ้น อีกดาน เรียกโหนดผานลง เสนที่เชื่อม
กับโหนดเรียกวาเสนของโหนด (LINE OF NODE) มีความหมายเหมือนกับ จุดโหนด (NODAL POINT) ดู 
REGRESSION OF THE NODE ๓) ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAHY) หมายถึง สวนหนึ่งของคลื่นนิ่ง 
(STANDING WAVE) ที่มีการเคลื่อนไหวตามแนวดิ่งนอยมาก และมีความเร็ว (VELOCITY) สูงมากใน
แนวนอน  ดู PARTIAL NODE ๔) ในดานทัศนศาสตรแ หมายถึง จุดโหนด (NODAL POINT)  
nodical month เดือนมังกร : ดู MONTH 
nodules กอนโลหะใตสมุทร, กอนทรงมน : ๑) ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) หมายถึง กอน
แมงกานีส โคบอลทแ เหล็ก และนิเกิล ที่ถูกพบกระจายทั่วพ้ืนมหาสมุทร;๒)หิน (ROCK) ที่มีขนาดและรูปราง
ที่หลากหลาย มักถูกหอหุมดวยโลหะเหลานี้ 
noise สัญญาณรบกวน : เสียง (SOUND) ไมพึงปรารถนาทีร่บกวนชวงความถ่ี (FREQUENCY BAND) ที่มี
ประโยชนแ  เชน คลื่น (WAVE) ไฟฟูาที่ไมพึงปรารถนาในชองรับสงสัญญาณ หรือ ในอุปกรณแ 
nominal range ระยะก าหนดในการเห็นแสงไฟ : ดู RANGE 
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nomogram (or nomograph) โนโมแกรม, โนโมกราฟ : แผนภาพ (DIAGRAM) ที่ใชแสดงความสัมพันธแ
ตามมาตราสวน (SCALE) จริง ระหวางตัวแปรตางๆ ในลักษณะที่ คาของตัวแปรหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับคา
ของตัวแปรที่ทราบคาอ่ืนๆ สามารถหาไดจากแผนภาพ ดู CONVERSION SCALE, CONVERSION TABLE 
nonharmonic constants คาคงท่ีนอนฮาร์โมนิก : คาคงท่ีน้ าขึ้น-ลง หรือ กระแสน้ าขึ้น-ลง เชน  ชวง
น้ าขึ้น-ลง ตามวัฏภาคดวงจันทรแ (LUNITIDAL INTERVAL) พิสัย และความตางน้ าขึ้น-ลง ซึ่งมาจากการ
ตรวจสังเกต (OBSERVATION) โดยตรงปราศจากการพิจารณาคาองคแประกอบฮารแโมนิก (HARMONIC 
CONSTITUENT) 
nonharmonic method วิธีนอนฮาร์โมนิก : ในการท านายน้ าขึ้น-ลง (TIDE PREDICTION) เป็นวิธีการ
ประมาณโดยอิงพ้ืนฐานหลักการน้ าขึ้น-ลง (TIDE) ตามดวงจันทรแ (MOON) ดวยการใชความสัมพันธแ
ระหวางเวลา (TIME) ของน้ าขึ้น-ลง (TIDE) ในพ้ืนที่สวนใหญ และการผานเมริเดียน (MERIDIAN TRANSIT) 
ของดวงจันทรแ (MOON) 
nontidal current กระแสน้ านอนไทดัล : ดู CURRENT 
noon เที่ยงวัน, เวลาเที่ยงวัน : เวลาที่แนนอน ที่ซึ่งเวลาอางถึงอยูที่เมริเดียนบน (UPPER BRANCH) ของ
เมริเดียน (MERIDIAN) อางอิง 
noon: apparent เที่ยงวันปรากฏ : สิบสองนาฬิกาท่ีเวลาปรากฏ (APPARENT TIME) 
noon: local apparent เที่ยงวันปรากฏทองถิ่น : สิบสองนาฬิกาที่เวลาปรากฏทองถิ่น (LOCAL 
APPARENT TIME) บางครั้งเรียกวา high noon 
noon: mean เที่ยงวันสมมติ, เที่ยงวันปานกลาง : เวลาสมมติ (MEAN TIME) สิบสองนาฬิกา  
normal เสนปรกติ : ๑) โดยทั่วไป หมายถึง เสนตรงตั้งฉากกับพื้นผิว หรือ เสนอ่ืน ๒) ในดานจีออเดซี 
(GEODESY) หมายถึง เสนตรงตั้งฉากกับพ้ืนผิวของสเฟียรอยดแ (SPHEROID) 
normal equation สมการปรกติ : ดู EQUATION 
normal water น้ าทะเลมาตรฐาน : การเตรียมน้ าทะเลมาตรฐาน ปริมาณคลอรีน (CHLORINITY) อยู
ระหวาง ๑๙.๓๐ และ ๑๙.๕๐ ตอ มิล (สวนตอพันสวน) ถูกก าหนดภายใน ± ๐.๐๐๑ ตอ มิล น้ าทะเล
มาตรฐานถูกใชเปรียบเทียบการวัดคามาตรฐานคลอรีนในตัวอยางน้ าทะเลโดยการ ไตรเตรต (TITRATION) 
เตรียมโดยศูนยแปฏิบัติการเคมีทางอุทกศาสตรแเมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมารแก มีความหมายเหมือนกับ 
standard sea water 
north: compass ทิศเหนือแมเหล็ก : ทิศเหนือ แสดงจากเข็มทิศแมเหล็ก (MAGNETIC COMPASS) 
north: grid กริดเหนือ : ทิศทางอางอิง (REFERENCE DIRECTION) ที่ก าหนด โดยใชกับการเดินหนกริด 
(GRID NAVIGATION) ทิศทางจากทางเหนือ หรือทิศศูนยแ ระบุโดยมูลฐานกริดของทิศทางอางอิง 
north: magnetic เหนือแมเหล็ก : ทิศทางระบุโดยทางดานเหนือ โดยการคนหาขั้วโลก (POLE) ของเข็ม
แมเหล็ก (MAGNETIC NEEDLE) อยางอิสระซึ่งไดรับอิทธิพลจากสนามแมเหล็ก (MAGNETIC FIELD) โลก 
(EARTH) เทานั้น 
north: true ทิศเหนือจริง : ทิศทาง (DIRECTON) ของขั้วเหนือภูมิศาสตรแ (GEOGRAPHIC POLE) 
north celestial pole ขั้วเหนือทองฟูา : ดู POLE: CELESTIAL 
north geographical pole ขั้วเหนือภูมิศาสตร์ : ดู POLE: GEOGRAPHICAL 
northing ระยะก าหนดนับเหนือ : ๑) ระยะทางที่พาหนะเดินทางไปไดจริงสูทางเหนือ ตรงขามกับระยะ
ก าหนดนับใต (SOUTHING); ๒) ในระบบพิกัดฉากเป็นคาหนึ่งของระบบพิกัด ปกติแสดงเป็นเมตร ที่วัดจาก
จุดก าเนิด ไปในทิศทางเหนือ-ใต เชนที่ใชในระบบกริดยูทีเอ็ม (UTM) 
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north magnetic pole ขั้วเหนือแมเหล็ก : ดู MAGNETIC POLE 
notch (or gap) ชอง (หรือ ชองเขา) : ทางเดินแคบๆระหวางระดับสูง (ELEVATION) สองดาน เชน 
ภูเขา (MOUNTAIN) เสนทาง (PASS) ของเหวลึกหุบเขา  ซอกเขา (DEFILE) 
Notice to Mariners ประกาศชาวเรือ : การประกาศแจงเตือนตามชวงเวลา หรือนอกชวงเวลาโดย
หนวยงานอุทกศาสตรแ หรือหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ เชน การแจงการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับ
เครื่องหมายทางเรือ (AID TO NAVIGATION) สิ่งอันตรายตอการเดินเรือ (NAVIGATION) การหยั่งน้ า 
(SOUNDING) ใหมในพ้ืนที่ส าคัญ และขอมูลขาวสารทั่วไปที่สงผลกระทบกับแผนที่เดินเรือ (NAUTICAL 
CHART) ค าแนะน าการเดินเรือ (SAILING DIRECTION)  ท าเนียบไฟ (LIGHT LIST) และบรรณสารเดินเรือ
อ่ืน ๆ 
nuclear precession magnetometer เครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็กโลกแบบใชการหมุนควง
ของนิวเคลียร์ : ดู MAGNETOMETER 
numerical scale มาตราสวนเชิงตัวเลข : ดู SCALE: NATURAL 
nunatak นูนาทัก : เนินเขาโดดเดี่ยวหรือภูเขาหินที่โผลเหนือพืดน้ าแข็งบนแผนดิน (INLAND ICE SHEET) 
nun buoy ทุนกรวย, ทุนกรวยตัด : ทุน (BUOY) ที่สวนเหนือแนวน้ ามีรูปรางทรงกรวยหรือกรวยตัด   
nutation การสาย : ความผิดปกติในการเคลื่อนที่แบบหมุนควงของจุดวิษุวัต (EQUINOXE) อันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงต าแหนงของดวงจันทรแ (MOON) และในขอบเขตที่นอยกวาของการเปลี่ยนแปลงต าแหนงของ
วัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODIES) อ่ืน ๆ เมื่อเทียบกับวิถีปรากฏของดวงอาทิตยแ (ECLIPTIC) เพราะวาการ
สาย จึงท าใหแกนโลก (EARTH's AXIS) ผงกเหมือนลูกขาง ใชอธิบายวงกลมที่บิดเบี้ยวรอบขั้วสมมติ ใน
ระยะเวลาประมาณ 19 ปี  
Nyquist frequency ความถี่ไนควิสต์ : ความถี่สูงสุดในชวงเวลา จากการสุมตัวอยาง ความถี่นี้เป็นสอง
เทาของชวงการสุมตัวอยาง ความถี่ไนควิสตแเทากับ สองเทาของชวงตัวอยาง การวิเคราะหแความถี่ท่ีซึ่งไม
เป็นไปตามเกณฑแไนควิสตแจะท าใหเกิดอะไลแอสซิง (ALIASING) 
* object-glass เลนส์วัตถุ : ดู OBJECTIVE LENS 
objective วัตถุ : ดู OBJECTIVE LENS 
objective lens เลนส์วัตถุ : ในกลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) และกลองจุลทรรศนแ คือ สวนประกอบ
ของกลองซึ่งรับแสงจากวัตถุแลวสรางเป็นภาพ (IMAGE) ในล าดับแรก สวนในกลอง (CAMERA) ถายรูป 
ภาพ (IMAGE) จะถูกสรางขึ้นโดยเลนสแวัตถุในล าดับสุดทาย ส าหรับกลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) หรือ
กลองจุลทรรศนแ ภาพที่สรางจากเลนสแวัตถุจะถูกขยายโดยเลนสแตา (EYEPIECE) มีความหมายเหมือนกับ 
Objective or object-glass 
oblate spheroid สเฟียรอยด์แบนขั้ว : ดู SPHEROID 
oblique photograph ภาพถายเฉียง : ดู PHOTOGRAPH 
oblique plotting instrument เครื่องมือเขียนจากภาพถายเฉียง : เครื่องมือ (ปกติมีตาเดียว) ส าหรับ
พล็อตรูปถายเฉียง (OBLIQUE PHOTOGRAPH) 
obliquity of the ecliptic ความเฉียงวิถีปรากฏของดวงอาทิตย์ : มุมแหลมระหวางระนาบของวิถี
ปรากฏของดวงอาทิตยแ (ECLIPTIC) และระนาบของเสนศูนยแสูตรทองฟูา (CELESTIAL EQUATOR) 
ประมาณ ๒๓ องศา ๒๗ ลิปดา  
obscured (adj.) ถูกบัง : กลาวถึงสวนโคงของไฟเสี้ยว (LIGHT SECTOR) ซึ่งก าหนดดวยมุมแบริง 
(BEARING) ที่ไมสามารถมองเห็นแสง (LIGHT) จากทะเล   
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observation การสังเกตการณ,์ การรังวัด , การตรวจวัด : การด าเนินการโดยการจด บันทึกขอมูล
ขอเท็จจริงเหตุการณแส าหรับการศึกษาดานวิทยาศาสตรแ การวัดปริมาณซึ่งตองการรูคา ขอมูล (DATA) ที่ถูก
จดและบันทึกไว การวัดซึ่งมีการตั้งคาของอุปกรณแตอครั้ง 
observation (s): astronomical การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ : ๑) การสังเกตการณแ (OBSERVATION) 
วัตถุทองฟูา (CELETIAL BODY) ดวยอุปกรณแท่ีเหมาะสม ๒) ในดานการเดินเรือ (NAVIGATION) หมายถึง การ
ตรวจวัดมุมสูง (ALTITUDE) และแอซิมัท (AZIMUTH) ของวัตถุทองฟูา (CELETIAL BODY) 
observation(s): magnetic การสังเกตการณ์ทางแมเหล็ก : การตรวจวัดขององคแประกอบแมเหล็ก 
(MAGNETIC ELEMENT)  
observation(s): meteorological การตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยา : การประเมินคา หรือการตรวจวัด
สารประกอบทางอุตุนิยมวิทยา หนึ่งสารประกอบ หรือมากกวา 
observation(s): tidal การวัดน้ าขึ้น-ลง : ชุดขอมูลการตรวจวัดที่ท าขึ้นเพ่ือใหไดขอมูลที่จ าเป็นเพื่อให
ไดคาแกการหยั่งน้ า (REDUCTION OF SOUNDING) และขอมูล (DATA) ส าหรับการท านายน้ าขึ้น-ลง 
(TIDAL PREDICTION) และการตรวจสอบ 
observation equation สมการการตรวจวัด : ดู EQUATION 
observation spot (or pillar) จุดสังเกตการณ์ : ต าบลที่บนบกไดจากการตรวจทองฟูา 
observation tower หอสังเกตการณ์, หอรังวัด : หอสูงที่ใชสังเกตรอบ ๆ ได แตไมมีการอยูอาศัย เป็น
หอตรวจการณแ (LOOKOUT TOWER) เชน หอสูงที่ตั้งชั่วคราว ไวส าหรับการตรวจวัดในโครงขายจีออเดติก 
observed altitude สูงตรวจวัด : ดู ALTITUDE 
observed tide น้ าขึ้น-ลงตรวจวัด, น้ าจริง : ขอมูลน้ า-ลง ที่ไดจากเครื่องมือตรวจวัด เชน เครื่องวัดน้ า
ขึ้น-ลง บรรทัดน้ า และอ่ืน ๆ ค าวา actual tide เป็นค าที่มักใชอางถึงค าวา observed tide 
obstruction สิ่งกีดขวาง : ในดานการเดินเรือในทะเล (MARINE NAVIGATION) คือ สิ่งที่ขัดขวางหรือกีด
ขวางการเคลื่อนที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่เป็นอันตรายหรือกีดขวาง ไมใหเรือผานไป ค านี้ใชกับสิ่งอันตราย
ตอการเดินเรือ (NAVIGATION) เชน หินใตน้ า (SUNKEN ROCK) ยอดหิน (PINNACLE) 
obstruction buoy ทุนหมายเขตสิ่งกีดขวาง : ทุน (BUOY) ที่ใชหมายเขตสิ่งกีดขวาง (OBSTRUCTION) 
obstruction light ไฟแสดงสิ่งกีดขวาง : ดู LIGHT 
occasional light ไฟสองสวางเป็นครั้งคราว : ดู LIGHT 
occluded front แนวปะทะอากาศแบบปิด : ดู OCCLUSION 
occlusion การรวมของแนวปะทะอากาศ : กระบวนการที่ท าใหพ้ืนที่ที่ถูกปกคลุมดวยอากาศอุน ณ 
บริเวณผิวโลก (EARTH) ลดลงจนกระทั่งหายไปในที่สุด โดยการปะทะกันของมวลอากาศ (AIR MASS) เย็น 
ซึ่งเขามาแทนที่แนวปะทะอากาศรอน (WARM FRONT) และเคลื่อนตัวตามแนวปะทะอากาศเย็น (COLD 
FRONT) แนวปะทะอากาศ (FRONT) ทีอ่ยูระหวางมวลอากาศ (AIR MASS) เย็น ๒ มวล หลังจากท่ีได
รวมตัวกันแลว บางครั้งเรียกวาแนวปะทะอากาศแบบปิด 
occultation วาบไฟ, การบดบัง : ๑) แผนบังแสงของไฟของเครื่องหมายทางเรือ (AID TO NAVIGATION) 
เพ่ือท าใหเกิดคาบเวลามืด ๒) ในดานดาราศาสตรแ (ASTRONOMY) หมายถึง การบดบังการมองเห็นวัตถุ
ทองฟูา (CELESTIAL BODY) เมื่อวัตถุอ่ืนเคลื่อนที่ผาน เชน ดวงจันทรแ (MOON) บดบังดาวฤกษแ (STAR) เมื่อ
ดวงจันทรแโคจรผานระหวางผูสังเกตและดาวฤกษแ (STAR) 
occupy (v.t.) วางจุดส ารวจ : ๑) ในดานการส ารวจ (SURVEYING) หมายถึง การตรวจวัดดวยเครื่องมือ 
ณ จุดส ารวจ (STATION) รวมถึงการติดตั้งเครื่องมือส ารวจ ณ จุดที่สังเกตการณแ (OBSERVATION) ๒) ใน
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ดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) หมายถึง การจอดเรือในจุดที่ก าหนดที่เป็นจุดส ารวจสมุทรศาสตรแ 
(OCEANOGRAPHIC STATION) เพ่ือรวบรวมขอมูลส ารวจทางสมุทรศาสตรแ  
ocean มหาสมุทร : ผืนน้ ากวางใหญที่ปกคลุมผิวโลก (GLOBE) ที่ลอมรอบไปดวยแผนดิน (LAND) ทะเล 
(SEA) ขนาดใหญสวนของพ้ืนที่หลักที่เป็นน้ าและเป็นตัวแบงเขตทางภูมิศาสตรแ 
ocean acoustic tomography การสรางภาพแบบตัดดวยคลื่นเสียงในมหาสมุทร : วิธีในการหา
โครงสรางของมหาสมุทรโดยใชการตรวจวัดที่มีความเท่ียงของชวงเวลาที่ผานของคลื่นเสียงใตน้ าระหวาง
โครงขายของแหลงก าเนิดคลื่นและเครื่องรับ 
ocean current กระแสน้ ามหาสมุทร : ดู CURRENT 
ocean eddy กระแสน้ าวนมหาสมุทร : การกอตัวของน้ าหมุนที่กระแสน้ าที่มีการเคลื่อนที่เป็นวงอยาง
เดนชัด โดยที่วงของการหมุนจะอยูกับท่ีหรือเคลื่อนที่ก็ได 
ocean remote sensing การรับรูระยะไกลมหาสมุทร : การส ารวจระยะไกลประเภทหนึ่งที่มุงเนนใน
การส ารวจทะเลและมหาสมุทร 
oceanic circulation การไหลเวียนในมหาสมุทร : ความสัมพันธแระหวางกระแสน้ าหลักในมหาสมุทรที่
กินอาณาบริเวณกวาง มักมีลักษณะการหมุนเวียนเป็นวงรอบแบบปิดที่รูปแบบแนนอน เชน กระแสน้ าใน
บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ, ทะเลเมดิเตอรแเรเนียน เป็นตน 
oceanic plateau ที่ราบสูงใตสมุทร : ที่ราบสูงของพ้ืนทองทะเล ที่มีลักษณะสูงจากพ้ืนสมุทรทุกดาน
และมีความลาดชันลงไปยังพ้ืนสมุทรโดยรอบ  
oceanic province บริเวณพื้นที่มหาสมุทร : ดู PELAGIC DIVISION 
oceanic ridge สันเขาใตสมุทร : แนวสันที่ทอดยาวบนพื้นมหาสมุทร โดยที่แนวสันมีทั้งไมปกติหรือ
ลักษณะราบเรียบและมีดานที่สูงชันก็ได มักแบงแยกแองมหาสมุทรออกจากกัน 
oceanographic cast การหยอนชุดขวดเก็บตัวอยางน้ าทางสมุทรศาสตร์ : ดู CAST 
oceanographic features คุณสมบัติทางกายภาพของน้ าทะเล : คุณลักษณะทางกายภาพที่แสดง
สถานะของสภาพแวดลอมในน้ าทะเลของมหาสมุทรของโลก โดยคุณลักษณะทางกายภาพ ประกอบดวย 
อุณหภูมิและความเค็ม การน าไฟฟูา ความหนาแนน ความกดอุทกสถิต ความโปรงแสง พิสัยและลักษณะ
ของน้ าขึ้น-ลง และการเปลี่ยนแปลงระดับน้ า ทิศทางและความเร็วของกระแสน้ า คุณลักษณะเฉพาะของ
คลื่นและน้ าแข็ง ฯลฯ 
oceanographic slide rule สไลด์รูลทางสมุทรศาสตร์, บรรทัดค านวณทางสมุทรศาสตร์ : สไลดแรูล 
(SLIDE RULE) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพ่ือใชในการค านวณคาแก (CORRECTION) การขยายตัวเนื่องจาก
อุณหภูมิของน้ าลึกดวยเทอรแโมมิเตอรแแบบหกกลับ (REVERSING THERMOMETER)  
oceanographic section กลุมสถานีส ารวจสมุทรศาสตร์ : ชุดของจุดส ารวจสมุทรศาสตรแ ที่มีความ
ตอเนื่องไปในทิศทางท่ีก าหนด 
oceanographic station จุดส ารวจสมุทรศาสตร์ : ดู STATION 
oceanographic survey การส ารวจสมุทรศาสตร์ : ดู SURVEY 
oceanography สมุทรศาสตร์ : การศึกษาเกี่ยวกับทะเล (SEA) ที่รวมและบูรณาการองคแความรูทั้งหมดที่
เกี่ยวกับขอบเขตทางกายภาพของทะเล (SEA) เคมีและฟิสิกสแของน้ าทะเล (SEA WATER) ชีววิทยาทาง
ทะเล (MARINE BIOLOGY) และธรณีวิทยาใตทะเล (SUBMARINE GEOLOGY) โดยการใชค านี้อยาง
เครงครัด สมุทรศาสตรแ เป็นการอธิบายสภาวะแวดลอมทางทะเล ในขณะที่ oceanology จะศึกษาเกี่ยวกับ
มหาสมุทร (OCEAN) และวิทยาศาสตรแที่เก่ียวของ 
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oceanology สมุทรวิทยา : ดู OCEANOGRAPHY  
ocean station สถานีในทะเล : ๑) นิยามโดย ไอซีเอโอ (International Civil Aviation Organization) 
หมายถึง พ้ืนที่เฉพาะบนผิวมหาสมุทร เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด ๒๐๐ x ๒๐๐ ไมลแทะเล ๒) เรือที่ท าหนาที่
เป็นสถานีส ารวจสมุทรศาสตรแ เมื่ออยูระหวางการลาดตระเวน หรือส ารวจ และเขาสูพื้นที่ที่ก าหนดเป็น 
สถานีสมุทรศาสตรแ จะเรียกวา on station 
ocean station vessel (OSV) เรือสถานีในทะเล : เรือที่ถูกมอบหมายใหปฏิบัติงานในต าบลที่ของสถานี
ตรวจอากาศทางทะเล (OCEAN WEATHER STATION) มีความหมายเหมือนกับ weather ship 
ocean water น้ าทะเล : น้ าที่มีคุณสมบัติทางฟิสิกสแ และเคมีเหมือนกับในพ้ืนที่ทะเลเปิด (OPEN SEA) 
และไดรับอิทธิพลของพ้ืนทวีปนอย 
ocean weather station สถานีตรวจอากาศทางทะเล : สถานี (STATION) บนเรือที่ไดรับการติดตั้ง
เครื่องมือ มีเจาหนาที่ ซึ่งจะด ารงต าบลที่ที่แนนอนในทะเล และตรวจรายงานเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลการ
ตรวจวัด (OBSERVATION) สารประกอบอุตุนิยมวิทยา 
octant เครื่องวัดมุมออคแทนท์ : เครื่องมือส าหรับวัดมุมแบบมีตัวสะทอน ๒ ตวั มีลักษณะคลาย 
เครื่องวัดมุม (SEXTANT) แตสามารถวัดมุมไดสูงสุดเพียง ๔๕ องศา 
ocular micrometer ไมโครมิเตอร์เลนส์ใกลตา : ดู MICROMETER 
odograph โอโดกราฟ, เครื่องมือวัดระยะทางท่ีผาน, เครื่องวัดระยะและทิศทางการเคลื่อนที่ : 
เครื่องมือเชิงกลประกอบดวยสวนที่ใชวัดระยะทางที่บอกถึงระยะทางที่มีการเคลื่อนที่ไป เข็มทิศที่บอกถึง
ทิศทางที่เคลื่อนที่ และเครื่องรวมที่ใหรายละเอียดของการเคลื่อนที่ โดยรวมผลของการวัดทิศทางและ
ระยะทางในการเคลื่อนที่เขาไวดวยกัน นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงเครื่องมือบันทึกระยะทางของยานพาหนะ
หรือคนเดินเทาไดอีกดวย 
odometer (or hodometer) มาตรระยะทาง, ออดอมิเตอร์ : เครื่องมือวัดระยะทางของยานพาหนะที่
เคลื่อนที่ไป ดู SPEEDOMETER ประกอบ 
oersted เออสเต็ด : หนวยวัดความเขมสนามแมเหล็กในระบบมาตรฐานสากล (SI)  
offing ออฟฟิ่ง, ต าแหนงที่อยูไกล : สวนของทะเล (SEA) ในระยะที่มองเห็นไดจากชายทะเล (SHORE) 
หรือสวนที่อยูหลังจากขีดจ ากัดของพ้ืนที่ที่นักบินมีความตองการ 
offset ระยะแยกฉาก : ในดานการส ารวจ (SURVEYING) หมายถึง เสนตรงสั้นที่ตั้งฉากกับแนวส ารวจ วัด
ไปยังเสนหรือจุดขอมูล (DATA) ที่ตองการทราบคา แลวใชก าหนดเสนตรงหรือจุดที่สองโดยอางอิงจากแนว
ส ารวจเสนแรก  ระยะแยกฉากยังรวมไปถึงฉากของแนวส ารวจ (SURVEY) หรือแนวอื่น แนวเสนที่มีทิศทาง
เดียวกันทั้งกอนและหลังผานจุดฉาก  ระยะแยกฉากนี้วัดจากแนวส ารวจหรือเสนตรงอ่ืนๆ ไปยังขอบของผืนน้ า
ที่มีรูปรางไมปกติหรือไปยังแนวไมปกติที่ตองการ 
offset lithography การพิมพ์ออฟเซ็ต, ภาพพิมพ์พื้นราบ : กระบวนการในการพิมพแชนิดหนึ่ง ที่ภาพ
บนแผนเพลท (PLATE) ถายโอนไปสูลูกกลิ้งกอนที่จะพิมพแลงบนยังกระดาษท่ีตองการอีกครั้งหนึ่ง ภาพบน
แผนเพลทเป็นภาพที่อานไดโดยตรง (RIGHT READING IMAGE)  
offshore (adj. and adv.) นอกฝั่ง หางฝั่ง : บริเวณท่ีอยูหางออกจากชายทะเล (SHORE) 
offshore (n.) นอกฝั่ง, หางฝั่ง, ไกลฝั่ง : บริเวณพ้ืนที่ราบที่แผขยายออกมาบจากบริเวณพ้ืนที่ลาดชัน
หนาแนวชายฝั่งถึงแนวของไหลทวีป (CONTINENTAL SHELF) 
offshore navigation การเดินเรือไกลฝั่ง, การเดินเรือหางฝั่ง : ดู NAVIGATION 
offshore wind ลมบก : ลม (WIND) ที่พัดจากแผนดิน (LAND) ออกสูทะเล ดู LAND BREEZE 
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off soundings นอกระยะใชดิ่ง : กลาวถึงเรือท่ีท าการเดินเรือในบริเวณที่น้ าลึกเกิน ๑๐๐ ฟาทอม  
ในอดีต ใชกลาวถึงการเดินเรือในน้ าลึกที่ไมสามารถหยั่งน้ าไดดวยดิ่งน้ าตื้น (HAND LEAD) 
ohm โอห์ม : หนวยวัดความตานทานกระแสไฟฟูา ในระบบมาตรฐานสากล (SI) 
oil field แหลงน้ ามัน : พ้ืนที่ที่มีแหลงน้ ามันพอเพียงตอการแสวงหาผลประโยชนแ 
old ice น้ าแข็งเกา : น้ าแข็งทะเล (SEA ICE) ที่มีอายุมากกวา ๑ปี 
omnibearing แบริงรอบทิศทาง : แบริงแมเหล็ก (MAGNETIC BEARING) ที่มีระยะรอบทิศ (OMNIRANGE) 
omnidirectional antenna เสาอากาศรอบทิศ : ดู ANTENNA 
omnidirectional beacon กระโจมรอบทิศ : ดู OMNIRANGE 
omnidirectional range ระยะรอบทิศ : ดู OMNIRANGE 
omnirange ระยะรอบทิศ : เครื่องหมายทางเรือวิทยุใชบอกทิศทางของแบริงแมเหล็กของสถานีจากทิศทาง
ตางๆ มีความหมายเหมือนกับ omnidirectional range หรือ omnidirectional beacon 
one-way traffic lane เสนทางสัญจรทางเดียว : ดู TRAFFIC LANE 
onshore wind ลมทะเล : ลม (WIND) ที่พัดจากทะเล (SEA) เขาสูแผนดิน (LAND) ดู SEA BREEZE 
on soundings  ระยะใชดิ่ง : การเดินเรือในบริเวณท่ีน้ าลึกไมเกิน ๑๐๐ ฟาทอม ในสมัยกอนยังหมายถึง
การเดินเรือในเขตน้ าที่มีความลึกอยูในบริเวณที่หยั่งน้ าโดยใช ดิ่งน้ าตื้น (HAND LEAD) ดู HAND LEAD 
on the beam : ไดบีม, ไดฉาก : แบริงสัมพัทธแประมาณ ๙๐ องศา (ทางกราบขวา) หรือ ๒๗๐ องศา 
(ทางกราบซาย) มักใชส าหรับบอกทิศประมาณของแนวกลางเรือ หรือส าหรับแบริงสัมพัทธแ ๙๐ องศา หรือ 
๒๗๐ องศา ที่แนนอน  มีความหมายเหมือนกับ abeam ดู BROAD ON THE BEAM ประกอบ 
on the bow แบริงทางหัวเรือ : แบริงสัมพัทธแประมาณ ๔๕ องศา (ทางหัวเรือขวา) หรือ ๓๑๕ องศา 
(ทางหัวเรือซาย) มักใชส าหรับบอกทิศประมาณของแนวหัวเรือ หรือส าหรับแบริงสัมพัทธแ ๔๕ องศา หรือ 
๓๑๕ องศา ที่แนนอน ดู BROAD ON THE BOW ประกอบ 
on the quarter แบริงทางทายเรือ : แบริงสัมพัทธแประมาณ ๑๓๕ องศา (ทางทายเรือขวา) หรือ ๒๒๕ องศา 
(ทางทายเรือซาย) มักใชส าหรับบอกทิศประมาณของแนวทายเรือ หรือส าหรับแบริงสัมพัทธแ ๑๓๕ องศา 
หรือ ๒๒๕ องศา ที่แนนอน ดู BROAD ON THE QUARTER ประกอบ 
ooze เลนพื้นทองทะเล : โคลน (MUD) ออนหรือเลน (SLIME) ตะกอน (SEDIMENT) ทะเลละเอียด
บริเวณทองสมุทรที่มีสวนประกอบของทรายหรือเลน หินปูนหรือเปลือกของสิ่งมีชีวิตปะปนอยูตั้งแต ๓๐ 
เปอรแเซ็นตแ ขึ้นไป วัตถุไมมีรูปรางที่มีขนาดเทาเคลยแ 
opacity (optical) ภาวะทึบแสง, จุดทึบแสง, บริเวณทึบแสง : อัตราสวนของการตกกระทบในการสองผาน 
(หรือการสะทอน) ของแสง ซึ่งแปรผันกับการกระเจิงของแสงหรือการสะทอนของแสง 
opalescence สีเหลือบมัว : ปรากฏการณแที่เห็นวัตถุหรือบรรยากาศเป็นฝูาหรือมีสีออกไปทางขาวกวา 
สีปกติ (เชน สีออกน้ าเงินจากที่เดิมเป็นสีด า) เนื่องจากการกระจายของแสงจากอนุภาคขนาดเล็กแขวนลอย
ในบรรยากาศ  
open coast ชายฝั่งเปิด : ชายฝั่ง (COAST) ที่ไมมีสิ่งกีดขวางจากทะเล (SEA)  
open end traverse วงรอบปลายเปิด : ดู TRAVERSE: OPEN 
opening ชองเปิด : รอยแตกบริเวณแนวชายฝั่ง (COASTLINE) หรือ ทางผาน (PASSAGE) ในแนวพืด
ปะการัง (REEF) ระหวางที่ตื้น (SHOAL) เป็นตน รอยแตกในน้ าแข็งทะเล (SEA ICE) ที่ยังปรากฏเป็นน้ า 
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open pack ice กลุมกอนน้ าแข็งหนาแนนปานกลาง : แพน้ าแข็ง (FLOE) ที่แทบจะไมติดตอกับชอง
เดินเรือในน้ าแข็ง (LEAD) และสระ (POOL)  ความหนาแนนของน้ าแข็งที่ปกคลุมเทากับ ๔ ใน ๑๐ สวน ถึง 
๙ ใน ๑๐ สวน 
open port  ทาเรือเปิด : ทาเรือท่ีไมมีการกีดขวางการเดินเรือจากน้ าแข็งในฤดูหนาว 
open roadstead ที่ทอดสมอเปิด, ที่จอดเรือเปิด : ที่ทอดสมอ (ROADSTEAD) บริเวณใกลฝั่งที่สามารถ
ทอดสมออยางปลอดภัยโดยมีแนวปูองกันจากทะเล (SEA) เพียงเล็กนอย 
open sea ทะเลเปิด : สวนของมหาสมุทร (OCEAN) ที่ไมถูกปิดลอมดวยหัวแหลมสูงชัน (HEADLAND) 
ภายในชองแคบ (STRAIT) เป็นตน ดู HIGH SEA  
open sound อาวเปิด : อาว (BAY) ที่มีลักษณะคลายลากูน (LAGOON) แตมีชองเปิด (OPENING)  ขนาด
ใหญระหวางเกาะ (ISLAND) ที่อยูใกลที่สุด 
open traverse  วงรอบเปิด : ดู TRAVERSE 
open water ทะเลเปิด : พ้ืนที่เปิดส าหรับการเดินเรือในทะเลโดยไมมีการกีดขวางจากน้ าแข็ง ในค าศัพทแ
แบบอเมริกัน หมายถึง ทะเลที่ถูกปกคลุมดวยน้ าแข็งนอยกวา ๑ ใน ๑๐ สวน 
operating system ระบบปฏิบัติการ : ระบบซึ่งใชควบคุมและสั่งการการท างานของโปรแกรมในคอมพิวเตอรแ 
(COMPUTER)  
operative sheet แผนปฏิบัติการ : ดู FIELD BOARD  
opisometerโอปีโซมิเตอร์ : เครื่องบันทึกระยะทางโดยค านวณจากรอบการหมุนของลอขนาดเล็กท่ีเป็น
ระยะทางติดไวที่ปลายดานหนึ่งของเครื่องมือ ส าหรับการส ารวจระยะทางเพ่ือท าแผนที่ 
opposite coasts ชายฝั่งตรงขาม : ลักษณะความสัมพันธแทางภูมิศาสตรแของชายฝั่งของรัฐสองรัฐที่ 
หันหนาเขาหากัน 
opposition : ต าแหนงตรงขาม : ๑) สถานการณแท่ี ๒ จ านวน ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นคาบ แตกตางกัน
ครึ่งวงรอบ (CYCLE) ๒) ในดานดาราศาสตรแ (ASTRONOMY) หมายถึง สถานการณแที่วัตถุทองฟูา 
(CELESTIAL BODY) ๒ ดวง มีลองจิจูดทองฟูา (CELESTIAL LONGITUDE) หรือ มุมชั่วโมง (HOUR 
ANGLE) ดาราคติ แตกตางกัน ๑๘๐ องศา ค านี้มักใชเฉพาะที่เกี่ยวของกับต าแหนงของดาวเคราะหแชั้นนอก 
(SUPERIOR PLANET) หรือดวงจันทรแ (MOON ) ที่อางอิงกับดวงอาทิตยแ (SUN) 
optical axis แกนเชิงแสง, แกนทัศนะ : ดู AXIS OF LENS 
optical centre ศูนย์กลางเชิงแสง : จุดตัดของแสงที่สองผานเลนสแ (LENS) บนเสนขนานกับทิศทางของ
รังสี (RAY) ที่ตกกระทบบนเลนสแ 
optical flat พื้นแบนเชิงแสง : พ้ืนผิวระนาบซึ่งโดยปกติเป็นพื้นผิวของกระจกท่ีขัดมันวาวที่มีความ
ราบเรียบเป็นเศษสวนกับความยาวคลื่น (WAVE LENGTH) ของแสง บางชวงความถ่ี องคแประกอบเชิงแสง 
หรือกระจกเปลาที่มีคุณสมบัติพ้ืนแบนเชิงแสงจะใชในการตรวจสอบความเรียบของผิวหนาวัสดุอื่น  
optical parallax แพรัลแลกซ์ทางทัศนะ : ดู PARALLAX: INSTRUMENTAL 
optical path วิถีเชิงแสง : เสนทางหรือบริเวณที่รังสี (RAY) สองผานระบบเชิงแสง (OPTICAL SYSTEM) 
optical pumping magnetometer เครื่องวัดแมเหล็กเชิงแสง : ดู MAGNETOMETER 
optical square เครื่องจับฉากเชิงแสง : แขนขนาดเล็กในเครื่องมือที่ท าหนาที่ในการยึดจับชิ้นสวนใหอยู
ในมุมที่ถูกตอง 
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optical system ระบบเชิงแสง, ระบบทัศนูปกรณ์, ระบบทัศนะ : ชุดของเลนสแ (LENS) ชองรับแสง 
(APERTURE) ปริซึม กระจกเงา (MIRROR) หรือสวนประกอบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของและถูกจัดเรียงกันเพ่ือให
เกิดผลทางดานแสง การมองเห็น การบันทึกภาพฯลฯ  
orange peel sampler เครื่องเก็บตะกอนแบบกลีบสม : เครื่องมือที่ใชในการเก็บตัวอยางตะกอนพื้น
ทองน้ า ที่สามารถเก็บตะกอนไดมากถึงครึ่งลูกบาศกแฟุต ชื่อของเครื่องมือมาจากที่มีรูปรางคลายผลสมที่
เปลือกแบงออกเป็นสี่สวน 
orbit ทางโคจร, วงโคจร : ๑) เสนทางท่ีวัตถุหรืออนุภาคเคลื่อนที่ภายใตอิทธิพลของแรงโนมถวงหรือแรง
อ่ืน ๆ เชน วงโคจรของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) เกิดเนื่องจากอิทธิพลจากดาวดวงอ่ืนที่โคจรอยู
รอบ ๆ ๒) ในดานคลื่นในทะเลเสนทางของอนุภาคของน้ าที่ไดรับผลกระทบจากการเคลื่อนตัวของคลื่น 
ordinate พิกัดที่สอง : ดู COORDINATES: PLANE RECTANGULAR 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) โออีซีดี : รัฐสมาชิก
สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจางงาน และคุณภาพชีวิตที่ไดรับการพัฒนา เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจโลกใหชอบดวยกฎหมายและเป็นเอกภาพ 
orientation การก าหนดทิศทาง, การปรับ, การวางตัว, การเรียงตัว, การท าใหสอดคลอง, การจัดภาพ 
: การก าหนดความสัมพันธแที่ถูกตองในดานทิศทางโดยอางอิงกับจุด (POINT) ของเขม็ทิศ (COMPASS) 
สภาพที่มีความสัมพันธแที่ถูกตองในดานทิศทางโดยอางอิงกับจุด (POINT) ของเข็มทิศ (COMPASS) แผนที่ 
(MAP) ที่มีการท าใหสอดคลองก็ตอเมื่อสัญลักษณแ (SYMBOL) บนแผนที่ (MAP) เป็นไปตามวัตถุรูปลักษณแ
จริงบนพ้ืนดิน ภาพถาย (PHOTOGRAPH) มีการวางตัวก็ตอเมื่อสามารถแสดงทัศมิติของพ้ืนดิน หรือภาพ 
(IMAGE) บนภาพถาย (PHOTOGRAPH) ที่ปรากฏในทิศทางเดียวกันจากจุดรังวัดกับสัญลักษณแในแผนที่ได
อยางถูกตอง ดู ORIENTATION OF PLANE TABLE, ORIENTATION OF SURVEYING INSTRUMENT, 
ORIENTATION : PHOTOGRAMMETRIC 
orientation: absolute การจัดภาพสัมบูรณ์ : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) มาตราสวน 
ระดับ และการปรับ (ORIENTATION) เขาหาการควบคุมภาคพ้ืนดิน (GROUND CONTROL) (ในเครื่องมือโฟโต
แกรมเมตรี) โดยสัมพันธแกับแบบจ าลองเครื่องมองภาพสามมิติหรือกลุมของแบบจ าลองที่ปรับแลว  
orientation: basal การปรับเสนฐาน : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง การ
ตั้งต าบลที่ (POSITION) ของปลายทั้งสองดานของเสนฐานภาพถายทางอากาศ (AIR BASE) ใหสอดคลอง
กับระบบพิกัด (COORDINATE) บนพื้นดิน โดยตองใชองคแประกอบทั้งหก ซึ่งไดแก พิกัด (COORDINATE) 
สามมิติของแตละปลายของฐานสามเหลี่ยม (BASE)  
orientation: exterior การจัดภาพภายนอก : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) 
หมายถึง การหา (ในเชิงวิเคราะหแ หรือในเครื่องมือโฟโตแกรมเมตรี) ต าบลที่ (POSITION) ของจุดกลอง
ถายภาพ (CAMERA STATION) และความสูงของกลอง (CAMERA) ในขณะที่มีการเปิดรับแสง 
(EXPOSURE) ดวยเครื่องมือเชิงวิเคราะหแ ในการฝึกใชกลองถายภาพสามมิติ การจัดภาพภายนอกถูกแบง
ออกเป็นสองสวน การก าหนดทิศทางสัมพัทธแ (RELATIVE ORIENTATION) และการจัดภาพสัมบูรณแ 
(ABSOLUTE ORIENTATION) มีความหมายเหมือนกับ outer orientation 
orientation: inner การจัดภาพภายใน : ดู ORIENTATION: INTERIOR 
orientation: interior การจัดภาพภายใน : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง 
การหา (ในเชิงวิเคราะหแ หรือในเครื่องมือโฟโตแกรมเมตรี) ทัศนมิติของภาพถาย (PHOTOGRAPH) ในขณะ
ที่มีการเปิดรับแสง (EXPOSURE) องคแประกอบของการปรับภายใน คือ ความยาวโฟกัสปรับมาตรฐาน 
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(CALIBRATED FOCAL LENGTH) ต าแหนงของจุดหลัก (PRINCIPAL POINT) ที่ไดรับการปรับเทียบและ
ความบิดเบี้ยวของเลนสแ (LENS DISTORTION) ที่ไดรับการปรับเทียบ มีความหมายเหมือนกับ inner 
orientation  
orientation: outer การจัดภาพภายนอก : ดู ORIENTATION: EXTERIOR 
orientation: photogrammetric การจัดภาพถาย : การสรางรูปลักษณแทางธรรมชาติของภูมิประเทศ
ขึ้นมาใหมดวยมาตราสวน (SCALE) ที่มีขนาดเล็กลงมาก โดยการฉายภาพถาย (PHOTOGRAPH) ทีซ่อนทับ
กันทางทัศนะ ซึ่งท าใหเกิดแบบจ าลองที่สรางจากล าแสง (LIGHT RAY) จากเครื่องฉาย (PROJECTOR) ๒ 
เครื่อง ตัดกันในอากาศ ดู ORIENTATION: ABSOLUTE, ORIENTATION: BASAL, ORIENTATION: 
EXTERIOR, ORIENTATION: INTERIOR ประกอบ 
orientation: relative การจัดภาพสัมพัทธ์ :  ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) เป็นการ
หา (ในเชิงวิเคราะหแ หรือในเครื่องมือโฟโตแกรมเมตรี) ต าบลที่ (POSITION) และการวางตัวของคูหนึ่งของ
การซอนทับภาพถาย (PHOTOGRAPH) ที่เก่ียวกับภาพถาย (PHOTOGRAPH) อ่ืน ๆ 
orientation of plane table การปรับโต฿ะราบ : การวางโต฿ะราบ (PLANE TABLE) ในต าแหนงที่เสน
ทุกเสนถูกวาดบนระวางส ารวจ (SURVEY SHEET) จากจุดที่ถูกแสดงต าบลที่ (POSITION) ของจุดที่วางโต฿ะ
บนพื้นดินไปยังจุดอื่น ๆ บนแผนที่ ซึ่งจะขนานและสอดคลองกับเสนตามธรรมชาติ 
orientation of surveying instrument การปรับเครื่องมือส ารวจ : การวางเครื่องมือส ารวจ ใหอยูใน
ต าแหนงที่จานองศาราบ (HORIZONTAL CIRCLE) อานคาไดศูนยแองศา เมื่อแนวเล็ง (LINE OF 
COLLIMATION) ขนานไปในทิศทางที่ต าแหนงเริ่มตนของเครื่องมือ หรือเสนอางอิงมาตรฐาน ถาเสนอางอิง
มาตรฐานเป็นเมริเดียน (MERIDIAN) จานองศา (CIRCLE) ดังกลาวจะแสดง แอซิมัท (AZIMUTH) ไปที่  
เมริเดียน (MERIDIAN) นั้น 
origin ที่มา, จุดเริ่มตน, ตนก าเนิด : ในดานการส ารวจ (SURVEYING) หมายถึงจุดอางอิงจากมุมหรือ
ระยะทางที่ค านวณได ดู COORDINATE: ORIGIN OF ประกอบ 
origin: false จุดก าเนิดสมมุติ : ดู COORDINATE: FALSE 
original ตนฉบับ : ดู REPRODUCTION  
original chart ตนฉบับแผนที่ : ดู CHART  
origin of coordinates จุดก าเนิดพิกัด : ดู COORDINATE: ORIGIN OF 
orography การศึกษาเกี่ยวกับภูเขา, ภูมิประเทศศึกษา : สาขาหนึ่งของภูมิศาสตรแกายภาพทีเ่กี่ยวของกับ
กระบวนการกอตัวและรูปลักษณแของภูเขา (MOUNTAIN) หรือการอธิบายเกี่ยวกับภูเขา (MOUNTAIN)  
oropesa sweep เครื่องกวาดโอโรปิซา : ลวดลากที่ใชส าหรับกวาดพื้นทองทะเลขณะท าการส ารวจที่ตื้น 
(SHOAL) หรือ ซากเรือจม (WRECK) ประกอบไปดวยลวดที่ลากมาจากทายเรือและจมอยูในน้ าดวยตะเข 
(OTTER) ซึ่งทุนลอย (FLOAT) ลากถูกดึงลง ความยาวของลวดระหวาง ทุนลอย (FLOAT) และตะเข 
(OTTER) เป็นตัวก าหนดความลึก (DEPTH) ของวงนอกการกวาด วงในการกวาดถูกยึดติดที่ความลึก 
(DEPTH) ที่ตองการและอยูในแนวเดียวกับทายเรือโดยเครื่องถวงสายกวาด (KITE) 
orthochromatic (adj.) ขาวด าบอดสีแดง : ศัพทแทางการถายภาพหมายถึงพ้ืนผิวที่มีความไวตอล าแสง 
(RAY) อัลตราไวโอเลต ฟูา เหลือง เขียวและสม ไมไวตอล าแสง (RAY) สีแดง  
orthodrome เสนออร์โทโดรม, วงกลมใหญ : เสนใด ๆ บนแผนที่เดินหน (CHART) ที่แสดงเสนทาง 
วงใหญ (GREAT CICLE TRACK) ระหวาง ๒ จุด 
orthogonal (adj.) เชิงตั้งฉาก : ที่เป็นมุมฉากจุดตัดหรือวางตัวในมุมที่ถูกตอง 
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orthographic projection โครงสรางแผนที่ออร์โทกราฟิก : ดู PROJECTION ประกอบ 
orthometric correction คาแกออร์โทเมตริก : คาแก (CORRECTION) ระดับสูง (ELEVATION) ที่น า
รูปรางทรงรีของโลกมาพิจารณา และน าระดับสูง (ELEVATION) ดังกลาวไปยัง ความสูง (HEIGHT) จริง
เหนือระดับทะเลปานกลาง (MEAN SEA LEVEL) 
orthomorphic (adj.) คงรูป : การด ารงรูปรางที่ถูกตองของโครงสรางแผนที่ที่ท าใหไมมีการบิดเบี้ยว 
(DISTORTION) ในแตละพ้ืนที่ ดู PROJECTION: CONFORMAL ประกอบ 
orthomorphic projection โครงสรางแผนที่คงรูป : ดู PROJECTION: CONFORMAL 
orthophotograph ภาพถายออร์โท : ส าเนาภาพถายที่ไดจากรูปภาพ (PHOTOGRAPH) ทัศนมิติ ซึ่ง
การขจัด (DISPLACEMENT) ของภาพ (IMAGE) อันเนื่องมาจากการเอียง (TILT) และความสูงต่ า (RELIEF) 
ไดถูกก าจัดออก 
orthophotomap แผนที่ภาพถายออร์โท : แผนที่ภาพถาย (PHOTOMAP) ที่สรางจากชุดของภาพถาย
ออรแโท (ORTHOPHOTOGRAPH) กระบวนการประกอบภาพชนิดนี้อาจจะไมเกี่ยวของกับกระบวนการ
สรางแผนพิเศษ เชน การปรับขอบของภาพถาย การแยกสี หรือที่กลาวมาแลวทั้งหมด 
orthophotomosaic โมเสกภาพถายออร์โท : ชุดของภาพถายออรแโท (ORTHOPHOTOGRAPH) ที่ได
จากภาพโมเสกที่มีมาตราสวนเดียวกัน 
orthophotoscope เครื่องผลิตภาพถายออร์โท : อุปกรณแภาพถายเชิงกลที่ใชรวมกับเครื่องมือฉายภาพ
ลายนูนสองดาน ส าหรับผลิตภาพถายออรแโท (ORTHOPHOTOGRAPH) 
oscillation การสั่น, การแกวง, การขึ้น-ลง : การแปรผันที่มีความสัมพันธแกับเวลาของขนาดของปริมาณ
ทีเ่ทียบกับคาอางอิงที่ก าหนดเมื่อขนาดดังกลาวมีคาที่มากกวาและนอยกวาสลับไปมาเมื่อเทียบกับคาอางอิง 
นั้น โดยครึ่งของรอบ (CYCLE) การแกวง ประกอบดวยความผันผวน หรือการสั่น (VIBRATION) ในทิศทาง
เดียว หรือคือครึ่งของการสั่น (VIBRATION) 
oscillator เครื่องก าเนิดคลื่น, เครื่องก าเนิดสัญญาณ : เครื่องมือที่ใชท าใหเกิดการสั่น (OSCILLATION) 
ชนิดไมไดเกิดการหมุน เชน เครื่องก าเนิดคลื่นเสียงที่ใชส าหรับเครื่องหยั่งน้ า (DEPTH FINDER) ดวยเสียง 
หรือเครื่องก าเนิดความถี่วิทยุ เครื่องก าเนิดคลื่นใตน้ าขนาดใหญ ที่ใชไดอะแฟรมฮอรแนในการผลิตเสียง 
(SOUND) สงผานไปในน้ า 
oscillograph เครื่องบันทึกการสั่น เครื่องบันทึกรูปคลื่น : เครื่องบันทึกการสั่น (OSCILLATION) หรือ
เครื่องบอกการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟูา 
oscilloscope เครื่องแสดงคลื่นกระแสไฟฟูา, ออสซิลโลสโคป : ประเภทของเครื่องบันทึกการสั่น 
(OSCILLOGRAPH) ทีบ่ันทึกรูปคลื่น (WAVE) ไฟฟูาบนหนาจอ (SCREEN) เรืองแสง ในรูปแบบของหลอด
รังสีคาโทด (CATHODE-RAY TUBE) 
otter เครื่องถายปลายสายกวาด, ตะเข : แผนระนาบผูกติดท่ีประมาณก่ึงกลางของสายลากเพ่ือใหปลาย
สายลากอยูในระดับความลึกที่ตองการ  ใชในการท าประมง การกวาดทุนระเบิด หรือการส ารวจ ดู KITE, 
KITE OTTER และ OROPESA SWEEP 
outcrop หินโผล : สวนของหิน (ROCK) ที่ยื่นออกมาตามธรรมชาติ หรือที่โผลออกมาเนื่องจากการกัด
เซาะ หรือสวนของหินที่ไมมีอะไรปกคลุม 
outer harbour ทาเรือสวนนอก, ปากอาว : ดู HARBOUR 
outer limit เขตจ ากัดรอบนอก : สวนที่ยืนออกไปในทะเลที่รัฐชายฝั่งมีอ านาจในการอางสิทธิ์หรือ
เรียกรองตามบทบัญญัติของกฎหมายระหวางประเทศ 
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outfall diffuser ตัวกระจายทอน้ าทิ้ง : โครงสรางของบริเวณท่ีของเหลวไหลออก มีลักษณะยื่นออกไป 
โครงสรางโดยปกติยื่นขึ้นมาเหนือระดับของทอน้ าทิ้งและสามารถเป็นอุปสรรคตอการเดินเรือ  
outflow การไหลออกของน้ า : ๑) การไหล (FLOW) ของน้ าที่ออกจากแมน้ า (RIVER) หรือชะวากทะเล 
(ESTUARY) ลงสูทะเล (SEA) ๒) ปริมาณทั้งหมดในชวงเวลาที่ก าหนด 
outgoing stream กระแสน้ าลง : ดู EBB STREAM 
output ผลผลิต, น าออก, ขาออก, เอาท์พุท : จ านวนพลังงานหรือก าลังทั้งหมดที่เครื่องยนตแสามารถผลิตได 
overfalls คลื่นแตกตัว, ระลอกน้ า : คลื่น (WAVE) สั้นที่แตกตัวเนื่องจากกระแสน้ า (CURRENT) ที่มี
ก าลังแรงไหลผานที่ตื้น (SHOAL) หรือสิ่งกีดขวาง (OBSTRUCTION) ใตน้ าอ่ืน ๆ หรือจุดพบกันของ
กระแสน้ า (CURRENT) หรือลม (WIND) ที่ไหลในทิศตรงกันขาม ดู RIPS 
overlap ความซอนเหลื่อม, ความซอนทับ : ในดานการสรางแผนที่ (CARTOGRAPHY) และการส ารวจ 
(SURVEYING) หมายถึง สวนของแผนที่เดินหน (CHART) หรือระวางส ารวจ (SURVEY SHEET) ที่ยื่นขยาย
เลยเขาไปในแผนที่เดินหน (CHART) หรือแผนระวางอีกระวางติดกัน เนื้อที่สวนนี้จะมีชุดขอมูลส ารวจที่
แตกตางกัน จากการส ารวจดวยระบบเดียวกัน โดยปกติแสดงเป็นหนวยของรอยละ 
overlapping pair ภาพคูซอนเหลื่อม : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถงึ คู
ภาพถาย (PHOTOGRAPH) ที่ถูกถายจากจุดก าเนิดที่แตกตางกัน ซึ่งในการท าเชนนี้ จะท าใหเกิดสวนของ
ภาพถาย (PHOTOGRAPH) แสดงภูมิประเทศเดียวกันกับภูมิประเทศที่ถูกแสดงบนสวนหนึ่งของภาพถาย 
(PHOTOGRAPH) อ่ืน ค านี้ครอบคลุมความหมายทั่วไป และไมเกี่ยวกับถายภาพ (PHOTOGRAPH) ที่ท าขึ้น
ส าหรับการตรวจสอบเชิงทัศนมิติ ดู STEREOSCOPIC PAIR ประกอบ 
overlay แผนทาบ : ในดานการสรางแผนที่ หมายถึงชุดของขอมูลที่ถูกบันทึกลงบนแผนใสเพื่อที่จะน าไป
ซอนทับชั้นลงบนแผนที่ที่มีขอมูลอื่นบันทึกอยูแลว 
overlay tracing แผนทาบลอกลาย : การพล฿อตลงบนผาลอกลาย (TRACING CLOTH) ที่มาตราสวน 
(SCALE) ของแผนระวางส ารวจ  ซึ่งจะใชรวมกับแผนระวางส ารวจ ดู FAIR CHART 
overprint สิ่งพิมพ์ทับ : ในดานการสรางแผนที่ (CARTOGRAPHY) หมายถึง เพลท (PLATE) เพ่ิมเติมที่
โดยมากมักเป็นสีแตกตางกัน ที่พิมพแลงบนแผนที่ (MAP) หรือ แผนที่เดินหน (CHART) ที่มีความสมบูรณแ
แลว การพิมพแทับ อาจถูกใชเพ่ือผลิตขอมูลพิเศษ เชน การเพ่ิมขอมูลการบินในแผนที่ภูมิประเทศ 
(TOPOGRAPHIC MAP) หรือ การปรับปรุงขอมูลที่ไมตองท าการแกไขเพลท (PLATE) เดิมที่มีอยู  
overtide คาคงท่ีฮาร์มอนิกน้ าตื้น : องคแประกอบฮารแมอนิกน้ าตื้นคาหนึ่งที่มีอัตราเร็ว (SPEED) เป็น
หลายเทาของอัตราเร็ว (SPEED) ขององคแประกอบพื้นฐานคาหนึ่งของแรงที่ท าใหเกิดน้ าขึ้น-ลง (TIDE-
PRODUCING FORCE) ดู HARMONIC CONSTITUENT และ SHALLOW WATER CONSTITUENT 
ozalid print การพิมพ์โอซาลิด : ดู PRINT: OZALID 
* pack ice กลุมกอนน้ าแข็ง : ค าท่ีใชโดยทั่วไปส าหรับพื้นที่ของน้ าแข็งทะเล (SEA ICE) มากกวาที่จะใช
กับแผนน้ าแข็ง (FAST ICE) โดยไมตองพิจารณาถึงวิธีการกอตัวที่หรือการสลายตัว กลุมกอนน้ าแข็งอาจแบง
ไดเป็น กลุมกอนน้ าแข็งหนาแนนนอย (VERY OPEN PACK ICE) ปกคลุมดวยน้ าแข็ง หนึ่งถึงสามสวนในสิบ
สวน กลุมกอนน้ าแข็งหนาแนนปานกลาง (OPEN PACK ICE) ปกคลุมดวยน้ าแข็ง สี่ถึงหกสวนในสิบสวน 
กลุมกอนน้ าแข็งหนาแนนคอนขางมาก (CLOSE PACK ICE) ปกคลุมดวยน้ าแข็ง  เจ็ดถึงเกาสวนในสิบสวน 
กลุมกอนน้ าแข็งหนาแนนมาก (VERY CLOSE PACK ICE) ปกคลุมดวยน้ าแข็งเกือบสิบสวนในสิบสวน แต
ยังคงมองเห็นสวนที่เป็นน้ าไดบางเล็กนอย 
pair of compasses วงเวียน : ดู COMPASS 
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paleomagnetism สภาพแมเหล็กบรรพกาล : อ านาจแมเหล็ก (MAGNETISM) ตกคางที่เกิดขึ้นจาก
สนามแมเหล็กของโลก (EARTH) เมื่อวัตถุเริ่มกอตัวขึ้น 
Pan American Institute of Geography and History (PAIGH) พีเอไอจีเอช : สถาบันที่มีวัตถุประสงคแ
ในการเผยแพรการรวมมือและพัฒนา ทางดานภูมิศาสตรแ การสรางแผนที่ ประวัติศาสตรแ ธรณีฟิสิกสแและ
วิทยาศาสตรแสาขาท่ีเกี่ยวของ 
pancake ice แผนน้ าแข็งทรงกลม : ชิ้นของน้ าแข็ง (NEW ICE) ที่มีลักษณะเป็นแผนกลม ขนาดเสนผาน
ศูนยแกลางประมาณ ๓๐ เซนติเมตร ถึง ๓ เมตร มีขอบสูงเนื่องจากการชนกับแผนน้ าแข็งอ่ืน ๆ จากอิทธิพล
ของลม (WIND) และคลื่นสเวลลแ (SWELL) 
panchromatic (adj.) ไวแสงทุกสี : ความไวตอแสงทุกสี เชนฟิลแมหรือแผนแมพิมพแอิมัลชัน – ซึ่งไวตอ
แสงทุกสี 
panel แผนประกอบ, แผนที่หมาย : ๑) ในดานการสรางแผนที่ หมายถึง แผนประกอบซึ่งเป็นชุดที่เกิด
จากการประกอบกันของฟิลแมโพซิทีฟบนแผนตาราง หรือโครงสรางแผนที่ที่ใชเป็นฐานส าหรับการประกอบ
ระวางแผนที่ ๒) ในดานโฟโตแกรมเมตรี หมายถึง องคแประกอบของเปูาหมายที่ใชส าหรับการระบุสถานี
ควบคุมในการถายภาพทางอากาศ  
pantograph เครื่องวาดเขียนยอขนาด, เครื่องเขียนยอและขยายสวน : เครื่องมือส าหรับใชในการ
ส าเนาแผนที่เดินหน (CHART) หรือวาดรูป เป็นตน ตามมาตราสวน (SCALE) ที่ตองการภายใตขอบเขตท่ี
จ ากัดของเครื่องมือ 
paper กระดาษ : ในการพิมพแแผนที่อุทกศาสตรแ กระดาษจะตองมีความหนาแนนสูง ชั้นเดียว มีความ
แข็งแรง ทนตอความชื้น กระดาษชนิดนี้ โดยทั่วไปอาจผลิตบางสวนหรือทั้งหมดจากผาและเลียนแบบการ
ท ากระดาษดวยมือ ซึ่งตองมีผิวหนาที่ทนตอความชื้น การลบและเขียนทับ 
parabola พาราโบลา : เสนโคงเปิดท่ีทุกจุดมีระยะหางจากเสนตรงเสนหนึ่ง และจุดคงที่จุดหนึ่งเป็น
ระยะหางเทากันเสมอ 
parachute drogue ถุงถวง : ดู DROGUE 
parallactic angle มุมแพรัลแลกซ์, มุมเหลื่อม : ๑) มุมภายในสามเหลี่ยมดาราศาสตรแ  
(ASTRONOMICAL TRIANGLE) ที่วัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) เป็นมุมระหวางวงชั่วโมง  (HOUR 
CIRCLE) และ วงดิ่ง (VERTICAL CIRCLE) มีความหมายเหมือนกับ position angle ๒) ในดานโฟโตแกรม
เมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง มุมที่รองรับที่ตาของผูรังวัดระหวางเสนระดับสายตาและวัตถุ  
ณ ต าแหนงผูสังเกตการณแ มีความหมายเหมือนกับ angle of convergence or angular parallax 
parallactic error : ความคลาดเคลื่อนแพรัลแลกซ์ : ดู ERROR 
parallactic grid กริดแพรลัแลกซ์ : ดู GRID 
parallax แพรัลแลกซ,์ ภาพเหลื่อม : ปรากฏการณแท่ีเห็นวัตถุเปลี่ยนต าแหนงไปจากจุดอางอิงหรือ
สิ่งแวดลอมเนื่องจากการเปลี่ยนต าแหนงผูสังเกต 
parallax: absolute stereoscopic  ภาพเหลื่อมสามมิติสัมบูรณ์, แพรัลแลกซ์สามมิติสมบูรณ์   :   ในดานโฟโต
แกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) เมื่อพิจารณาคูของภาพถายทางอากาศ (AERIAL PHOTOGRAPH) ที่มีระยะทาง
หลัก (PRINCIPAL DISTANCE) เทากัน หมายถึง ความแตกตางทางพีชคณิตของระยะทางของทั้ง ๒ ภาพ (IMAGE) 
จากเนเดอรแภาพถาย (PHOTOGRAPH NADIR)  ที่อยูในระนาบแนวนอนและขนานไปกับเสนฐานภาพถายทางอากาศ 
(AIR BASE) มีความหมายเหมือนกับ horizontal parallax, linear parallax หรือ x-parallax 
parallax: angular แพรัลแลกซ์เชิงมุม : ดู PARALLACTIC ANGLE 
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parallax: annual แพรัลแลกซ์รายปี : มุมที่รองรับที่วัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) โดยรัศมีของ 
วงโคจร (ORBIT) ของโลก (EARTH)  
parallax: diurnal แพรัลแลกซ์รายวัน : ความตางของต าแหนงหรือทิศทางปรากฏของวัตถุทองฟูา 
(CELESTIAL BODY) เมื่อตรวจวัดจากศูนยแกลางของโลก (EARTH) กับท่ีตรวจวัดบนพื้นผิวโลก โดยความ
ตางนี้เปลี่ยนแปลงไปตามมุมสูงของวัตถุทองฟูาและระยะทางจากโลก มีความหมายเหมือนกับ geocentric 
parallax 
parallax: equatorial horizontal แพรัลแลกซ์แนวนอนศูนย์สูตร : แพรัลแลกซแแนวนอน 
(HORIZONTAL PARALLAX) ที่ตรวจวัดที่เสนศูนยแสูตร (EQUATOR) ซึ่งใหคาที่สูงที่สุด 
parallax: geocentric แพรัลแลกซ์ศูนย์โลก : ดู PARALLAX: DIURNAL 
parallax: heliocentric แพรัลแลกซ์ศูนย์สุริยะ : ดู PARALLAX: ANNUAL 
parallax: horizontal แพรัลแลกซ์แนวนอน : ๑) ในดานดาราศาสตรแ (ASTRONOMY) หมายถึง แพรัลแลกซแ
ศูนยแโลก (GEOCENTRIC PARALLAX) ของวัตถุทองฟูาบนขอบฟูา (HORIZON) ของผูสังเกตการณแ ๒) ใน
ดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง แพรัลแลกซแสามมิติสมบูรณแ (PARALLAX: 
ABSOLUTE STEREOSCOPIC) 
parallax: instrumental (or instrument) แพรัลแลกซ์เครื่องมือ : แพรัลแลกซแที่อาจเกิดขึ้นจาก
ต าแหนงของผูสังเกตตอเครื่องหมายเล็ง (FIDUCIAL MARK) ของเครื่องมือ หรือการปรับแตง 
(ADJUSTMENT) เครื่องมือไมสมบูรณแ 
parallax: linear แพรัลแลกซ์เชิงเสน : ดู PARALLAX: ABSOLUTE STEREOSCOPIC 
parallax: optical แพรัลแลกซ์ทางทัศนะ : ดู PARALLAX: INSTRUMENTAL 
parallax: personal แพรัลแลกซ์บุคคล : ดู PARALLAX: INSTRUMENTAL 
parallax: solar แพรัลแลกซ์สุริยะ : แพรัลแลกซแแนวนอนศูนยแสูตร (EQUATORIAL HORIZONTAL 
PARALLAX) ของดวงอาทิตยแ (SUN) 
parallax: vertical แพรัลแลกซ์แนวดิ่ง : ดู PARALLAX: Y- 
parallax: X- แพรัลแลกซ์แกนเอ็กซ์ : ดู PARALLAX: ABSOLUTE STEREOSCOPIC 
parallax: Y- แพรัลแลกซ์แกนวาย :  ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง ความ
แตกตางระหวางระยะทางตั้งฉากของ ๒ ภาพ (IMAGE) ของจุดบนภาพถายทั้ง ๒ ภาพ จากแนวดิ่งที่มีเสน
ฐานภาพถายทางอากาศ (AIR BASE) การมีอยูของแพรัลแลกซแแกนวายเป็นเครื่องบงชี้ของมุมเอียง (TILT) 
ของภาพใดภาพหนึ่งหรือทั้ง ๒ ภาพ (PHOTOGRAPH) และ/หรือ ความแตกตางในระดับความสูงของ
เครื่องบิน และมีความเกี่ยวของกับการตรวจสอบคูของภาพสามมิติ มีความหมายเหมือนกับ vertical 
parallax หรือ want of correspondence 
parallax bar แทงแพรัลแลกซ์ : ดู STEREOMETER 
parallax correction คาแกแพรัลแลกซ์ : คาแก (CORRECTION) แพรัลแลกซแ (PARALLAX) โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง สูงเครื่องวัดมุม (SEXTANT ALTITUDE) ที่เกิดจากความแตกตางของทิศทางที่ปรากฏจากจุดบน
พ้ืนผิวโลก (EARTH) ไปยังวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) และทิศทางของวัตถุที่ปรากฏจากจุดศูนยแกลาง
ของโลก (EARTH) ไปยังจุดเดียวกัน   
parallax difference  ความตางแพรัลแลกซ์ : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง 
ความแตกตางแพรัลแลกซแสามมิติสัมบูรณแ (ABSOLUTE STEREOSCOPIC PARALLAX) ของ ๒ จุดภาพบน
คูภาพถาย (PHOTOGRAPH) โดยทั่วไปใชในการระบุความตางของคาระดับสูง (ELEVATION) ของวัตถุ 
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parallax in altitude แพรัลแลกซ์มุมสูง : แพรัลแลกซแศูนยแโลก (GEOCENTRIC PARALLAX) ของวัตถุ 
ณ มุมสูง (ALTITUDE) ใด ๆ ค านี้ใชเพื่อแยกแพรัลแลกซแ (PARALLAX) มุมสูง (ALTITUDE) ที่ก าหนด ออก
จากแพรัลแลกซแแนวนอน (HORIZONTAL PARALLAX) เมื่อวัตถุนั้น อยูในระนาบเดียวกับขอบฟูา 
(HORIZON) 
parallax inequality ความตางแพรัลแลกซ์ : การแปรผันของพิสัยน้ าขึ้น-ลง (RANGE OF TIDE) หรือ
อัตราเร็ว (SPEED) ของกระแสน้ าขึ้น-ลง (TIDAL CURRENT) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องของ
ระยะทางจากโลก (EARTH) ถึงดวงจันทรแ (MOON) 
parallel วงขนาน, เสนขนาน : วงกลมหรือใกลเคียงวงกลมบนพ้ืนผิวโลก (EARTH) ที่ขนานกับเสนศูนยแสูตร 
(EQUATOR ) โลกและเชื่อมตอจุดบนละติจูดเดียวกัน มีความหมายเหมือนกับ parallel of latitude 
parallel: celestial วงขนานทองฟูา : ดู PARALLEL OF DECLINATION 
parallel: geodetic วงขนานจีออเดติก : เสนบนสเฟียรอยดแ (SPHEROID) ที่มีละติจูดจีออเดติก 
(GEODETIC LATITUDE) เทากันทุกจุด วงขนานจีออเดติก ที่นอกเหนือจากเสนศูนยแสูตร (EQUATOR) 
ไมใชเสนจีออกเดติก (GEODETIC LINE) วงขนานจีออเดติกอยูในรูปของวงกลมเล็ก (SMALL CIRCLE) ที่มี
ระนาบขนานไปกับระนาบของเสนศูนยแสูตรจีออเดติก (GEODETIC EQUATOR) 
parallel: geographic(al), วงขนานภูมิศาสตร์ : เสนบนผวิโลก (EARTH) ที่ทุกจุดอยูบนละติจูด (LATITUDE) 
เดียวกัน ค านี้ถูกใชในลักษณะความหมายเดียวกันกับค าวา วงขนานดาราศาสตรแ (ASTRONOMICAL 
PARALLEL) หรือวงขนานจีออเดติก (GEODETIC PARALLEL) 
parallel: ground วงขนานพื้นดิน : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง การตัด
กันของระนาบของภาพถาย (PHOTOGRAPH) กับระนาบอางอิงของพ้ืนดิน (GROUND) ดู AXIS OF 
HOMOLOGY ประกอบ 
parallel: isometric วงขนานวัดเทา : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) เสนตัดระหวาง
ระนาบของภาพถาย (PHOTOGRAPH) และระนาบแนวราบ ซึ่งมีระยะตั้งฉากจากจุดศูนยแกลางทัศนมิติ 
(PERSPECTIVE CENTRE) ทีเ่ทากัน 
parallel: photograph วงขนานภาพถาย : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) คือ ภาพ 
(IMAGE) บนภาพถาย (PHOTOGRAPH) ของเสนแนวราบใด ๆ ในพ้ืนที่วัตถุซึ่งตั้งฉากกับพ้ืนระนาบหลัก 
(PRINCIPAL PLANE) วงขนานภาพถายทุกเสนจะตั้งฉากกับเสนหลัก (PRINCIPAL LINE) วงขนานภาพถาย
ที่ผานจุดหลัก (PRINCIPAL POINT) จะเป็นวงขนานหลัก และผานไปยังจุดศูนยแเทา (ISOCENTRE) คือ 
วงขนานวัดเทา (ISOMETRIC PARALLEL) 
parallel: principal วงขนานหลัก : ดู PARALLEL: PHOTOGRAPH 
parallel: standard วงขนานมาตรฐาน : วงขนาน (PARALLEL) ของละติจูดที่ใชเป็นตัวควบคุมในการ
ค านวณโครงสรางแผนที่ (PROJECTION) ส าหรับกรวยแทนเจนตแ วงขนานนี้เป็นวงขนาน (PARALLEL) 
ของแทนเจนตแ ส าหรับกรวยเซคแคนตแ วงขนาน (PARALLEL) สองวงที่ตัดกันจะเป็นวงขนานมาตรฐาน  
parallel motion protractor บรรทัดขนานกล : ดู PROTRACTOR 
parallel of altitude วงขนานระดับสูง : ดู ALMUCANTAR 
parallel of declination วงขนานมุมสูง : วงกลมบนทรงกลมทองฟูา (CELESTIAL SPHERE) ที่ขนาน
กับเสนศูนยแสูตรทองฟูา (CELESTIAL EQUATOR) มีความหมายเหมือนกับ celestial parallel 
parallel of latitude วงขนานละติจูด : ดู PARALLEL 
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parallel plate แผนขนาน : แผนหรือแทนของกลองส ารวจ ที่มีลักษณะเป็นจานเรียบ มีผิวขนานกันและ
เรียบใชประกอบกับควงปรับละเอียดที่สามารถเห็นดวยตาไดในไมโครมิเตอรแ (MICROMETER) 
parallel rulers (or rule) บรรทัดขนาน : เครื่องมือส าหรับสรางเสนขนาน และถายทอดเสนขนาน 
parallel sailing เดินเรือวงขนาน : ดู SAILING 
parallel sounding การหย่ังน้ าขนาน : ระบบของการส ารวจที่ใชเรือแม (MOTHER VESSEL) ท าการ
หยั่งน้ าไปตามเข็มที่ก าหนด และในเวลาเดียวกับท่ีเรือลูกหยั่งน้ าไปตามเสนทางขนานกันและรักษา
ระยะหางจากเรือแม (MOTHER VESSEL) โดยเรือลูกหาต าแหนงตัวเองสัมพันธแกับเรือแม (MOTHER 
VESSEL) ค านี้อาจใชเมื่อเรือล าเดียวท าการหยั่งน้ าหลายเสน ดวยแทรนดิวสแเซอรแที่เรียงตัวกันอยาง
สม่ าเสมอบนแขนค้ าของเรือ 
parameter พารามิเตอร์, ตัวแปรเสริม : ขอมูลในเชิงปริมาณที่ประกอบดวยคาคงท่ี ภายใตกรณีศึกษา
หรือสถานการณแ 
parametric เป็นตัวแปรเสริม : คุณลักษณะเชิงปริมาณที่เกิดจากตัวแปรหนึ่งหรือหลายตัวแปร 
parametric latitude ละติจูดพารามิเตอร์ : ดู LATITUDE 
paranthelion พาแรนทีเลยีน : ปรากฏการณแทางแสงในบรรยากาศ (PHOTOMETEOR) ในตระกูลรัศมี
วงแสงทรงกลด (HALO) เมื่อเกิดขึ้นจะเห็นวงแสงสีขาวและจุดสวางที่มีขนาดเสนผาศูนยแกลางใหญกวา 
ดวงอาทิตยแ (SUN) เล็กนอย ต าแหนงที่ปรากฏมี ๒ แบบคือ พาแรนทีเลียปกติ ปรากฏที่มุม ๑๒๐ องศา 
จากดวงอาทิตยแ และ พาแรนทีเลียพิเศษ ปรากฏที่มุม ๙๐ องศา จากดวงอาทิตยแ ความสูง (HEIGHT) ของ
จุดสวางจะอยูในแนวระดับ (HORIZON) เดียวกับดวงอาทิตยแ (SUN) 
parantiselena พาแรนทิสเซเลนา : ปรากฏการณแทางแสงในบรรยากาศ (PHOTOMETEOR) ตระกูล
ปรากฏการณแรัศมีวงแสง (HALO)  มีลักษณะคลายกับพาแรนทีเลียน (PARANTHELION) แตเกิดขึ้นกับดวงจันทรแ 
paraselene ภาพเงาดวงจันทร์ : ปรากฏการณแแสงในตระกูลปรากฏการณแรัศมีวงแสง (HALO) คลายกับ
พาฮีเลียน (PARHELION) แตมีความสวางนอยกวา, เกิดข้ึนกับดวงจันทรแ (MOON) 
paraselenic circle วงเงาดวงจันทร์ : ปรากฏการณแทางแสงในบรรยากาศ (PHOTOMETEOR) ตระกูล
ปรากฏการณแรัศมีวงแสง (HALO) ชนิดหนึ่ง คลายกับพระอาทิตยแทรงกลด (PARHELIC CIRCLE) แตเกิด
ขึ้นกับดวงจันทรแ 
parhelia associated with the 22° halo ภาพเงาดวงอาทิตย์รัศมีวงแสง ๒๒ องศา : ปรากฏการณแ
แสงในบรรยากาศ (PHOTOMETEOR) ตระกูลปรากฏการณแรัศมีวงแสง (HALO) ชนิดหนึ่ง ประกอบดวยจุด
สวาง ๒ จุดที่ปรากฏอยูบนพระอาทิตยแทรงกลด ติดกับรัศมีวงแสงเล็ก (SMALL HALO) 
parhelia associated with the 46° halo ภาพเงาดวงอาทิตย์รัศมีวงแสง 46 องศา : ปรากฏการณแ
แสงในบรรยากาศ (PHOTOMETEOR) ตระกูลปรากฏการณแรัศมีวงแสง (HALO) ชนดิหนึ่งประกอบดวย 
จุดสวาง ๒ จุดที่ปรากฏอยูบนพระอาทิตยแทรงกลด ติดกับรัศมีวงแสงใหญ (LARGE HALO) 
parhelic circle พระอาทิตย์ทรงกลด : ปรากฏการณแแสงในบรรยากาศ (PHOTOMETEOR) ตระกูล
ปรากฏการณแรัศมีวงแสง (HALO) ชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นวงแสงสีขาว  และอยูในระดับมุมสูงเดียวกัน รอบ
ดวงอาทิตยแ (SUN) 
partial eclipse อุปราคาเสี้ยว, อุปราคาบางสวน : ดู ECLIPSE 
partial node โหนดคลื่นนิ่งบางสวน : จุด เสน หรือพ้ืนผิว ในระบบคลื่นนิ่ง (STANDING WAVE) ที่
คุณลักษณะของสนามคลื่นบางอยางมีแอมพลิจูด (AMPLITUDE) ต่ าสุดที่ไมเทากับศูนยแ 
partial tide น้ าขึ้น-ลง บางสวน : ดู TIDE 
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particle velocity ความเร็วอนุภาค : ในการศึกษาคลื่นในทะเลหมายถึง ความเร็ว (VELOCITY) ของ
อนุภาคของน้ าที่มีการเคลื่อนที่เป็นวงรอบขณะที่มีคลื่นเคลื่อนที่ผานผิวหนาน้ า โดยที่อนุภาคของน้ าบริเวณ
ยอดคลื่น (CREST) จะมีการเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น (WAVE) แตที่บริเวณทอง
คลื่น (TROUGH) อนุภาคของน้ าจะมีทิศทางการเคลื่อนที่ตรงขามกับทิศทางของคลื่น 
particular scale มาตราสวนเฉพาะ : ดู SCALE 
pascal ปาสคาล : หนวยวัดความดันในระบบมาตรฐานสากล (SI SYSTEM) 
pass ชองเขา, ชอง, ดาน, รองน้ าปะการัง : ๑) สวนของเทือกเขา (MOUNTAIN RANGE) ที่สามารถผาน
จากดานหนึ่งไปอีกดานไดโดยงาย มีความหมายเหมือนกับ COL ๒) ในดานการเดินเรือ รองน้ า (CHANNEL) ที่
สามารถเดินเรือไปสูแมน้ า (RIVER)หรืออาว (HARBOUR) บางครั้งเรียกทางผาน (PASSAGE) หรืออาจ
หมายถึงรองน้ า (CHANNEL) แคบ ๆ ที่เชื่อมระหวาง ๒ นานน้ า 
passage ทางผาน, ชองทางเดินเรือ : รองน้ า (CHANNEL) หรือเสนทางเดินเรือขนาดเล็กระหวางพืด
ปะการัง (REEF) หรือเกาะ (ISLAND) บางครั้งเรียกวา PASS หรือในนานน้ าอังกฤษเรียกวา HOLE 
passage: meridian การผานเมริเดียน : ดู MERIDIAN TRANSIT 
passive system ระบบบันทึกเชิงรับ : ระบบที่บันทึกพลังงานที่ถูกปลดปลอยหรือถูกสะทอนกลับมา แต
ไมมีการผลิตหรือสงพลังงานออกไปไดดวยตัวมันเอง 
passometer เครื่องมือนับกาว : เครื่องมือขนาดพกพาใชส าหรับบันทึกจ านวนกาวของคนเดินเทา ดู 
PEDOMETER 
pass point จุดผาน : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) จุดในแนวตั้งและแนวนอนที่ถูก
ก าหนดจากภาพถาย (PHOTOGRAPH) ดวยวิธีการทางโฟโตแกรเมตรี (เหมือนกับจุดบังคับเสริม 
(SUPPLEMENTAL CONTROL POINT)) และเตรียมไวใชส าหรับการปรับ (ORIENTATION) ภาพถาย 
(PHOTOGRAPH) ภาพอ่ืน 
patch แผนน้ าแข็ง : ในศัพทแดานน้ าแข็ง หมายถึง การสะสมตัวของแผนน้ าแข็ง (PACK ICE) ที่ผิวหนาน้ า
ทะเลที่มีขนาดความกวางไมเกิน ๑๐ กิโลเมตร 
patent log ล็อกลาก : ดู LOG 
path วิถี, เสนทาง : ๑) เสนทางของการเคลื่อนที่ หรือเข็มที่เกิดข้ึน เชน วิถีดาวตก (METEOR) ๒) เสนที่
เชื่อมระหวางจุดในระนาบและประกอบกันข้ึนเพ่ือบอกจุดประสงคแหรือเสนทางเดินทาง 
pattern แบบ : ดู LATTICE 
P-code พีโค฿ด : รหัสจีพีเอส (GPS) ที่แมนย า (หรือถูกปูองกัน) ที่เป็นล าดับที่ยาวมาก (ประมาณ ๑๐๑๔ บิท) 
ของการกล้ าแบบไบเฟสเลขฐานสองแบบสุมเทียมกับคลื่นพาหแของจีพีเอส (GPS) ที่ความถ่ี ๑๐.๒๓ 
เมกะเฮิรตซแ ซึ่งจะไมถูกสุมซ้ าในวงรอบประมาณ ๒๖๗ วัน แตละพีโค฿ด (P-code) ที่ถูกแบงเป็นสวนละหนึ่ง
สัปดาหแ จะใชเฉพาะเจาะจงกับดาวเทียมจีพีเอส (GPS) แตละดวง และพีโค฿ดนี้จะมีถูกตั้งคาใหมทุกสัปดาหแ 
ดู C/A CODE ประกอบ 
peak ยอด : บริเวณที่มีการยกตัวสูงที่สุด คือ ทั้งเป็นจุดยอดแหลมที่มีเนื้อที่จ ากัดบนจุดยอด (SUMMIT) 
เขาสูง มีความหมายเหมือนกับ pike 
pebble กรวดกลาง : กอนหิน (STONE) ขนาดเล็กที่มีลักษณะกลมขอบเรียบที่เกิดจากการกัดกรอนโดย
น้ า ทราย (SAND) น้ าแข็ง (ICE) เป็นตน มีขนาดเสนผาศูนยแกลาง ๔ – ๖๔ มิลลิเมตร 
pecked line เสนประ : ในดานการสรางแผนที่ (CARTOGRAPHY) หมายถึง สัญลักษณแ (SYMBOL) ของ
เสนที่แสดงบนแผนที่ ซึ่งมีลักษณะเป็นเสนขาดจากกันเป็นชวงอยางสม่ าเสมอ 
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pedometer เครื่องมือนับกาว : เครื่องมือขนาดพกพา ที่ใชบันทึกการวัดระยะทางในหนวยเชิงเสน โดย
ผูใช ดู PASSOMETER 
pelagic-abyssal sediments ตะกอนกนสมุทร : ตะกอน (SEDIMENT) น้ าลึกท่ีไมมีสวนประกอบของ
วัสดุจากพ้ืนทวีปยกเวนอนุภาคดินเหนียว (CLAY) ขนาดเล็ก 
pelagic division การแบงเขตน้ าในทะเล : การจ าแนกสิ่งแวดลอมในทะเลและที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต 
โดยหลักการจ าแนกทะเล (SEA) โดยมวลของน้ าทั้งหมด การแบงเขตประกอบดวย neritic province ที่มี
น้ าตื้นนอยกวา ๒๐๐ เมตร (METRE) และ oceanic province ที่มีน้ าลึกมากกวา ๒๐๐ เมตร ( METRE) 
สวนอื่นของทะเล (SEA) ไดแก สวนที่เป็นพื้นดินใตทะเล (BENTHIC DIVISION) 
pelorus วงแบริง : แผนวงเข็มทิศ (COMPASS CARD) ในรูปแบบของแผนโลหะยึดติดกับวงรักษาระดับ 
(GIMBAL) เพ่ือใชรักษาต าแหนงทางราบและยึดติดดวยเสนเล็ง (SIGHT-VANE) ส าหรับสังเกตมุมแบริง 
(BEARING)  เมื่อการใชงานโดยตรงของเข็มทิศเพ่ือแบริงไมสามารถท าได มีความหมายเหมือนกับ dumb 
compass หรือ bearing plate ดู ALIDADE ประกอบ 
pencil กรวยล าแสง : ในเชิงทัศนะ กลุมของรังสี (RAY) ที่พุงเขามายังหรือกระจายออกจากจุด ดู LIGHT 
PENCIL 
pencil beam กรวยล าคลื่น : ล าคลื่น (BEAM) ที่เกิดจากพลังงานการแผรังสี (RADIANT ENERGY) ที่ 
ถูกบีบใหมีลักษณะเป็นรูปทรงกรวยหรือทรงกระบอกที่มีขนาดเสนผาศูนยแกลางขนาดเล็กมาก ล าคลื่นชนิดนี้
มักน ามาใชกับไฟ (LIGHT) เครื่องหมายทางเรือแบบเลนสแหมุน 
pendulum ลูกตุม : สวนของวัตถุที่แขวนจากจุดคงที่ซึ่งแกวงอยางอิสระภายใตอิทธิพลของความถวง 
(GRAVITY) และโมเมนตัม (MOMENTUM) แกนดิ่งที่ค้ าจากดานลางโดยสปริงเพื่อใหแกวงไปมาภายใต 
แรงรวมของความถวง (GRAVITY) และแรงดึงกลับของสปริง 
pendulum: working ลูกตุม : ลูกตุม (PENDULUM) ที่ใชหาความเขมความถวง (INTENSITY OF GRAVITY) 
pendulum sextant เครื่องวัดมุมลูกตุม : ดู SEXTANT 
peninsula คาบสมุทร : สวนของแผนดิน (LAND) ที่เกือบเป็นเกาะ (ISLAND) ที่มีลักษณะเกือบถูก
ลอมรอบดวยน้ า โดยสวนของแผนดิน (LAND) ที่ยื่นลงไปในทะเล (SEA) ที่มีขอบเขต (BOUNDARY) สวน
ใหญเป็นแนวชายฝั่ง (COASTLINE) 
peninsula: submarine คาบสมุทรใตทะเล : ความสูงต่ าใตทะเล (SUBMARINE RELIEF) ที่มีการยกตัว
สูงขึ้นมีลักษณะคลายกับคาบสมุทร (PENINSULA) ตรงขามกับ SAC 
perch คอน, เพิร์ช : ๑) เสาที่ติดตั้งบนยอดของทุน (BUOY)  หิน (ROCK) หรือที่ตื้น (SHOAL) เพ่ือเป็น
เครื่องหมาย (MARK) ส าหรับนักเดินเรือ บางครั้งมีการติดตั้งลูกบอลหรือกรงบนยอดคอนเพื่อใชเป็น
เครื่องหมาย (MARK);๒) หนวยของความยาวเทากับ ๕.๕ หลา(YARD) หรือ ๑๖.๕ ฟุต (FOOT) มี
ความหมายเหมือนกับ ROD, POLE 
percolation การไหลซึมผาน : กระบวนการที่คลื่นสงผานน้ าผานตะกอนพ้ืนทองน้ าและสงผลใหความสูง
คลื่น  (WAVE HEIGHT) ลดลง 
perigean range (of tide) พิสัยน้ าขึ้น-ลงเพริจี : คาเฉลี่ยของความแตกตางของพิสัยน้ าขึ้น-ลง (TIDE 
RANGE) ตลอดทั้งเดือนใน ณ เวลา (TIME) เพริจี (PERIGEE) จะสูงกวาพิสัยเฉลี่ย (MEAN RANGE) เมื่อ
ชนิดน้ าขึ้น-ลง (TYPE OF TIDE) เป็นน้ าคู หรือไมก็น้ าผสม และไมมีนัยยะส าคัญเมื่อชนิดน้ าขึ้น-ลง  (TYPE 
OF TIDE) เป็นน้ าเดี่ยว 
perigean tides น้ าขึ้น-ลงเพริจี : ดู TIDE 
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perigee เพริจี, จุดโคจรใกลสุดจากโลก : จุดที่วงโคจรเขาใกลโลก (EARTH) มากที่สุด เมื่อโลก (EARTH) 
เป็นศูนยแกลางแรงดึงดูด ซึ่งตรงขามกับ APOGEE 
perihelion เพอริฮีเลียน, จุดโคจรใกลสุดจากดวงอาทิตย์ : จุดที่วงโคจรเขาใกลดวงอาทิตยแ (SUN) มากที่สุด 
เมื่อดวงอาทิตยแ (SUN) เป็นจุดศูนยแกลางแรงดึงดูด ซึ่งตรงขามกับ APHELION 
period คาบ : ชวงเวลาที่ใชในการเคลื่อนที่ครบรอบ (CYCLE) หรือชวงเวลาใด ๆ ที่ก าหนด 
period (of a navigational light) คาบ (ของไฟสัญญาณการเดินเรือ) : เวลา (TIME) ที่ใชแสดงให
เห็นในหนึ่งวงรอบของชวงสวางและมืด 
periodic current กระแสน้ าตามคาบ : ดู CURRENT 
periodic error ความคลาดเคลื่อนตามคาบ : ดู ERROR 
periodic wave(s) คลื่นตามคาบ : ดู WAVE 
peripheral equipment อุปกรณ์ประกอบ : ในระบบคอมพิวเตอรแ หมายถึงสวนประกอบอื่น ๆ ที่แยก
ออกมาจากตัวเครื่องสวนกลาง ซึ่งอาจจะใชในการติดตอสื่อสารกับภายนอก   
permafrost ชั้นดินเยือกแข็งถาวร, ชั้นดินเยือกแข็งคงตัว : ชั้น (LAYER) ของดิน (SOIL) หรือหินดาน 
(BEDROCK) ที่ความลึกตาง ๆ ใตผิวโลก (EARTH) ที่มีอุณหภูมิต่ ากวาจุดเยือกแข็งตอเนื่องกันตลอดทั้งปี
หรือหลายพันปี ชั้นดินนี้เกิดจากการที่ชั้น (LAYER) ดินเยือกแข็งไดรับความรอนลงไปไมถึงในชวงฤดูรอน 
permanent current กระแสน้ าถาวร : ดู CURRENT 
Permanent International Association of Navigation Congresses (PIANC) พีไอเอเอ็นซี : 
สมาคมท่ีสงเสริมการพัฒนาและแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการเดินเรือทั้งชองทางการเดินเรือในแผนดิน 
และในทะเล บริเวณทาเรือและชายฝั่ง 
permanent magnetism สภาพแมเหล็กถาวร : ดู MAGNETISM 
permeability: magnetic แรงเหนี่ยวน าแมเหล็ก : ดู MAGNETIC PERMEABILITY 
personal correction คาแกบุคคล : คาแก (CORRECTION) อันเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนของ
บุคคล (PERSONAL ERROR) 
personal equation สมการบุคคล : ชวงระยะเวลาระหวางการรับรูปรากฏการณแ (PHENOMENON) ที่
เกิดข้ึนและปฏิกิริยาที่ตอบสนองปรากฏการณแนั้น สมการบุคคลอาจจะเป็นไดทั้งคาบวกและลบ เนื่องจากผู
สังเกตอาจจะคาดการณแการเกิดของเหตุการณแ หรือคอยจนกระทั่งเห็นเหตุการณแเกิดขึ้นจริงกอนท าการ
บันทึก สิ่งนี้เป็นความคลาดเคลื่อนระบบ (SYSTEMATIC ERROR) ที่มีคาคงที่ เป็นความคลาดเคลื่อนบุคคล 
(PERSONAL ERROR) จึงเรียกวาสมการบุคคล  สมการบุคคลนี้มีความส าคัญเป็นพิเศษในการสังเกต 
(OBSERVATION) เวลา (TIME) เพ่ือก าหนดคาแกนาฬิกาโครโนเมตร (CHRONOMETER CORRECTION)   
personal error ความคลาดเคลื่อนบุคคล : ดู ERROR 
personal parallax แพรัลแลกซ์บุคคล : ดู PARALLAX: INSTRUMENTAL 
perspective centre ศูนย์กลางทัศนมิติ : จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดของรังสีทัศนมิติ (PERSPECTIVE RAY) 
โดยจุดทั้งสองนั้นเกี่ยวของกับการส ารวจดวยภาพถาย ซึ่งหมายถึงจุดศูนยแกลางทัศนมิติภายใน และจุด
ศูนยแกลางทัศนมิติภายนอก ในระบบของเลนสแกลองถายภาพที่มสมบูรณแนั้น รังสีทัศนมิติ (PERSPECTIVE 
RAY) จากจุดศูนยแกลางทัศนมิติภายในไปยังดานปิดที่ท าใหเกิดรูปในเชิงภาพถาย (IMAGE) จะมีมุมเทากับ
รังสี (RAY) ที่เก่ียวของกันจากจุดศูนยแกลางทัศนมิติภายนอกไปยังวัตถุท่ีถูกถายภาพ ส าหรับเลนสแ (LENS) ที่
มีการบิดเบี้ยว (DISTORTION) จะมีความจริงตามนี้เฉพาะดานของการภาพถาย (PHOTOGRAPH) ในเลนสแ
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กลองที่มีการปรับแกอยางสมบูรณแ จุดศูนยแกลางทัศนมิติภายนอก และภายในที่เกี่ยวของกันนั้นจะเชื่อมไป
ยังดานหนาและดานหลังของจุดโหนด (NODAL POINT) 
perspective grid กริดทัศนมิติ : ดู GRID 
perspective plane ระนาบทัศนมิติ : ระนาบใด ๆ ที่มีจุดศูนยแกลางทัศนมิติ (PERSPECTIVE CENTRE) 
ซึ่งเป็นจุดตัดระหวางระนาบทัศนมิติและพ้ืนดิน (GROUND) จะปรากฏเป็นเสนตรงบนภาพถายทางอากาศ 
(AERIAL PHOTOGRAPH) 
perspective projection โครงสรางแผนที่ทัศนมิติ : ดู PROJECTION 
perspective ray รังสีทัศนมิติ, รัศมีทัศนมิติ : เสนที่ลากผานจุดศูนยแกลางทัศนมิติ (PERSPECTIVE CENTRE)
และวัตถุ  
perturbation การรบกวน : การรบกวนเสนทาง (PATH) วงโคจรของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) 
ทั้งจากวัตถุในธรรมชาติหรือที่สรางข้ึน โดยการดึงดูดของอีกวัตถุหนึ่ง ดู LUNAR INEQUALITY 
ph คาพีเอช, คาความเป็นกรด-ดาง : มาตราสวน (SCALE) บอกความเป็นกรด หรือความเป็นดาง 
(ALKALINITY) ของสารละลาย 
phantom bottom พื้นทองน้ าลวง : การแสดงความลึกพ้ืนทองน้ า (BOTTOM) ผิดพลาดไปจากของจริง
ของเครื่องหยั่งน้ าดวยเสียงสะทอน (ECHO SOUNDER) มักเกิดข้ึนในบริเวณพ้ืนทองน้ า (BOTTOM) 
มหาสมุทร (OCEAN) ที่มีองคแประกอบของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เป็นจ านวนมาก มีความหมายเหมือนกับ 
deep scattering layer (DSL) หรือ false bottom 
phase วัฏภาค, ดิถี, เฟส, ขั้น, สภาวะ, สถานะ, ชวง : ๑) การปรากฏของวัตถุ ๒) ปริมาณหรือจ านวนของ
รอบ (CYCLE) ที่ผานไปจากจุดที่ก าหนด ๓) ในดานดาราศาสตรแ (ASTRONOMY) หมายถึง ระยะการ
เปลี่ยนแปลงชวงมืด-สวางของดวงจันทรแ (MOON) หรือดาวเคราะหแ (PLANET) ดู PHASE(S) OF THE 
MOON; ๔) ในดานฟิสิกสแหมายถึงสถานะของสสาร ไดแก ของแข็ง (น้ าแข็ง) ของเหลว (น้ า) หรือ ก฿าซ (ไอน้ า) 
phase angle มุมวัฏภาค : ๑) ความแตกตางของวัฏภาคในการเกิดซ้ าของปรากฏการณแ (PHENOMENA) 
ของความถี่ (FREQUENCY) เดียวกันที่แสดงในรูปการวัดเชิงมุมเดียวกัน ๒) มุมที่วัตถุทองฟูา (CELESTIAL 
BODY) ระหวางดวงอาทิตยแ (SUN) และ โลก (EARTH) 
phase inequality ความตางดิถี, ภาวะไมเทากันตามวัฏภาค : การเปลี่ยนแปลงของน้ าขึ้น-ลง (TIDE) 
หรือกระแสน้ าขึ้น-ลง (TIDAL CURRENT) ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนวัฏภาคดวงจันทรแ (PHASE OF THE 
MOON) 
phase lag ความหนวงวัฏภาค : ความลาชาของคาสูงสุดขององคแประกอบของน้ าขึ้น-ลง (TIDE) จริงที่ได
จากการตรวจวัด ที่ตามหลังคาสูงสุดขององคแประกอบน้ าขึ้น-ลงเดียวกันของ น้ าขึ้น-ลงสมดุล 
(EQUILIBRIUM TIDE) สมมติฐาน มีความหมายเหมือนกับ tidal epoch 
phase modulation : การกล้ าวัฏภาค ดู MODULATION 
phase of a navigational light เฟสไฟเดินหน, ชวงไฟเดินหน : แตละชวงสวางและชวงมืด เชน ไฟวับ, 
ไฟมืด 
phase(s) of the moon วัฏภาคดวงจันทร์, ดิถีดวงจันทร์ : การปรากฏของดวงจันทรแ (MOON) ในชวง
เวลาที่แตกตางกันของเดือนจันทรคติ (SYNODICAL MONTH) วงรอบ (CYCLE) เริ่มจากวันแรม ๑๕ ค่ า 
หรือการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทรแ (MOON) ที่ต าแหนงรวมทิศ (CONJUNCTION) สวนที่มองเห็นในชวง
ขางขึ้น จะเพ่ิมข้ึนในชวงครึ่งแรกของวงรอบ (CYCLE) กระทั่งมองเห็นเต็มดวงในต าแหนงตรงขาม 
(OPPOSITION) หลังจากนั้นสวนที่มองเห็นในชวงขางแรมจะคอย ๆ ลดลงในครึ่งวงรอบ (CYCLE) หลัง ขึ้น ๘ ค่ า 
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จะปรากฏเมื่อดวงจันทรแขางข้ึนอยูที่ก่ึงปักษแ (QUADRATURE) ตะวันออก แรม ๘ ค่ า เมื่อดวงจันทรแ 
ขางแรมอยูที่กึ่งปักษแ (QUADRATURE) ตะวันตก จากแรม ๘ ค่ า สูเดือนมืด และจากเดือนมืดสู ขึ้น ๘ ค่ า 
ของดวงจันทรแ (MOON) เรียกวา ดวงจันทรแเสี้ยว จากข้ึน ๘ ค่ า ถึงดวงจันทรแเต็มดวง และจากดวงจันทรแ
เต็มดวงถึง แรม ๘ ค่ า เรียกวา ดวงจันทรแคอนดวง 
phase velocity ความเร็วเฟส : ความเร็ว (VELOCITY) ที่วัดในชวงระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งยอดคลื่น (WAVE 
CREST) ที่สนใจเคลื่อนผานตัวกลาง 
phenomenon (pl. phenomena) ปรากฏการณ์ : ขอเท็จจริงใด ๆ สภาพการณแ หรือประสบการณแที่
สัมผัสได และสามารถอธิบาย หรือประเมินได ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ เชน การเกิดคลาส 
(ECLIPSE) เป็นปรากฏการณแ (PHENOMENON) ทางดาราศาสตรแ (ASTRONOMY) 
phonometer โฟโนมิเตอร์ : เครื่องมือวัดความเขม หรือความถี่ (FREQUENCY) ของเสียง (SOUND) 
phosphorescence การเรืองแสงตอเนื่อง : การเกิดแสงโดยปราศจากความรอนที่สัมผัสได การแผรังสี 
(RADIATION) คลื่นแมเหล็กไฟฟูาโดยสสารซึ่งเป็นผลมาจากการดูดซับการแผรังสี (RADIATION) ที่มีความ
ยาวคลื่น (WAVE LENGTH) สั้นกวา ซึ่งตรงกันขามกับการเรืองแสง (FLUORESCENCE) การปลดปลอย
แสงจะยังคงมีอยูตอเนื่องเป็นเวลานานหลังจากหยุดการฉายรังสี (IRRADIATION) 
phot โฟต : หนวยของการสองสวาง (ILLUMINATION) ในระบบเซนติเมตร-กรัม-วินาที (CGS) 
photic (adj.) แสงสองถึง : ของน้ าทะเล (SEA WATER) คือ ทะเลที่ถูกแสงทะลุผานหรือไดรับอิทธิพลจากแสง 
photoalidade โฟโตแอลิเดด : เป็นเครื่องมือทางโฟโตแกรมเมตรีประกอบดวยแอลิเดด (ALIDADE) 
กลองโทรทรรศนแ ที่ใสเพลท และแขนควบคุมหมุนไดติดตั้งลงบนโครง ๓ ขา โฟโตแอลิเดดใชในการพล็อต
เสนแสดงทิศทาง และวัดมุมดิ่งสูรูปลักษณแที่สนใจที่ปรากฏบนภาพถายเฉียง (OBLIQUE PHOTOGRAPH) 
และภาพถายทางพ้ืนดิน (TERRESTRIAL PHOTOGRAPH) 
photo base เสนฐานภาพถาย : ระยะหางระหวางเสนฐานภาพถายทางอากาศ (AIR BASE) ที่ปรากฏบน
ภาพถาย (PHOTOGRAPH) 
photocompose (v.t.) ประกอบภาพ : ประกอบสวนตางกันของแผนที่ตนฉบับโดยกระบวนการทาง
ภาพถาย 
photocontrol point จุดควบคุมภาพถาย : ดู CONTROL POINT 
photodelination การวาดโครงรางภาพถาย : การวาดโครงราง (DELINEATION) ของวัตถุรูปลักษณแบน
ภาพถาย (PHOTOGRAPH) ดู COMPILATION ประกอบ 
photoelectric pilot เครือ่งน ารองโฟโตอิเล็กทริก : อุปกรณแถือทายแบบอัตโนมัติที่ท างานรวมกับเข็ม
ทิศแมเหล็ก (MAGNETIC COMPASS) สวนส าคัญหรือองคแประกอบหลักของระบบประกอบไปดวย เข็มทิศ
แมเหล็ก (MAGNETIC COMPASS) คุณภาพสูงที่มีการสรางพิเศษ ระบบแสงทั่วไปและเซลลแโฟโตอิเล็กทริก 
ซึ่งน ามาประกอบกันในรูปแบบที่ท าใหสามารถตรวจจับการเบี่ยงเบนเพียงเล็กนอยของเข็ม (COURSE) เรือ 
และสงคาไปยังระบบถือทาย 
photoengraving การแกะลายแมพิมพ์พื้นนูน : ๑) กระบวนการซึ่งภาพถาย (PHOTOGRAPH) จะถูก
พิมพแใหมบนแมพิมพแโดยเฉพาะการผลิตงานพิมพแ (REPRODUCTION) บนแมพิมพแพ้ืนนูน ซึ่งตรงกันขามกับ
การพิมพแภาพดวยแมพิมพแพ้ืนลึก (PHOTOGRAVURE) ๒) เพลท (PLATE) ที่ท าขึ้นจากกระบวนการ
ดังกลาว ๓) ภาพพิมพแ (PRINT) จากเพลท (PLATE) 
photogoniometer มาตรมุมภาพถาย : เครื่องมือที่ใชวัดมุมจากจุดศูนยแกลางทัศนมิติ (PERSPECTIVE 
CENTRE) จริง ไปยังจุดที่ปรากฏบนภาพถาย (PHOTOGRAPH) 
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photogram โฟโตแกรม : ๑) ภาพถายส ารวจ ๒) ภาพใดภาพหนึ่งของคูภาพ (PHOTOGRAPH) สามมิต ิ
photogrammetric camera กลองภาพถายโฟโตแกรมเมตรี : ดู CAMERA 
photogrammetric control จุดบังคับบนโฟโตแกรมเมตรี : ดู CONTROL 
photogrammetric extension การขยายโฟโตแกรมเมตรี : ดู PHOTOTRIANGULATION 
photogrammetric survey การส ารวจทางโฟโตแกรมเมตรี : ดู SURVEY 
photogrammetry โฟโตแกรมเมตรี : วิทยาศาสตรแหรือศิลปะที่วาดวยการไดมาซึ่งการวัดที่มีความ
เชื่อถือไดบนภาพถาย (PHOTOGRAPH) 
photogrammetry: aerial  โฟโตแกรมเมตรีทางอากาศ : วิธีการโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) 
ที่ใชถายภาพทางอากาศ (AERIAL PHOTOGRAPH) 
photogrammetry: analytical (or analytic) โฟโตแกรมเมตรีเชิงวิเคราะห์ : โฟโตแกรมเมตรี 
(PHOTOGRAMMETRY) ที่ไดมาโดยวิธีการทางคณิตศาสตรแ 
photogrammetry: terrestrial โฟโตแกรมเมตรีทางพื้นดิน : โฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) 
โดยใชภาพถายทางพ้ืนดิน (TERRESTRIAL PHOTOGRAPH) 
photograph ภาพถาย, รูปถาย : ค าทั่วไปส าหรับภาพโพสิตีฟ หรือ เนกาตีฟ ซึ่งถายโดยกลอง (CAMERA) 
บนวัสดุเคลือบน้ ายาที่ไวตอแสง หรือภาพพิมพแ (PRINT) ที่ถายมาจากกลอง 
photograph: aerial ภาพถายทางอากาศ : ภาพถาย (PHOTOGRAPH) ใด ๆ ที่ไดมาจากการถายภาพ
ทางอากาศ มีความหมายเหมือนกับ air photograph 
photograph: composite ภาพถายแบบผสม : ในการส ารวจดวยการถายภาพทางอากาศ (AERIAL 
PHOTOGRAPHY) เป็นภาพถาย (PHOTOGRAPH) ที่ท าขึ้นจากการเรียงล าดับภาพถายซึ่งถายแยกกัน หรือ
ภาพถายซึ่งถายโดยเลนสแหลาย ๆ ตัวจากกลองถายภาพหลายเลนสแ (MULTIPLE LENS CAMERA) ที่มีการ
เปิดรับแสง (EXPOSURE) พรอมกัน ใหเป็นภาพที่เทียบเทากับภาพถาย (PHOTOGRAPH) ที่ไดจากเลนสแ
มุมกวางเลนสแเดี่ยว 
photograph: ground ภาพถายทางพื้นดิน : ดู PHOTOGRAPH :TERRESTRIAL 
photograph: high oblique ภาพถายเฉียงมุมสูง : ภาพถายแนวเฉียง (OBLIQUE PHOTOGRAPH) 
ซึ่งแนวระนาบปรากฏ (APPARENT HORIZON) รวมอยูในพื้นของขอบเขตภาพ 
photograph: horizontal. ภาพถายทางราบ : ภาพถาย (PHOTOGRAPH) ที่ถายดวยกลองถายภาพใน
แนวแกนระนาบ 
photograph: low oblique ภาพถายเฉียงมุมต่ า : ภาพถายเฉียง (OBLIQUE PHOTOGRAPH) ซึ่งแนว
ระนาบปรากฏ (APPARENT HORIZON) ไมรวมอยูในพ้ืนของขอบเขตภาพ 
photograph: multiple lens ภาพถายจากกลองหลายเลนส์ : ภาพถาย (PHOTOGRAPH) ที่ถายดวย
กลองถายภาพหลายเลนสแ (MULTIPLE LENS CAMERA) 
photograph: oblique ภาพถายเฉียง : ภาพถาย (PHOTOGRAPH) ที่ถายเมื่อแกนของกลองถายรูป
ตั้งใจเล็งไปยังจุดระหวางแนวระนาบ (HORIZONTAL) และแนวดิ่ง (VERTICAL) 
photograph: terrestrial ภาพถายทางพื้นดิน : ภาพถาย (PHOTOGRAPH)  ที่ถายดวยกลอง (CAMERA) 
ถายภาพที่ตั้งอยูบนพ้ืนดิน บางครั้งเรียกวา ground photograph 
photograph: vertical ภาพถายแนวดิ่ง : ภาพถายทางอากาศ (AERIAL PHOTOGRAPH) ที่ถายเมื่อ
แกนของกลองอยูในแนวดิ่ง หรือเกือบจะเป็นแนวดิ่ง 
photograph axes แกนภาพถาย : ดู FIDUCIAL AXES 
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photograph centre ศูนย์กลางภาพถาย : จุดศุนยแกลางของภาพถาย (PHOTOGRAPH) ที่ระบุโดยภาพ 
(IMAGE) ของเครื่องหมายเล็ง (FIDUCIAL MARK) หรือเครื่องหมาย (MARK) ของกลองถายภาพ ในกลอง 
(CAMERA) ถายภาพที่มีการปรับแตงอยางสมบูรณแแบบ ศูนยแกลางภาพถายและจุดหลัก (PRINCIPAL 
POINT) จะเป็นจุดเดียวกัน 
photograph coordinates พิกัดภาพถาย : ดู COORDINATES 
photograph meridian เมริเดียนภาพถาย : ดู MERIDIAN 
photograph nadir เนเดอร์ภาพถาย : ดู NADIR 
photograph parallel เสนขนานภาพถาย : ดู PARALLEL 
photograph perpendicular เสนตั้งฉากภาพถาย : แนวตั้งฉากจากศูนยแกลางทัศนมิติภายในไปยัง
ระนาบของภาพถาย 
photographic interpretation การตีความภาพถาย : การตรวจสอบภาพ (IMAGE) จากภาพถายโดยมี
วัตถุประสงคแในการพิสูจนแรูปพรรณวัตถุ และพิจารณานัยส าคัญของวัตถุ 
photography การถายภาพ : ศิลปะ หรือกรรมวิธีของการผลิตภาพ (IMAGE) ลงบนวัสดุเคลือบน้ ายาที่
ท าปฏิกิริยากับแสง 
photography : aerial การถายภาพทางอากาศ : ศิลปะ วิทยาศาสตรแ หรือ กระบวนการของการถายภาพ
ภาพถายทางอากาศ (AERIAL PHOTOGRAPH) 
photogravure การพิมพ์ภาพดวยแมพิมพ์พื้นลึก : กรรมวิธีในการถายทอดภาพจากแมพิมพแพ้ืนลึกโดยที่
ภาพถาย (PHOTOGRAPH) หรือตัวอักษรถูกขูดลาย ลงบนแผนเพลทหรือมวนของแมพิมพแพ้ืนลึก ซึ่งจะถูก
น าไปถายทอดลงบนกระดาษ 
photohead plotter เครือ่งพล็อตแบบโฟโตเฮด : อุปกรณแท่ีใชพล็อตลงขอมูลโดยการเปิดรับแสงของ
ฟิลมแภาพถาย 
photoindex ดรรชนีภาพถาย : โมเสก (MOSAIC) ท าโดยการเรียงล าดับภาพถาย (PHOTOGRAPH) แต
ละภาพประกอบเขาดวยกันตามท่ีก าหนดไวลงบนต าแหนงที่สัมพันธแกันอยางเหมาะสม และท าการคัดลอก
ภาพที่จัดเรียงกันนั้นขึ้นใหมใหมีมาตราสวน (SCALE) เล็กลง 
photolithograph ภาพพิมพ์ออฟเซต, ภาพพิมพ์พื้นราบ : ภาพพิมพแที่ผลิตโดยการพิมพแออฟเซต 
(PHOTOLITHOGRAPHY) ดู LITHOGRAPHY 
photolithography การพิมพ์ใชภาพถาย, การพิมพ์ออฟเซต : สาขาของการพิมพแพ้ืนราบซึ่งการ
ถายภาพ (PHOTOGRAPHY) ถูกน ามาใชเพ่ือการผลิตภาพ (IMAGE) ลงบนพ้ืนผิวการพิมพแสุดทาย พ้ืนผิว
การพิมพแแบบดั้งเดิมเป็นแผนหินแข็ง ตอมาไดเปลี่ยนไปใชแผนโลหะที่บางและออนตัวได (สังกะสี 
อลูมิเนียม สแตนเลส แผนเพลท (PLATE) ผสมโลหะสองชนิด แผนเพลท (PLATE) ผสมโลหะหลายชนิด)  
photomap แผนที่ภาพถาย : โมเสกภาพถายของพื้นที่ทางบกพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งที่มีขอมูลของขอบเขต 
ขอมูล (DATA) เชิงพรรณนา และมีกริดอางอิง และ/หรือ โครงสรางแผนที่ ดู MOSAIC ประกอบ 
photometeor ปรากฏการณ์ทางแสงในบรรยากาศ : ปรากฏการณแเชิงแสงของบรรยากาศ (ATMOSPHERE) 
photometer เครื่องวัดแสง : เครื่องมือที่ใชวัดความเขมของแสง โดยเฉพาะเพ่ือการหาความเขมสัมพัทธแ
ของแสงที่ตางกัน 
photosphere โฟโตสเฟียร์ : พ้ืนผิวที่มองเห็นไดของดวงอาทิตยแ (SUN) และแหลงโดยตรงเกือบทั้งหมด
ของการแผรังสี (RADIATION) ของดวงอาทิตยแ ซึ่งเป็นชั้น (LAYER) ก฿าซที่มีความหนาประมาณ ๔๐๐ 
กิโลเมตร ใตชั้นนี้ลงไปดวงอาทิตยแ (SUN) จะมัวลง 
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photosynthesis การสังเคราะห์ดวยแสง : การกอเกิดคารแโบไฮเดรต จากน้ า และคารแบอนไดออกไซดแ 
ในพืชที่มีชีวิต โดยปฏิกิริยาของแสงอาทิตยแตอคลอโรฟิลดแ (CHLOROPHYLL) 
phototheodolite โฟโตธโีอโดไลท์, กลองธีโอโดไลท์ถายภาพ : อุปกรณแส ารวจทางพ้ืนดินที่รวมกลอง 
ธีโอโดไลทแ (THEODOLITE) กับกลองถายภาพเพ่ือการส ารวจ (SURVEYING CAMERA) เขาดวยกัน โดยที่
ความสัมพันธแระหวางแกนของกลองถายภาพและเสนแนวเล็ง (LINE OF COLLIMATION) ของกลอง 
ธีโอโดไลทแ (THEODOLITE) สามารถวัดคาได 
phototopography โฟโตโทโปกราฟี, วิชาภูมิลักษณ์จากภาพถาย : ศาสตรแที่วาดวยการส ารวจ 
(SURVEYING) โดยที่รายละเอียดทั้งหมด ถูกพล็อตจากภาพถาย (PHOTOGRAPH) ที่ถาย ณ สถานี
ภาคพ้ืนดินที่เหมาะสม 
phototriangulation การขยายสามเหลี่ยมทางโฟโตแกรมเมตรี : กระบวนการการขยายของจุดบังคับ
ทางราบ (HORIZONTAL CONTROL) และ/หรือจุดบังคับทางดิ่ง (VERTICAL CONTROL) โดยที่การวัดมุม 
และ/หรือระยะบนภาพถาย (PHOTOGRAPH) ทีท่ับซอนกันมีความสัมพันธแกับขอมูลเชิงพ้ืนที่โดยใช
หลักการทัศนมิติของภาพถาย (PHOTOGRAPH) ตามปกติแลวกระบวนการนี้เกี่ยวของกับการใชภาพถาย
ทางอากาศ (AERIALPHOTOGRAPH) มีความหมายเหมือนกับ aerotriangulation, aerial triangulation, 
หรือ photogrammetric extension 
photozincography แมพิมพ์สังกะสีพื้นนูน : การใชเพลทสังกะสีในแมพิมพแพ้ืนนูน (PHOTOENGRAVING) 
pictomap แผนที่ภาพถายแยกสี : สวนประกอบของแผนที่ ที่การบันทึกภาพถายของภาพโมเสกท่ัวไปถูก
แปลงใหเป็นสีและสัญลักษณแที่ตีความได โดยเทคนิคการแยกสี 
picture control point จุดควบคุมในภาพถาย : ดู CONTROL POINT 
picture plane ระนาบอัดภาพ : ระนาบที่ระบบของเสนหรือรังสี (RAY) จากวัตถุ จากภาพ (IMAGE) หรือ
รูปภาพ สามารถถูกถายทอดลงไปได ในการวาดแบบทัศนมิติ ระบบของล าแสงนั้นเป็นที่เขาใจวาเบนเขาสู 
จุดเดี่ยว ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) ภาพถาย (PHOTOGRAPH) คือ ระนาบอัดภาพ 
piedmont (adj.) ลาดเชิงเขา, เชิงเขา, ตีนเขา : ตั้งอยูหรือกอตัวขึ้นที่ฐานของภูเขา (MOUNTAIN) 
pie graph แผนภูมิรูปพาย : สัญลักษณแ (SYMBOL) รูปวงกลม แบงเป็นสวน ๆ เพ่ือแสดงสัดสวนของคา
รวมทั้งหมด 
pier ทาเทียบ : โครงสรางที่แคบและยาวยื่นออกไปในน้ าเพ่ือเป็นที่จอดเรือ เป็นทางเดินเลน หรืออ่ืน ๆ ดู 
JETTY ประกอบ 
pier head หัวทาเทียบ : สวนปลายสุดของทาเทียบ (PIER) มีความหมายเหมือนกับ wharfhead 
piezoelectric effect ปรากฏการณ์เพียโซอิเล็กทริก : ปรากฏการณแ (PHENOMENON) ที่พบเจอใน
คริสตัลบางอยาง  ซึ่งการบีบอัดทางกลท าใหเกิดศักยภาพที่แตกตางระหวางหนาคริสตัลที่อยูตรงขามกัน 
หรือการใสสนามไฟฟูาไปที่คริสตัลท าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางมิติ 
piezoelectricity กลไฟฟูาเพียโซ : คุณสมบัติที่แสดงโดยวัตถุท่ีเป็นผลึกแบบไมสมมาตรบางชนิด ซึ่งเมื่อ
ถูกแรงกดในทิศทางที่เหมาะสมจะเกิดโพลาไรเซชัน  (POLARIZATION) กระแสไฟฟูาเป็นสัดสวนตามแรง
กด กลไฟฟูาเพียโซแบบกลับ คือปรากฏการณแที่แรงกดในทางกลถูกสรางขึ้นในวัตถุท่ีเป็นผลึกแบบไม
สมมาตร เมื่อไดรับสนามไฟฟูาจากภายนอก ความกดที่เกิดขึ้นจะแปรผันกับสนามไฟฟูา 
piggot gun ปืนพิกกอท : เครื่องมือส าหรับการเก็บตัวอยาง (SAMPLE) พ้ืนทองทะเล (BOTTOM) ลึก 
เครื่องมือนี้ใชการจุดระเบิดเพ่ือขับดันทอเหล็กเก็บตัวอยางใหกดลงไปท่ีพ้ืนทะเล (BOTTOM) ในทันทีท่ีทอ
เหล็กดงักลาวกระทบพ้ืนทองน้ า (BOTTOM) 
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pigmentation การยอมสี : การยอมสีเนื้อเยื่อโดยการใสสียอมหรือรงควัตถุ (PIGMENT) 
pigments สียอม, รงควัตถุ, สารสี : สารสี ใชส าหรับทาหรือยอม หรือสารสีธรรมชาติของเนื้อเยื่อ 
pile เสา, เสาเข็ม, ตอหมอ, ตอ : เสาเข็มที่เป็นไมซุง เหล็ก หรือคอนกรีต ที่ยาวและหนัก ที่ปักลงบนดิน
เพ่ือใชค้ ายัน รองรับน้ าหนัก หรือเป็นตอหมอของทาเทียบ (PIER) หรือเพ่ือชวยรับแรงกระแทก 
piling แนวเสาเข็ม, แนวตอ : กลุมของเสาเข็มที่ตอก หรือวางเรียงเป็นแถว 
pillar buoy ทุนรูปเสา : ทุน (BUOY) ที่มีลักษณะโครงสรางสูงอยูตรงกลางบนฐานแบนกวาง 
pilot เจาหนาที่น ารอง, คูมือเดินเรือ : ๑) ผูที่ใหการแนะน า ในการน าเรือในรองน้ า ซึ่งเป็นผูที่มีความ
เชี่ยวชาญ มีความรูเรื่องชองทางเขาทาเรือ เครื่องหมายชวยการเดินเรือ อันตรายในการเดินเรือ และอ่ืน ๆ ใน
สภาวะแวดลอมของพ้ืนที่หนึ่งโดยเฉพาะและไดรับใบอนุญาตใหด าเนินการเดินเรือในพ้ืนที่นั้น ๒) หนังสือ
คูมือแนะน าการเดินเรือ 
pilot chart แผนที่น ารอง : ดู CHART 
pilot station สถานีน ารอง : ส านักงาน หรือสวนบัญชาการ ของเจาหนาที่น ารอง; สถานที่ซึ่งสามารถไป
ขอรับบริการการน ารองได 
pilot waters เขตน ารอง : ๑) พ้ืนที่ซึ่งมีการบริการน ารองทางทะเล ๒) นานน้ าซึ่งตองเดินเรือ 
(NAVIGATION) โดยการน ารอง มีความหมายเหมือนกับ pilotage waters ในค าศัพทแแบบอังกฤษ  
pilotage waters เขตน ารอง : ดู PILOT WATERS 
ping สัญญาณเสียง : สัญญาณเสียง ที่สงออกไปเป็นจังหวะ หรือเป็นหวง ๆ โดยแทรนสดิวเซอรแ 
(TRANSDUCER) ที่อยูใตน้ า 
pinger ตัวก าเนิดสัญญาณเสียง : อุปกรณแสัญญาณเสียง ซึ่งใชพลังงานจากแบตเตอรี่ ที่ประกอบกับ 
แทรนสดิวเซอรแ (TRANSDUCER) ที่ใชสงคลื่นเสียง (SOUND WAVE) เมื่อติดตัวก าเนิดสัญญาณเสียงกับ
สายสัญญาณและหยอนลงในน้ า เสียงที่ถูกสงออกไปและเสียงที่สะทอนจากพ้ืนทองน้ าสามารถตรวจสอบได
ดวยอุปกรณแรับเสียง ความแตกตางของเวลาที่รับไดระหวางคลื่นตรง (DIRECT WAVE) และคลื่นสะทอน
กลับ (REFLECTED WAVE) น ามาใชค านวณหาระยะทางของตัวก าเนิดสัญญาณเสียงจากพ้ืนมหาสมุทร 
pingo เนินเขารูปทรงกรวยเล็ก : เนินเขารูปทรงกรวยเล็ก ๆ มีแกนกลางขนาดใหญเป็นน้ าแข็งซึ่งเกิดจาก
การรุกล้ าเขาไปของชั้นดินเยือกแข็งถาวร และสงผลใหเกิดความกดอุทกสถิต 
pingo-like features (PLF) ลักษณะใตทะเลรูปทรงกรวยเล็ก : รูปลักษณแใตทะเลรูปทรงกรวยเล็ก ๆ มี
รูปลักษณแปรากฏตามธรณีสัณฐานคลาย pingo 
pinnacle ยอดหิน, ยอดปะการัง, ยอด : ยอดสูง หรือยอดแหลม ของหินหรือปะการัง ทั้งท่ีเป็นจุดเดี่ยว 
หรืออยูเหนือยอด (SUMMIT)  ซึ่งอาจอยูสูงเหนือผิวน้ า ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายตอการเดินเรือผิวน้ า 
(SURFACE NAVIGATION) หรือไมก็ได 
pinnacled iceberg ภูเขาน้ าแข็งยอดแหลม : ภูเขาน้ าแข็งที่ผานสภาพอากาศตาง ๆ มาจนมีลักษณะ
ยอดแหลม มีความหมายเหมือนกับ pyramidal iceberg, irregular iceberg 
pinpoint เจาะจง, ชี้ชัด : ก าหนด (ต าบลที่ (POSITION)) ดวยความแมนย า (ACCURACY) สูง 
pip ปิบ : ดู BLIP 
pipe ทอ : ทอเหล็กกลวง ความยาวและเสนผานศูนยแกลางขนาดตาง ๆ ฝังลงบนพ้ืนทะเลในลักษณะ
เดียวกับเสาเข็ม และยังใชทอ เป็นอุปกรณแในการซอมบ ารุงรักษาเครื่องหมายชวยการเดินเรือ และใชในการ
วิเคราะหแการเคลื่อนตัวของทรายที่ชายหาดหรือพ้ืนทองทะเล (การทับถมหรือการกัดเซาะ) 
pipeline ทอทาง : ทอที่ตอเป็นแนวยาวใชส าหรับการขนสงสสาร ปัจจุบันใชสงน้ ามันหรือก฿าชเป็นหลัก  
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pitch การกระดก, ระยะของเกลียว, พิตช์ใบจักร : ๑) การแกวงของเรือตามแกนขวาง เนื่องจากหัวเรือ
และทายเรือถูกยก หรือกดต่ าลง เมื่อเรือผานยอดคลื่น และทองคลื่น มีความหมายเหมือนกับ pitching      
๒) ระยะตามแกนบิดหรือเกลียวอ่ืน ๆ ระหวางเสนใยหรือโครงรางที่ตอเนื่องกัน ๓) ระยะที่ใบจักรเคลื่อนไป
ตามแนวยาวเมื่อหมุนไปหนึ่งรอบเมื่อไมมีการไถล 
pitching การกระดก : ดู PITCH 
pivot แกนหมุน : แกนหมุน เพลา หรือ หมุด ที่รองรับสวนที่เคลื่อนไหวไดของอุปกรณแเพ่ือใหสามารถหมุน
ไดโดยอิสระ แกนหมุนของเข็มทิศ (COMPASS) นั้นปกติแลวเป็นจุดคงท่ีที่เข็ม (NEEDLE) แขวนอยูโดย
เดือยของเข็มทิศเพียงชิ้นเดียว 
pivot point จุดหมุน : หลังจากท่ีเรือหันตามมุมเซ (DRIFT ANGLE) จุดบนเสนกึ่งกลางระหวางหัวเรือ
และจุดศูนยแถวง (CENTRE OF GRAVITY) ณ ที่ที่ผลของความเร็วของการหันเลี้ยว และการเคลื่อนไป
ขางหนาเป็นไปตามทิศทางสูเสนกึ่งกลาง ในมุมมองของผูสังเกตบนเรือ จะดูเหมือนวาเรือหมุนรอบจุดจุดนี้ 
pixel จุดภาพ : ยอมาจาก "picture element" จุดที่เล็กที่สุดที่แสดงบนอุปกรณแแสดงภาพอิเล็กทรอนิกสแ 
เชน สแกนเนอรแ (SCANNER) จอแสดงผล (DISPLAY) และพล็อตเตอรแ (PLOTTER) ดู REMOTE SENSING 
plain ที่ราบ : ๑) แผนดิน (LAND) ที่ราบเรียบหรือมีพ้ืนผิวที่เป็นลอนเพียงเล็กนอย ๒) พ้ืนทองทะเล (SEA 
FLOOR) ที่ราบเรียบ หรือลาดเอียงเล็กนอย เชน ที่ราบกนสมุทร (ABYSSAL PLAIN) 
plan แผนผัง, แบบแปลน : ๑) ภาพวาดออรแโทกราฟิกบนพื้นระนาบของอุปกรณแสวนแนวราบ หรือแบบ
แผนผัง ๒) แผนที่มาตราสวนใหญ หรือแผนผังของพ้ืนที่เล็ก ๆ 
plane: horizontal ระนาบทางราบ : ๑) ระนาบที่ตั้งฉากกับทิศทางความถวง (DIRECTION OF 
GRAVITY) หรือระนาบใด ๆ ที่สัมผัสกับ จีออยดแ (GEOID) หรือที่ขนานกับระนาบดังกลาว ๒) ในดานการ
ส ารวจ (SURVEYING) ระนาบที่ตั้งฉากกับเสนดิ่ง (PLUMB LINE) ที่มีการรังวัดมุมและระยะทาง 
plane: vertical ระนาบทางดิ่ง : ๑) ระนาบใด ๆ ที่ผานจุดบนโลก (EARTH) ที่มีจุดเซนิท (ZENITH) และ
จุดเนเดอรแ (NADIR) ของจุดนั้น ๒) ในดานการส ารวจ (SURVEYING) หมายถึง ระนาบที่ท ามุมตั้งฉากกับ
ระนาบทางราบ (HORIZONTAL PLANE) ที่มีการรังวัดมุมและระยะทาง 
plane coordinates พิกัดระนาบ : ดู COORDINATE: PLANE RECTANGULAR 
plane rectangular coordinates พิกัดฉากตามระนาบ : ดู COORDINATE 
plane sailing การเดินเรือระนาบ : ดู SAILING 
plane surveying การส ารวจตามระนาบ, การส ารวจพื้นราบ : ดู SURVEYING 
planet ดาวเคราะห์ : วัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) ของระบบสุริยะจักรวาล (SOLAR SYSTEM) 
สองแสงไดจากการสะทอนแสง และโคจรรอบดวงอาทิตยแ (SUN) 
planet(s): inferior ดาวเคราะห์ช้ันใน : ดาวเคราะหแ (PLANET) ที่มีวงโคจรเล็กกวาโลก (EARTH) ไดแก
ดาวพุธ และ ดาวศุกรแ 
planet(s): major ดาวเคราะห์ใหญ : ดาวเคราะหแ (PLANET) ขนาดใหญ ๔ ดวง (ดาวพฤหัสบดี ดาวเสารแ 
ดาวยูเรนัส และ ดาวเนปจูน) 
planet(s): minor ดาวเคราะห์เล็ก : ดู ASTEROID 
planet(s): navigational ดาวเคราะห์เดินหน : ดาวเคราะหแ (PLANET) สี่ดวง ที่ปกติแลวสามารถ
ตรวจวัดทางดาราศาสตรแเพ่ือการเดินหนได ไดแก ดาวศุกรแ ดาวอังคาร ดาวพฤหัส และ ดาวเสารแ 
planet(s): superior ดาวเคราะห์ชั้นนอก : ดาวเคราะหแ (PLANET) ที่มีวงโคจร (ORBIT) ใหญกวาโลก 
ไดแก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสารแ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน และ ดาวพลูโต 
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plane table, planetable โต฿ะราบ, โต฿ะแผนที่ : อุปกรณแสนามที่ใชพล็อตแนวส ารวจ (SURVEY) 
โดยตรงจากการรังวัด (OBSERVATION) ดวยตา ประกอบดวยแผนส าหรับวาดหรือเขียนติดตั้งบนขาตั้ง
แบบสามขา (TRIPOD) พรอมดวยไมบรรทัดที่มีกลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) หรืออุปกรณแส าหรับเล็งติด
อยูดานบน เขียน ALIDADE ไดอีกค าหนึ่ง 
plane table traverse การวงรอบโต฿ะราบ : ดู TRAVERSE 
planetary (adj.) เกี่ยวกับดาวเคราะห์, เกี่ยวกับกลุมดาวเคราะห์, เกี่ยวกับโลก : ๑) ของดาวเคราะหแ 
(PLANET) หรือกลุมดาวเคราะหแ (PLANET) ๒) คลายดาวเคราะหแ (PLANET) ๓) เกี่ยวกับโลก 
planetoid ดาวเคราะห์นอย : ดู ASTEROID 
planform รูปทรงน้ า : เคาโครงหรือรูปทรงของมวลน้ าที่หาโดยระดับน้ านิ่ง (STILL WATER LEVEL) 
planimeter เครื่องมือวัดพื้นที่, มาตรพื้นที่ : เครื่องมือส าหรับวัดพ้ืนที่บนพ้ืนราบหรือพ้ืนระนาบ 
planimetric map แผนที่แบบราบ : ดู MAP 
planimetry การวัดทางระนาบ, วิชาการวัดทางระนาบ, องค์ประกอบทางราบของแผนที่ : การวัด
พ้ืนผิวระนาบ แปลน หรือแผนผังรายละเอียดของแผนที่ (MAP) 
planisphere แผนที่ทรงกลมบนระนาบ : แผนที่ (MAP) หรือแผนที่เดินหน (CHART) ที่ถายทอด
โครงสรางแผนที่ (PROJECTION) ของทรงกลมทั้งหมดหรือบางสวน ลงบนระนาบภาพซึ่งเป็นการแสดงทรง
กลมทองฟูา (CELESTIAL SPHERE) ลงบนพ้ืนราบ โดยเฉพาะการถายทอดโครงสรางแผนที่บริเวณข้ัวโลก 
ท าใหสามารถวัดระยะสูง (ALTITUDE) และมุมแอซิมัท (AZIMUTH) ของวัตถุทองฟูาได ดู STAR FINDER 
plankton แพลงค์ตอน : สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่ลองลอยหรือวายน้ าเบา ๆ ในทะเลและน้ าจืด 
plan position indicator (PPI) เครื่องชี้บอกต าแหนงบนจอภาพ : จอ (SCOPE) ของล าแสงแคโทด ซึ่ง
สัญญาณ (SIGNAL) ปรากฏความสัมพันธแระหวางกันอยางถูกตอง เพ่ือใหหนาที่แสดงผลของแผนที่แสดงผล
เหมือนกับพ้ืนที่ของเครื่องสงสัญญาณ ทิศทางของเปูาหมาย (TARGET) ที่แสดงใหเห็นโดยทิศทางของเสียง
สะทอน (ECHO )ของสัญญาณจากจุดศูนยแกลาง และระยะทางจากระยะของมันกับศูนยแกลางนั้น 
planning chart แผนที่วางแผนการบิน : แผนที่ที่ออกแบบเพ่ือใชส าหรับวางแผนเดินทาง หรือการ
ปฏิบัติการทางการบิน หรือพ้ืนที่ลาดตระเวนทางเรือ หรือกิจกรรมทางการบิน 
plat แผนผังที่ดิน : ในค าศัพทแแบบอเมริกัน แผนภาพวาดตามมาตราสวน (SCALE) เพ่ือแสดงขอบเขตทาง
บกและพ้ืนที่ยอย ๆ และแสดงหนวยตาง ๆ รวมทั้งการระบุขอบเขตการอนุมัติ แผนผังที่ดิน ตางจาก แผนที่ 
(MAP) ตรงที่ไมจ าเป็นตองแสดงพื้นที่การเกษตร ทางน้ า และลักษณะความสูงต่ าของพ้ืนที่ ดู MAP: 
CADASTRAL ประกอบ 
plate แผนแมพิมพ์, เพลท, แผนเพลท : แผนเหล็ก พลาสติก หรือกระดาษ ที่มีภาพพิมพแซึ่งเป็นแผนที่มี
พ้ืนผิวของภาพส าหรับรับน้ าหมึก 
plateau ที่ราบสูง : พ้ืนที่ราบหรือเกือบราบที่ขอบของพ้ืนที่ชันลงอยางฉับพลันขางเดียวหรือหลายขาง 
หรือ เรียกวา TABLELAND 
plate level หลอดระดับติดฐาน : ดู LEVEL 
platform ฐานตั้งเครื่องมือ, ลาน, แทน, แฟลตฟอร์ม : ๑) ในดานภูมิศาสตรแ หมายถึง ที่ราบขั้นบันได 
(TERRACE) ตามธรรมชาติหรือท่ีมนุษยแสรางขึ้นของพ้ืนดิน (GROUND) สวนที่ยกตัว หรือ ที่ราบยกตัว 
(TABLELAND) ที่ราบสูง (PLATEAU) ๒) ในดานสมุทรศาสตรแ หมายถึง โครงสรางใด ๆ ที่มนุษยแสรางขึ้น 
(อากาศยาน เรือ ทุน หรือหอคอย) เพ่ือติดตั้งเครื่องมือทางสมุทรศาสตรแ อีกความหมายหนึ่งคือโครงสราง
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ซ่ึงต้ังข้ึนบนหรือเหนือพ้ืนทองทะเลและชัน้ใตผวิดิน เพ่ือวัตถุประสงคแในการส ารวจ พัฒนา น าออก หรือ
เคลื่อนยายทรัพยากรจากแหลงทรัพยากรนั้น 
platform: mineral development ลานขุดแร : แทน (PLATFORM) ที่ใชส าหรับการขุดแร 
platform: offshore แทนขุดเจาะนอกฝั่ง : โครงสรางถาวรนอกฝั่ง ทั้งที่อยูประจ าที่หรือลอยน้ าใช
ส าหรับการผลิตน้ ามันหรือก฿าซธรรมชาติ 
platform: piled แทนยึดกับพื้นทองทะเล : แทนที่มีสวนคลุมแทนเป็นเหล็กที่ยึดไวกับพ้ืนทองทะเลดวยเสา  
platform: jacket สวนคลุมแทน : สวนของแทน นับจากฐานถึงชั้นดาดฟูา ซึ่งติดตั้งสวนของดาดฟูา 
plot (v.t.) ลงต าแหนง, พล็อต : การวาดเสนและจุด เพ่ือแสดงเงื่อนไขแนนอนอยางหนึ่งอยางใดใหเห็น
เป็นภาพ อยางเชน การแสดงเสนและจุดตาง ๆ บนแผนที่เดินหน (CHART) หรือแผนพล็อต (PLOTTING 
SHEET) ที่ใชแสดงแนวการเคลื่อนที่ของพาหนะ หรือแสดงทางแกปัญหาใหเห็นเป็นภาพ 
plotter เครื่องพล็อต, พล็อตเตอร์, เครื่องวาด :  เครื่องมือใชส าหรับพล็อตเสนตรง และวัดมุมบนแผนที่
เดินหน (CHART) หรือแผนพล็อต (PLOTTING SHEET) ดู PROTRACTOR ในดานการประมวลผลขอมูล 
หมายถึง (ก) เครื่องพล็อตเวกเตอรแ ซึ่งเป็นอุปกรณแแมเหล็กไฟฟูา ที่ใชส าหรับวาดเสนโคงโดยอัตโนมัติ ซึ่ง
เสนโคงสรางขึ้นจากเสนตรงหลายเสนตอเนื่องกัน (เวกเตอรแ) ขึ้นอยูกับความละเอียดของอุปกรณแนั้น 
ส าหรับวัตถุประสงคแในการสรางแผนที่ จะใชเครื่องพล็อตแบบระนาบ (FLAT-BED PLOTTER) (โต฿ะเขียน
แผนที่) ความเที่ยงสูง (ข) เครื่องพล็อตแบบราสเตอรแ หรือ เครื่องพล็อตอิเล็กโทรสแตติก ซึ่งเป็นอุปกรณแ
อิเล็กทรอนิกสแที่มีความซับซอนส าหรับการผลิตภาพโดยวิธีแบบ ราสเตอรแ รูปภาพจะถูกสรางข้ึนโดยแนว
ของจุดภาพ (PIXEL) หลายจุดเรียงตอกันตามล าดับตอเนื่องกัน โดยปกติความละเอียดของภาพที่ใชมีคา
ระหวาง ๒๐๐ - ๔๐๐ จุดภาพตอนิ้ว ส าหรับเครื่องพล็อตแบบราสเตอรแสามารถผลิตภาพที่มีความสมบูรณแ
ในเวลาอันสั้น โดยไมค านึงถึงรายละเอียดความซับซอนของภาพ 
plotting การพล็อต, การลงต าแหนง : ดู PLOT 
plotting board กระดานลงต าแหนง : แผนพล็อตระบบพิกัดเชิงขั้วแบบใส ใชส าหรับการติดตามการ
เคลื่อนไหวของเรือหรืออากาศยานล าอื่น เพ่ือแกปัญหาที่เก่ียวกับการเคลื่อนที่สัมพัทธแ (RELATIVE 
MOVEMENT) 
plotting sheet  แผนพล็อต : ๑) แผนที่เดินหน (CHART) เปลาปกติใชโครงสรางแผนที่แบบเมอรแเคเตอรแ 
(MERCATOR PROJECTION) ที่มีเพียงเสนโครง (GRATICULE) และวงเข็มทิศ (COMPASS ROSE) เพ่ือให
ใชไดกับทุกลองจิจูด (LONGITUDE) ๒) ในดานการส ารวจ (SURVEYING) อุทกศาสตรแ จะใชเป็นแผน
ท างานเพ่ือพล็อตหมุด (STATION) ส ารวจ (SURVEY) หลัก แผนระวางส ารวจซึ่งลงต าแหนงหมุด 
(STATION) ของการส ารวจ (SURVEY) ซึ่งประกอบเป็นโครงงานการส ารวจ (SURVEY) และใหพื้นฐาน
ส าหรับการพล็อตและก าหนดต าแหนงของรายละเอียดของการส ารวจ (SURVEY) อยางถูกตอง ดู LATTICE 
ประกอบ 
plotting sheet: electronic  แผนพล็อตอิเล็กทรอนิกส์ : แผนที่เดินหน (CHART) แสดงความตางของ
เวลา หรือ ความตางของเฟสของระบบเดินหนแบบวงกลมหรือไฮเพอรแโบลา เสนตารางพิกัด (LATTICE) นี้
ใชส าหรับลงคาพิกัดขอมูล (DATA) ที่รวบรวมมาจากการในขณะส ารวจอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC 
SURVEY) หรือส ารวจสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHIC SURVEY) อยางถูกตอง 
plumb bob ลูกดิ่ง : อุปกรณแรูปทรงกรวย ปกติเป็นทองเหลืองหอยดวยสายเพ่ือใหชี้ลงในทางดิง่เป็น
ระยะสั้น ๆ มีความหมายเหมือนกับ plummet 
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plumb line เสนดิ่ง : เสนแรง (LINE OF FORCE) ที่ชี้ลงบนสนามของพ้ืนผิวท่ีมีแรงโนมถวงเทากันเสนโคง
ตอเนื่องซึ่งมีทิศทางของเสนตั้งฉากกับความถวง (GRAVITY) เป็นเสนสัมผัสตลอดทุกที่ 
plumb line: deflection of การเบี่ยงเบนของเสนดิ่ง : ดู DEFLECTION OF THE VERTICAL 
plumb point จุดดิ่ง : ดู NADIR: PHOTOGRAPH 
plummet ลูกดิ่ง : ๑) ดิ่งน้ าตื้น (SOUNDING LEAD) ๒) ลูกดิ่ง (PLUMB BOB) 
plunging breaker คลื่นหัวแตกแบบพลันจิง : ดู BREAKER 
pluviograph เครื่องวัดฝนแบบกราฟ : ถังวัดฝน (RAIN GAUGE) ซึ่งบันทึกความลึกน้ าจากหยาดน้ าฟูา 
(PRECIPITATION) ตามเวลา 
pocket compass เข็มทิศแบบพกพา : ดู COMPASS 
Poincaré wave คลื่นแรงโนมถวงคาบยาว : คลื่นความถวงคาบยาว การควบซอนของคลื่นระนาบ
สะทอน (คลื่นสเวอรแดรัพ) โดยที่หนาคลื่นที่เกิดจากการผสมผสานกันตั้งฉากกับขอบฝั่ง กับกลุมของเสนบัพ 
ตั้งฉากกับหนาคลื่น ค านี้ใชในการวิเคราะหแน้ าขึ้น-ลง เพ่ือศึกษาน้ าขึ้น-ลงในมหาสมุทร ทะเลเปิด และอาว 
point ปอยต์, แหลม, จุด, ต าแหนง : ๑) หนึ่งสวนในสามสิบสองสวนของวงกลม หรือ ๑๑ เศษ ๑ สวน ๔ องศา 
(DEGREE) มีความหมายเหมือนกับ COMPASS POINT เมื่อใชในการอางอิงกับทิศทางเข็มทิศ (COMPASS) ๒) 
จุดปลายสุดของแหลม (CAPE) หรือสวนนอกสุดของแผนดินที่ยื่นไปในน้ า  ซึ่งไมยื่นไปมากเทาแหลม 
(CAPE) ๓) ในดานการสรางแผนที่ดิจิทัล หมายถึง รูปทรงเลขาคณิตไรมิติ ของวัตถุซึ่งใชบอกต าแหนง 
pointing line แนวเล็ง : ดู COLLIMATION: LINE OF 
point of Aries จุดราศีเมษ : ดู EQUINOX 
point of arrival จุดมาถึง : ดู ARRIVAL: POINT OF 
point of destination จุดปลายทาง : ดู DESTINATION: POINT OF 
point of origin จุดตนก าเนิด : ดู COORDINATES: ORIGIN OF 
point of symmetry จุดสมมาตร : จุดในระนาบโฟกัส (FOCAL PLAN) ของกลอง (CAMERA) ซึ่งการ
บิดเบี้ยว (DISTORTION) ของเลนสแทั้งหมดสมมาตรกัน ถาเลนสแ (LENS) ติดตั้งอยางสมบูรณแ จุดสมมาตร
จะเป็นจุดเดียวกับจุดหลัก (PRINCIPAL POINT) 
polar aurora แสงข้ัวโลก : ดู AURORA 
polar axis แกนเชิงขั้ว : ดู AXIS 
polar bearing แบริงเชิงข้ัว : ดู BEARING 
polar chart แผนที่ขั้วโลก,แผนที่เชิงขั้ว : ดู CHART 
polar circle วงกลมขั้วโลก : วงกลมอารแกติก (ARCTIC CIRCLE) (วงกลมขั้วโลกเหนือ) หรอืวงกลมแอนตารแกติก 
(ANTARCTIC CIRCLE) (วงกลมขั้วโลกใต) 
polar coordinates พิกัดเชิงขั้ว : ดู COORDINATES 
polar distance ระยะขั้วฟูา : ระยะเชิงมุมจากขั้วทองฟูา (CELESTIAL POLE); หรือสวนโคงของวง
ชั่วโมง (HOUR CIRCLE) ระหวางขั้วทองฟูา (CELESTIAL POLE) ซ่ึงตามปกติคือขั้วฟูาบน (ELEVATED 
POLE) และจุดบนทรงกลมทองฟูา (CELESTIAL SPHERE) วัดจากข้ัวทองฟูา (CELESTIAL POLE) ไปถึง 
๑๘๐ องศา เมื่อเดคลิเนชัน (DECLINATION) และละติจูด (LATITUDE) มีชื่อเหมือนกับ ระยะเดคลิเนชัน 
(CODECLINATION) จะเทากับระยะขั้วฟูาท่ีวัดจากข้ัวฟูาบน (ELEVATED POLE) 
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polar front แนวปะทะอากาศขั้วโลก : แนวปะทะอากาศ (FRONT) กึ่งถาวรบริเวณละติจูดกลางและ
ครอบคลุมพ้ืนที่กวาง ซึ่งแบงแยกอากาศขั้วโลกที่คอนขางเย็น กับอากาศเขตรอนคอนขางอุน และที่ซึ่งท าให
เกิดคลื่น (WAVE) อากาศ 
polar ice น้ าแข็งขั้วโลก : น้ าแข็งทะเล (SEA ICE) ที่มีอายุมากกวา ๑ ปี  (ซึ่งตรงขามกับน้ าแข็งฤดูหนาว 
(WINTER ICE) รหัสของดับเบิลยูเอ็มโอ (WMO) ก าหนดใหน้ าแข็งข้ัวโลกเป็นน้ าแข็งทะเล (SEA ICE) ที่มี
อายุมากกวา ๑ ปีและหนามากกวา ๓ เมตร 
polaris correction คาตรวจแกดาวเหนือ : คาแก (CORRECTION) สูงตรวจวัด (OBSERVED 
ALTITUDE) ของดาวเหนือเพ่ือหาละติจูด (LATITUDE) 
polarization โพลาไรเซช่ัน : สภาวะของพลังงานการแผรังสี (RADIANT ENERGY) ซึ่งเกิดจากการสั่น 
(VIBRATION) อยางสม่ าเสมอ เชนที่เกิดในเสนตรง วงกลม หรือวงรี ในระนาบที่ตั้งฉากกับเสนทางที่
เคลื่อนที่ 
polarization error ความคลาดเคลื่อนโพลาไรซ์ : ดู ERROR 
polar orthographic projection โครงแผนที่เชิงขั้วแบบออร์โทกราฟิก : ดู PROJECTION 
polder บริเวณพื้นดินต่ า, แผนดินที่ระบายน้ าออก : แผนดิน (LAND) ทีไ่ดคืนมาจากทะเล (SEA) หรือ
นานน้ าอื่น โดยการสรางคันกั้น (EMBANKMENT) เพ่ือปูองกันน้ า ดู DIKE 
pole ขั้ว, ขั้วโลก, ขั้วแมเหล็ก, ขั้วทองฟูา, ไมหยั่งน้ า : ๑) จุดใดจุดหนึ่งของสองจุดที่ผิวของทรงกลม หรือ 
สเฟียรแรอยดแ (SPHEROID) ตัดกับแกน (AXIS) ทรงกลมหรือเฟียรแรอยดแ ๒) จุดก าเนิดของระบบของพิกัดเชิงขั้ว 
(POLAR COORDINATE) ๓) ขั้วใดขั้วหนึ่งของขั้วแมเหล็ก (MAGNETIC POLE) ของแมเหล็ก (MAGNET)     
๔) แทงไมหรือแทงโลหะเรียวยาว แทงที่ใชส าหรับการหยั่งน้ า เรียกวา ไมหยั่งน้ า (SOUNDING POLE) 
pole: celestial ขั้วทองฟูา : จุดใดจุดหนึ่งของสองจุดที่เป็นจุดตัดของทรงกลมทองฟูา (CELESTIAL 
SPHERE) กับแกน (AXIS) ของโลก (EARTH) ที่ยืดออกไป ก าหนดชื่อเป็น N หรือ S เพ่ือระบุวาเป็น north 
celestial pole หรือ south celestial pole 
pole: depressed ขั้วทองฟูาลาง : ขั้วทองฟูา (CELESTIAL POLE) ที่อยูต่ ากวาขอบฟูา (HORIZON) ซ่ึง
ชื่อ (NAME) ตรงขามกับละติจูด (LATITUDE) 
pole: elevated ขั้วทองฟูาบน : ขั้วทองฟูา (CELESTIAL POLE) ที่อยูเหนือขอบฟูา (HORIZON) ชึ่งชื่อ 
(NAME) เดียวกับละติจูด (LATITUDE) 
pole: geographic(al) ขั้วภูมิศาสตร์ : จุดใดจุดหนึ่งของสองจุดที่เป็นจุดตัดผิวกับแกน (AXIS) ของโลก 
(EARTH) ก าหนดชื่อเป็น N หรือ S เพ่ือระบุวา the north geographical pole หรือ the south 
geographical pole 
pole: magnetic ขั้วแมเหล็กโลก : ดู MAGNETIC POLE 
pole: terrestrial ขั้วโลก : ขั้วใดขั้วหนึ่งของขั้วโลก (POLE) ของโลก (EARTH) ดู POLE 
pollution มลพิษ : การเปลี่ยนแปลงโดยตรงหรือโดยออมของคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ความรอน 
ชีวภาพ หรือกัมมันตภาพรังสี ของสวนใด ๆ ของสิ่งแวดลอมที่ท าใหเกิดอันตราย หรืออาจเป็นอันตรายตอ
สุขภาพ ความปลอดภัย และ สวัสดิภาพของสิ่งมีชีวิต 
polyconic projection โครงสรางแผนที่แบบหลายกรวย : ดู PROJECTION 
polygon รูปหลายเหลี่ยม : แนวที่ตอกันเป็นรูปปิดเพ่ือระบุขอบเขตของพ้ืนที่ 
polynia โพลิเนีย : พ้ืนน้ าที่ลอมรอบดวยน้ าแข็ง (ICE) ที่โดยทั่วไปเป็นแผนน้ าแข็ง โดยพื้นน้ านี้ไม
เปลี่ยนแปลงและมักเป็นทรงรียาวที่บางครั้งถูกจ ากัดดานใดดานหนึ่งโดยชายฝั่ง (COAST) พ้ืนที่ทะเลใด ๆ 
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ที่ถูกโอบรอบโดยกลุมกอนน้ าแข็ง (PACK ICE) ที่ไมเป็นชองเดินเรือในน้ าแข็ง (LEAD) มีขนาดไมใหญ
พอที่จะเรียกทะเลเปิด (OPEN WATER)  ถาโพลิเนียถูกพบในพ้ืนที่เดิมทุกปี เชน นอกปาก (MOUTH) ของ
แมน้ า (RIVER) ขนาดใหญ โพลิเนียนี้จะเรียกวา โพลิเนียที่เกิดซ้ า กลุมกอนน้ าแข็ง (PACK ICE) ซ่ึง
ประกอบดวยแพน้ าแข็ง (ICE FLOE) ขนาดเล็ก และแพเศษน้ าแข็ง (BRASH ICE) ที่มีการเคลื่อนที่ประจ า
ถิ่นอยางตอเนื่อง จะเรียกวา โพลิเนียไมคงตัว พ้ืนน้ าที่เปิดซึ่งขนาบรอบโดยแพน้ าแข็ง (FLOE) ขนาดใหญ 
และปรากฏเป็นรูปรางคงตัว จะเรียกวา โพลิเนียคงตัว เมื่อโพลิเนียแข็งตัวจะกลายเป็นแผนกระจกน้ าแข็ง
เมื่อมองจากใตน้ าขึ้นไป 
polyvinyl corer เครื่องเจาะโพลิไวนิล : ดู CORER: HYDROPLASTIC 
pond บอน้ า, สระ : พ้ืนที่น้ านิ่งขนาดเล็ก ที่สรางขึ้น ซึ่งพ้ืนน้ า (BED) เป็นแองในดิน (SOIL) หรือเกิดจาก
การสรางคันกั้นหรือเขื่อนรอบแอง (HOLLOW) ธรรมชาติ 
pontoon โปฺะ : โครงสรางลอยน้ า มักเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเพ่ือใชเป็นที่จอด หรือรองรับหัวทาเทียบ 
หรือสะพาน 
pool สระ, แอง, แองน้ าแข็ง : ๑) พ้ืนที่น้ านิ่งขนาดเล็กที่ถาวรหรือชั่วคราว โดยมากเกิดโดยธรรมชาติ   
๒) ที่ลึกหรือน้ านิ่งในแมน้ า (RIVER) หรือธารน้ า (STREAM) ๓) ในค าศัพทแดานน้ าแข็ง หมายถึงพ้ืนที่ปิด
ขนาดคอนขางเล็กในกลุมกอนน้ าแข็ง (PACK ICE) หรือน้ าแข็ง (ICE) ลอยมากกวาที่จะหมายถึง ชอง
เดินเรือในน้ าแข็ง (LEAD) ดู POLYNIA 
porosity ความพรุน : อัตราสวนของผลรวมปริมาตรของรูที่มีขนาดเล็ก ๆ ในหิน (ROCK) หรือตะกอน 
(SEDIMENT) ตอปริมาตรทั้งหมด โดยมากจะแสดงเป็นเปอรแเซ็นตแ 
port ทาเรือ, กราบซาย : ๑) สถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทาง และมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการขน
สินคา หรือผูโดยสาร ขึ้น-ลง ซึ่งมักจะอยูในทาเรือ (HARBOUR) ๒) กราบซายของยาน เมื่อหันไปทาง 
หัวยาน ซึ่งดานตรงขามคือ กราบขวา (STARBOARD) 
port authority การทาเรือ : หนวยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการและบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความ
สะดวกในทาเรือ 
port handbook หนังสือคูมือทาเรือ : คูมือส าหรับทาเรือเฉพาะแหง 
position ต าบลท่ี, ต าแหนง, คาพิกัด : ๑) ขอมูล (DATA) ซึ่งระบุต าแหนงของจุดเมื่อเทียบกับระบบ
อางอิง ๒) พิกัด (COORDINATE) ซึ่งระบุต าแหนงดังกลาวนั้น ๓) สถานที่ที่แสดงแทนดวยจุดบนผิวโลก 
(EARTH) หรือในอวกาศ 
position: adjusted ต าแหนงปรับแกแลว : คาต าแหนงพิกัดที่ปรับแกแลวของจุดบนโลก (EARTH) 
position: apparent ต าแหนงปรากฏ : ในดานดาราศาสตรแ (ASTRONOMY) เป็นต าแหนง (POSITION) 
ของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) ที่ลดทอนลงมายังจุดศูนยแกลางโลก (EARTH) ซึ่งแตกตางจากต าแหนง
ที่วัตถุถูกตรวจวัด เมื่อมีผลกระทบจากการหักเห (REFRACTION) ความคลาดประจ าวัน (DIURNAL 
ABERRATION) และแพรัลแลกซแประจ าวัน (DIURNAL PARALLAX) ของต าแหนงของผูตรวจวัด 
position: assumed ต าแหนงสมมุติ : จุดที่สมมุติใหเป็นต าแหนงที่ยานอยูโดยเฉพาะจุดที่ใชเพ่ือ
วัตถุประสงคแในการเป็นคาเบื้องตนในการหาขอมูล (DATA) เดินหนแนนอน ซึ่งที่จุดนั้นบนผิวโลก (EARTH) จะ
ใชเป็นจุดหาระยะสูง  (ALTITUDE) ค านวณในการแกปัญหาการตรวจวัด (OBSERVATION) ทางดาราศาสตรแ 
position: astronomical ต าแหนงทางดาราศาสตร์ : ๑) จุดบนโลก (EARTH) ที่ซึ่งพิกัด (COORDINATE) 
หาไดจากการตรวจวัด (OBSERVATION) วัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) ค านี้มักจะใชโดยมีความ
เกี่ยวเนื่องกับต าแหนง (POSITION) บนพื้นดิน (LAND) ที่มคีวามแมนย า (ACCURACY) สูงส าหรับใชในการ
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ส ารวจ (SURVEY) ๒) จุดบนโลก (EARTH) ก าหนดโดยละติจูดดาราศาสตรแ (ASTRONOMICAL 
LATITUDE) และลองจิจูดดาราศาสตรแ  (ASTRONOMICAL LONGITUDE) 
position: dead reckoning ต าแหนงที่เรือรายงาน : ต าแหนง (POSITION) ของเรือที่ไดจากการ
เดินเรือรายงาน (DEAD RECKONING) หรือไดจากการค านวณต าแหนง (POSITION) ลวงหนาจากเข็ม 
(COURSE) และระยะทาง 
position: detached  ต าแหนงพิสูจน์ทราบ : ในดานการส ารวจอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SURVEY)
ใชค านี้เมื่อต าแหนง (POSITION) ที่ใชระบุต าบลที่ของหิน (ROCK) เครื่องหมายชวยการเดินเรือ (AIDS TO 
NAVIGATION) แบบทุนลอย ความลึก (DEPTH) นอยที่สุดของที่ตื้น (SHOAL)  หรือที่อันตราย หรือรูปลักษณแ
ที่มีความส าคัญตาง ๆ 
position: estimated ต าแหนงโดยประมาณ : ต าแหนง (POSITION) ที่เป็นไปไดมากที่สุดของยาน 
ไดมาจากขอมูล (DATA) ที่ไมสมบูรณแ หรือขอมูล (DATA) ที่นาสงสัยเกี่ยวกับความแมนย า (ACCURACY) 
ซ่ึงต าแหนง (POSITION) ดังกลาวอาจไดมาจากการปรับแกที่เรือรายงาน (DEAD RECKONING POSITION) 
position: field ต าแหนงภาคสนาม : ต าแหนง (POSITION) ที่ค านวณในขณะที่งานภาคสนามก าลัง
ด าเนินไป เพ่ือจะประเมินวาการตรวจวัด (OBSERVATION) ที่ไดนั้นอยูในเกณฑแท่ียอมรับไดหรือไม หรือให
คาทางต าแหนง (POSITION) ในเบื้องตนเพ่ือวัตถุประสงคแอ่ืน  
position: geodetic ต าแหนงจีออเดติก : จุดบนโลก (EARTH) พิกัดของจุด (COORDINATE) ที่ไดมาโดย
การขยายสามเหลี่ยม (TRIANGULATION) จากหมุด (STATION) ออกงานซึ่งต าบลที่ของหมุดนั้นไดมาจาก
การตรวจทางดาราศาสตรแ (ASTRONOMICAL OBSERVATION) พิกัด (COORDINATE) ของต าแหนง 
(POSITION) นั้นขึ้นอยูกับสเฟียรอยดแอางอิง (REFERENCE SPHEROID) ที่ใช 
position: geographic(al) ต าแหนงภูมิศาสตร์ : ๑) ต าแหนง (POSITION) ที่ของจุดบนผิวโลก (EARTH) 
แสดงในรูปของละติจูด (LATITUDE) และลองจิจูด (LONGITUDE) ไมวาจะเป็นต าแหนงทางดาราศาสตรแ 
(ASTRONOMICAL) หรือต าแหนงทางจีออเดติก (GEODETIC) หรือเรียก; ๒) จุดใต (A SUB-POINT) 
position: relative ต าแหนงสัมพัทธ์ : จุดซึ่งก าหนดโดยการอางอิงกับต าแหนง (POSITION) อ่ืน ๆ ทั้งที่
อยูกับที่หรือเคลื่อนที่ 
position angle มุมแพรัลแลกซ์, มุมเหลื่อม : ดู PARALLACTIC ANGLE 
position angles มุมต าแหนง : มุมสองมุมที่ไดจากการตรวจวัดดวยเซ็กแตนทแ บนเรือส ารวจ (SURVEY 
SHIP) เพ่ือการหาต าแหนง (POSITION) 
position approximate ต าบลท่ีประมาณ : ต าแหนง (POSITION) ที่ไมแนนอน ค านี้สวนใหญจะใชบน
แผนที่เดินหน (CHART) เพ่ือระบุวาต าบลที่ (POSITION) ของเรืออับปาง (WRECK) ที่ตื้น (SHOAL) เป็นตน 
ไดมาโดยไมถูกตองนัก หรือยังไมมีพิกัดที่แนนอน โดยจะแสดงไวเป็นอักษรยอ 'PA' 
position circle วงต าแหนง : ดู CIRCLE OF POSITION 
position dilution of precision (PDOP) การลดของความเที่ยงของต าแหนง : ดู DILUTION OF 
PRECISION 
position doubtful สงสัยต าบลท่ี : ต าแหนง (POSITION) ที่ไมแนนอน ค านี้สวนใหญจะใชบนแผนที่
เดินหน (CHART) เพ่ือระบุวาเรืออับปาง (WRECK) ที่ตื้น (SHOAL) เป็นตน นั้นถูกรายงานวาพบในหลาย
ต าแหนง (POSITION) และยังไมมีการระบุชัดวาเป็นต าแหนงใดแนนอน โดยปกติจะแสดงไวเป็นอักษรยอ 
'PD' 
positioning การก าหนดต าแหนง : กระบวนการในการก าหนดต าแหนง 
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position line เสนต าบลท่ี : ดู LINE OF POSITION 
positive โพสิตีฟ : ในดานการถายภาพ (PHOTOGRAPHY) หมายถึง ภาพ (IMAGE) จากวัตถุตนแบบซึ่งมี
ลักษณะของแสงและเงาเชนเดียวกัน 
positive altitude ระยะสูงเชิงบวก : ดู ANGLE OF ELEVATION 
positive gradient ความชันบวก : ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) เป็นอัตราเชิงบวกของการ
เปลี่ยนแปลงความลึก (DEPTH) 
post กระโจมเล็ก : กระโจม (BEACON) ขนาดเล็ก มีความส าคัญมากกวาคอน (PERCH) ใชก ากับรองน้ า 
(CHANNEL) ดู PILE ประกอบ 
potable water intake (PWI) ทางสงเขาน้ าดื่ม : โครงสรางที่ออกแบบเพ่ือรับเอาน้ าที่ดื่มไดเขามา โดย
ปกติทางสงเขาน้ าดื่มจะอยูเหนือพ้ืนทองน้ า โดยมี โครงสรางแยกตะกอน (CRIB) รองรับและปูองกันอยู ทาง
สงเขาน้ าดื่มนีเ้ป็นรูปลักษณแที่ไดแสดงไวตางหากในแผนที่ 
potential density ความหนาแนนศักย์ : ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) ความหนาแนน 
(DENSITY) ของมวลน้ าสวนที่เก็บขึ้นมาสูผิวน้ าโดยไมสูญเสียหรือไดรับความรอน  นั่นคือ เป็นคาที่ค านวณ
จากความเค็ม (SALINITY) และอุณหภูมิศักยแ (POTENTIAL TEMPERATURE) ณ แหลงก าเนิดที่เก็บน้ าขึ้นมา 
potential temperature อุณหภูมิศักย์ : ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) อุณหภูมิของ
ตัวอยางน้ า (WATER SAMPLE) สวนเก็บขึ้นมาสูผิวน้ าโดยไมสูญเสียหรือไดรับความรอน ส าหรับจุดที่ลึก
ที่สุดของมหาสมุทร (OCEAN) ซึ่งลึกกวา ๑๐,๐๐๐ เมตร (METRE) การสูญเสียความรอนจะนอยกวา ๑.๕ 
องศาเซลเซียส 
pound ปอนด์ : หนวยของมวล เทากับ ๐.๔๕๓๕๙๒๓๗ กิโลกรัม 
power ก าลัง : ดู MAGNIFYING POWER 
precautionary area พื้นที่ระมัดระวัง :  มาตรการจัดเสนทางประกอบดวยพื้นที่ภายในขอบเขตที่ก าหนด 
ที่เรือจะตองเดินดวยความระมัดระวังเป็นพิเศษ และพ้ืนที่ซึ่งอาจมีค าแนะน าทิศทางการจราจรไวดวย 
precession การหมุนควง : การเปลี่ยนแปลงทิศทางของแกน (AXIS) การหมุน (ROTATION) ของวัตถุที่
ก าลังหมุน เชน ไจโรสโกป (GYROSCOPE)  เมื่อถูกกระท าโดยแรงบิดทิศทางการเคลื่อนที่ของแกน (AXIS) 
นั้นเป็นเหตุใหทิศทางการหมุนของไจโรสโกป (GYROSCOPE) มีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นอยางสอดคลองกันกับ
ทิศทางของแรงบิดที่กดลง 
precession of the equinoxes การหมุนควงของวิษุวัติ : การเคลื่อนที่เป็นรูปกรวยของแกน (AXIS) 
โลก (EARTH) รอบแกนดิ่งของระนาบสุริยวิถี (ECLIPTIC) มีสาเหตุจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตยแ (SUN) 
ดวงจันทรแ (MOON) และดาวเคราะหแ (PLANET) ดวงอ่ืน ๆ ตามแนวเสนศูนยแสูตรของโลก (EARTH) ที่ยืด
ออกไป 
precipitation หยาดน้ าฟูา : ปรากฏการณแ (PHENOMENON) ทีเ่กิดขึ้นจากอนุภาคของน้ าขนาดเล็ก
รวมตัวกันทั้งในสถานะของเหลว และของแข็ง ทั้งที่เป็นผลึก และท่ีมีรูปรางไมแนนอน ที่ตกลงมาจากเมฆ 
(CLOUD) หรือกลุมเมฆ (CLOUD) ลงมาถึงพ้ืนดิน 
precipitation intensity ความหนาแนนหยาดน้ าฟูา : ปริมาณของหยาดน้ าฟูา (PRECIPITATION) ที่
รวบรวมไดในชวงเวลาหนึ่ง ดู RAINFALL AMOUNT 
precision ความเที่ยง : ระดับความละเอียดของคาซึ่งตางกับคาความแมนย า (ACCURACY) ที่เป็นระดับ
ความสอดคลองกับคาที่ถูกตอง 
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precision ephemeris อีเฟเมอริสมีความเที่ยง : อิเฟเมอริสที่อธิบายวงโคจรของดาวเทียมเดินหนอยาง
แมนย า ซึ่งมีความเที่ยงสูงกวาอิเฟเมอริสที่เผยแพรออกไปแตไมไดตามเวลาจริง 
predicted tide(s) น้ าขึ้น-ลงท านาย : ดู TIDE 
preferred channel mark เครื่องหมายแสดงชองทางหลัก : เครื่องหมายทางขางที่ใชแสดงทั้งจุดแบง
รองน้ าและรองน้ า ที่ก าหนดเป็นรองน้ าใหเลือกเดินเรือ  
preferred datum มูลฐานหลัก : มูลฐานทางยีออเดติกท่ีเลือกเป็นพ้ืนฐานส าหรับการรวมมูลฐานอิสระ
ประจ าถิ่นเขาดวยกันใหเป็นหนึ่งเดียวกันภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตรแหนึ่ง มีความหมายเหมือนกับ major 
datum 
preliminary survey การส ารวจเบื้องตน : ดู SURVEY: RECONNAISSANCE 
press proof แผนพิมพ์พิสูจน์หนาแทน : สิ่งพิมพแที่ถูกน าออกมาจากการพิมพแชุดแรก ใชส าหรับการ
ตรวจสอบวัตถุประสงคแมีความหมายเหมือนกัน press pull 
pressure: atmospheric ความกดบรรยากาศ : ความกด (แรงตอหนวยพ้ืนที่) ที่บรรยากาศ (ATMOSPHERE) 
กระท าตอพ้ืนผิวใด ๆ และมีผลตอน้ าหนัก (WEIGHT) ซึ่งในเชิงตัวเลขแลว เทากับน้ าหนัก (WEIGHT) ของ
อากาศในคอลัมนแทางดิ่งเหนือพ้ืนผิวของหนวยพ้ืนที่หนึ่ง ตอเนื่องขึ้นไปจนถึงเขตนอกสุดของชั้นบรรยากาศ 
(ATMOSPHERE) 
pressure: barometric ความกดอากาศ : ความกดอากาศ (ATMOSPHERIC PRESSURE) ที่แสดงบน
มาตรความกดอากาศ (BAROMETER) 
pressure: hydrostatic ความดันอุทกสถิต :  ความดันที่ความลึก (DEPTH) หนึ่ง  ๆเนื่องจากน้ าหนัก (WEIGHT) 
ของมวลน้ าในแนวดิ่งเหนือความลึก (DEPTH) นั้น 
pressure: sound ความดันเสียง : ความดันขณะใด ๆ ณ จุดในตัวกลางที่คลื่นเสียง (SOUND WAVE) 
เดินทางผาน ลบดวยความดันสถิต ณ จุดนั้น 
pressure-altitude ระยะสูงจากความกด : ความกดอากาศ (ATMOSPHERIC PRESSURE) ที่แสดงใน
รูปของระยะสูง (ALTITUDE) ที่สอดคลองกับความดันบรรยากาศมาตรฐาน (STANDARD ATMOSPHERE) 
pressure gauge เครื่องวัดความดัน, เครื่องวัดแรงกด, เครื่องวัดน้ าขึ้น-ลงแบบความกด : ดู GAUGE 
pressure gradient อัตราลดความกดอากาศ : เวกเตอรแที่ตั้งฉากกับเสนความกดเทาหรือพ้ืนผิวความกดเทา 
มีทิศทางไปยังที่ความกดอากาศต่ าและที่มีความหนาแนนเทากับเทากับอัตราของการแปรเปลี่ยนของความ
กดตามระยะทาง มีความหมายเหมือนกัน barometric gradient 
pressure hydrophoneไฮโดรโฟนแบบความดัน : ไฮโดรโฟน (HYDROPHONE) ที่ผลผลิต (OUTPUT) 
กระแสไฟฟูาสอดคลองกับความดันเสียง (SOUND PRESSURE) ณ ขณะใด ๆ ของคลื่นเสียง (SOUND 
WAVE) นั้น 
pressure ice น้ าแข็งอัดแรง : ค าท่ัวไปของน้ าแข็งท่ีลอยในทะเล (FLOATING ICE) ซึ่งถูกบีบเขาดวยกัน
และถูกดันในทิศทางขึ้นดานบน มีความหมายเหมือนกับ RAFTED ICE, HUMMOCKED ICE, PRESSURE 
RIDGE, TENTED ICE 
pressure plate แผนกดฟิล์ม : ในดานการถายภาพ (PHOTOGRAPHY) คือแผนแบนเรียบ ที่ปกติท า
จากแผนโลหะ หรือบอยครั้งท าจากกระจก หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ถูกกด อัดฟิลแมดวยแรงเชิงกล ไปสัมผัสกับแผน
ระนาบโฟกัสของกลองถายรูป (CAMERA) 
pressure ridge สันน้ าแข็ง : สันหรือก าแพงของเนินน้ าแข็ง (HUMMOCKED ICE) ซึ่งแพน้ าแข็ง (FLOE) 
ดานหนึ่งถูกบีบเขาดวยกัน   
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pressure wave คลื่นความกด : การสั่นในชวงสั้น ๆ ของความกด เชน ที่เก่ียวของกับการแพรของเสียง 
(SOUND) ผานบรรยากาศ (ATMOSPHERE) เป็นคลื่นตามยาว (LONGITUDINAL WAVE) ชนิดหนึ่ง  
Price-Gurley current meter เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ าแบบไพรซ์-เกอร์ลีย์ : มาตรวัดกระแสน้ า 
(CURRENT METER) เชิงกลที่ใชพลังงานจากแบตเตอรี่ซึ่งใชวัดเฉพาะความเร็วกระแสน้ าเทานั้น  
pricker พริกเกอร์ : อุปกรณแปลายแหลมที่ใชแทนดินสอ ส าหรับการวาดเสนที่บางและแมนย ามากบนแผน
พล็อต (PLOTTING SHEET) 
primary circle วงใหญหลัก : ดู PRIMARY GREAT CIRCLE 
primary great circle วงใหญหลัก : วงใหญ (GREAT CIRCLE) ที่ใชเป็นจุดเริ่มในการวัดคาพิกัด 
(COORDINATE) โดยเฉพาะวง ๙๐ องศา จากข้ัวของระบบพิกัดทรงกลม (SPHERICAL COORDINATE) 
ซึ่งคือเสนศูนยแสูตร (EQUATOR) มีความหมายเหมือนกับ primary circle, fundamental circle 
primary radar เรดาร์ปฐมภูมิ : ดู RADAR 
primary tide น้ าขึ้น-ลงปฐมภูมิ : ดู TIDE 
primary tide station สถานีน้ าขึ้น-ลงปฐมภูมิ : ดู STATION: TIDE 
prime meridian เมริเดียนแรก : ดู MERIDIAN 
prime vertical วงดิ่งตน : ดู PRIME VERTICAL CIRCLE 
prime vertical circle วงดิ่งตน : วงดิ่ง (VERTICAL CIRCLE) ที่ผานจุดตะวันออกและตะวันตกของขอบฟูา 
(HORIZON) มักเรียกสั้น ๆ วา prime vertical 
priming of the tide(s) น้ าขึ้น-ลงท่ีเร็วกวาทฤษฎี, การเรงน้ าขึ้นลง : ความเรงในเวลา (TIME) ของ
การเกิดน้ าขึ้นเต็มที่ (HIGH WATER) และน้ าลงเต็มที่ (LOW WATER) เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ต าแหนงสัมพันธแของดวงอาทิตยแ (SUN) และดวงจันทรแ (MOON) ผลกระทบที่ตรงกันขามเรียกวา 
LAGGING OF THE TIDES 
principal axis แกนหลัก : ดู AXIS OF LENS 
principal distance ระยะหลัก : ระยะตั้งฉากจากศูนยแกลางทัศนมิติ (PERSPECTIVE CENTRE) ภายใน
ไปยังระนาบภาพเนกาตีฟ (NEGATIVE) หรือภาพพิมพแ (PRINT) ที่เสร็จแลว ระยะนี้เทากับความยาวโฟกัส
ปรับมาตรฐาน (CALIBRATED FOCAL LENGTH) ซึ่งแกไขท้ังอัตราการยืดและหดของฟิลแม หรือการยืดหด
ของกระดาษ และรักษามุมทัศนมิติเดิมที่ศูนยแกลางทัศนมิติ (PERSPECTIVE CENTRE) ภายในไปยังจุดบน
ภาพเนกาตีฟ (NEGATIVE) หรือภาพพิมพแ (PRINT) ที่เสร็จแลว ที่อยูภายในกลองถายภาพ ในขณะเปิดรับ
แสง (EXPOSURE) 
principal line เสนหลัก : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึงรอยทาง ของ
ระนาบหลัก (PRINCIPAL PLANE) บนภาพถาย (PHOTOGRAPH) (เชน เสนที่ผานจุดหลัก (PRINCIPAL 
POINT) และจุดใตของภาพ (PHOTOGRAPH NADIR) 
principal meridian เมริเดียนหลัก : ดู MERIDIAN 
principal parallel เสนขนานหลัก : ดู PARALLEL: PHOTOGRAPH 
principal plane ระนาบหลัก : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึงระนาบดิ่งที่
ผานศูนยแกลางทัศนมิติ (PERSPECTIVE CENTRE) ภายใน ที่บรรจุภาพถายที่ตั้งฉากกับภาพถาย 
(PHOTOGRAPH) เอียง 
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principal point จุดหลัก : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึงจุดลางของเสนตั้ง
ฉากจากศูนยแกลางทัศนมิติ (PERSPECTIVE CENTRE) ภายในไปยังระนาบของภาพถาย (PHOTOGRAPH) 
(นั่นก็คือจุดลางของเสนตั้งฉากภาพถาย) 
principal scale มาตราสวนหลัก : ดู SCALE 
principal vertical circle วงดิ่งหลัก : วงดิ่ง (VERTICAL CIRCLE) ที่ผานจุดเหนือและจุดใตของขอบฟูา 
(HORIZON) เป็นวงเดียวกับเมริเดียนทองฟูา (CELESTIAL MERIDIAN) 
print ภาพพิมพ์ : ในดานการถายภาพ (PHOTOGRAPHY) หมายถึงส าเนาที่ท าจากภาพโปรงใสโดยวิธีการ
ทางการถายภาพ 
print: blue พิมพ์เขียว : ภาพหรือภาพรางสีน้ าเงินที่ไมสามารถผลิตซ้ าได โดยมาจะพิมพแเป็นภาพลงบน
กระดาษ 
print: contact ภาพอัดแบบสัมผัส : ภาพพิมพแ (PRINT) ที่ถูกสรางขึ้นจากฟิลแมเนกาตีฟ (NEGATIVE) 
หรือโพสิตีฟ (POSITIVE) โดยใชรวมกับวัสดุไวแสง 
print: ozalid การพิมพ์โอซาลิด : การอัดภาพโดยใชกระบวนการไดอะโซแหง โดยกระบวนการนี้ผลิตโพสิตีฟ 
(POSITIVE) จากภาพ (IMAGE) โพสิตีฟ หรือเนกาตีฟ (NEGATIVE) จากภาพ (IMAGE) เนกาตีฟ 
print: ratio ภาพถายตามอัตราสวน : ภาพพิมพแ (PRINT) ที่เปลี่ยนมาตราสวน (SCALE) จากมาตรา
สวนเนกาตีฟ (NEGATIVE) หรือภาพโปรงใส โดยการพิมพแฉายแสง 
printing plates แมพิมพ์ : พ้ืนผิวไรรอยตอใชในการพิมพแที่มีขนาด ความแข็งแรง หรือการเตรียมพ้ืนผิว
อยางใดก็ได ใชไดทั้งกับการพิมพแภาพโดยคน วิธีทางกล หรือ ดวยวิธีการทางภาพถาย โดยมีวัตถุประสงคแ
เฉพาะเพ่ือการพิมพแภาพนั้นลงบนวัสดุอื่น 
prismatic astrolabe แอสโทรเลบปริซึม : ดู ASTROLABE 
probability ความนาจะเป็น : แนวโนมของเหตุการณแซึ่งหาคาไดจากอัตราสวนของเหตุการณแที่ตองการ 
ตอจ านวนเหตุการณแท้ังหมดที่เกิดข้ึนได 
probable error ความคลาดเคลื่อนนาจะเป็น, คาคลาดเคลื่อนนาจะเป็น : ดู ERROR 
probe โพรบ, หัววัด : อุปกรณแที่ใสเขาไปในสภาวะแวดลอมหนึ่งเพ่ือวัตถุประสงคแท่ีจะรวบรวมสารสนเทศ
เกี่ยวกับภาวะแวดลอมนั้น 
processor ตัวประมวลผล : ดู MICROPROCESSOR 
production platform แทนผลิต : ๑) ค าท่ีใชระบุโครงสรางถาวรนอกชายฝั่งติดตั้งเพ่ือใชควบคุมการ
ไหลของน้ ามันหรือก฿าซ ๒) ส าหรับวัตถุประสงคแในการท าแผนที่ เป็นค าที่ใชเรียกแทนถาวรทุกประเภทที่
เกี่ยวกับการผลิตน้ ามันและก฿าซ เชน อาคารสนาม แทนขุดเจาะ ที่พักอาศัย แทนเพ่ิมแรงดันที่ตั้งเป็นชวง
ตามแนวทอทาง แตไมรวมโครงสรางที่อยูใตน้ า ดู PLATFORM ประกอบ 
profile ภาพดานขาง, ดานขาง : กราฟหรือเสนโคง แสดงระดับสูงหรือการกระจายตัวของคุณสมบัติ
บางอยางเทียบกับระยะทางตามแนวยาว มาตราสวน (SCALE) ทางดิ่งอาจจะขยายเกินจริงเมื่อเทียบกับ
มาตราสวน (SCALE) ทางระดับ ตัวอยางของ ภาพดานขาง คือ บันทึกในรูปกราฟโดยเครื่องหยั่งน้ าดวย
เสียงสะทอน (ECHO SOUNDER) ที่เดินเครื่องขณะเรือเดิน ภาคตัดแนวดิ่งของพ้ืนผิวดิน (GROUND) หรือ
ชั้นหิน (STRATA) ดานลาง หรือทั้งสองอยาง ตามเสนคงที่ใด ๆ 
profiling: continuous seismic การหาภาพดานขางใตชั้นดินโดยใชคลื่นสั่นสะเทือน : การหาชั้นหิน
ใตดินและโครงสรางทางธรณีวิทยาโดยใชแหลงก าเนิดเสียงซึ่งสงสัญญาณเสียงเป็นหวง ๆ ทะลุผานพื้นทอง
ทะเล เวลาที่เสียงเดินทางระหวางการเริ่มสงและการรับกลับสัญญาณมาจะถูกวัดโดยอุปกรณแลากทาย 
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program (or programme) โปรแกรม : กระบวนการในการท างานของคอมพิวเตอรแ (COMPUTER) 
และชุดค าสั่งที่จ าเป็นในการแกปัญหาการประมวลผลขอมูล 
programming language ภาษาโปรแกรม : ภาษาที่ใชส าหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรแ เชน ฟอรแแทรน, 
พาสคัล เป็นตน 
progressive wave คลื่นเคลื่อนที่ : ดู WAVE 
progress sketch แผนแสดงผลงานกาวหนา : แผนที่ (MAP) หรือภาพรางแสดงงานที่ท าเสร็จแลว ใน
การขยายสามเหลี่ยม (TRIANGULATION) และวงรอบ (TRAVERSE) แผนแสดงผลงานกาวหนาแสดงจุดแต
ละจุดที่สรางขึ้นเชนเดียวกับเสนส ารวจและฐาน (BASE) ที่รังวัด ในการส ารวจระดับ แผนแสดงผลงาน
กาวหนาแสดงถึงเสนทางและเมืองที่ผานมาแลว แตไมจ าเป็นตองมีต าบลที่ของหมุดระดับ (BENCH MARK) 
prohibited area พื้นที่หวงหาม, พื้นที่หามเขา : ๑) พ้ืนที่ที่แสดงในแผนที่เดินหน (CHART) ซึ่งหาม
ไมใหมีการเดินเรือ (NAVIGATION) และ/หรือการทอดสมอภายในพ้ืนที่นั้น ๒) ในศัพทแดานการบิน หมายถึง
พ้ืนที่เฉพาะภายในพ้ืนที่ทางบกของรัฐหรือนานน้ าอาณาเขตที่ประชิดกับดินแดนทางบกนั้น ซึ่งเป็นพ้ืนที่
หามอากาศยานบินผาน 
projection การฉาย, โครงสรางแผนที่, การเยื้องฉาก : ๑) การแสดงรูปลักษณแลงบนพ้ืนผิวซึ่งอาจจะเป็น
ระนาบ หรือผิวโคงตามแบบที่ก าหนด ๒) ในดานการฉายแบบทัศนมิติ (PERSPECTIVE PROJECTION) ท า
ไดโดยการถายเสนตาง ๆ ดวยการฉายแสงจากจุดก าเนิดจุดเดียวซึ่งอาจเป็นจุดที่ระยะอนันตแก็ได ๓) ในดาน
การสรางแผนที่ (CARTOGRAPHY) หมายถึง การจัดวางของเมริเดียน (MERIDIAN) และวงขนาน 
(PARALLEL) อยางเป็นระบบ เพ่ือถายทอดพ้ืนผิวโคงของทรงกลม หรือ สเฟียรแรอยดแ  (SPHEROID) ลงบน
ระนาบ มีความหมายเหมือนกับ map projection หรือ chart projection ๔) ในดานการถายภาพ 
หมายถึง การลดทอนหรือขยายฟิลแมโพสิตีฟ (POSITIVE) หรือเนกาตีฟ (NEGATIVE) โดยการฉายภาพผาน
เลนสแ (LENS) 
projection: azimuthal (or zenithal) โครงสรางแผนที่ระนาบ : โครงสรางแผนที่ (PROJECTION) 
ซึ่งแอซิมัท (AZIMUTH) หรอืทิศทาง (DIRECTION) ของทุก ๆ เสนที่แผออกมาจากจุดศูนยแกลางหรือขั้ว 
(POLE) มีคาเทากับแอซิมัท (AZIMUTH) หรือทิศทาง (DIRECTION) ของเสนบนทรงกลม 
projection: azimuthal equidistant โครงสรางแผนที่แบบระนาบคงระยะ : โครงสรางแผนที่แบบ
ระนาบ (AZIMUTHAL PROJECTION) ซึ่งเสนตรงที่แผออกมาจากจุดศูนยแกลางหรือขั้วของโครงสรางเป็น
วงใหญ (GREAT CIRCLE) ตามแอซิมัทจริง (TRUE AZIMUTH) จากจุดศูนยแกลางและระยะบนเสนตรง
เหลานี้เป็นแบบคงมาตราสวน (SCALE) โครงสรางแผนที่ (PROJECTION) นี้ไมคงพ้ืนที่ (EQUAL AREA) 
และไมคงรูป (CONFORMAL) 
projection: azimuthal orthomorphic โครงสรางแผนที่แบบระนาบคงรูป : ดู PROJECTION: 
STEREOGRAPHIC 
projection: Cassiniโครงสรางแผนที่แบบคาสซินี : โครงสรางแผนที่ (PROJECTION) ดั่งเดิมท่ีสรางขึ้น
โดยค านวณความยาวของสวนโคงตามเมริเดียนภูมิศาสตรแ (GEOGRAPHIC MERIDIAN) ที่ตองการ และตาม
วงใหญ (GREAT CIRCLE) ที่ตั้งฉากกับเมริเดียน (MERIDIAN) นั้น และพล็อตความยาวสวนโคงเหลานี้ในรูป
พิกัดฉาก (RECTANGULAR COORDINATE) บนระนาบ  
projection: conformal โครงสรางแผนที่คงรูป : โครงสรางแผนที่ (PROJECTION ) ที่แสดงมุมทุกมุม
รอบจุดใด ๆ ไดอยางถูกตอง ในโครงสรางแผนที่ (PROJECTION) แบบนี้ มาตราสวน (SCALE) จะเทากันใน
ทุกทิศ (DIRECTION) ทางรอบจุดใด ๆ  รูปรางที่เล็กมาก ๆ แสดงออกมาไดอยางถูกตอง สงผลใหเป็น  
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orthomorphic projection ดังนั้นค าวา conformal และ orthomorphic จึงใชเป็นค าที่มีความหมาย
พองกัน เนื่องจากไมมีลักษณะเฉพาะตัวใดที่คงอยูไดโดยไมพ่ึงพาอีกตัวหนึ่ง 
projection: conic (or conical) โครงสรางแผนที่ทรงกรวย : โครงสรางแผนที่ (PROJECTION) ที่ท าขึ้น
โดยถายทอดเสนเมริเดียนภูมิศาสตรแ (GEOGRAPHIC MERIDIAN) และวงขนาน (PARALLEL) ลงบน 
ทรงกรวยซึ่งสัมผัส (หรือตัดกับ) ผิวของทรงกลม และแปลงทรงกรวยใหเป็นระนาบ 
projection: cylindrical โครงสรางแผนที่แบบทรงกระบอก : โครงสรางแผนที่ (PROJECTION) ที่ท า
ขึ้นโดยถายทอดเสนเมริเดียนภูมิศาสตรแ (GEOGRAPHICAL MERIDIAN) และวงขนาน (PARALLEL) ลงบน
ทรงกระบอกซ่ึงสัมผัส (หรือตัดกับ) ผิวของทรงกลม และแปลงทรงกระบอกใหเป็นระนาบ 
projection: equal area โครงสรางแผนที่แบบคงพื้นที่ :  โครงสรางแผนที่ (PROJECTION) ที่มีมาตรา
สวนพื้นที่คงที่ ซึ่งโครงสรางแผนที่ (PROJECTION) นี้ไมคงรูป และไมใชในการเดินหน (NAVIGATION)     
มีความหมายเหมือนกับ equivalent projection 
projection: equivalent โครงสรางแผนที่สมมูล : ดู PROJECTION: EQUAL AREA 
projection: geometric โครงสรางแผนที่เชิงเรขาคณิต : ดู PROJECTION: PERSPECTIVE 
projection: gnomonic โครงสรางแผนที่โนโมนิก : โครงสรางแผนที่ทัศนมิติ (PERSPECTIVE 
PROJECTION) บนระนาบที่สัมผัสกับพ้ืนผิวของทรงกลมซึ่งมีจุดก าเนิดแสงจากจุดศูนยแกลางของทรงกลม  
โครงสรางแผนที่ (PROJECTION) นี้ไมคงรูป (CONFORMAL) และไมคงพ้ืนที่ (EQUAL AREA) แตเป็น
โครงสรางแผนที่ (PROJECTION) แบบเดียวที่วงใหญ (GREAT CIRCLE) บนทรงกลมแสดงเป็นเสนตรง ดวย
เหตุดังกลาว โครงสรางแผนที่ (PROJECTION) นี้จึงใชส าหรับท าแผนที่เดินหน (CHART) เพ่ือการเดินเรือ 
วงใหญ (GREAT CIRCLE SAILING) เป็นหลัก 
projection: inverse Mercator โครงสรางแผนที่เมอร์เคเตอร์ตามขวาง : ใชเรียกชื่อโครงสรางแผนที่
เมอรแเคเตอรแตามขวาง (TRANSVERSE MERCATOR PROJECTION) เมื่อขยายเหนือขั้วโลก (POLE)      
ทั้งสองอยางเหมาะสม ใชส าหรับแผนที่ทางอากาศของพ้ืนที่ขั้วโลก 
projection: Lambert conformal conic โครงสรางแผนที่แลมเบิร์ตทรงกรวยคงรูป : โครงสราง
แผนที่แบบคงรูป (CONFORMAL PROJECTION) ชนิดทรงกรวย ซึ่งเมริเดียนภูมิศาสตรแ (GEOGRAPHIC 
MERIDIAN) ทุกเสน แสดงเป็นเสนตรงซึ่งบรรจบกัน ณ จุดรวมจุดหนึ่งที่อยูนอกขอบเขตแผนที่ (MAP) และ
วงขนานภูมิศาสตรแ (GEOGRAPHIC PARALLEL) แสดงเป็นชุดสวนโคงของวงกลมซึ่งมีจุดรวมดังกลาวเป็น
จุดศูนยแกลางเมริเดียน (MERIDIAN) และวงขนาน (PARALLEL) ตัดกันเป็นมุมฉากและมุมบนพ้ืนโลก 
(EARTH) แสดงไดอยางถูกตองบนโครงสรางแผนที่ (PROJECTION) โครงสรางแผนที่ (PROJECTION) นี้
อาจจะมีวงขนานมาตรฐาน (STANDARD PARALLEL) หนึ่งหรือสองวงที่คงมาตราสวน (SCALE) 
projection: Mercator โครงสรางแผนที่แบบเมอรเ์คเตอร์ : โครงสรางแผนที่แบบคงรูป (CONFORMAL 
PROJECTION) ชนิดทรงกระบอก ที่แสดงเสนศูนยแสูตร (EQUATOR) เป็นเสนตรงและตรงตามมาตราสวน 
(SCALE) เมริเดียนภูมิศาสตรแ (GEOGRAPHIC MERIDIAN) แสดงเป็นเสนตรงขนานที่ตั้งฉากกับเสนศูนยแสูตร 
(EQUATOR) ระยะหางระหวางเมริเดียนเทากับระยะหางที่เสนศูนยแสูตร (EQUATOR) วงขนานภูมิศาสตรแ 
(GEOGRAPHIC PARALLEL) จะแสดงโดยระบบที่สอง ของเสนตรง ที่ตั้งฉากกับกลุมของเสนของ 
เมริเดียน (MERIDIAN) และขนานกับเสนศูนยแสูตร (EQUATOR) การคงรูป (CONFORMALITY) ไดมาโดย
การวิเคราะหแทางคณิตศาสตรแ ระยะหางของวงขนาน (PARALLEL) จะเพ่ิมข้ึนตามระยะทางที่เพ่ิมข้ึนจาก
เสนศูนยแสูตร (EQUATOR) เพ่ือใหสอดคลองกับมาตราสวน (SCALE) ที่ขยายขึ้นตามวงขนาน (PARALLEL) 
ซึ่งเป็นผลมาจากการที่แสดงเมริเดียน (MERIDIAN) เป็นเสนขนาน และเนื่องจากเสนเกลียว (RHUMB 
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LINE) ปรากฏเป็นเสนตรง และทิศทาง (DIRECTION) สามารถวัดไดโดยตรง โครงสรางแผนที่ 
(PROJECTION) แบบนี้จึงใชอยางแพรหลายในการเดินหน (NAVIGATION) 
projection: meridional orthographic โครงสรางแผนที่แบบออร์โทกราฟิกตามเมริเดียน : 
โครงสรางแผนที่แบบออรแโทกราฟิก (ORTHOGRAPHIC PROJECTION) ซึ่งมีระนาบของโครงสรางขนานไป
กับระนาบของเมริเดียน (MERIDIAN) ที่ตองการ ในโครงสรางแผนที่ (PROJECTION) นี้ ทั้งวงขนาน
ภูมิศาสตรแ (GEOGRAPHIC PARALLEL) และเมริเดียนยานกลาง (CENTRAL MERIDIAN) เป็นเสนตรง  
เมริเดียน (MERIDIAN) นอกเป็นวงกลมเต็มวง สวนเมริเดียน (MERIDIAN) อ่ืน ๆ เป็นสวนโคงของวงรี 
projection: orthographic โครงสรางแผนที่แบบออร์โทกราฟิก : โครงสรางแผนที่ (PROJECTION) 
แบบระนาบทัศนมิติ ซึ่งเสนโครงที่ฉายออกมาจากจุดก าเนิดแสง ณ ระยะอนันตแตั้งฉากกับระนาบที่สัมผัส
กับทรงกลม โครงสรางแผนที่ (PROJECTION) แบบนี้โดยมากใชในดาราศาสตรแเดินเรือ (NAUTICAL 
ASTRONOMY) ในการแปลงคาพิกัด (COORDINATE) ระหวางระบบเสนศูนยแสูตรทองฟูา (CELESTIAL 
EQUATOR) และระบบขอบฟูา (HORIZON) 
projection: orthomorphic โครงสรางแผนที่คงรูป : ดู PROJECTION: CONFORMAL 
projection: perspective โครงสรางแผนที่แบบทัศนมิติ : การแสดงรูปรางบนพื้นผิวซึ่งอาจจะเป็นผิว
ระนาบหรือผิวโคงดวยการถายทอดเสนจากจุดก าเนิดแสงจากจุดเดียวซึ่งอาจอยูที่ระยะอนันตแ มีความหมาย
เหมือนกับ geometric projection 
projection: polar orthographic โครงสรางแผนที่แบบออร์โทกราฟิกเชิงขั้ว : โครงสรางแผนที่แบบ
ออรแโทกราฟิก (ORTHOGRAPHIC PROJECTION) ซึ่งมีระนาบของโครงสราง (PROJECTION) ตั้งฉากกับ
แกน (AXIS) การหมุน (ROTATION) ของโลก (EARTH) (ขนานกับระนาบของเสนศูนยแสูตร (EQUATOR))  
ในโครงสรางแผนที่ (PROJECTION) แบบนี้เมริเดียนภูมิศาสตรแ (GEOGRAPHIC MERIDIAN) เป็นเสนตรง  
projection: polyconic โครงสรางแผนที่แบบหลายกรวย : โครงสรางแผนที่ (PROJECTION) ที่มี 
เมริเดียนภูมิศาสตรแ (GEOGRAPHIC MERIDIAN) ยานกลางแสดงเป็นเสนตรงประกอบกับระยะหางระหวาง
วงขนานภูมิศาสตรแ (GEOGRAPHIC PARALLEL) เป็นสัดสวนตรงกับระยะหางของวงขนาน (PARALLEL) 
วงขนาน (PARALLEL) นี้เป็นสวนของเสนโคงของวงกลมซึ่งไมรวมศูนยแกลางเดียวกัน แตมีศูนยแกลางเรียงอยู
บนเสนเมริเดียนยานกลาง (CENTRAL MERIDIAN) และรัศมีหาไดจากความยาวขององคแประกอบของทรง
กรวยที่สัมผัสกับวงขนาน (PARALLEL) เมริเดียน (MERIDIAN) ทั้งหมด นอกจากเมริเดียนยานกลางเป็นเสน
โคง โครงสรางแผนที่ (PROJECTION) แบบนี้ไมคงรูป (CONFORMAL) และไมคงพ้ืนที่ (EQUAL AREA) แต
ใชอยางกวางขวางส าหรับเป็นแผนที่ (MAP) ในพ้ืนที่ขนาดเล็ก เนื่องจากความงายในการสราง 
projection: skewed โครงแผนที่เอียง : โครงสรางแผนที่ (PROJECTION ) มาตรฐานใด ๆ ที่ใชส าหรับ
การสรางแผนที่ (MAP) หรือแผนที่เดินหน (CHART)  ที่ไมเป็นไปตามรูปแบบทิศเหนือ-ใต แตสัมพันธแกับ
ขอบระวางแผนที่ (NEAT LINE ) ของแผนที่ (MAP) หรือแผนที่เดินหน (CHART) 
projection: stereographic : โครงสรางแผนที่แบบสเตอริโอกราฟ : โครงสรางแผนที่แบบทัศนมิติ 
(PERSPECTIVE PROJECTION) ที่มีจุดของการฉาย (PROJECTION) อยูที่ดานตรงขามของเสนผาน
ศูนยแกลางของทรงกลมจากจุดสัมผัสของระนาบของโครงสราง โครงสรางแบบนี้เป็นแบบคงรูป และเป็น
โครงสรางแผนที่แบบระนาบ (AZIMUTHAL PROJECTION) เพียงชนิดเดียวที่มีคุณสมบัตินี้ เมื่อจุด
ศูนยแกลางของการฉาย  (PROJECTION) อยูที่ขั้ว (POLE) ของทรงกลม จะเรียกวา  stereographic polar 
projection เมื่อจุดของการฉายอยูบนเสนศูนยแสูตร (EQUATOR) จะเรียกวา stereographic meridional 
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projection และเมื่อจุดของการฉายอยูที่วงขนาน (PARALLEL) ละติจูด (LATITUDE) อ่ืน ๆ จะเรียกวา 
stereographic horizon projection มีความหมายเหมือนกับ azimuthal orthomorphic projection 
projection: stereographic horizontal โครงสรางแผนที่สเตอริโอกราฟแนวระนาบ : ดู PROJECTION: 
STEREOGRAPHIC 
projection: stereographic meridional โครงสรางแผนที่สเตอริโอกราฟสัมผัสเสนเมริเดียน : ดู 
PROJECTION: STEREOGRAPHIC 
projection: stereographic polar โครงสรางแผนที่สเตอริโอกราฟสัมผัสขั้วโลก : ดู PROJECTION: 
STEREOGRAPHIC 
projection: transverse cylindrical orthomorphic โครงสรางแผนที่คงรูปทรงกระบอกตามขวาง 
: ดู PROJECTION: TRANSVERSE MERCATOR 
projection: transverse Mercator โครงสรางแผนที่เมอร์เคเตอร์ตามขวาง : โครงสรางแผนที่ 
(PROJECTION) ทรงกระบอก โดยหลักการแลวเทียบเทากับโครงสรางแผนที่เมอรแเคเตอรแ (MERCATOR 
PROJECTION) เมื่อหมุนไป (ตามขวาง) ๙๐ องศา ตามแอซิมัท (AZIMUTH) ในโครงสราง (PROJECTION) 
นี้ เมริเดียนยานกลาง (CENTRAL MERIDIAN) แสดงเป็นเสนตรง ซึ่งก็คือ เสนอิเควเตอรแ (EQUATOR) บน
โครงสรางแผนที่เมอรแเคเตอรแ (MERCATOR PROJECTION) นอกจากเมริเดียนยานกลาง (CENTRAL 
MERIDIAN) และเสนศูนยแสูตร (EQUATOR) แลวทั้งเมริเดียนภูมิศาสตรแ (GEOGRAPHICAL MERIDIAN)  
และเสนขนานจีออเดติก (GEODETIC PARALLEL) ไมแสดงเป็นเสนตรง เป็นโครงสรางแผนที่คงรูป 
(CONFORMAL PROJECTION) มีความหมายเหมือนกับ transverse cylindrical orthomorphic 
projection 
projection: Universal Transverse Mercator โครงสรางแผนที่ยูทีเอ็ม : ดู GRID: UNIVERSAL 
TRANSVERSE MERCATOR (UTM) 
projection: zenithal โครงสรางแผนที่ระนาบ : ดู PROJECTION: AZIMUTHA 
projector เครื่องฉาย, โปรเจคเตอร์ : ๑) ทัศนูปกรณแ ซึ่งสงภาพ (IMAGE) เนกาตีฟ (NEGATIVE) หรือ
ภาพพิมพแ (PRINT) ไปบนฉาก (SCREEN) หรือพ้ืนผิวที่ใชแสดงภาพ ซึ่งตามปกติจะขยายมาตราสวนใหใหญ
ขึ้น ในอีกความหมายหนึ่ง ๒) เครื่องสงสัญญาณเสียงใตน้ า (TRANSMITTER) ใตน้ า ดู UNDERWATER 
SOUND PROJECTOR 
projector: reflecting เครื่องฉายสะทอน :  ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง 
เครื่องมือที่สามารถท าใหภาพ (IMAGE) ของภาพถายทางอากาศ (AERIAL PHOTOGRAPH) ฉายไปบนแผนที่ 
(MAP) ได การเปลี่ยนต าแหนงของเลนสแฉาย ท าใหมาตราสวนของภาพ (IMAGE) ที่ฉายเปลี่ยนแปลงไป 
และการเอียงผิวหนาของโต฿ะสามารถชดเชยการเอียงของภาพถาย (PHOTOGRAPH) ได 
prolate spheroid สเฟียรอยด์แบนขาง : ดู SPHEROID 
prominent object  วัตถุโดดเดน : วัตถุท่ีสามารถระบุไดงายแตไมสามารถจัดกลุมใหอยูในประเภทเห็น
ไดชัดเจน 
promontory เนินที่ย่ืนออกไปในทะเล, แหลม, แหลมสูงชัน : ๑) จุดที่สูงของแผนดิน (LAND) ที่ยื่นไปใน
น้ า ๒) แหลม (CAPE) 
proof แผนปรู฿ฟ : ในดานการสรางแผนที่ (CARTOGRAPHY) หมายถึง ส าเนาของแผนที่ (MAP) ที่ผลิตขึ้น
ลวงหนา เพ่ือตรวจสอบการออกแบบ การตรึงคาพิกัด และ/หรือ เพ่ือคนหาความคลาดเคลื่อน (ERROR) 
และปรับแกใหถูกตองกอนพิมพแตนฉบับแผนที่ 
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proof plotting แบบพิมพ์แผนปรู฿ฟ : ส าเนาของแผนที่ที่ผลิตขึ้นลวงหนา โดยเครื่องพล็อต (PLOTTER) 
เพ่ือตรวจสอบการออกแบบ การตรึงคาพิกัด และเพ่ือคนหาความคลาดเคลื่อนและปรับแกใหถูกตองกอน
พิมพแตนฉบับแผนที่ 
propagated error ความคลาดเคลื่อนถายทอด : ความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนในปฏิบัติการหนึ่งและ
สงผลตอปฏิบัติการอ่ืนที่เก่ียวเนื่องกัน 
properties of sea water คุณสมบัติน้ าทะเล : ดู SEA WATER, SALINITY 
proportional dividers ปากคีบแสดงสัดสวน :  เครื่องมือที่ประกอบดวยขาสองขามีปลายแหลมและมี
จุดหมุน (PIVOT) ที่ปรับได ดังนั้นเมื่อมีการตั้งจุดหมุน ณ จุดใด ๆ ระยะระหวางปลายทั้งสองขางจะเป็น
อัตราสวนเดียวกันเสมอกับระยะทางเมื่อเลื่อนจุดหมุนไปจุดอ่ืน การเปลี่ยนจุดหมุน (PIVOT) จะเปลี่ยน
อัตราสวนของระยะทาง ปากคีบใชในการถายโอนคาของการวัดระหวางแผนที่เดินหน (CHART) หรือภาพ
อ่ืน ๆ ที่ไมใชมาตราสวน (SCALE) เดียวกัน 
protected reversing thermometer เทอร์โมมิเตอร์แบบหกกลับชนิดปูองกัน : ดู THERMOMETER 
proton precession magnetometer เครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็กแบบโปรตอนหมุนควง : ดู 
MAGNETOMETER: NUCLEAR PRECESSION 
protractor โปรแทร็กเตอร์ : เครื่องมือที่ใชวัดมุมบนพ้ืนผิว หรือมาตราสวน (SCALE) เชิงมุม สวนมากจะ
ประกอบดวยวงกลมหรือสวนของวงกลม (โดยปกติจะเป็นครึ่งวงกลม) แบงเป็นองศา (DEGREE) ดู 
PROTRACTOR: THREE ARM และ COMPASS ROSE 
protractor: Cust โปรแทร็กเตอร์สี่เหลี่ยม : แผนพลาสติกใสทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผาที่มี
การสลักวงกลมแบงมุมองศา (DEGREE) และครึ่งองศา (DEGREE) โดยปกติจะอานคามุมไดจากดานลาง ดู 
PROTRACTOR : (THREE ARM) 
protractor: parallel motion บรรทัดขนานกล : เครื่องมือที่ประกอบดวยโปรแทรกเตอรแ (PROTRACTOR) 
และมีอยางนอยหนึ่งแขนทีเ่ชื่อมติดกับอุปกรณแเคลื่อนที่ทางขนาน เพ่ือใหการเคลื่อนไหวของแขนทั้งหมด
ขนานกันในทุก ๆ ที่ โปรแทรกเตอรแนี้สามารถหมุนและตั้งที่ต าแหนงใดก็ไดเพ่ือใหสามารถปรับใหพอดีกับ
แผนที่เดินหน (CHART) มีความหมายเหมือนกับ universal drafting machine 
protractor: three arm โปรแทร็กเตอร์สามขา : เครื่องมือที่ประกอบดวยวงกลมแบงขีดองศา (DEGREE) ที่
ตอกับแขนคงที่หนึ่งอัน และแขนหมุนไดสองอันที่ตรงกลางวงกลม และมีปากจับเพ่ือใหสามารถติดตั้งแขน
คงท่ีไดทุกมุมภายในขีดจ ากัดของเครื่องมือ ซึ่งจะใชประโยชนแเพื่อการหาต าแหนง (POSITION) ของเรือเมื่อ
มุมระหวางจุดคงท่ีและรูคาสามจุดสามารถวัดได  ในค าศัพทแแบบอังกฤษหมายถึงอุปกรณแท่ีท าจากพลาสติก
ใสใชเมื่อท่ีหมาย (MARK) อยูใกลเกินกวาจะใชเครื่องตั้งมุมสามขา (STATION POINTER) เครื่องมือนี้ไดเอา
มาใชแทน CUST PROTRACTOR 
province อาณาเขต : ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) และในดานลักษณะสัณฐานวิทยา เป็น
บริเวณท่ีประกอบดวยกลุมของลักษณะสัณฐานที่คลายคลึงกัน ซึ่งมีคุณลักษณะความแตกตางอยางเดนชัด
กับบริเวณโดยรอบ (ไมคอยใชในการสรางแผนที่ (CARTOGRAPHY) ทะเล) 
psephyte หินเซไฟต์ : เป็นหิน (ROCK) ชนิดหนึ่งที่มีองคแประกอบเป็นกรวดหยาบ หรือ สิ่งทับถม 
(DEPOSIT) ที่ประกอบไปดวยกรวดกลาง (PEBBLE) กลม 
psychrometer ไซโครมิเตอร์ : เครื่องมือที่ใชวัดความชื้นของบรรยากาศ (ATMOSPHERE) ประกอบไป
ดวยเทอรแโมมิเตอรแสองอัน  อันหนึ่งเป็นเทอรแโมมิเตอรแ (THERMOMETER) แบบกระเปาะแหง อีกอันหนึ่ง
เป็นกระเปาะเปียกซ่ึงถูกหุมดวยผิวบางๆ ของน้ าบริสุทธิ์หรือน้ าแข็ง (ICE) 
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pseudorange ระยะทางท่ีรังวัดจากดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณ :  ชวงเวลาคาดเคลื่อนที่ตองการ
เพ่ือจัดใหรหัสจีพีเอส (GPS) ซ้ าในเครื่องรับสัญญาณกับรหัสจีพีเอส (GPS) ที่ไดรับอยูในแนวเดียวกัน  ซึ่ง
ค านวณเป็นระยะทางโดยใชความเร็วแสง ชวงเวลานี้คือคาความแตกตางระหวางเวลาในเครื่องรับสัญญาณ 
(วัดในกรอบเวลาของเครื่องรับสัญญาณ) และ เวลาของเครื่องสงสัญญาณ (วัดในกรอบเวลาของดาวเทียม)  
puddle แองน้ าบนน้ าแข็ง : การสะสมของน้ าบนน้ าแข็ง (ICE) เนื่องจากหิมะ (SNOW) ละลาย แตกอน
pull รอยกดแมพิมพ์ : รอยกดจากแตละแผนเพลท (PLATE) 
pulsar พัลซาร์ : ดาวนิวตรอนที่หมุนซึ่งแผรังสีแมเหล็กไฟฟูาออกมาโดยมีหวงคลื่นสม่ าเสมอสัมพันธแกับ
ชวงเวลาของการหมุน 
pulse (or impulse) พัลส์ (หรือ แรงผลัก) : การเปลี่ยนแปลงปริมาณที่ปกติมีคาคงที่ (โดยมากมีคาเป็น
ศูนยแ) การเปลี่ยนแปลงจะมีลักษณะเพ่ิมข้ึน หรือลดลง ตัวอยางทั่วไปก็คือ การพุงขึ้นอยางรวดเร็วของ 
พลังงานแมเหล็กไฟฟูาดู WAVE CONTINUE 
pulse length ความยาวพัลส์ : เป็นชวงระยะเวลาระหวางที่พัลสแ เริ่มมีความสูงเพ่ิมข้ึนมากจากคาเฉพาะ
คาใดคาหนึ่ง โดยทั่วไปจะกลาวเป็นลักษณะเศษสวน หรือ จ านวนรอยละของคาสูงสุด 
pulse modulation การกล้ าพัลส์ : ดู MODULATION 
pulse radio altimeter เครื่องวัดความสูงดวยพัลส์วิทยุ : ดู ALTIMETER: RADIO 
pulse repetition rate อัตราพัลส์ซ้ า : อัตราการสงพัลสแ (PULSE) ซ้ า ปกติแสดงคาเป็นพัลสแ (PULSE) 
ตอวินาที (SECOND) 
pumice หินพัมมิช, หินสม, หินลอยน้ า, หินลาวา : หินภูเขาไฟที่เกิดจากการแข็งตัวของลาวา (LAVA) มี
รูพรุน คลายแกวเบามากและสามารถลอยน้ าไดในระยะหนึ่ง แตเมื่อน้ าเขาไปภายในจนเต็มชองพรุนแลวจะ
จมตัวลง 
punch register system ระบบการปรับยึดแบบเจาะ : ระบบที่เกี่ยวของกับการเตรียมการเจาะรูบน
แผนพื้นราบและแผนแมพิมพแ และติดตั้งเข็มหมุดหรือปุุมพลาสติก ซึ่งถูกใชในแผนปรับยึดแบบส าเร็จรูป 
โดยการก าหนดต าแหนงของรูปภาพบนแมพิมพแ และบนเครื่องกด ดู REGISTRATION 
punched (or punch) card equipment เครื่องเจาะบัตร : เป็นระบบซึ่งท างานโดยใชการบันทึก
ตัวเลขและอักษรลงบนบัตรดวยการเจาะรูเป็นแนวแถวและ คอลัมนแ จ านวนแถวเป็นตัวบอกจ านวนตัวเลข 
pycnocline ชัน้น้ าที่มีความหนาแนนเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว : เป็นชั้น (LAYER) ของน้ าที่อยูใต
ผิวหนาน้ า และเป็นบริเวณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (GRADIENT) ความหนาแนนของน้ าทะเลอยางรวดเร็วตาม
ระดับความลึกมากกวาชั้นที่อยูดานบนและดานลาง 
* Q-factor คาคิวแฟคเตอร์ : คาสัมประสิทธิ์ความกดของเทอรแโมมิเตอรแ (THERMOMETER) ชนิดที่ไมมี
การปูองกัน มีหนวยเป็นองศาเซลเซียส 
QTG station สถานีโตตอบ, สถานีบริการแบริง : สถานีวิทยุ (RADIO STATION) ซึ่งพรอมที่จะกระจาย
เสียงใหบริการคิวทีจี (QTG) เพ่ือที่จะสงสัญญาณตามการรองขอจากเรือ ทั้งสัญญาณวิทยุ และแบริง 
(BEARING) ของเรือล าที่รองขอ 
quadrant เครื่องวัดมุมทางดิ่ง : เครื่องมือส าหรับใชในการวัดมุมโดยใชการสะทอนของแสงสองครั้ง  การ
ท างานคลายกับเครื่องวัดมุม (SEXTANT) แตมีมุมเพียงแค ๙๐ องศา  ใชในงานส ารวจหรือดานดาราศาสตรแ 
ที่มีสวนโคงของมุมเพียง ๙๐ องศา และติดตั้งอุปกรณแการเล็งหรือรังวัด 



ที่ระลึกวันคลายวันสถาปนา กรมอุทกศาสตรแ ครบรอบ ๙๖ ปี 
 

พจนานุกรมศัพทแอุทกศาสตรแ หนา ๒๓๙ 

 

quadrantal correctors ลูกกลมตรีจักร :  เหล็กออน (SOFT IRON) ที่วางอยูใกลกับเข็มทิศแมเหล็ก 
(MAGNETIC COMPASS) เพ่ือใชแกคาดิวิเอชันจตุภาค (QUADRANTAL DEVIATION) ลูกกลมตรีจักรนี้
บางครั้งก็เรียก quadrantal spheres 
quadrantal deviation ดิวิเอชันจตุภาค, ดิวิเอชันตรีจักร : ดู DEVIATION 
quadrantal sphere ลูกกลมตรีจักร, ลูกกลมจตุภาค : ดู QUADRANTAL CORRECTORS 
quadrature กึ่งปักษ์, ต าแหนงตั้งฉาก : ๑) มุม ๙๐ องศาระหวางวัตถุทองฟูากับดวงอาทิตยแโดยปกติ
ก าหนดชื่อเป็นตะวันออกหรือตะวันตกตามทิศของวัตถุทองฟูานั้นจากดวงอาทิตยแ (SUN) ดวงจันทรแอยูที่ก่ึงปักษแ 
ในวันขึ้น ๘ ค่ า และวันแรม ๘ ค่ า ดู  PHASE OF THE MOON ๒) เหตุการณแของปริมาณแบบคาบสอง
คาท่ีแตกตางกัน เศษ ๑ สวน ๔ ของวงรอบ 
quadripod กระโจมสี่ขา : ฐานสี่ขาใชในงานขยายสามเหลี่ยม (TRIANGULATION) และการสัญญาณ 
(SIGNAL) เป็นตน 
quality control การควบคุมคุณภาพ : คือขั้นตอนทั้งหมดท่ีสรางความมั่นใจวาผลิตภัณฑแที่ผลิตขึ้นได
มาตรฐานและตรงตามขอก าหนด 
quality of the bottom ลักษณะพื้นทองน้ า : ดู BOTTOM: NATURE OF 
quarantine anchorage พื้นที่จอดเรือกักกันโรค : พ้ืนที่ที่เรือทอดสมอเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบการ
กักกันโรค 
quarantine buoy ทุนแสดงพื้นที่กักกันโรค : ทุน (BUOY) บอกต าแหนงของพ้ืนที่จอดเรือกักกันโรค 
(QUARANTINE ANCHORAGE) 
quarter-diurnal tide(s) น้ าขึ้น-ลงส่ีชวงเวลา, น้ าสี่ : ดู TIDE 
quartering sea คลื่นภาคหัว : คลื่น (WAVE) ที่เคลื่อนที่มาทางทิศประมาณ ๔๕ องศา จากหัวเรือ 
(HEADING) และปะทะตัวเรือเป็นมุมประมาณ ๔๕ องศา 
quarter point หนึ่งในสี่ปอยต์ : หนึ่งในสี่ของระยะทางหนึ่งปอยตแ (POINT) ของเข็มทิศ (COMPASS) มี
คาประมาณเทากับ ๒องศา (DEGREE) ๔๙ ลิปดา (MINUTE) 
quartz ควอตซ์, แรเขี้ยวหนุมาน : เป็นผลึกซิลิกา โดยปกติไมมีสีสัน โปรงแสงแตมีหลากหลายรูปแบบ
และมีหลายเหลี่ยมมุมที่ทึบแสงและสี โดยสวนใหญเป็นกอนแรแข็ง พบมากตามพ้ืนทองทะเล  
quartz clock นาฬิกาควอตซ์ : ดู CLOCK CRYSTAL 
quartz horizontal magnetometer เครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็กแบบควอตซ์แนวระดับ : ดู 
MAGNITOMETER 
quay เขื่อนเทียบเรือใหญ, คีย์ : ทาเทียบเรือ (WHARF) ที่สรางขนานไปกับแนวชายทะเล (SHORELINE) 
โดยประมาณ โดยเรือจอดเทียบโดยดานหนึ่งติดกับชายทะเล (SHORE) และดานหนึ่งใหเรือเทียบได โดย
ปกติมีโครงสรางแข็งทึบ ซึ่งแตกตางจากโครงสรางเสาเข็มแบบเปิดที่ใชกับสะพานเทียบเรือ (PIER) ทั่วไป  
quayage สถานที่จอดเรือ : เป็นค ารวมที่ใชเรียกโครงสรางทั้งหมดในทาเรือ ที่เรือสามารถเขาเทียบได 
quenching สัญญาณแผว : การลดลงอยางมากของการสงหรือการรับเสียงใตน้ า อันมีสาเหตุมาจากการ
ดูดซับและการกระเจิง (SCATTERING) ของพลังงานเสียงโดยฟองอากาศท่ีอยูกักอยูรอบ ๆ โดมโซนารแ ดู 
ATTENUATION 
quicksand บอทรายดูด : การผสมกันอยางไมหนาแนนของทราย (SAND) และน้ า ท าใหอนุภาคของ
ทรายเกิดการเลื่อนตัวไดเร็วขึ้นเมื่อมีแรงกดจากวัตถุหรือวัตถุตกลงไป วัตถุยากที่จะดึงตัวขึ้นท าใหวัตถุคอย 
ๆ จมลงไป 
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quintant ควินแทนต์ : เครื่องมือวัดมุมที่ใชการสะทอนของภาพสองครั้งคลายเซกแทนตแ (SEXTANT) แต
ใชวัดมุมได ๗๒ องศาเทานั้น 
Q-wave คลื่นคิว : ดู WAVE: LOVE 
* race การไหลอยางเร็ว, รองน้ า : การไหลของน้ าอยางรวดเร็วในรองน้ า (CHANNEL) หรือแมน้ า 
(RIVER) หรือคือรองน้ า (CHANNEL) หรือที่สรางขึ้นเชนในกังหันน้ า รวมถึงการไหลที่รวดเร็วของน้ าผาน
รองน้ า (CHANNEL) แคบในน้ าจากอิทธิพลน้ าขึ้น-ลง (TIDAL WATER) และเกิดจากการเคลื่นตัวขึ้น-ลงของ
น้ า ดู TIDE RACE 
Racon กระโจมตอบเรดาห์ : เป็นกระโจมเรดาหแ (RADAR BEACON) ที่สงกลับสัญญาณ (SIGNAL) ที่
เขารหัสซึ่งใหขอมูลเกี่ยวกับ ต าบลที่ของกระโจม รวมถึงระยะ (RANGE) และแบริง (BEARING) โดยระยะ 
(RANGE) และแบริง (BEARING) นี้ จะแสดงจากต าบลที่ของอักษรแรกที่ไดรับบนหนาจอ PPI ของเรดาหแ 
ค าวา ‘racon’  ไดมาจากค าวา Radar Beacon 
radar  เรดาร์ : ๑) วิธีการ  ระบบ หรือกลวิธี ในการใชล าคลื่น การสะทอนและเวลาของคลื่นวิทยุ (RADIO 
WAVE) ส าหรับการตรวจจับ หาต าบลที่หรือติดตามวัตถุ และส าหรับใชในการวัดคาระยะสูง (ALTITUDE) 
ของวัตถุ ๒) อุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ หรือเครื่องมือนี้ ใชในการผลิตคลื่นสง รับ และแสดงการกราดของ
คลื่นวิทยุหรือการระบุต าแหนงของคลื่นวิทยุ ค าวา ‘radar’ ยอมาจากค าวา radio detecting and 
ranging 
radar: primary เรดาร์ปฐมภูมิ, เรดาร์หลัก : เป็นเรดารแ (RADAR) ซึ่งสงสัญญาณออกไปและรับสัญญาณ
ที่สะทอนออกมาจากวัตถุเพ่ือที่จะตรวจจับวัตถุ ในทางตรงขามกับ secondary radar ซึ่งรับ พัลสแ (PULSE) 
จากเครื่องรับสงสัญญาณ (TRANSPONDER ) ที่ถูกกระตุนโดยพัลสแ (PULSE) ที่สงมาจากเรดารแ (RADAR ) 
radar: secondary เรดาร์ทตุิยภูมิ, เรดาร์รอง : ดู RADAR: PRIMARY 
radar altimeter เครื่องวัดความสูงดวยเรดาร์ : ดู ALTIMETER: RADIO 
radar beacon กระโจมเรดาร์ : กระโจมรับ-สงสัญญาณ (TRANSPONDER BEACON) ที่สงสัญญาณ 
(SIGNAL) เขารหัสในชวงความถ่ีของคลื่นเรดารแ ที่ใหยานโตตอบเพื่อหาแบริง (BEARING) และระยะ 
(RANGE) ของเครื่องรับ-สงสัญญาณ (TRANSPONDER) มีความหมายเหมือนกับ RACON ดู RAMARK 
radar bearing แบริงเรดาร์ : ดู BEARING 
radar buoy ทุนสะทอนเรดาร์ : ดู BUOY 
radar chain แนวเรดาร์ : การจัดเรียงชุดของระบบเรดารแเป็นแนวปกติใชส าหรับควบคุมการจราจรทางน้ า 
radar chart แผนที่เดินหนเรดาร์ : ดู CHART 
radar conspicuous object วัตถุสะทอนเรดาร์ : วัตถุซึ่งสะทอนคลื่นเรดารแไดเป็นอยางดี 
radar dome เรดาร์โดม : รปูรางของโครงสรางทรงกลม ที่ถูกใชเพ่ือปูองกันเสาอากาศของเรดารแ 
radar surveillance station สถานีตรวจการณ์เรดาร์ : สถานีเรดารแที่สรางขึ้นเพ่ือตรวจการจราจร 
radargrammetry เรดาร์แกรมเมตรี : กระบวนการของการหาคารังวัดที่เชื่อถือได ในภาพสองและสามมิติที่
ประมวลผลโดยวิธีการเรดารแ (RADAR) 
radar guided tracks เสนทางแนะน าจากเรดาร์ : เสนทาง (TRACK) แนะน าที่เรือไดรับค าแนะน าจาก
สถานีเรดารแชายฝั่ง ส าหรับใชเดินเรือในทัศนะวิสัย (VISIBILITY) เลว 
radar reflector ตัวสะทอนเรดาร์ : เครื่องมือที่มีขีดความสามารถในการสะทอนสัญญาณเรดารแไดดี 
radar-responder กระโจมตอบเรดาร์ : ดู RADAR BEACON 
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radarsonde เรดาร์ตรวจอากาศ : อุปกรณแที่ใชส าหรับวัดลม (WIND) ชั้นสูงโดยใชสัญญาณเรดารแ 
(RADAR) ชี้ไปยังที่หมาย (TARGET) ซ่ึงติดไปกับบัลลูนท่ีปลอยลอยอิสระ 
radar target เปูาสะทอนเรดาร์ : เป็นวัตถุอันหนึ่งซึ่งสะทอนสัญญาณเรดารแในปริมาณที่มากพอ ที่จะผลิต
สัญญาณสะทอนกลับไปปรากฏบนจอของเครื่องเรดารแ 
radar view ภาพที่หมายเดนในเรดาร์ : การแสดงภาพ (ไมวาจะเป็นภาพวาดหรือภาพถาย) ของที่หมาย
เดน (LANDMARK) บนจอ PPI ของเรดารแ ที่ตั้งอยู ณ ต าบลที่ทางภูมิศาสตรแที่ก าหนด เพ่ือใหงายในการ
ระบุชายฝั่ง (COAST) ซึ่งชวยใหผูน าเรือสามารถพิสูจนแทราบที่หมายเดน (LANDMARK) เหลานั้น 
radial วงรัศมีเรดาร์, รัศมี : ๑) เสนตรงที่ขยายออกจากจุดศูนยแกลาง ๒) ในดานโฟโตแกรมเมตรี 
(PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง เสนหรือทิศทางจากจุดศูนยแกลางรัศมี (RADIAL CENTRE) ไปยังจุดใด ๆ 
บนรูปภาพ (PHOTOGRAPH)  โดยจุดศูนยแกลางรัศมี (RADIAL CENTRE) นี้ถูกก าหนดขึ้นใหเป็นจุดหลัก 
(PRINCIPAL POINT) หรือไมก็เป็นจุดที่ถูกก าหนดขึ้นบนวงเรดารแ (ตัวอยางเชน NADIR RADIAL) ดู 
ISORADIAL ประกอบ 
radial: nadir รัศมีเนเดอร์ : รัศมี (RADIAL) จากจุดเนเดอรแ  ดู NADIR: PHOTOGRAPH 
radial centre จุดศูนย์กลางรัศมี : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) คือจุดที่ถูกเลือกบน
ภาพถาย (PHOTOGRAPH) ซึ่งเป็นจุดที่รัศมี (RADIAL) (ทิศทาง) ลากหรือวัดไปยังจุดภาพ (IMAGE 
POINT) อ่ืน ๆ (ไดแก จุดก าเนิดของวงรัศมี (RADIAL)) โดยจุดศูนยแกลางรัศมีนี้ เป็นจุดหลัก (PRINCIPAL 
POINT) nadir point จุดศูนยแเทา (ISOCENTRE) หรือ จุดแทน (SUBSTITUTE CENTRE) 
radial distortion การบิดเบี้ยวทางรัศมี : ดู under DISTORTION 
radial plot แผนลงต าแหนงรัศมี : ดู RADIAL TRIANGULATION 
radial triangulation การขยายสามเหลี่ยมรัศมี : กระบวนการขยายสามเหลี่ยมจากภาพถายทางอากาศ 
โดยกราฟิกหรือการวิเคราะหแ ที่ซึ่งทิศทางจากจุดศูนยแกลางรัศมี (RADIAL CENTRE) หรือศูนยแกลางรัศมี
โดยประมาณ (RADIAL CENTRE) ของรูปภาพที่เหลื่อมทับกันแตละภาพ (PHOTOGRAPH) ถูกใชส าหรับ
การขยายจุดบังคับทางราบ โดยการเล็งสกัดตรง (INTERSECTION)  และ การเล็งสกัดกลับ (RESECTION) 
ของเสนเหลานั้นอยางตอเนื่อง การขยายสามเหลี่ยมรัศมี มีความหมายเหมือนกับ radial plot หรือ 
minor-control plot ถาไดจากวิธีการวิเคราะหแ จะเรียกวา การขยายสามเหลี่ยมรัศมีเชิงวิเคราะหแ การ
ขยายสามเหลี่ยมรัศมีโดยทั่วไปถือวาไดจากกราฟิก เวนแตวา มีค าวา เชิงวิเคราะหแ มาขยาย 
radian เรเดียน : หนวยของมุมทางราบในระบบมาตรฐานสากล (SI SYSTEM) 
radiant energy พลังงานการแผรังสี : ดู ENERGY 
radiant flux ฟลักซ์การแผรังสี : ดู FLUX 
radiationการแผรังสี : การแพรคลื่นหรือการสงผานพลังงานในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟูา
(ELECTROMAGNETIC WAVE) หรอือนุภาคพลังงานของการแผรังสีมีความหมายเหมือนกับ RADIANT 
ENERGY 
radiation fog หมอกจากการแผรังสี : หมอก (FOG) หลักประเภทหนึ่ง เป็นหมอกที่แผกระจายเหนือ
พ้ืนดินเมื่อการเย็นตัวลงจากการแผรังสีท าใหอุณหภูมิอากาศลดลงจนถึงหรือต่ ากวาจุดน้ าคาง (DEW POINT) 
radio วิทยุ : ๑) การสื่อสารโดยคลื่นแมเหล็กไฟฟูาแบบไรสาย (ELECTROMAGNETIC WAVE) ๒) เครื่องรับ
วิทยุ (RADIO RECEIVER ) ที่บางครั้งเรียกวา wireless โดยเฉพาะในค าศัพทแแบบอังกฤษ 
radio aids เครื่องชวยการเดินเรือดวยวิทยุ : เครื่องชวยการเดินเรือที่สงผานขอมูลโดยคลื่นวิทยุ 
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radio acoustic ranging การหาระยะดวยวิทยุเสียงสะทอน : การหาระยะทางในน้ าโดยทั่วไปใชทั้งวิทยุ 
(RADIO) และเสียง (SOUND) ซึ่งวิทยุ (RADIO) ใชในการจับเวลาในการสงและการรับเสียง (SOUND) และ
ระยะทางหาไดจากเวลา (TIME) ของการเดินทางของเสียง (SOUND) มีความหมายเหมือนกับ การหาระยะ
ดวยวิทยุเสียงสะทอน radio acoustic sound ranging ดู DISTANCE FINDING STATION, ECHO 
RANGING, SONOBUOY 
radio acoustic sound ranging การหาระยะดวยวิทยุเสียงสะทอน : ดู RADIO ACOUSTIC RANGING 
radio altimeter เครื่องวัดความสูงดวยวิทยุ : ดู ALTIMETER 
radio beacon กระโจมวิทยุ, เครื่องสงสัญญาณน าทางดวยวิทยุ : เครื่องสงสัญญาณวิทยุ (RADIO 
TRANSMITTER) ซึ่งแสดงสัญญาณ (SIGNAL) เฉพาะตัว ที่ใชเพื่อค านวณหา แบริง (BEARING) เข็ม 
(COURSE) หรือต าบลที่ กระโจมวิทยุที่ใชเพ่ือการหาคาต าบลที่ เรียกวา MARKER BEACON 
radiobeacon buoy ทุนกระโจมวิทยุ : ดู BUOY 
radio bearing แบริงวิทยุ : ดู BEARING 
radio communications การติดตอสื่อสารดวยวิทยุ : การติดตอสื่อสาร (TELECOMMUNICATION) 
ดวยคลื่นวิทยุ (RADIO WAVE) 
radio compass เข็มทิศวิทยุ : ดู RADIO DIRECTION FINDER 
radio direction finder วิทยุหาทิศ : เครื่องมือรับสัญญาณวิทยุซึ่งค านวณทิศทางของสัญญาณท่ีเขามา 
โดยการก าหนดทิศทาง (ORIENTATION) ของหนาคลื่น (WAVE FRONT) หรือของเวกเตอรแแมเหล็ก หรือ
ของเวกเตอรแไฟฟูา ใชไดทั้งแบบควบคุมดวยคนและแบบอัตโนมัติ มีความหมายเหมือนกับ direction 
finder ซ่ึงเดิมเรยีกวา Radio compass 
radio direction finding (or finder) station สถานีวัดทิศทางวิทยุ : สถานีวิทยุ (RADIO STATION) 
เพ่ือการค านวณหาคาทิศทางของสถานีอื่น ๆ โดยการสงผานขอมูลตอ ๆ กันไป 
radio fog signal สัญญาณหมอกวิทยุ : ดู FOG SIGNAL 
radio frequency ความถี่วิทยุ : ดู FREQUENCY 
radio horizon ขอบฟูาวิทยุ : เสนตรงที่เป็นทิศทางของล าคลื่น (RAY) จากสายอากาศ (ANTENNA) 
สัมผัสกับผิวโลก (EARTH) โดยปกติระยะทางจะมากกวาระยะท่ีมองเห็นดวยสายตาถึงขอบฟูา (HORIZON) 
ผิวสวนโคงของโลก และระยะทางจะเพ่ิมขึ้นดวยการลดลงของความถี่ (FREQUENCY) สัญญาณ 
radiolocation วิทยุบอกพิกัด : การหาคาต าบลที่ (POSITION) หรือเสนต าบลที่ (LINE OF POSITION) 
โดยเครื่องมือวิทยุ ดู NAVIGATION: ELECTRONIC 
radio mast เสาวิทยุ : หอคอย, เสา หรือโครงสรางใด ๆ ที่ใชส าหรับติดตั้งสายอากาศ (ANTENNA) 
radiometer เครื่องวัดรังสี : เครื่องมือส าหรับวัดความเขมของพลังงานการแผรังสี(RADIANT ENERGY) 
radio navigation การเดินหนดวยวิทยุ : ดู NAVIGATION: ELECTRONIC 
radio navigation warning ค าเตือนเพื่อการเดินเรือทางวิทยุ : การสงขอความทางวิทยุเพื่อความ
ปลอดภัยในดานการเดินเรือหรือเดินอากาศ (NAVIGATION) 
radio range วิทยุบอกระยะ : การแพรคลื่นวิทยุเพ่ือแนะน าทิศทางของการเดินเรือ 
radio range station สถานีหาระยะดวยวิทยุ : สถานีวิทยุบอกระยะภาคพ้ืนในการใหบริการดานวิทยุ
การบิน ภายในเขตสัญญาณเทา (EQUISIGNAL ZONE) ในสถานการณแส าคัญ สถานีวิทยุบอกระยะอาจถูก
ติดตั้งไวบนเรือ 
radio receiver เครื่องรับวิทยุ : เป็นอุปกรณแส าหรับรับสัญญาณวิทยุแลวแปลงใหอยูในรูปแบบที่พรอมใชงาน 
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radio signals: list of ท าเนียบสัญญาณวิทยุ : ดู LIST OF RADIO SIGNALS 
radiosonde เครื่องวิทยุหยั่งอากาศ, เรดิโอซอนด์, วิทยุตรวจอากาศ : เครื่องมือที่สงขึ้นไปในชั้น
บรรยากาศ (ATMOSPHERE) ประกอบดวยอุปกรณแตรวจทางอุตุนิยมวิทยาหลายชนิด (เครื่องวัดความกด
อากาศ  อุณหภูมิ ความชื้น เป็นตน) เพ่ือท าการตรวจวัดขอมูลอุตุนิยมวิทยาและสงขอมูลทางเครื่องสง
สัญญาณวิทยุ (RADIO TRANSMITTER) 
radio sonobuoy โซโนบุยวิทยุ : ดู SONOBUOY 
radio spectrum แถบคลื่นวิทยุ, สเปกตรัมวิทยุ : ยาน (RANGE) การแพร (RADIATION) ของคลื่น
แมเหล็กไฟฟูา มีประโยชนแส าหรับการติดตอสื่อสารดวยวิทยุ (RADIO) (ยานความถ่ีระหวาง ๑๐ กิโลเฮิรตซแ 
ถึง ๓๐๐,๐๐๐ เมกกะเฮิรตซแ) 
radio stars ดาววิทยุ : แหลงก าเนิดของคลื่นวิทยุ (RADIO WAVE) ที่เกิดขึ้นในจักรวาล ต าแหนงของดาว
วิทยุมากมายถูกพล็อตไว แตสัญญาณ (SIGNAL) วิทยุของดาวเหลานั้นจะออนมาก 
radio station สถานีวิทยุ : สถานที่ซึ่งติดตั้งเครื่องสงคลื่นวิทยุ (RADIO WAVE) ซึ่งสถานีตาง ๆ เหลานั้น
มีทั้งแบบติดตั้งอยูกับที่และแบบเคลื่อนที่ และอาจใชเป็นสถานีรับคลื่นวิทยุ (RADIO RECEIVER) ไดดวย ใน
ค าศัพทแแบบอังกฤษ มีความหมายเหมือนกับ w/t station 
radiotheodolite กลองธีโอโดไลท์วิทยุ, เรดิโอธีโอโดไลท์ : กลองธีโอโดไลทแ (THEODOLITE) แบบ
อิเล็กทรอนิกสแที่มีการออกแบบมาใหสามารถแสดงทิศทางในขอบเขตของเครื่องสงสัญญาณวิทยุ (RADIO 
TRANSMITTER) โดยติดไปกับบอลลูนที่ปลอยลอยโดยอิสระ 
radio time signal สัญญาณเวลาวิทยุ : สัญญาณเวลา (TIME SIGNAL) ที่สงโดยวิทยุ (RADIO) 
radio transmitter เครื่องสงสัญญาณวิทยุ : เครื่องมือที่ใชส าหรับการใหก าเนิดสัญญาณวิทยุ 
radio wave(s) คลื่นวิทยุ : ดู WAVE 
radius: cruising รัศมีเดินทาง, ระยะเดินทาง : ดู CRUISING RADIUS 
radius of visibility รัศมีของทัศนวิสัย : ดู VISIBILITY 
radius vector เวกเตอร์รัศมี : เสนตรงที่เชื่อมตอกับจุดอางอิง (REFERENCE POINT) หรือจากจุด
ศูนยแกลางไปยังจุดที่สอง ซึ่งอาจจะเคลื่อนที่ ในทางดาราศาสตรแ (ASTRONOMY) เป็นสัญลักษณแที่ถูกใช
อางอิงถึงเสนตรงที่ติดกับวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) กับเสนอื่น ๆ ซึ่งเก่ียวของโดยรอบในฐานะของ
เวกเตอรแรัศมีของโลก (EARTH) และดวงจันทรแ (MOON) ดู COORDINATE: PLANE POLAR และ 
COORDINATE: POLAR 
radome โดมเรดาร์, เรโดม : โดมที่ท าดวยพลาสติกแข็งเสริมใยแกว  ที่มีสายอากาศเรดารแอยูภายใน โดม
เหลานี้จะมีลักษณะที่โดดเดน ค า ๆ นี้ใชส าหรับเรียกโดมหรือกลองส าหรับติดตั้งอุปกรณแในเรือหรืออากาศยาน 
rafted ice แพน้ าแข็งอัดแรง : ชนิดของน้ าแข็งอัดแรง (PRESSURE ICE)  ที่เกิดขึ้นจากแพน้ าแข็ง 
(FLOE) ที่ซอนทับแผนอ่ืน ๆ 
rafting การอัดแรง : กระบวนการที่เกิดขึ้นโดยกอนน้ าแข็ง (ICE) กอนหนึ่งซอนทับกอนน้ าแข็งอีกกอน
หนึ่ง โดยทั่วไปมักเกิดข้ึนในน้ าแข็ง (NEW ICE) และน้ าแข็งเกิดใหม (YOUNG ICE) 
rain ฝน : หยาดน้ าฟูา (PRECIPITATION) ที่อยูในรูปของหยดน้ าที่มีขนาดเสนผาศูนยแกลางมากกวา ๐.๕ 
มิลลิเมตร หรือหยดน้ าขนาดเล็กที่ตกกระจายเป็นบริเวณกวาง 
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rainbow รุง :  กลุมของเสนสีแนวโคงเริ่มจากสีมวงไปยังสีแดง ที่เกิดข้ึนบนพ้ืนฉากท่ีเกิดจากหยดน้ า (หยด
น้ าฝน, หยดน้ าเล็ก ๆ ของฝนละออง (DRIZZLE) หรือหมอก (FOG)) ในชั้นบรรยากาศ (ATMOSPHERE) 
อันเนื่องมากจากแสง (LIGHT) ของดวงอาทิตยแ (SUN) หรือดวงจันทรแ (MOON) 
rainfall amount ปริมาณน้ าฝน : ความหนาของชั้นน้ าซึ่งสะสมตัวอยูบนพื้นผิวราบ อันเนื่องมาจาก
หยาดน้ าฟูา (PRECIPITATION) ที่ตกอยางนอยหนึ่งครั้ง ซึ่งไมมีการซึมหรือระเหยออกไป รวมทั้งหยาดน้ า
ฟูาที่ตกลงมาในรูปของหิมะ (SNOW) หรือน้ าแข็ง (ICE) ที่ถูกละลาย มีความหมายเหมือนกับ amount of 
precipitation 
rain gauge เครื่องวัดฝน, ถังวัดฝน : ดู GAUGE 
raise the land (v.t.) มองเห็นแผนดิน : การมองเห็นแผนดิน (LAND) โดยการเคลื่อนเขาใกลจุด ซึ่ง
ปรากฏอยูเหนือขอบฟูา (HORIZON) 
ram น้ าแข็งยื่นใตน้ า : สวนที่ยื่นออกมาของน้ าแข็ง (ICE) ใตน้ าจากปลายหิ้งน้ าแข็ง (ICE FRONT) ผนัง
น้ าแข็ง (ICE WALL) ภูเขาน้ าแข็ง (ICEBERG) หรือแพน้ าแข็ง (FLOE) 
Ramark เครื่องหมายดวยเรดาร์ : กระโจมเรดารแ ที่สงสัญญาณ (SIGNAL) ออกไปอยางตอเนื่องเป็นเสน
รัศมีบนเครื่องชี้บอกต าแหนงบนจอภาพ(PPI) เสนรัศมีแสดงทิศทาง (DIRECTION) ของกระโจม (BEACON) 
เครื่องหมายดวยเรดารแนี้ มีวัตถุประสงคแหลักเพ่ือใชทางทะเล ทั้งนี้ค าวา ramark มีที่มาจากค าวา Radar 
marker 
ramp แรมป : ๑) โครงสรางลาดเอียงส าหรับการขึ้นฝั่งที่ระดับน้ าตาง ๆ ของเรือเล็ก เรือยกพลขึ้นบก หรือ
เรือขามฝาก หรือใชส าหรับการดึงเรือเขาเก็บ ๒) การสะสมของหิมะเป็นแนวลาดเอียงระหวางพื้นดินหรือ
พ้ืนน้ าแข็งกับน้ าแข็งทะเล (SEA ICE) หรือหิ้งน้ าแข็ง (ICE SHELF) มีความหมายเหมือนกับ drift ice foot 
random error ความคลาดเคลื่อนสุม, ความคลาดเคลื่อนบังเอิญ : ดู ERROR: ACCIDENTAL 
range แนว, ระยะ, รัศมีท าการ, พิสัย : ๑) วัตถุสองสิ่งหรือมากกวาที่อยูในแนวเดียวกันเรียกวัตถุเหลานั้น
วาไดแนว ผูสังเกตการณแที่ไดแนวกับวัตถุนั้น ๆ เรียกวาอยูในแนว ดู TRANSIT ประกอบ ๒) ระยะทางใน
ทิศทางเดียวหรือตามวงใหญ (GREAT CIRCLE) ๓) ระยะทางที่ไกลที่สุดซึ่งสามารถมองเห็นวัตถุหรือแสง 
(LIGHT) ได หรือสามารถใชหรือตรวจจับสัญญาณ (SIGNAL) ได ๔) ระยะทางที่ยานสามารถเดินทางโดย
ปราศจากการเติมเชื้อเพลิง ปกติเรียกวารัศมีท าการ (CRUISING RADIUS) ๕) ผลตางของคาที่มากท่ีสุดกับ
นอยที่สุดของปริมาณใด ๆ 
range: cruising รัศมีเดินทาง, ระยะเดินทาง : ดู CRUISING RADIUS 
range: diurnal พิสัยน้ าเดี่ยว : คาความแตกตางของความสูง (HEIGHT) ระหวางน้ าขึ้นเต็มที่ยอดสูงปาน
กลาง (MEAN HIGHER HIGH WATER) กับน้ าลงเต็มที่ยอดต่ าปานกลาง (MEAN LOWER LOW WATER) 
มีความหมายเหมือนกับ great diurnal range 
range: geographical ระยะภูมิศาสตร์ : ระยะทางไกลสุดซึ่งสามารถเห็นแสง (LIGHT) ได ซึ่งขึ้นอยูกับ
สวนโคงของโลก (EARTH) และความสูง (HEIGHT) ของแหลงก าเนิดแสงและความสูงของผูตรวจ 
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range: great tropic พิสัยน้ าเขตรอน : คาความแตกตางของความสูง (HEIGHT) ระหวางระดับน้ าขึ้น
ยอดสูงเขตรอน (TROPIC HIGHER HIGH WATER) และระดับน้ าลงเต็มทีย่อดต่ าเขตรอน (TROPIC 
LOWER LOW WATER) 
range: luminous ระยะเรืองแสง : ระยะไกลสุดที่สามารถมองเห็นแสง (LIGHT) โดยมีปัจจัยขึ้นอยูกับ
ความเขมเปลงแสง (LUMINOUS INTENSITY) ทัศนวิสัยทางอุตุนิยมวิทยา (METEOROLOGICAL 
VISIBILITY) และความไวในการรับรูของสายตาผูตรวจ 
range: magnetic ระยะแมเหล็ก : ระยะ (RANGE) ที่ก าหนดทิศของสนามแมเหล็ก และใชในการชวยหา
คาอัตราผิดของเข็มทิศแมเหล็ก (MEGNETIC COMPASS)  ดู  DEVIATION:MAGNETIC 
range: nominal : ระยะเห็นไกลมาตรฐาน ระยะเปลงแสง (LUMINOUS RANGE) ของแสง (LIGHT) ในชั้น
บรรยากาศ (ATMOSPHERE) ที่เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งในทางอุตุนิยมวิทยาทัศนวิสัย (METEOROLOGICAL 
VISIBILITY) ปกติคือ ๑๐ ไมลแทะเล (SEA MILE) 
range: small diurnal พิสัยน้ าเดี่ยวแคบ : คาความแตกตางของความสูง (HIGHT) ระหวางน้ าขึ้นเต็มที่
ยอดต่ า (LOWER HIGH WATER) ปานกลางและน้ าลงเต็มที่ยอดสูง (HIGHER LOW WATER) ปานกลาง  
range: small tropic พิสัยน้ าเขตรอนแคบ : คาความแตกตางของความสูง (HEIGHT) ระหวางระดับน้ า
ขึ้นยอดต่ าเขตรอน (TROPIC LOWER HIGH WATER) และระดับน้ าลงยอดสูงเขตรอน (TROPIC HIGHER 
LOW WATER) 
range finder กลองวัดระยะ : เครื่องมือทางทัศนะส าหรับวัดระยะทางไปยังวัตถุ 
range height indicator เครื่องบอกระยะและความสูง:  จอ (SCOPE) ซึ่งบอกระยะ (RANGE) และความสูง 
(HEIGHT) ของเปูาเรดารแ (RADAR TARGET) ในเวลาเดียวกัน 
range light(s) ไฟน า : ดู LIGHT 
range of mountains เทือกเขา, ทิวเขา : ดู MOUNTAIN RANGE 
range of tide พิสัยน้ าขึ้น-ลง : ความแตกตางของความสูง (HEIGHT) ระหวางน้ าขึ้นเต็มที่ (HIGH TIDE) 
และน้ าลงเต็มที่ (LOW TIDE) ที่เกิดตอเนื่องกัน ในที่เดียวกัน มีความหมายเหมือนกับ tidal (or tide) 
range 
range of visibility ระยะทัศนวิสัย : ระยะทางไกลที่สุดที่สามารถมองเห็นวัตถุหรือแสง (LIGHT) ได ดู 
RANGE: GEOGRAPHICAL และ RANGE: LUMIUOUS 
range rod ไมเล็ง : เครื่องมือพื้นฐานของนักส ารวจ (SURVEYOR) เป็นวัตถุแบบแทงที่หุมปลายดานลาง
ดวยปลอกเหล็กแหลม มักทาสีแดงสลับขาว และใชเป็นแนวของจุดในการส ารวจ (SURVEY) 
rapid(s) ธารน้ าตก, น้ าเชี่ยว, แกง : สวนของธารน้ า (STREAM) ที่มีการเพ่ิมขึ้นของความเร็วของ
กระแสน้ า (CURRENT) ในบริเวณท่ีลาดต่ าลงอยางรวดเร็ว โดยไมมีสิ่งกีดขวางตามความชัน (SLOPE) ของ
พ้ืนน้ า (BED) จนถึงรูปแบบของน้ าตก ปกติใชในรูปพหูพจนแ 
raster data presentation การแสดงขอมูลแรสเตอร์ : การแสดงขอมูลรูปภาพแบบดิจิทัลในรูปแบบ
ตารางของจุดภาพ (PIXEL) 
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rate อัตราทวนซ้ าสัญญาณ : ในดานการเดินหนอิเล็กทรอนิกสแ(ELECTRONIC NAVIGATION) หมายถึง 
การก าหนดอัตราพัลสแซ้ า (PULSE REPETITION RATE) ส าหรับสถานีสงสัญญาณ (SIGNAL) คูหนึ่ง  ซึ่งจะ
ท าใหไดเสนต าบลที ่(LINE OF POSITION)  
rate station สถานีลอยน้ า, สถานีอางอิง : ดู DRIFT STATION 
rational horizon ขอบฟูาทฤษฎี : ดู HORIZON: CELESTIAL 
ratio of ranges อัตราสวนพิสัยน้ า : อัตราสวนความสูงน้ าขึ้น-ลง (HEIGHT OF TIDE) ที่สถานียอย 
(SUBORDINATE STATION) กับความสูงน้ าขึ้น-ลง (HEIGHT OF TIDE) ที่สถานีอางอิง (REFERENCE 
STATION) 
ratio of rise อัตราสวนความสูงน้ า : อัตราสวนความสูงน้ าขึ้น-ลง (HEIGHT OF TIDE) ระหวางสอง
สถานที่  
ratio print ภาพถายตามอัตราสวน : ดู PRINT 
ravine เหว : โดยทั่วไป เป็นหุบเขา (VALLEY) ชัน 
ray รังสี : ภาคตัดขวางขนาดเล็กของล าคลื่น (BEAM) ของพลังงานการแผรังสี (RADIANT ENERGY)  เชน 
ล าแสง (LIGHT RAY) 
Rayleigh criterion มาตรฐานเรย์ลี : ใชในการวิเคราะหแน้ าขึ้น-ลง เฉพาะองคแประกอบฮารแโมนิกท่ีหาง
กันอยางนอยที่สุด ๑ คาบคลื่น จากองคแประกอบขางเคียง ตลอดชวงความยาวของขอมูลที่มีที่ใชใน
กระบวนการวิเคราะหแขอมูลฮารแโมนิกของขอมูลถูกบันทึกจัดเรียงตามเวลา 
reach ชวงล าน้ า, ชวงน้ าถึง : ๑) สวนที่ตัดตรงของแมน้ า (RIVER) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชวงระหวางโคง
สองโคงของแมน้ า (RIVER) ที่สามารถเดินเรือได  ดู SEA REACH ประกอบ ๒) แขนทะเล (ARM OF THE 
SEA) ที่ยื่นเขาไปในแผนดิน (LAND) 
real image ภาพจริง : ดู IMAGE 
rear light ไฟน าดวงหลัง : ดู LIGHT(S): RANGE 
rear nodal point จุดโหนดหลัง : ดู NODAL POINT 
receiver เครื่องรับสัญญาณ : บุคคล หรืออุปกรณแ ซึ่งมีหนาที่รับสิ่งตาง ๆ โดยเฉพาะเครื่องรับวิทยุ  
(RADIO RECEIVER) 
recession of a shoreline การพังทลายของแนวชายทะเล : การเปลี่ยนแปลงของแนวชายทะเล 
(SHORELINE) เขาไปในแผนดิน มีความหมายเหมือนกับ retrogression of a beach 
reciprocal bearing แบริ่งกลับ : ดู BEARING 
reciprocal levelling การระดับสองยอน : ดู LEVELLING 
reckoning การหาที่เรือรายงาน : ในดานการเดินหน (NAVIGATION) หมายถึง การค านวณหาต าบลที่ 
(POSITION) ของเรือ ดู DEAD RECKONING 
recommended course เข็มแนะน า : ดู TRACK: RECOMMENDED 
recommended route เสนทางแนะน า : ดู ROUTE: RECOMMENDED 
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recommended track เสนทางแนะน า : ดู TRACK: RECOMMENDED 
reconnaissance การส ารวจขั้นตน : ๑) ในการส ารวจ (SURVEYING) หมายถึง การตรวจสอบทั่วไป 
หรือการส ารวจ (SURVEY) ของรูปลักษณแหลักหรือรูปลักษณแเฉพาะพ้ืนที่หนึ่ง ๆ โดยปกติจะเป็นการส ารวจ 
(SURVEY) เบื้องตนเพ่ือการส ารวจรายละเอียดที่มากขึ้น ๒) การตรวจสอบพ้ืนที่เพ่ือใหไดขอมูลเฉพาะ เชน 
สภาพอากาศ ขอบเขตและลักษณะของน้ าแข็ง (ICE) เป็นตน  
reconnaissance map แผนที่ส ารวจเบื้องตน : ดู MAP 
reconnaissance survey การส ารวจเบื้องตน : ดู SURVEY 
recorder ผูบันทึกขอมูล, เครื่องบันทึกขอมูล, อุปกรณ์บันทึกขอมูล : ๑) ก าลังพลในคณะส ารวจที่ท า
หนาที่บันทึกขอมูล (DATA) การรังวัด ๒) เครื่องมือบันทึกขอมูล ๓) อุปกรณแบันทึกขอมูลที่อยูในเครื่องมือ
หรือเครื่องจักรขนาดใหญ 
recording anemometer เครื่องวัดลมแบบบันทึกคา : ดู ANEMOGRAPH 
recording barometer มาตรความกดอากาศแบบบันทึกคา, บารอมิเตอร์แบบบันทึกคา : ดู BAROMETER 
recoverable station หมุดหลักฐานถาวร : ดู STATION 
recovery of station  การคนพบหมุดหลักฐาน : ในดานการส ารวจ (SURVEYING) หมายถึง การยืนยัน
และตรวจสอบวาเป็นหมุด (STATION) ดั้งเดิม เป็นการพิจารณาหมุดหลักฐานถาวรเมื่อหมุด (MARK) (หมุด
หลักฐาน (MONUMENT) นั้นถูกยืนยันและพิสูจนแวาเป็นหมุดที่แทจริงในสถานที่เดิม 
rectangular coordinates พิกัดฉาก : ดู COORDINATES 
rectification การดัดแก, การปรับแตงภาพ : กระบวนการในการฉายภาพถายแนวเอียง หรือแนวเฉียง 
(OBLIQUE PHOTOGRAPH) ลงบนพ้ืนอางอิงทางระนาบ ทีซ่ึ่งความสัมพันธแเชิงมุม ระหวางภาพถาย 
(PHOTOGRAPH) และพ้ืนอางอิงก าหนดไดโดยวิธีการภาคพ้ืน 
rectified altitude สูงปรับแตง : ดู ALTITUDE: APPARENT 
rectilinear current กระแสน้ าไหลกลับ : ดู CURRENT: REVERSING 
rectilinear stream กระแสน้ าไหลกลับ : ดู CURRENT: REVERSING 
rectoblique plotter เครื่องแปลงมุม : เครื่องมือทางกลที่ใชส าหรับการปรับแตงภาพ (RECTIFICATION) 
โดยใชล าแสง (RAY) ของภาพถายแนวเอียงหรือแนวเฉียง (OBLIQUE PHOTOGRAPH) 
recurrence rate อัตราหวงคลื่น : ดู REPETITION RATE 
red mud โคลนตะกอนหินปูน, โคลนแดง : ดู MUD 
red sector เสี้ยวไฟแดง : เสี้ยวของวงทัศนะ (CIRCLE OF VISIBILITY) ของไฟ (LIGHT) ชวยในการน า
เรือ ซึ่งปรากฏไฟสีแดง เสี้ยวไฟนั้นที่ถูกก าหนดในแบริง (BEARING) จ ากัด ซึ่งสามารถสังเกตไดจากบางจุด
นอกเหนือจากไฟ (LIGHT) ชวยในการน าเรือปกติ  โดยเสี้ยวไฟแดงนี้มักถูกติดตั้งเพ่ือแจงเตือนพื้นที่
อันตรายใหกับเรือ  
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red tide ปรากฏการณ์น้ าเปลี่ยนสี, ชวงน้ าแดง, ขี้ปลาวาฬ : ปรากฏการณแที่ผิวน้ ามีสีแดงหรือสีน้ าตาล
แดง พบมากตามแนวชายฝั่ง โดยมีสาเหตุมาจากการมารวมตัวกันของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก โดยเฉพาะจ าพวก
ไดโนแฟลกเจลเลต ซึ่งผลิตสารพิษเป็นสาเหตุใหปลาและสัตวแน้ าอื่น ๆ ตาย 
reduced latitude ละติจูดลดทอน : ดู LATITUDE: PARAMETRIC 
reduction การลดทอน : กระบวนการแกคาที่ไดจากการส ารวจ  
reduction of soundings คาแกการหย่ังน้ า, การหักน้ า : คาแก (CORRECTION) ของคาความลึก 
(DEPTH) ที่ส ารวจได ส าหรับความสูงน้ าขึ้น-ลง (HEIGHT OF TIDE) ที่สูงกวาหรือต่ ากวาพื้นอางอิงที่ใช ณ 
เวลา (TIME) ที่ท าการหยั่งน้ า (SOUNDING) โดยทั่วไปค านี้ ไมครอบคลุมถึงคาแก (CORRECTION) อ่ืน ๆ 
ที่ไมเกี่ยวของกับน้ าขึ้น-ลง (TIDE) ดู CORRECTION OF SOUNDING, LEAD LINE CORRECTION และ 
TIDE REDUCER 
reduction of tides คาแกน้ าขึ้น-ลง : กระบวนการในการหาคาเฉลี่ยของคาคงที่น้ าขึ้น-ลง (TIDAL 
CONSTANT) จากขอมูลน้ าขึ้น-ลง ที่ตรวจวัด 
reduction to centre การปรับแกคาสูศูนย์กลาง, การลดทอนสูศูนย์กลาง : คาที่ใชปรับแกทิศทาง 
(DIRECTION) ซึ่งรังวัดไดที่สถานีเยื้องศูนยแกลาง (ECCENTRIC STATION) หรือที่สัญญาณเยื้องศูนยแกลาง 
(ECCENTRIC SIGNAL) เพ่ือปรับแกทิศทาง (DIRECTION) ใหถูกตอง เมื่อไมมีความเยื้องศูนยแกลาง 
(ECCENTRICITY) 
reduction to sea level การลดทอนสูระดับทะเล :  การปรับแกที่น าไปใชในการวัดระยะทางแนวนอน
บนพื้นผิวโลก (EARTH) ลงสูเสนเกณฑแระดับทะเล (SEA LEVEL DATUM) 
reduction to the meridian การปรับแกคาสูเมริเดียน, การลดทอนสูเมริเดียน : กระบวนการปรับแก 
(CORRECTION) ระยะสูง (ALTITUDE) วัดเมื่อวัตถุทองฟูาอยูใกลเมริเดียนทองฟูา(CELESTIAL MERIDIAN) 
ของผูตรวจ เพ่ือหาความสูงเมื่อวัตถุทองฟูาผานเมริเดียน (MERIDIAN TRANSIT) ดู ALTITUDE: EX-
MERIDIAN 
reed horn นกหวีดใบออ : แตร (HORN) ซึ่งใหก าเนิดเสียง (SOUND) โดยการสั่นของลิ้นโลหะจาก
แรงดนัอากา 
reef พืดปะการัง : กลุมของหินหรือปะการังท่ียื่นขึ้นมาใกลกับผิวน้ าทะเล หรือโผลพนน้ าเมื่อน้ าลงเต็มที่ 
เป็นอันตรายตอการเดินเรือ (NAVIGATION)      
reef flat แนวแผนหินปะการัง : บริเวณของแนวแผนหินพืดปะการังที่มีลักษณะแบนราบ ซึ่งบางสวนหรือ
ทั้งหมดโผลพนน้ าเวลาน้ าลงเต็มที่ (LOW TIDE) 
reference direction ทิศทางอางอิง : ทิศทาง (DIRECTION) ที่ใชเป็นฐานส าหรับการเปรียบเทียบของ
ทิศทาง (DIRECTION) อ่ืน ๆ 
reference ellipsoid ทรงรีอางอิง, อีลิปซอยด์อางอิง : ดู REFERENCE SPHEROID 
reference level ระดับอางอิง : ดู DATUM: CHART และ DATUM: VERTICAL CONTROL 



ที่ระลึกวันคลายวันสถาปนา กรมอุทกศาสตรแ ครบรอบ ๙๖ ปี 
 

พจนานุกรมศัพทแอุทกศาสตรแ หนา ๒๔๙ 

 

reference line เสนอางอิง : เสนใด ๆ ที่สามารถใชเป็นสิ่งอางอิง หรือเป็นฐานส าหรับการวัดหาปริมาณ
อ่ืน ๆ มีความหมายเหมือนกับ datum line 
reference mark เครื่องหมายอางอิง : ในดานการส ารวจ (SURVEYING) หมายถึง เครื่องหมาย (MARK) 
เสริมที่มีลักษณะถาวรอยูใกลกับจุดส ารวจ (STATION) หรือหมุดปลายเสนฐาน (BASE TERMINAL) ที่มี
ความสัมพันธแกัน โดยระยะและทิศทาง (DIRECTION) ที่วัดอยางละเอียดถูกตอง และ/หรือความแตกตางใน
ระดับสูง (ELEVATION) ที่วัดอยางละเอียดถูกตอง 
reference object วัตถุอางอิง : วัตถุที่มีการก าหนดอยางดี และใชเป็นจุดเริ่มตนของการรังวัดโดยวิธี
ทิศทาง (DIRECTION METHOD OF OBSERVATION) 
reference plane ระนาบอางอิง : ดู DATUM : CHART และ DATUM: VERTICAL CONTROL 
reference point จุดอางอิง : จุดใด ๆ ที่สามารถใชเป็นจุดอางอิงหรือเป็นฐานส าหรับการวัดปริมาณอ่ืน 
ๆ มีความหมายเหมือนกับ datum point 
reference spheroid (or ellipsoid) สเฟียรอยด์ (หรืออีลิปซอยด์) อางอิง : รูปทรงทางทฤษฎีที่มี
ขนาดใกลเคียงกับขนาดของจีออยดแ (GEOID) ขนาดที่แทจริงหาไดโดยพิจารณาสวนของผิวโลก (EARTH) ที่
ก าหนดในแงมุมตาง ๆ สเฟียรอยดแ (SPHEROID) ของเบสเซล, คลารแก, เดแล็มเบอรแ เอเวอเรสทแ, เฮยแฟอรแด, 
เฮลเบิรแต และของคนอ่ืน ๆ ไดรับการยอมรับน ามาใชเป็นสเฟียรอยดแอางอิงในงานดานจีออเดซีโดยประเทศ
ตาง ๆ มีความหมายเหมือนกับ spheroid of reference หรือ ellipsoid of reference  ดู SPHEROID: 
OBLATE ประกอบ  
reference station สถานีอางอิง, หมุดอางอิง, จุดส ารวจอางอิง : ดู STATION 
reference tape เทปอางอิง, แถบวัดระยะอางอิง : เทปวัดระยะเสนฐาน (BASE TAPE) ที่ใชเป็น
มาตรฐาน (STANDARD) ส าหรับการเปรียบเทียบเทานั้น มีความหมายเหมือนกับ STANDARD TAPE 
reflectance ความสะทอน : อัตราสวนของแสงที่เปลงออกมาจากวัตถุ ตอปริมาณแสงที่ตกกระทบวัตถุ 
ที่แสดงออกมาในรูปรอยละ 
reflected wave คลื่นสะทอน : ดู WAVE 
reflecting projector เครื่องฉายสะทอน : ดู PROJECTOR 
reflecting telescope กลองโทรทรรศน์สะทอนแสง : ดู TELESCOPE 
reflection  การสะทอน : กระบวนการที่พ้ืนผิวสงกลับรังสีบางสวนจากการแผรังสี (RADIATION) ที่มาตก
กระทบวัตถุยอนกลับในทิศทางที่การแผรังสี (RADIATION) เขามา ดู SURFACE REFLECTION 
reflection: angle of  มุมสะทอน : ดู ANGLE OF REFLECTION 
reflectivity อัตราสวนการสะทอน : อัตราสวนของพลังงานการแผรังสี (RADIANT ENERGY) ที่สะทอน
โดยพื้นผิวกลับไปยังทิศทางที่ตกกระทบ 
reflector  อุปกรณ์สะทอนสัญญาณ, อุปกรณ์สะทอนเสียง :  อุปกรณแที่มีความสามารถสะทอนอนุภาค
หรือพลังงานการแผรังสี (RADIANT ENERGY) ดู RADAR REFLECTOR 
refracted wave คลื่นหักเห : ดู WAVE 
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refracting telescope กลองโทรทรรศน์หักเหแสง : ดู TELESCOPE 
refraction การหักเห : กระบวนการที่ซึ่งทิศทางของการเคลื่อนตัวพลังงานเปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงความหนาแนนของตัวกลางที่เคลื่อนตัวหรือจากพลังงานที่ผานระหวางผิว (INTERFACE) ของ
ตัวกลาง ๒ ชนิดที่มีความหนาแนนแตกตางกัน 
refraction: angle มุมหักเห : ดู ANGLE OF REFRACTION 
refraction: astronomical การหักเหของแสงทางดาราศาสตร ์ : ในดานดาราศาสตรแ การขจัดปรากฏ
ของวัตถุทองฟูาซึ่งเป็นผลมาจากล าแสง (LIGHT RAY) จาก ภายนอกของชั้นบรรยากาศ(ATMOSPHERE) 
โคงผานเขามาในชั้นบรรยากาศ  (ATMOSPHERE) ปรากฏการณแนี้จะท าใหวัตถุปรากฏอยูสูงเหนือขอบฟูา
(HORIZON) มากกวาความเป็นจริง 
refraction: astronomical การหักเหของแสงทางดาราศาสตร ์ : การขจัดปรากฏของวัตถุทองฟูาซึ่ง
เป็นผลมาจากล าแสง (LIGHT RAY) จากภายนอกของชั้นบรรยากาศ (ATMOSPHERE) โคงผานเขามาในชั้น
บรรยากาศ (ATMOSPHERE) ปรากฏการณแนี้จะท าใหวัตถุปรากฏอยูสูงเหนือขอบฟูา (HORIZON) มากกวา
ความเป็นจริง 
refraction: coastal การหักเหชายฝ่ัง : การเปลี่ยนแปลงทิศทางเพียงเล็กนอยของการเดินทางของ
คลื่นวิทยุ (RADIO WAVE) เมื่อผานแนวชายทะเล (SHORELINE) แบบทแยง อันเนื่องมาจากความแตกตาง
ในคุณสมบัติการน าและการสะทอนระหวางแผนดินและน้ า และสงผลตอความเร็ว 
refraction: coefficient of คาสัมประสิทธิ์หักเห : อัตราสวนของมุมหักเห (ANGLE OF REFRACTION) 
ที่จุดตรวจไปยังมุมที่จุดศูนยแกลางโลก (EARTH) รองรับโดยสวนโคงท่ีเชื่อมตอระหวางจุดรังวัด ๒ จุด 
refraction: index of  ดัชนีการหักเห : อัตราสวนของคาไซนแของมุมตกกระทบ (ANGLE OF INCIDENCE)
ตอคาไซนแของมุมหักเห (ANGLE OF REFRACTION) 
refraction correction คาแกการหักเห : คาแก(CORRECTION) อันเนื่องมากจากการหักเห
(REFRACTION) โดยเฉพาะ เชน คาแก (CORRECTION) สูงเครื่องวัดมุม (SEXTANT ALTITUDE) เนื่องจาก
การหักเหโดยบรรยากาศ (ATMOSPHERIC REFRACTION) 
refraction of light การหักเหของแสง : การโคงของล าแสง (LIGHT RAY) ที่ผานจากตัวกลางโปรงใส
หนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งที่มีดัชนีการหักเห (INDEX OF REFRACTION) แตกตางกัน 
refraction of water waves การหักเหของคลื่นน้ า : ๑) กระบวนการซึ่งทิศทางของคลื่น (WAVE) ที่
เคลื่อนที่ในน้ าตื้น (SHALLOW WATER) ที่ท ามุมกับเสนชั้นความลึกเปลี่ยนแปลงไป สวนของคลื่น (WAVE) 
ที่ไปถึงบริเวณท่ีน้ าตื้นกอนจะเคลื่อนที่ชากวาสวนอื่นที่ยังอยูในน้ าลึก เป็นผลใหยอดคลื่น (WAVE CREST) 
โคงไปในทิศทางเดียวกับเสนชั้นความลึก มีความหมายเหมือนกับ wave refraction ๒) การโคงของยอด
คลื่น (WAVE CREST) เนื่องจากกระแสน้ า (CURRENT) 
refuge สถานที่หลบภัย, ที่หลบภัย : สถานที่ปลอดภัยส าหรับเรือท่ีประสบภัย 
regime ระบบ : ในดานภูมิอากาศวิทยา (CLIMATOLOGY) นิยามที่ใชก าหนดคุณลักษณะการแบงฤดูกาล
ที่แบงออกเป็นหนึ่งฤดูหรือมากกวาในสถานที่เดียวกัน 
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registration การปรับยึด : ต าแหนงที่ถูกตอง ขององคแประกอบหนึ่ง ของภาพแผนที่ที่ประกอบขึ้นซ่ึง
สัมพันธแกับสวนประกอบอ่ืน ๆ การปรับยึดท าได เชน โดยการเจาะรูจ านวนหนึ่ง โดยที่รูที่เจาะในแตละแผน
องคแประกอบเหลานี้ มีความสัมพันธแในแนวระนาบที่แนนอนตอกัน แลวจึงประกอบแผนองคแประกอบเขา
ดวยกัน โดยใชเครื่องรัดตรึงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ดู PUNCH REGISTER SYSTEM ประกอบ 
region A,B ภูมิภาค A,B : ในระบบทุนของไอเอแอลเอ (IALA) ไดแบงทุนออกเป็น ๒ ภมูิภาค คือ ภูมิภาค 
A และภูมิภาค B  ซึ่งใชความแตกตางของสีทุนก ากับรองน้ าเป็นตัวแบงกราบซายและกราบขวา 
regression of the nodes การถดถอยของจุดโหนด : การเคลื่อนที่แบบหมุนควงของกลุมโหนด 
(NODE) ปรากฏการณแนี้ใชโดยเฉพาะในการอางอิงกับดวงจันทรแ (MOON) ซึ่งจุดโหนด (NODE) เหลานี้จะมี
การหมุนรอบ (REVOLUTION) ไปทางทิศตะวันตกในวงรอบประมาณ ๑๘.๖ ป ี
regular error ความคลาดเคลื่อนระบบ : ดู ERROR: SYSTEMATIC 
relative accuracy ความแมนย าสัมพัทธ์ : ดู ACCURACY: RELATIVE 
relative aperture ชองรับแสงกลองสัมพัทธ์ : ดู APERTURE: RELATIVE 
relative bearing แบริงสัมพัทธ์ : ดู BEARING 
relative humidity ความชื้นสัมพัทธ์ : อัตราสวนของปริมาณไอน้ าที่มีอยูจริงในอากาศตอปริมาณไอน้ า
ที่จะท าใหอากาศอิ่มตัว ณ อุณหภูมินั้นๆ 
relative motion การเคลือ่นที่สัมพัทธ์ : การเคลื่อนที่ของวัตถุหรือวัตถุทองฟูาหนึ่งสัมพันธแกับอีกวัตถุ
หนึ่ง โดยปกติจะเกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของ เรือ, ตอรแปิโด หรือขีปนาวุธ  ที่สัมพันธแกับวัตถุอ่ืน  ทิศทาง
ของการเคลื่อนที่นี้เรียกวา ทิศทางของการเคลื่อนที่สัมพัทธแ และอัตราเร็ว (SPEED) ของการเคลื่อนที่นี้ 
เรียกวา ความเร็วของการเคลื่อนที่สัมพัทธแหรือความเร็วสัมพัทธแ  โดยปกติเรียกวา การเคลื่อนที่ปรากฏ เมื่อ
ใชกับการเปลี่ยนแปลงต าแหนงของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) ที่สังเกตจากโลกหรือเรียกวาการ
เคลื่อนที่สัมพัทธแ 
relative orientation  การก าหนดทิศทางสัมพัทธ์ : ดู ORIENTATION 
relative position ต าแหนงสัมพัทธ์ : ดู POSITION 
relative speed ความเร็วสัมพัทธ์ : ดู RELATIVE MOVEMENT 
relative tilt มุมเอียงสัมพัทธ์ : ดู TILT 
relative wind ลมสัมพัทธ์ : ในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ ซึ่งเวกเตอรแลม (WIND VECTOR) ที่สัมพัทธแกับวัตถุ  
มีความหมายเหมือนกับ apparent wind ดู TRUE WIND 
release สลัก : ๑) ชิ้นสวนส าหรับยึดหรือปลอยกลไก  โดยเฉพาะอยางยิ่งในควงปรับละเอียด (TANGENT 
SCREW) ของเครื่องวัดมุม (SEXTANT) หรือเครื่องมือส ารวจที่ถูกยึดหรือปลดจากโคงแบงมุม (LIMB) หรือ 
จานองศา (CIRCLE) ตามล าดับ ๒) ในดานสมุทรศาสตรแ หมายถึง สลักแบบใชคลื่นเสียงที่ใชส าหรับปลด
เครื่องมือออกจากที่ยึดเหนี่ยว 
relief ความสูงต่ า : การยกตัว หรือความไมเรียบโดยรวมของพ้ืนผิวดิน แสดงบนแผนที่ (MAP) หรือแผนที่
เดินหน (CHART) โดยใชเสนชั้นความสูง (CONTOUR) การแสดงระดับความสูงดวยแถบสี 
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(HYPSOMETRIC TINT) การแรเงา (SHADING) จุดระดับสูงเที่ยง (SPOT ELEVATION) เสนขวานสับ 
(HACHURE) เป็นตน 
relief: submarine ความสูงต่ าใตทะเล : ความไมเรียบของพ้ืนทองทะเล หรือการแสดงความไมเรียบ
ของพ้ืนทองทะเลบนแผนที่เดินหน (CHART) 
relief displacement การเคลื่อนต าแหนงเหตุความสูงต่ าของผิวโลก : การเคลื่อนต าแหนง (DISPLACEMENT) 
ของภาพ (IMAGE) เขาหรือออกในแนวรัศมีเมื่อเทียบกับเนเดอรแของภาพ (PHOTOGRAPH NADIR) อันเนื่องมาจาก
วัตถุท่ีพ้ืนดินอยูต่ ากวาหรือสูงกวาระดับสูง (ELEVATION) ของเนเดอรแพื้นดิน (GROUND NADIR) 
relief map แผนที่แสดงความสูงต่ าของผิวโลก : ดู MAP 
relief model แบบจ าลองความสูงต่ าของผิวโลก : การแสดงตามมาตราสวนสามมิติของภาคตัดขวาง
ของเปลือกโลก (CRUST) หรือวัตถุทองฟูา (HEAVENLY BODY) แบบจ าลองนี้ซึ่งโดยทั่วไปใชแสดง
รูปลักษณแบนพ้ืนผิวของโลก (EARTH) บางครั้งรูจักกันในชื่อ topographic model 
remanence การคงสภาพทางแมเหล็ก : ดู MAGNETIC RETENTIVITY 
remote sensing การรับรูระยะไกล, การตรวจวัดระยะไกล, รีโมทเซนซิง : การรังวัดหรือการไดมาของ
ขอมูลของวัตถุใดๆ หรือการบันทึกขอมูลของเครื่องรับที่อยูไกลจากวัตถุ หรือการติดตามปรากฏการณแที่
ศึกษา  บางทีมีขอจ ากัดดานการไดมาขอมูลในชวงความยาวคลื่นรังสีอัลตราไวโอเลตถึงยานความถี่ของวิทยุ 
remotely operated vehicle (ROV) ยานบังคับระยะไกล : ยานใตน้ าไรคนขับใชเพื่อการสังเกตการณแ
หรือการส ารวจทางอุทกศาสตรแ หรือเพ่ือวัตถุประสงคแอ่ืนๆ มีความหมายเหมือนกับ remotely controlled 
vehicle (RCV) 
repeatability ความสามารถในการทวนซ้ า : ดู REPEATABLE ACCURACY 
repeatable accuracy ความแมนย าซ้ า : ในระบบน าหน การวัดความแมนย าของระบบหนึ่งที่สามารถ
ท าใหผูใชทราบต าแหนงในรูปแบบระบบพิกัดระบบหนึ่งๆ โดยเฉพาะ ยกตัวอยางเชน ระยะทางที่ก าหนด
ส าหรับความแมนย าซ้ าของระบบ เชน LORAN-C คือ ระยะทางระหวางต าบลที่ LORAN-C สองต าบลที่ที่
เป็นคาจากสถานีเดิมสองสถานี และอานคาความตางของเวลาที่เวลาตางกัน ซึ่งอาจทราบ หรือไมทราบคา
ความสัมพันธแระหวางพิกัดภูมิศาสตรแและพิกัดที่ใชก็ได 
repeater เครื่องทวนสัญญาณ : อุปกรณแส าหรับทวนสัญญาณระยะไกลของเครื่องตรวจหรือเครื่องมือ  ดู 
COMPASS REPEATER, GYRO REPEATER, STEERING REPEATER 
repeating instrument เครื่องมือทวนซ้ า : ดู THEODOLITE: REPEATING 
repeating theodolite กลองธีโอโดไลต์ทวนซ้ า : ดู THEODOLITE 
repetition method of observation การรังวัดดวยวิธีวัดซ้ า : วิธีวัดมุมแนวนอน โดยที่การรังวัด 
(OBSERVATION) ของแตละมุมจะเสร็จสมบูรณแแยกจากกัน ดู THEODOLITE: REPEATING 
repetition rate อัตราหวงคลื่น : อัตราที่สัญญาณสะทอน (SIGNAL) ถูกแพรออกไป มีความหมาย
เหมือนกับ recurrence rate 
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reported danger สิ่งอันตรายไดรับรายงาน :  วัตถุท่ีเป็นอันตรายตอการเดินหน (NAVIGATION) ซ่ึง
แสดงบนแผนที่เดินหน (CHART)  แตไมไดรับการยืนยันวามีอยูจริง มีความหมายเหมือนกับ VIGIA 
representative fraction มาตราสวนแบบเศษสวน : ดู SCALE: NATURAL 
reprint (of a chart) (U.S. terminology) พิมพ์เพิ่มเติม : การพิมพแแผนที่เดินหน (CHART) ออก
ทดแทนของเดิมที่ใกลจะหมด การพิมพแเพ่ิมเติมเป็นการท าส าเนาของสิ่งพิมพแที่มีใชอยูในปัจจุบัน โดยไมมี
การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการพิมพแหรือขอมูลสิ่งพิมพแนั้น 
reproducible ตนรางงานพิมพ์ : ภาพวาดตนฉบับ ภาพโพสิตีฟ (POSITIVE) หรือภาพเนกาตีฟ 
(NEGATIVE) บนแทนพิมพแที่ใชในการผลิตงานพิมพแ (REPRODUCTION) 
reproduction การผลิตงานพิมพ์, ส าเนาผลิตงานพิมพ์ : ๑) ในการสรางแผนที่ (CARTOGRAPHY) 
กระบวนการพิมพแส าเนาจากภาพเขียนตนฉบับ โดยมีกระบวนการหลักคือการถายภาพ (PHOTOGRAPHY) 
กลวิธีพิมพแหิน (LITHOGRAPHY) (หรือการแกะลาย (ENGRAVING) และการพิมพแ ๒) ส าเนาสิ่งพิมพแของ
ภาพเขียนตนฉบับที่สรางขึ้นในกระบวนการใด ๆ ของการผลิตงานพิมพแ 
repromat  วัสดุงานพิมพ์ : วัสดุส าหรับผลิตงานพิมพแ  โดยทั่วไปอยูในรูปของส าเนาภาพสีเสมือนจริงหรือ
ภาพสีกลับดานบนแผนฟิลแมหรือบนกระจกของแตละแมพิมพแสีจากแผนที่หรือแผนที่เดินหนซึ่งไมตองท า
การรางใหม 
reseau ตารางกริด, กริดเพลท : ๑) เสนโครงขาย (NETWORK) ๒) ในดานการถายภาพ (PHOTOGRAPHY) 
หมายถึง แผนกระจกซึ่งแกะเป็นเสนโครงขาย (NETWORK) อยางละเอียด บางครั้งใชเป็นแผนระนาบรวม
แสง เพื่อใชในการปรับแกการบิดเบี้ยว (DISTORTION) ของแผนฟิลแม 
resection การเล็งสกัดกลับ : ๑) การหาต าแนง (POSITION) เชิงภาพหรือเชิงวิเคราะหแโดยใชการตัดกัน
ของเสนที่ทราบคาทิศทางสัมพัทธแไปยังจุดที่ทราบต าบลที่ (POSITION) อยางนอย ๓ เสน ๒) ในดานโฟโต
แกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง การหาคาต าแหนงและ/หรือการวางตัวของกลองถายภาพ 
(CAMERA) หรือภาพถาย (PHOTOGRAPH) ที่ไดมาจากกลองถายภาพ (CAMERA) โดยเทียบกับระบบพิกัด
ภายนอก 
resection station  สถานีสกัดกลับ : ดู STATION 
reservoir แหลงกักเก็บ,อางเก็บน้ า : สถานที่ซึ่งเป็นที่เก็บและสะสมสิ่งตางๆ เป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง สระน้ า (POND) ทะเลสาบ (LAKE) หรือแองน้ า (BASIN) ทั้งท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือโดยการ
กอสราง เพ่ือเก็บและควบคุมน้ า 
residual คงามคลาดเคลื่อนตกคาง : ดู ERROR: RESIDUA 
residual deviation ดิวิเอชันตกคาง : ดู DEVIATION 
residual error ความคลาดเคลื่อนตกคาง : ดู ERROR 
residual magnetism สภาพแมเหล็กที่เหลืออยู : ดู MAGNETISM 
resolution ความชัดเจน, การแยกตาง : ๑) การแยกแยะสวนของวัตถุ หนึ่งชิ้น สองชิ้นหรือมากกวา ที่อยู
ใกลกันดวยระบบทางทัศนะ ๒) ขีดความสามารถในการแยกแยะ เรียกวา ก าลังการแยกตาง (RESOLVING 
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POWER) แสดงเป็นระยะที่นอยที่สุดที่สามารถแยกแยะวัตถุ ๒ ชนิดได ๓) ขีดความสามารถของเรดารแที่
สามารถแยกแยะการสะทอนของเปูา ๒ เปูา ในทางระยะและแบริง 
resolving power ก าลังการแยกตาง : ค าจ ากัดความ (DEFINITION) ทางคณิตศาสตรแในระบบเรดารแ 
(RADAR) หรือระบบทัศนศาสตรแ (OPTICAL SYSTEM)  โดยทั่วไปก าหนดดวยจ านวนสูงสุดของเสนตอ
มิลลิเมตรที่สามารถมองเห็นเป็นเสนแยกในภาพ (IMAGE) 
resonance การสั่นพอง, การขึ้น-ลงพอง : ๑) การเพ่ิมหรือการขยายของการเคลื่อนที่ของคลื่น เชน 
เสียง (SOUND) คลื่นวิทยุ (RADIO WAVE) เป็นตน ที่เกิดขึ้นเมื่อการสั่น (VIBRATION) จากภายนอกเทากับ
ความถี่ธรรมชาติ (NATURAL FREQUENCY) ของวัตถุหรือระบบ ๒) ในดานน้ าขึ้น-ลง (TIDE)  คือการ
เคลื่อนที่ของน้ าซึ่งเป็นผลจากคาบ (PERIOD) ธรรมชาติของการขึ้น-ลง (OSCILLATION) ของมวลน้ า ซึ่งมี
คาโดยประมาณเทากับคาบ (PERIOD) ของแรงท าใหเกิดน้ าขึ้น-ลง (TIDE-PRODUCING FORCE) 
resonant frequency ความถี่พอง : ดู FREQUENCY 
resource exploration การส ารวจแหลงทรัพยากร : การคนหาแหลงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ เชน 
น้ าแร, แร, ก฿าซ, น้ ามัน หรือ ถานหิน  
responder  เครื่องรับสัญญาณ : เครื่องสงสัญญาณท่ีติดตั้งไวใตน้ าหรือบนพื้นทองทะเล  ซึ่งสามารถสั่ง
โดยสายสัญญาณควบคุมจากภายนอก ใหสงสัญญาณไปยังแทรนสดิวเซอรแ (TRANSDUCER) หรือไฮโดร
โฟน (HYDROPHONE) 
responder beacon กระโจมตอบเรดาร์ : ดู TRANSPONDER BEACON 
response การตอบกลับ : ส าหรับอุปกรณแหรือระบบ การเคลื่อนไหวหรือเอาทแพุท (OUTPUT) อ่ืน ๆ ที่
เป็นผลมาจากการกระตุนหรือตัวกระตุนภายใตเงื่อนไขพิเศษ 
responsor เครื่องตอบสัญญาณ : เครื่องรับวิทยุ (RADIO RECEIVER) ซึ่งท าหนาที่รับการตอบกลับจาก
เครื่องรับสัญญาณ (TRANSPONDER)  และสงเอาทแพุท (OUTPUT) ไปยังระบบแสดงผล โดยปกติเครื่อง
ตอบสัญญาณมักอยูรวมกับเครื่องสงสัญญาณถาม (INTERROGATOR) ที่สงพัลสแ (PULSE) ไปกระตุน
เครื่องรับสัญญาณ (TRANSPONDER) อุปกรณแท่ีรวมไวดวยกันนี้จะเรียกวา interrogator- responsor 
restitution การปรับต าแหนงทางราบ : กระบวนการของการก าหนดต าแหนงทางราบของวัตถุที่ปรากฏ
บนภาพถาย การปรับต าแหนงทางราบเพ่ือแกการบิดเบี้ยวที่เป็นผลจากทั้งการเอียงและจากการเลื่อน
ต าแหนงเหตุความสูงต่ าของผิวโลก    
restricted area พื้นที่หวงหาม : พ้ืนที่เฉพาะที่ถูกก าหนดขึ้นจากผูที่รับผิดชอบ และแสดงในแผนที่เดินหน 
(CHART) ซึ่งเป็นพ้ืนที่หามการเดินหน (NAVIGATION) ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
resurvey การส ารวจซ้ า : การส ารวจซ้ าบนเสนทางเดิมบนพื้น (GROUND) ทุกจุดในเสนทางท่ีเคยส ารวจ 
(SURVEY) มาแลวกอนหนานี้ เมื่อส ารวจและแกไขแลวจะใชเป็นจุดควบคุม การส ารวจใหมอาจจ าเป็นตอง
ท าเม่ือพบวาการส ารวจซ้ าสามารถแกไขผลจากการส ารวจ (SURVEY) ครั้งกอนจนสามารถใชเป็นจุดควบคุม
ไดเป็นจ านวนนอยเกินไป การส ารวจซ้ ามีความสัมพันธแโดยตรงกับการส ารวจ (SURVEY) เริ่มแรกถึงแมวาง
การส ารวจซ้ าหลายครั้งอาจจะไมตรงกับของเดิมก็ตาม 
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retardation ผลรวมของการหนวง : ในดานการน าหนอิเล็กทรอนิกสแ (ELECTRONIC NAVIGATION) 
หมายถึง ปริมาณของการหนวงเวลา (TIME) หรือมุมเฟส (PHASE ANGLE) ที่เกิดจากความตานทานของพ้ืน 
(GROUND) ที่สัญญาณ (SIGNAL) เดินทางผาน  ในทางระดับน้ า เรียกวา ผลรวมของการหนวงรายวัน 
(DAILY RETARDATION) 
retentivity: magnetic การคงสภาพแมเหล็ก : ดู MAGNETIC RETENTIVITY 
reticle (or reticule) สายใย : ๑) ระบบของเสนลวด เสนผม เสนดาย เสนสลัก หรือเสนอื่น ๆ ที่ติดตั้ง
ตั้งฉากกับแกน (AXIS) ของกลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) ที่จุดโฟกัส (FOCUS) หลัก เพ่ือใชในการเล็ง
กลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) ไปที่ ดาวฤกษแ (STAR) สญัญาณ (SIGNAL) หรือเปูา (TARGET) หรือเพ่ือ
ใชในการอานคามาตราสวน (SCALE) ตาง ๆ เชน การระดับ (LEVELLING) หรือ ไมเล็งสเตเดีย (STADIA 
ROD) ดู CROSS WIRE, GRATICULE, DIAPHRAGM ประกอบ ๒) ในดานโฟโตแกรมเมตรี 
(PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง เครื่องหมาย เชน เสนกากบาท หรือระบบเสนบนแผนภาพที่ชวยในการ
มองภาพและใชเป็นเครื่องหมายอางอิงส าหรับกลองตาเดียวบางประเภทหรือใชเป็นเครื่องหมายเพ่ือก าหนด
จุดเครื่องหมายลอย (FLOATING MARK) ในกลองสามมิติ (STEREOSCOPE) บางประเภท 
reticle ring วงสายใย : วงที่มีเสนสาย เสนผม เสนดาย หรือเสนคลายสายใย (RETICLE) ขึงผาน หรือวง
ที่ใชรองรับกระจกไดอะแฟรม (DIAPHRAGM) เมื่อกลุมของสายใย (RETICLE) ถูกแกะสลักอยูบนกระจก  
retired line of position เสนต าบลท่ีผาน : เสนต าบลที่ (LINE OF POSITION) ซึ่งไดก าหนดไว
ลวงหนา และไดเปลี่ยนไปอยูดานหลังตามเสนทาง (COURSE) ที่สัมพันธแกับเวลา (TIME) ที่เปลี่ยนไป ใน
ค าศัพทแแบบอังกฤษ เรียกวา transferred position line 
retrogression of a beach การรนถอยของชายหาด : ดู RECESSION OF A SHORELINE 
reverberation การสะทอนกลับ : พลังงานการแผรังสี (RADIANT ENERGY) ตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เสียง (SOUND) โดยการสะทอน (REFLECTION)หลายครั้งเสียง (SOUND) ที่กระจายกลับไปทาง
แหลงก าเนิด สวนมากจากพ้ืนผิวมหาสมุทรหรือพ้ืนทองน้ า (BOTTOM) และจากแหลงก าเนิดการกระจาย
ขนาดเล็กในตัวกลาง เชน ฟองอากาศและสารแขวนลอย 
reverse azimuth แอซิมัทกลับ : ดู AZIMUTH: BACK 
reversing current กระแสน้ าไหลกลับ : ดู CURRENT 
reversing thermometer เทอร์โมมิเตอร์แบบหกกลับ : ดู THERMOMETER 
reversing water bottle ขวดเก็บตัวอยางน้ าแบบหกกลับ : ดู WATER BOTTLE 
revetment เขื่อนหินทิ้ง, เขื่อนปูองกันตลิ่ง, รีเวทเมนท์ : การวางหินหรือวัตถุอ่ืน ทั้งแบบถาวรหรือ
ชั่วคราว ตามแนวขอบล าธาร เพ่ือเสริมความมั่นคงของขอบฝั่งและปูองกันการกัดเซาะของกระแสน้ า 
revolution การหมุนรอบ : การเคลื่อนตัวของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) ในวงโคจร (ORBIT) หรือ
การเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบแกน (AXIS) ซึ่งมักจะอยูภายนอกวัตถุ ค าวา การหมุนรอบ และการหมุน 
(ROTATION) สามารถใชแทนกันได  แตเมื่ออางถึงการเคลื่อนตัวของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) การ
หมุนรอบ หมายถึง การเคลื่อนที่ในวงโคจร (ORBIT) หรือรอบแกน (AXIS) ที่อยูภายนอกวัตถุ ในขณะที่ค าวา 
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การหมุน (ROTATION) ใชอางถึงการเคลื่อนที่รอบแกน (AXIS) ที่อยูภายในวัตถุ เชนการที่โลก (EARTH) 
หมุนรอบดวงอาทิตยแ (SUN) ในรอบปี และหมุนรอบแกน (AXIS) ตัวเองในรอบวัน 
revolver ต าบลท่ีก าจัด : ดู FIX: CIRCULAR 
revolving light ไฟหมุน : ดู LIGHT: ROTATING 
rho-teta system ระบบโรทีทา : ระบบการก าหนดต าบลที่โดยการวัดระยะทาง (โร) และทิศทาง (ทีทา) 
จากสถานีควบคุมที่มีอยูไปยังจุดเคลื่อนที่หรือจุดอื่น ๆ 
rhumb เสนเกลียว : ดู RHUMB LINE 
rhumb line เสนเกลียว : เสนบนพื้นผิวโลก (EARTH) ที่ท าใหเกิดมุมเอียงเทากัน ในทุกเสนเมริเดียน 
(MERIDIAN) เสนเกลียว (LOXODROME) นี้จะหมุนเป็นวงกนหอยเขาหาขั้วโลก (POLE) ในทิศทางคงท่ี 
เสนขนาน (PARALLEL) และเสนเมริเดียน (MERIDIAN) อาจจะพิจารณาวาเป็นเสนเกลียวได  โดยเสน
เกลียวจะเป็นเสนตรงในโครงแผนที่แบบเมอรแเคเตอรแ (MERCATOR PROJECTION) บางครั้งอาจเรียกสั้น ๆ
วา rhumb 
rhumb line sailing การเดนิเรือเสนเกลียว : ดู SAILING 
ria ธารน้ าแคบ, ล าธาร, แมน้ า : ๑) ชองทางน้ าเขา (INLET) แคบ ๆ ที่ความลึก (DEPTH) คอย ๆ ลดลง
เมื่อลึกเขาไป ๒) ล าธาร (CREEK) ๓) แมน้ า (RIVER) ที่ไหลลงสูมหาสมุทร (OCEAN) 
ridge แนว, สัน, สันเขาใตสมุทร, เทือกเขาใตสมุทร, ลิ่มความกดอากาศสูง : ๑) แนวระดับสูง 
(ELEVATION) ที่แคบยาวและชัน ๒) แนวระดับสูง (ELEVATION) แคบยาวที่แบงแองมหาสมุทร ๓) ระบบ
การแบงเขตภูเขาใตมหาสมุทรหลัก ๔) เขตของชั้นบรรยากาศ (ATMOSPHERE) ซึ่งความกดอากาศสูงกวา
บริเวณโดยรอบที่ระดับเดียวกัน ซึ่งถูกแสดงบนแผนที่อากาศ (WEATHER CHART) ดวยเสนความกดเทา 
(ISOBAR) หรือเสนชั้นความสูง (CONTOUR) ซึ่งมีรูปรางคลายตัวยู เวาเขาหาแอนติไซโคลน 
(ANTICYCLONE) ดู OCEANIC RIDGE, TROUGH, WEDGE และ PRESSURE RIDGE 
rift รอยแยก : รอยแยก รอง หรือชองวางบนพื้นโลก (EARTH) ดู MEDIAN VALLEY 
rift valley หุบเขาทรุด : ดู MEDIAN VALLEY 
rig แทนขุดเจาะ : โครงสรางชั่วคราวที่สามารถเคลื่อนยายได ทั้งที่อยูกับท่ีหรือลอยน้ าได ใชในขั้นตอนการ
ส ารวจแหลงน้ ามันหรือก฿าซ 
right ascension ไรต์แอสเซนชัน : ระยะทางเชิงมุม (ANGULAR DISTANCE) ไปทางตะวันออกของ 
วสันตวิษุวัต (EQUINOX)  หรือสวนโคงของเสนศูนยแสูตรทองฟูา (CELESTIAL EQUATOR) หรือมุมที่ขั้ว
ทองฟูา (CELESTIAL POLE) ระหวางวงชั่วโมง (HOUR CIRCLE) ของวสันตวิษุวัต (EQUINOX) และวง
ชั่วโมง (HOUR CIRCLE) ของจุด ๆ หนึ่งบนทรงกลมทองฟูา (CELESTIAL SPHERE) ซึ่งวัดไปทางทิศ
ตะวันออกจากวงชั่วโมง (HOUR CIRCLE) ของวสันตวิษุวัต (EQUINOX) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
right bank ขอบฝั่งทางขวา : ส าหรับแมน้ า (RIVER) ขอบฝั่งแมน้ า (BANK) ที่อยูทางดานขวามือ เมื่อมอง
ไปตามทางการไหลของน้ า 
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right reading image ภาพที่อานไดโดยตรง : ภาพ (IMAGE) ซึ่งสามารถอานหรือสังเกตไดตามปกติไมวา
จะเป็นในรูปเนกาตีฟ (NEGATIVE) หรือโพสิตีฟ (POSITIVE) 
rill mark รอยรองน้ า : รองเล็ก ๆ หรือรองน้ า (CHANNEL) ที่ปรากฏบนโคลน (MUD) หรือทราย (SAND) 
บนชายหาด (BEACH)  ซึ่งเกิดจากธารน้ าไหล (STREAM) ขนาดเล็ก เนื่องจากน้ าขึ้น-ลง (TIDE) 
rip current กระแสน้ ายอนกลับ : ดู CURRENT 
ripple ระลอกคลื่น : การกระเพ่ือมของผิวน้ าที่เกิดเป็นคลื่น (WAVE) รูปโคง หรือการกระเพ่ือม 
(UNDULATION) โดยคลื่น (WAVE) นี้เป็นผลมาจากแรงตึงผิวและความถวง (GRAVITY) เป็นส าคัญ 
ripple mark รอยระลอกคลื่น : พ้ืนผิวที่มีลักษณะเป็นลอนรูปรางตาง ๆ เกิดข้ึนบนตะกอนที่ไมอยูตัวโดย
การกระท าของคลื่นหรือกระแสน้ า 
rip-rap หินทิ้ง, ริปแรป : ดู GROIN 
rips น้ าปั่นปุวน, ริป : การปั่นปุวนของน้ าที่โดยทั่วไป เกิดจากการกระท ารวมของกระแสน้ า (CURRENT) 
และลม (WIND) ในพ้ืนที่ใกลฝั่ง ริปอาจเกิดจากกระแสน้ า (CURRENT) ที่ไหลอยางรวดเร็วบนพื้นทองน้ า 
(BOTTOM) ที่ไมสม่ าเสมอ 
rise พื้นที่ยกตัว, ฐานทวีป, เนินใตสมุทร : ระดับสูง (ELEVATION) กวางและยาวที่มีลักษณะคอย ๆ ยก
ตัวและราบเรียบตอเนื่องจากพ้ืนทองทะเล (SEA FLOOR) 
rise (v.i.) ขึ้น : ส าหรับวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) การเคลื่อนที่ขึ้นผานจากขอบฟูา (HORIZON) ที่
มองเห็นไดซึ่งตรงขามกับค าวาตก (SET) 
rise of tide ความสูงน้ าขึ้นเต็มที่ : ความสูง (HEIGHT) ของน้ าขึ้นเต็มที่ (HIGH WATER) เหนือพ้ืนเกณฑแ 
(DATUM) มีความหมายเหมือนกับ tidal rise 
rising tide น้ าขึ้น : ดู TIDE 
river แมน้ า : ธารน้ า (STREAM) ตามธรรมชาติขนาดใหญ 
river discharge อัตราน้ าไหลในแมน้ า : อัตราการไหล (FLOW) ของน้ าผานจุดใด ๆ ของธารน้ า (STREAM) 
ซึ่งคิดเป็นหนวยปริมาตรตอหนวยเวลา (มักใชหนวยลูกบาศกแฟุตตอวินาที) 
river harbor ทาเรือริมแมน้ า : ทาเรือซึ่งตั้งอยูบนริมฝั่งแมน้ า 
river mouth ปากแมน้ า : ทางออกหรือจุดที่น้ าในแมน้ าไหลลงสูทะเล ทะเลสาบ หรือแมน้ าอ่ืน 
river roadstead ที่ทอดสมอในแมน้ า : ที่ทอดสมอ (ROADSTEAD) ซ่ึงต้ังอยูในแมน้ า 
rivulet แมน้ าขนาดเล็ก : แมน้ าขนาดเล็ก 
road(s) ที่ทอดสมอ : ดู ROADSTEAD 
roadstead ที่ทอดสมอ : พ้ืนที่ใกลชายทะเล (SHORE) ที่เรือสามารถทอดสมอไดอยางปลอดภัย มี
ลักษณะเป็นอาวเวา (INDENTATION) ต้ืน ๆ เขาไปในชายฝั่ง (COAST) มีความหมายเหมือนกับ road หรือ 
roads ดู OPEN ROADSTEAD 
roaring forties เสนรุงพายุ : ค าเรียกขานที่ระบุพ้ืนที่แนวแถบในมหาสมุทร (OCEAN) ระหวางละติจูด 
(LATITUDE) ๔๐ ถึง ๕๐ องศาใต ซึ่งมีลม (WIND) ตะวันตกก าลังแรงพัดผาน 
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Roberts radio current meter เครื่องวัดกระแสน้ าแบบโรเบิร์ต : เครื่องตรวจวัดกระแสน้ า 
(CURRENT METER) แบบเชิงกลกึ่งไฟฟูา ซึ่งตรวจวัดไดทั้งทิศทางและความเร็วของกระแสน้ า  เครื่องมือ
ส าหรับตรวจวัด (METER) นี้สามารถแขวนอยูใตทุน (BUOY) ประจ าที่หรือเรือซึ่งติดตั้งเครื่องสงสัญญาณ
วิทยุ (RADIO TRANSMITTER) ใหสามารถสงขอมูลการวัดกระแสน้ าไปยังเรือหรือสถานีชายฝั่งได  
rock หิน : ๑) การรวมตัวขององคแประกอบทางธรรมชาติใด ๆ เขาดวยกันเป็นสวนหนึ่งของธรณีภาค 
(LITHOSPHERE) วัสดุที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติที่รวมตัวกัน มีลักษณะแนน หนัก และแข็งของพ้ืนมหาสมุทร 
๒) กลุมของกอนหิน หรือหิน (STONE) กอนเดียวขนาดใหญที่แยกตัวออกจากพ้ืนที่โดยรอบ โดยทั่วไปจะ
เป็นอันตรายตอการเดินเรือ (NAVIGATION) ดู ROCK AWASH, SUNKEN ROCK, PINNACLE และ ROCK 
WHICH COVERS AND UNCOVERS 
rock awash หินปริ่มน้ า : หิน (ROCK) ซึ่งอยูในแนวระดับเดียวกับเสนเกณฑแแผนที่ (CHART DATUM) 
rock borer เครื่องเจาะหิน : เครื่องมือเจาะชนิดหนึ่งในกลุมของเครื่องเจาะแบบไบวาลแว ใชเจาะหิน 
(ROCK) คอนกรีต และวัตถุอ่ืน ๆ 
rocket พลุสัญญาณ : ในดานอุทกศาสตรแหรือการเดินหน หมายถึง พลุวิถีโคงใชในการสงสัญญาณหรือ
วัตถุประสงคแในการขอความชวยเหลือ 
rocket sounding เครื่องหย่ังอากาศทางดิ่งแบบจรวด : การตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาชั้นบน
โดยใชอุปกรณแท่ีมีจรวดน าขึ้นไป 
rocket station สถานีชวยชีวิต : สถานีชวยชีวิต (LIFE SAVING STATION) ซ่ึงติดตัง้อุปกรณแคลายจรวด
ส าหรับการยิงสงเชือก 
rock flour แปูงหิน : ๑) อนุภาคของหินขนาดเล็กสวนใหญมีขนาดเทาผงตะกอน เกิดจากการสึกกรอน 
(ABRASION) โดยธารน้ าแข็ง ๒) สวนประกอบของสิ่งทับถม (DEPOSIT) ในทะเลบริเวณปากธารน้ าแข็ง 
rockweed สาหรายหิน : หนึ่งในกลุมของพืชทะเล อยูในชั้นเดียวกับสาหราย (ALGAE) สีน้ าตาล สวนมาก
จะมีกิ่งกานเป็นจ านวนมากและมีลักษณะเหนียว โดยเจริญเติบโตเกาะติดกับหิน (ROCK) ในเขตน้ าข้ึน-ลง
ชายฝั่ง (INTERTIDAL ZONE) มีความหมายเหมือนกับ wrack หรือ focus 
rock which covers and uncovers หินน้ าทวมและน้ าไมทวม : หิน (ROCK) ในบริเวณพ้ืนที่เล็ก ๆ 
(ยอดหิน, ยอดปะการัง (PINNACLE)) ซึ่งน้ าทวมและน้ าไมทวม (COVER AND UNCOVER) ที่ระดับน้ าขึ้น-ลง 
(TIDE) ตาง ๆ  
rocky area พื้นที่หิน, โขด : บริเวณพ้ืนทองน้ า (BOTTOM) ที่ปกคลุมไปดวยหิน 
rod ร็อด, ไมเล็งระดับ : หนวยของความยาวมีคาเทากับ ๕.๕ หลา (YARD) หรือ ๑๖.๕ ฟุต (FEET) มี
ความหมายเหมือนกับ PERCH หรือ POLE A STADIA หรือ LEVELLING ROD  ดู SOUNDING POLE 
ประกอบ 
rod: levelling ไมระดับ : ดู LEVELLING ROD 
rod: range ไมเล็ง : ดู RANGE ROD 
rod: sounding  ไมหย่ังน้ า : ดู SOUNDING POLE 
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rodded points จุดตั้งไมเล็งระดับ : จุดที่ไมเล็งระดับ (ROD) ตั้งอยูจริง ซึ่งอยูตรงขามกับจุดตาง ๆ ที่อยู
ระหวางจุดที่ตั้งอยูจริง 
rodman เจาหนาที่ไมเล็งระดับ : ผูที่ใชไมเล็งระดับ (ROD) ในการส ารวจ 
Roentgen ray รังสีเร็งเกน : ดู X-RAYS 
roll (or rolling) การเอียงขาง : ๑) การโคลงของเรือรอบแกนตามยาว ๒) ในดานโฟโตแกรมเมตรี 
(PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง การหมุนของกลองถายรูป (CAMERA) หรือระบบพิกัดภาพถาย รอบ
แกนเอ฿กซแของภาพถายหรือแกนเอกซแภายนอก 
roller คลื่นใหญมวนตัว : ๑) ค านิยามหมายถึงกลุมของคลื่น (WAVE) ที่มีขนาดใหญและมีแนวหนาคลื่น
ยาวซึ่งจะมวนตัวเมื่อขึ้นสูชายฝั่ง (COAST) หลังจากเกิดพายุ (STORM) ๒) คลื่นแตกตัว (BREAKER) ขนาด
ใหญที่ปะทะชายฝั่งซึ่งเกิดจากคลื่นสเวลลแ (SWELL) ที่เดินทางเขามาจากระยะไกล ดู COMBER 
rollers: blind คลื่นสเวลล์น้ าตื้น : ดู BLIND ROLLERS 
roof prism ปริซึมดานบน : ชนิดของปริซึมที่แสดงภาพ (IMAGE) กลับหัวจากดานบน ซึ่งมีสองพ้ืนผิวท า
มุมฉากซ่ึงกันและกัน 
root mean square error ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยก าลังสอง : ดู ERROR: STANDARD 
rose วงเข็มทิศ : ชื่อเรียกแผนเข็มทิศ (COMPASS CARD) หรือแผนภาพ (DIAGRAM) ใด ๆ ที่มีเสนแสดง
ทิศทางโดยรอบ 
Rossby wave(s) คลื่นรอสบี้ : เมื่อไมค านึงถึงแรงเสียดทานหรือการเปลี่ยนแปลงความลึก หากในชวง
เริ่มตนมวลน้ าซึ่งไมมีวอรทิซิตี้สัมพัทธแ (เชนไมมีการหมุน) มีการเคลื่อนที่ไปทางเหนือ แรงคอริออริสที่
เพ่ิมข้ึนท าใหวอรทิซิตี้สัมพัทธแมีคาเป็นลบมากข้ึนและจะท าใหเกิดการหมุนตามเข็มนาฬิกา แรงคอริออริสที่
กระท าตอสวนของมวลน้ าที่อยูไปทางขั้วโลกมากกวาสวนที่อยูไปทางศูนยแสูตร จึงท าใหเกิดแรงผลักดันมวล
น้ าดังกลาวกลับไปในทางทิศใต แรงนี้จะผลักดันใหมวลน้ ากลับไปยังบริเวณละติจูดที่มีวอรทิซิตี้สัมพัทธแ
เทากับศูนยแ ท าใหการหมุนกลับเป็นทวนเข็มนาฬิกาอีกครั้ง และการเปลี่ยนแปลงแรงคอริออลิสระหวางการ
เคลื่อนที่ลงมาทางใตจะท าใหเกิดแรงผลักยอนกลับท าใหมวลน้ าเคลื่อนตัวกลับไปทางเหนืออีกครั้ง (ในแนว
ระนาบ) ท าใหเกิดการกระเพ่ือมและผลจากแรงดึงดูดที่กระท าในแนวดิ่งที่คลื่นผิวน้ าหรือคลื่นใตน้ า แตใน
ธรรมชาติคลื่นรอสบี้จะมีความซับซอนกวานี้เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความลึกและแรงเสียดทาน 
rotary current กระแสน้ าหมุนวน : ดู CURRENT 
rotary stream กระแสน้ าหมุนวน : ดู CURRENT: ROTARY 
rotating light ไฟหมุน : ดู LIGHT 
rotating loop radiobeacon กระโจมวิทยุแบบหมุน : ดู ROTATING RADIOBEACON STATION 
rotating prism ปริซึมหมุน : ดู DOVE PRISM 
rotating radiobeacon station สถานีกระโจมวิทยุแบบหมุน : สถานีกระโจมวิทยุ (RADIOBEACON) 
ชนิดพิเศษ ที่ใชหลักการหมุนสงสัญญาณออกไปเป็นล า (BEAM) ของคลื่น (WAVE)  โดยแบริง (BEARING) 
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ของสถานีจะก าหนดโดยที่ตั้งของเครื่องรับสัญญาณ (RECEIVER) และนาฬิกาจับเวลา (STOP WATCH) มี
ความหมายเหมือนกับ rotating loop radiobeacon 
rotation การหมุน, การหมุนรอบตัวเอง : การหมุนของวัตถุรอบแกน (AXIS) ที่อยูภายในวัตถุ เชน    
การหมุนรอบตัวเองของโลก (EARTH) ดู REVOLUTION 
rotten ice โพรงน้ าแข็ง : น้ าแข็งทะเล (SEA ICE) ที่ละลายจนกลายเป็นโพรงพรอมที่จะแตกออกเป็นชิ้น ๆ  
roundabout วงเวียน : แผนการแบงชองจราจร (TRAFFIC SEPARATION SCHEME) ที่มีการจราจรใน
ทิศทางทวนเข็มนาฬิการอบจุดหรือพ้ืนที่ที่ก าหนด 
route: recommended เสนทางแนะน า : เสนทางท่ีไมไดระบุความกวาง เพ่ือความสะดวกของเรือใน
การผานซึ่งโดยทั่วไปจะวางทุนไวตรงกลางเสนทาง 
route (or routeing) chart แผนที่เสนทาง : ดู CHART 
routeing การก าหนดเสนทาง, การจัดเสนทาง : มาตรการที่ซับซอนเกี่ยวกับเสนทางเดินเรือซึ่งมี
วัตถุประสงคแเพ่ือลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ (แผนการแบงชองจราจร (TRAFFIC SEPARATION SCHEME) 
เสนทางเรือกินน้ าลึก (DEEP-DRAUGHT ROUTE) พ้ืนที่หลีกเลี่ยง เป็นตน) 
routeing guide ค าแนะน าเสนทาง : เอกสารที่ใชรวมกับแผนที่เดินเรือและบรรณสารการเดินเรือในพ้ืนที่
ทีม่ีระบบเสนทางเดินเรือซับซอน ซึ่งจัดท าโดยไอเอ็มโอ (IMO) 
routeing system ระบบการก าหนดเสนทาง : ระบบใด ๆ ของการก าหนดเสนทางซึ่งมีวัตถุประสงคแเพ่ือ
ลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ รวมถึงรูปแบบการจราจรแบบพิเศษ เสนทางสวนกัน เสนทางแนะน า พ้ืนที่
หลีกเลี่ยง พื้นที่จราจรชายฝั่ง วงเวียน พ้ืนที่ระมัดระวัง และเสนทางน้ าลึก 
rubble เศษน้ าแข็ง, เศษหิน : ๑) เศษของน้ าแข็งทะเล (SEA ICE)  ที่มีลักษณะคอนขางเป็นทรงกลม
ขรุขระ เสนผานศูนยแกลางประมาณ ๑.๕ เมตร (METRE) (๕ ฟุต (FEET)) เกิดจากการแยกตัวของกอน
น้ าแข็งขนาดใหญ เมื่อลอยมาโดยทั่วไปจะเรียกวาเศษแพน้ าแข็ง (BRASH ICE) ๒) เศษหินเหลี่ยมรวน 
rubidium vapour magnetometer เครื่องตรวจวัดสนามแมเหล็กแบบไอรูบิเดียม : ดู MAGNETOMETER 
rudite (or rudyte) หินรูไดต์ : หินหรือตะกอนสิ่งทับถม (DEPOSIT) ประกอบดวยขนาดตะกอนที่โตกวา 
๒ มิลลิเมตร 
ruin ซากปรักหักพัง : โครงสรางที่ผุพังหรือมีสภาพทรุดโทรมซึ่งเกิดจากการที่ไมไดรับการดูแล เลิกใช หรือ
รอการซอมท า ถาอยูในนานน้ าการเดินเรือจะท าใหเกิดอันตรายตอการเดินเรือได 
ruling รูลลิ่ง : ชุดของเสนขนานเทาที่สรางโดยวิธีเชิงกลที่มุมของรูลลิ่งที่ก าหนดไวเบื้องตน เพ่ือใหเห็น
ความแตกตางของพ้ืนที่ในแผนที่ (MAP) โดยการใหสีจาง ๆ ของการพิมพแสี 
run ทางน้ า, ระยะทาง, การท างานของคอมพิวเตอร์, รัน : ๑) ล าธารล าหวย (BROOK) หรือ หวย 
(CREEK) ขนาดเล็ก ๒) ระยะทางที่เรือแลนไปในชวงเวลาที่ก าหนดหรือตั้งแตออกจากที่ที่ก าหนดไว ๓) การ
ท างานที่สมบูรณแของโปรแกรม (PROGRAMME) คอมพิวเตอรแ (COMPUTER) 
run a line of soundings (v.t.) หย่ังน้ า : เพ่ือที่จะไดเลขน้ า (SOUNDING) ตามแนวหยั่งน้ า (LINE OF 
SOUNDING) ส าหรับวัตถุประสงคแเพ่ือการส ารวจ 
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runnel ทางน้ าไหล : ๑) ธารน้ า (STREAM) ตามธรรมชาติที่มีขนาดเล็กที่สุด ล าธาร (BROOK) หรือทางน้ า 
(RUN) ๒) รอง (TROUGH) ที่มีน้ าไหลผานเกิดขึ้นบริเวณชายทะเลสวนนอก (FORESHORE) หรือพ้ืนทองน้ า 
(BOTTOM) นอกฝั่ง เกิดขึ้นโดยคลื่น (WAVE) หรือกระแสน้ าขึ้น-ลง (TIDAL CURRENT) 
running fix ที่เรือแลนตรวจ : ดู FIX 
running survey การส ารวจทางเรือ : ดู SURVEY 
run of micrometer คาคลาดเคลื่อนของการหมุนไมโครมิเตอร์ : ดู ERROR OF RUN 
run-up คลื่นซัดหาด, รันอัพ : การเคลื่อนตัวของน้ าอยางรวดเร็วบนโครงสราง เนื่องจากการแตกตัวของ
คลื่น (WAVE) โดยปริมาณของรันอัพ คือ ระดับความสูง (HEIGHT) เหนือระดับน้ านิ่ง (STILL WATER 
LEVEL) ที่น้ าเคลื่อนตัวถึง ดู UPRUSH 
runway ทางว่ิง : พ้ืนที่รูปสีเหลี่ยมผืนผาที่ก าหนดไวบนสนามบินเตรียมไวส าหรับการขึ้น – ลง ของอากาศ
ยานตามทางยาวของพ้ืนที่นั้น 
runway light(s) ไฟทางว่ิงสนามบิน : ดู LIGHT 
* sac รองความลึกเทา : เสนชั้นความลึก (CONTOUR) ที่แสดงซอกผาแนวชายฝั่ง (INDENTATION) บน
แผนที่เดินหน (CHART) ซึ่งแสดงความสูงต่ าใตทะเล (SUBMARINE RELIEF) ซึ่งคลายกับอาวใหญ (GULF) 
บนผิวน้ า ค าตรงขามคือ คาบสมุทรใตน้ า (SUBMARINE PENINSULA) 
saddle ชองสันเขา, ชองอานมา : ๑) กิ่วเขา (COL) หรือชองเขา (PASS) หรือ พื้นที่ใด ๆ ที่มีรูปรางคลาย
อานมา ๒) พ้ืนที่สวนลางของสัน (RIDGE) หรือบริเวณระหวางเขาใตทะเล (SEAMOUNT) 
safety aids เครื่องหมายชวยความปลอดภัย : ดู AID TO NAVIGATION 
safety fairway เสนทางปลอดภัย : พ้ืนที่ซึ่งไมอนุญาตใหมีการติดตั้งแทนขุดเจาะน้ ามันหรือก฿าซ  โดย
ปกติการใชเสนทางปลอดภัยไมไดบังคับ แตจะเป็นลักษณะการใหค าแนะน า 
safety zone เขตปลอดภัย : พ้ืนทีร่อบแทนขุดเจาะไกลฝั่ง ซึ่งไมอนุญาตใหเรือเขาไปกอนไดรับอนุญาต เป็น
ขอบังคับพิเศษเพ่ือปกปูองแทนขุดเจาะภายในเขตปลอดภัยและเรือของทุกชาติตองปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
safe water mark เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัย : ในระบบทุนเครื่องหมายทางเรือของไอเอแอลเอ 
(IALA) เครื่องหมายแสดงที่ปลอดภัยใชแสดงต าบลที่สามารถเดินเรือผานไดโดยรอบ 
sag correction (tape) คาแกการตกทองชางของเทป : ดู TAPE: SAG CORRECTION 
sailing การแลนเรือ, การเดินเรือ : วิธีการแกไขปัญหาที่เกี่ยวของกับเสนทาง (COURSE) ระยะทาง, ความ
ตางละติจูด (DIFFERENCE OF LATITUDE) ความตางลองจิจูด (DIFFERENCE OF LONGITUDE) และดี
พารแทเจอรแ (DEPARTURE) วิธีการตาง ๆ เรียกรวม ๆ วา the sailings 
sailing: composite การเดินเรือผสม : การปรับปรุงการเดินเรือวงใหญ (GREAT-CIRCLE SAILING) เมื่อ
ตองการก าหนดขอบเขตละติจูด (LATITUDE) สูงสุด 
sailing: great circle การเดินเรือวงใหญ : การเดินเรือ (SAILING) เมื่อใชเสนทางวงใหญ (GREAT 
CIRCLE TRACK) 
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sailing: Mercator การเดนิเรือเมอร์เคเตอร์ : การแกปัญหาทางคณิตศาสตรแโดยการบันทึกต าแหนงบน
แผนที่เมอรแเคเตอรแ (MERCATOR CHART) คลายกับการเดินเรือระนาบ (PLANE SAILING) แตใชผลตางเม
ริเดียน (MERIDIONAL DIFFERENCE) และความตางลองจิจูด (DIFFERENCE OF LONGITUDE) แทนที่
ความตางละติจูด (DIFFERENCE OF LATITUDE) และดีพารแทเจอรแ (DEPARTURE) ตามล าดับ 
sailing: meridian การเดินเรือเมริเดียน : การเดินเรือ (SAILING) ตามเข็มจริง(TRUE COURSE) ในทิศ
เหนือหรือใตในแนวเสนเมริเดียน(MERIDIAN) 
sailing: middle-latitude การเดินเรือละติจูดกลาง : วิธีการแปลงคาดีพารแทเจอรแ (DEPARTURE) ไปสู
ความตางลองจิจูด (DIFFERENCE OF LONGITUDE) หรือคาอ่ืน ๆ เมื่อเข็มจริง (COURSE)ไมไดอยูในทิศ
ตะวันออกหรือตะวันตก โดยการคาดคะเนวาเข็มนั้นหันไปยังละติจูดเฉลี่ย (MIDDLE LATITUDE) 
sailing: parallel การเดินเรือวงขนาน : วิธีการแปลงคาดีพารแทเจอรแ (DEPARTURE) ไปสูความตาง
ลองจิจูด (DIFFERENCE OF LONGITUDE) หรือกลับกัน เมื่อเข็มจริง(COURSE) เป็น ๙๐ องศา หรือ ๒๗๐ องศา 
sailing: plane การเดินเรือระนาบ : การเดินเรือ (SAILING) ในระยะทางสั้น ที่พิจารณาวาโลก (EARTH) 
มีลักษณะเป็นพ้ืนระนาบ 
sailing: rhumb line การเดินเรือเสนเกลียว : การเดินเรือ (SAILING) โดยใชเสนเกลียว (RHUMB LINE)  
sailing: spherical การเดินเรือทรงกลม : การเดินเรือ (SAILING) ใด ๆ ที่พิจารณาใหโลก (EARTH) มี
รูปรางเป็นทรงกลม 
sailing: traverse การเดินเรือตามขวาง : วิธีการก าหนดเข็ม (COURSE) และระยะทางจริงที่ดีที่สุดที่เรือ
เดินไปตามเสนทาง (TRACK) ที่ประกอบดวยชุดของเสนเกลียว (RHUMB LINE) ปัญหานี้นิยมแกไขโดยใช
หลักการเดินเรือระนาบ (PLANE SAILING) 
sailing chart แผนที่ทะเลลึก : ดู under CHART 
sailing directions ค าแนะน าการเดินเรือ : หนังสือที่อธิบายลักษณะชายฝั่ง (COAST) นานน้ า รองน้ า 
(CHANNEL) สิ่งอ านวยความสะดวกของทาเรือ เป็นตน เพ่ือเป็นขอมูลส าหรับนักเดินเรือ 
Saint Elmo's fire เปลวเพลิงแหงเซนต์เอลโม : การเรืองแสงสลัว ๆ จากการถายประจุไฟฟูาในชั้น
บรรยากาศ (ATMOSPHERE) การถายประจุไฟฟูานี้เป็นไปอยางตอเนื่องและมีความเขมเล็กนอยหรือปาน
กลาง ซึ่งเกิดจากวัตถุที่มีสนามไฟฟูาที่ผิวหนาสูงโดยเฉพาะจากจุดและขอบที่แหลมคม 
Saint Hilaire method การหาต าบลท่ีแบบมาร์คเซ็นต์อีแลร์ : ดู MARCQ ST. HILAIRE METHOD 
salina  ที่ลุมน้ าเค็ม : พรุชายทะเล (SALT MARSH) หรือสระน้ า (POND) เค็ม แยกจากทะเล (SEA) แต
ถูกน้ าทะเลทวมถึงในขณะน้ าขึ้นเต็มท่ี (HIGH TIDE) 
salinity ความเค็ม : การวัดปริมาณของเกลือที่ละลายอยูในน้ าทะเล (SEA WATER) โดยปกติระบุโดย
น้ าหนักของเกลือที่ละลายอยูในน้ าทะเล (SEA WATER) เป็นสวนของพัน เมื่อคารแบอเนตท้ังหมดถูก
เปลี่ยนเป็นออกไซคแ โบไมคแ และไอโอไดซแเปลี่ยนเป็นคลอไรดแ และอินทรียแสารถูกออกซิไดซแทั้งหมด 
คุณสมบัติเหลานี้ถูกก าหนดขึ้นจากวิธีการทางเคมีเนื่องจากไมสามารถท่ีจะท าน้ าทะเลแหง (SEA WATER) 
เพ่ือวัดปริมาณเกลือได ในทางปฏิบัติความเค็มไมสามารถวัดไดโดยตรง แตสามารถหาไดจากปริมาณคลอรีน 
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(CHLORINITY) การน าไฟฟูา ดัชนีหักเห หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธแกับความเค็ม เนื่องจากกฎ
ของ Constancy of Proportions ปริมาณของคลอรีน (CHLORINITY) ในตัวอยางน้ าทะเลถูกใชเพ่ือที่จะ
แทนที่ตัวอยางในการหาความเค็ม ความสัมพันธแระหวางคลอรีน (Cl) และความเค็ม (S) เป็นไปตามล าดับที่
สี่ในตารางของ Knudsen S = ๐.๐๓ + ๑.๘๐๕ C คณะกรรมการรวมของไอเอพีโอ (IAPO) ยูเนสโก 
(UNESCO) ไอซีอีเอส (ICES) และเอสซีโออารแ (SCOR) เสนอใหปรับแกสมการทั่วไปในการหาคาความเค็ม
จากคลอรีน (CHLORINITY) คือ S = ๑.๘๐๖๕๕ Cl ซึ่งถูกปรับปรุงโดยไอเอพีโอ (IAPO) ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ 
และไอซีอีเอส (ICES)  ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗  
salinometer มิเตอร์วัดความเค็ม : เครื่องมือหรืออุปกรณแส าหรับวัดความเค็ม (SALINITY) โดยอาศัย
ความน าไฟฟูา 
sallying ship การโคลงเรือ : การท าใหเรือโคลงโดยใหลูกเรือวิ่งจากกราบหนึ่งไปยังอีกกราบหนึ่งไป
พรอมๆ กัน มักท าเพ่ือชวยใหเรือหลุดจากการติดตื้นหรือชวยใหเรือแลนไปขางหนา (HEADWAY) เมื่อเรือ
ถูกหอมลอม (BESET) ดวยน้ าแข็ง (ICE) 
salt marsh ที่ลุมน้ าเค็ม, พรุชายทะเล : บริเวณที่ราบใกลชายฝั่งที่มีการระบายน้ าไมดี ที่ลุมน้ าขัง 
(SWAMP) ซึ่งถูกน้ าทวมเมื่อน้ าขึ้นเต็มท่ีสูงสุด (HIGH TIDE) 
salt pans แองเกลือ, ดานเกลือ : สระ (POOL) น้ ากรอยตื้น ๆ ใชส าหรับระเหยน้ าทะเล (SEA WATER) 
เพ่ือท าใหเกิดเกลือโดยวิธีการทางธรรมชาติ 
sample ตัวอยาง : สวนที่เป็นตัวแทนหรือสวนยอยจากสวนใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือการตรวจสอบ
หรือเพ่ือใหไดหลักฐานทางคุณภาพ 
sampling การเก็บตัวอยาง : กระบวนการในการไดมาซึ่งตัวอยาง 
sand ทราย : วัตถุที่เกาะตัวกันอยางหลวม ๆ สามารถท าใหกระจัดกระจายไดงาย ประกอบดวยเม็ดขนาด
เล็กมีเสนผานศูนยแกลางระหวาง ๐.๐๖๒๕ ถึง ๒.๐๐๐ มิลลเิมตร 
sand dune เนินทราย, พูนทราย : สัน (RIDGE) ของ ทราย (SAND) ที่เกิดจากลม (WIND) พัดพามากอง
รวมกันบริเวณชายฝั่งหรือในทะเลทราย 
sanding การปลูกทราย, การปั้นเม็ดทราย : รูปแบบจุดที่ไมเป็นระเบียบใชในการส ารวจอุทกศาสตรแ 
(HYDROGRAPHIC SURVEY) ในยุคแรกเพ่ือเนนพ้ืนที่ระหวางเสนแนวน้ าขึ้นเต็มที่และแนวน้ าลงเต็มที่ 
(HIGH- and LOW-WATER LINE) 
andwave คลื่นทราย, ลอนทราย : ลักษณะของตะกอนคลายลูกคลื่นขนาดใหญในบริเวณเขตน้ าตื้นและมี
ทรายเป็นองคแประกอบ ความยาวคลื่นอาจถึง ๑๐๐ เมตร และมีแอมพลิจูดประมาณ ๐.๕ เมตร มี
ความหมายเหมือนกับ mega-ripple 
sargasso (or Sargasso) สาหรายทะเลซาร์แกสโซ : สาหรายทะเล(SEAWEED) ชนิดหนึ่ง หรือกอน
สาหรายทะเล (SEAWEED) ขนาดใหญชนิดนี้ที่ลอยน้ า 
saros วัฎจักรอุปราคา : วงรอบ ๑๘ ปี (YEAR) ของอุปราคา เกือบเทากับระยะเวลา ๒๒๓ เดือนจันทรคติ 
(SYNODICAL MONTH) ที่จุดสุดทายของแตละวัฎจักรอุปราคา ดวงอาทิตยแ (SUN) ดวงจันทรแ (MOON) 
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และเสนแนวโหนด (LINE OF NODE) โคจรมาอยูในต าแหนงสัมพัทธแที่ใกลเคียงกัน และอุปราคา 
(ECLIPSE) ก็เริ่มเกิดข้ึน  ใกลเคียงกับการเรียงตัวที่สมบูรณแพอดี 
satellite ดาวเทียม, ดาวบริวาร : ๑) วัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) ขนาดเล็กที่โคจรอยูรอบดาว
เคราะหแ (PLANET) ๒) ชื่อที่ก าหนดใหกับวัตถุที่สรางขึ้นเพ่ือประมาณคาการวิเคราะหแฮารแมอนิกน้ าขึ้น-ลง 
(HARMONIC ANALYSIS OF TIDE) 
satellite: artificial ดาวเทียม : วัตถุท่ีมนุษยแน าไปปลอยในวงโคจร (ORBIT) ที่อยูรอบโลก (EARTH) 
หรือวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) อ่ืน ดู NAVIGATIONAL (or NAVIGATION) SATELLITE 
satellite: navigational (or navigation) ดาวเทียมเดินหน : ดู NAVIGATIONAL (or NAVIGATION) 
SATELLITE 
satellite boat เรือบริวาร, เรือลูก : เรือเล็กท่ีใชในการหยั่งน้ าขนาน (PARALLEL SOUNDING)  
satellite geodesy จีออเดซีดาวเทียม, ภูมิมาตรศาสตร์ดาวเทียม : ดู GEODESY. 
satellite navigation เดินเรือดาวเทียม : วิธีการหาต าบลที่โดยใชดาวเทียม 
satellite sounding การหย่ังน้ าดวยดาวเทียม : การหยั่งน้ า (SOUNDING) โดยใชเครื่องมือที่ติดตั้งบน
ดาวเทียม (ARTIFICIAL SATELLITE) 
satellite station สถานีเยื้องศูนย์กลาง : ดู ECCENTRIC STATION 
saturation ความอ่ิมตัว : ๑) สภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อปริมาณของสิ่งใด ๆ ถึงจุดที่สูงสุดที่เป็นไปได เชน เมื่อ
สารแมเหล็กไมสามารถท าใหมีความเป็นแมเหล็กมากกวานี้ไดอีกตอไป หรือ เครื่องหมายชวยการเดินหน 
(AID TO NAVIGATION) อิเล็กทรอนิกสแ ทีถู่กใชจนเต็มขีดความสามารถ ๒) ณ อุณหภูมิและความกดท่ี
ก าหนด สถานะของอากาศชื้นที่มีอัตราสวนผสมที่อากาศชื้นสามารถมีไดในสภาวะสมดุล (EQUILIBRIUM) 
ทางธรรมชาติ ขณะสภาวะที่เกิดการควบแนน (เป็นของเหลวหรือของแข็ง) ที่อุณหภูมิและความกดอากาศ
เดียวกัน ซึ่งท าใหพ้ืนผิวระหวางมวลอากาศท่ีแตกตางอยูในระนาบเดียวกัน 
Savonius rotor current meter เครื่องวัดกระแสน้ าซาโวเนียส : เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ าความไว
สูงซึ่งประกอบดวยใบพัด (VANE) ทรงกระบอกสองอันที่ประกอบเป็นปีกหมุนรูปตัวเอส ซึ่งตอบสนองตอ
สเปกตรัม (SPECTRUM) กวางขององคแประกอบของการไหลในแนวราบ 
scale มาตราสวน, มาตร, สเกล : ๑) ชุดของขีดหรือการแบงละเอียด (GRADUATION) ในชวงที่เทากัน
อยางชัดเจน ๒) อัตราสวนระหวางระยะหางในแผนที่เดินหน (CHART) แผนที่ (MAP) ภาพวาด เป็นตน กับ
ระยะทางจริง ซึ่งอาจเรียกวา chart scale หรือ map scale เมื่อใชในแผนที่ (MAP) หรือแผนที่เดินหน 
(CHART) ๓) ในดานโฟโตเกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) อัตราสวนระหวางระยะทางบนภาพถาย 
(PHOTOGRAPH) สัมพันธแกับระยะทางบนพื้น มาตราสวนของภาพถาย (PHOTOGRAPH) จะเปลี่ยนแปลง
ไปจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเนื่องจากการขจัด (DISPLACEMENT) ซึ่งเป็นผลมาจากมุมเอียง (TILT) และ 
ความสูงต่ า (RELIEF) แตมักถูกแทนที่ดวย f/H เมื่อ f คือ ระยะทางหลัก (PRINCIPAL DISTANCE) ของ
กลองถายภาพ (CAMERA) และ H คือ ความสูง (HEIGHT) ของกลองถายภาพ (CAMERA) เหนือความสูง
เฉลี่ยของพ้ืน 
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scale: border มาตราสวนขอบแผนที่ : มาตราสวน (SCALE) วาดตามขอบแผนที่เดินหน (BORDER OF 
CHART) 
scale: equivalent มาตราสวนสมมูล : ความสัมพันธแของระยะทางบนแผนที่ (MAP) แผนที่เดินหน 
(CHART) กับระยะทางบนพ้ืนโลก (EARTH) ที่แสดงถึงความสมมูลของระยะทาง 
scale: fractional มาตราสวนแบบเศษสวน : ดู SCALE: NATURAL 
scale: graphic มาตราสวนเสน, กราฟิกสเกล : ดู SCALE: BAR 
scale: large มาตราสวนใหญ : มาตราสวน (SCALE) ที่ใชส าหรับพ้ืนขนาดเล็ก แผนที่เดินหน (CHART) 
มาตราสวนใหญจะครอบคลุมพ้ืนที่ขนาดเล็ก ตรงขามกับมาตราสวนเล็ก (SMALL SCALE) ดู SCALE: 
NATURAL 
scale: latitude มาตราสวนละติจูด : การแบงขอบทางดานตะวันออกและตะวันตกของแผนที่เมอรแเคเตอรแ 
(MERCATOR CHART) เป็นองศา (DEGREE) และลิปดา (MINUTE) ในบริเวณมาตราสวนเสนบรรทัด (BAR 
SCALE) ความแตกตาง ๑ ลปิดาของละติจูด (MINUTE of LATITUDE) จะมีระยะทางประมาณ ๑ ไมลแ
ทะเล (NAUTICAL MILE) 
scale: linear มาตราสวนรูปแทง, มาตราสวนเสนบรรทัด : ดู SCALE: BAR 
scale: logarithmic มาตราสวนลอการิทึม : มาตราสวน (SCALE) ที่แบงตามแบบลอการิทึมโดยมีตัวเลข
เรียงตามกันและหางเทากัน 
scale: log factor มาตราสวนล็อกแฟ็กเตอร์ : ในดานส ารวจอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SURVEY) 
คือแผนภาพ (DIAGRAM) ที่ไดสัดสวนที่สรางข้ึนส าหรับมาตราสวน (SCALE) ระวางส ารวจ (SURVEY) โดย
วิธีก าหนดล็อกแฟ็กเตอรแ (LOG FACTOR) อยางรวดเร็ว 
scale: natural มาตราสวนแบบเศษสวน : อัตราสวนระหวางมิติเชิงเสนของแผนที่เดินหน (CHART) 
ภาพวาดเสน ฯลฯ กับมิติเชิงเสนจริงที่ปรากฏโดยแสดงเป็นเศษสวน บางครั้งเรียกวา representative 
fraction, fractional scale หรือ numerical scale 
scale: numerical มาตราสวนแบบเศษสวน : ดู SCALE: NATURAL 
scale parallel วงขนานมาตราสวน : ใชกับแผนที่เมอรแเคเตอรแเพ่ือแสดงวงขนานที่มาตราสวนของแผนที่
เดินหนมีความแนนอน โดยที่วงขนานมาตราสวนไมจ าเป็นตองแสดงบนแผนที่เดินหน 
scale: particular มาตราสวนเฉพาะ : ความสัมพันธแระหวางระยะทางเชิงเสนสั้น ๆ ในทิศทางใด ๆ ที่จุด
ใด ๆ บนโครงสรางแผนที่ (PROJECTION) กับระยะทางเชิงเสนบนโลก (GLOBE) 
scale: principal มาตราสวนหลัก : มาตราสวน (SCALE) ที่สรางขึ้นโดยลดสัดสวนของโลกเพ่ือเป็น
ตัวแทนทรงกลมหรือสเฟียรอยดแ (SPHEROID) ก าหนดโดยความสัมพันธแของรัศมีของทั้งมาตราสวนและทรง
กลมในแตละสวนยอยตามล าดับ 
scale: small มาตราสวนเล็ก : มาตราสวน (SCALE) ที่ใชส าหรับพ้ืนที่ขนาดใหญ แผนที่มาตราสวนเล็ก
จะครอบคลุมพ้ืนที่ขนาดใหญ ตรงขามกับมาตราสวนใหญ ดู SCALE: NATURAL 
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scale: speed มาตราสวนอัตราเร็ว : มาตราสวน (SCALE) กราฟิกท่ีสามารถใชค านวณหาอัตราเร็ว 
(SPEED) ของเรือส ารวจ (SURVEY SHIP) หรือระยะทางที่เรือแลนไปตามเวลาที่ก าหนดไดอยางรวดเร็วและ
ถูกตอง  
scale error ความคลาดเคลื่อนมาตราสวน : ความแตกตางระหวางมาตราสวนหลัก (PRINCIPAL 
SCALE) และมาตราสวนเฉพาะ  (PARTICULAR SCALE) ซึ่งเป็นผลมาจากการบิดเบี้ยว (DISTORTION) 
ของโครงสรางแผนที่ 
scale factor ตัวประกอบมาตราสวน, สเกลแฟกเตอร์ : ตัวคูณส าหรับปรับแกระยะทางที่ไดจากแผนที่ 
(MAP) โดยการค านวณหรือการวัดเพ่ือใหไดระยะทางจริงบนเสนเกณฑแ (DATUM) แผนที่ (MAP) ซึ่งในการ
ปรับแกนี้อาจจะใชเป็นสวนส าคัญของโครงสรางแผนที่ (PROJECTION) การคูณคาคงที่ทางคณิตศาสตรแ 
บางคากับมาตราสวนหลัก (PRINCIPAL SCALE) ในสวนที่แตกตางจากสวนอื่นเล็กนอยนี้ สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงมาตราสวนเฉพาะ (PARTICULAR SCALE) ทั้งหมด โดยขึ้นอยูกับปริมาณและคุณสมบัติพิเศษ
ของโครงสรางแผนที่ (PROJECTION) ที่ไมมีผลกระทบ ทั้งคาสูงสุดและต่ าสุดของมาตราสวนเฉพาะ 
(PARTICULAR SCALE) ผลที่ไดท าใหความสมดุลระหวาง ความคลาดเคลื่อนมาตราสวน (SCALE ERROR) 
ทั้งทางบวกและทางลบดีขึ้น ตลอดระวางแผนที่ 
scale of hydrographic survey มาตราสวนส ารวจอุทกศาสตร์ : มาตราสวน (SCALE) ที่ใชในการลง
ต าบลที่ (POSITION) ของการหยั่งน้ า (SOUNDING) บนแผนส ารวจอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC 
SURVEY SHEET) มาตราสวนที่เหมาะสมในการส ารวจขึ้นอยูกับธรรมชาติของการส ารวจ (SURVEY) และ
ความลึกน้ า (DEPTH) เฉลี่ยในพื้นที่ส ารวจ 
scan กราด, สแกน : ดู SCOPE 
scanner เครื่องกราด, สแกนเนอร์ : อุปกรณแส าหรับสงล าคลื่น (BEAM) ของพลังงานการแผรังสี 
(RADIANT ENERGY) อยางตอเนื่องบนจุดทุกจุดของพ้ืนที่ที่ก าหนด ในกระบวนการประมวลผลขอมูล
อุปกรณแโฟโต-อิเล็กทรอนิกสแ ใชเพื่อสรางขอมูลดิจิทัลจากภาพถาย ภาพจะถูกกราดเป็นเสนและถูกแยกให
อยูในรูปของคูล าดับของแตละจุดภาพ ในทางตรงกันขามกับเครื่องดิจิไทสแ (DIGITIZER) แบบเวกเตอรแ ที่
เชื่อมโยงขอมูลกับสวนประกอบของภาพ (เสน, สัญลักษณแ) ที่จะหายไปในกระบวนการแรสเตอรแ เพ่ือใหได
ขอมูลสวนประกอบของภาพแรสเตอรแ จะตองท าเวกเตอรแดวยวิธีการรูจักรูปแบบ และกระบวนการดวยมือ
ในภายหลัง 
scanning การกราด : การสงล าคลื่น (BEAM) ของพลังงานการแผรังสี (RADIANT ENERGY) อยาง
ตอเนื่องบนจุดทุกจุดของพ้ืนที่ที่ก าหนด 
scar ผาหินชัน : หนาผาสูงชันของหิน (ROCK) บนภูเขา เงื้อมผา หนาผา (CLIFF) 
scarp ผาชัน : หนาผาชันของเนินเขา (HILL) ดู ESCARPMENT ประกอบ 
scattering การกระจัดกระจาย, การกระเจิง : ๑) ในดานฟิสิกสแ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทิศทางของ
อนุภาคหรือคลื่น (WAVE) เนื่องจากการชนกับอนุภาคหรือระบบคลื่นอ่ืน ๒) ในดานแมเหล็กไฟฟูา หมายถึง 



ที่ระลึกวันคลายวันสถาปนา กรมอุทกศาสตรแ ครบรอบ ๙๖ ปี 
 

พจนานุกรมศัพทแอุทกศาสตรแ หนา ๒๖๗ 

 

การฟูุงกระจายของคลื่นแมเหล็กไฟฟูา (ELECTROMAGNATIC WAVE) แบบไมมีทิศทางโดยมวลอากาศใน
บรรยากาศ (ATMOSPHERE) ชั้นบน ดู TROPOSPHERIC SCATTERING ประกอบ 
scend การยอขึ้นลงของเรือ : การเคลื่อนตัวขึ้นของเรือไมวาจะเป็น การเคลื่อนตัวขึ้นของหัวเรือหรือของ
ทายเรือท่ีสัมพันธแกับการกระดกของเรือหรือการยกตัวทั้งล าของเรือโดยคลื่น (WAVE) หรือคลื่นสเวลลแ 
(SWELL) เมื่อเกิดขึ้นอาจเรียกวา send 
schist หินชีสต์ : หินแปร (ROCK) ที่มีลักษณะเป็นแผนซึ่งสามารถแยกออกเป็นเกล็ดบาง ๆ โดยทั่วไปหิน
ชีสตแจะตั้งชื่อตามแรธาตุที่เป็นสวนประกอบ เชน หินไมกาชีสตแ 
school ฝูงปลา ตื้นเขิน : ดู SHOAL 
Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) เอสซีเออาร์ : คณะกรรมาธิการที่แตงตั้ง
ขึ้นโดยไอซีเอสยู (ICSU) เพ่ือสงเสริมและรวมกันวิจัยขั้วโลกใต 
scintillation แสงวับ, ประกายแสงระยิบระยับ : การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมักอยูในรูปของการ
เปลี่ยนแปลงอยางเป็นจังหวะของความสวางของดาวฤกษแ (STAR) หรือแสงไฟบนพ้ืนดิน 
scope ขอบเขต, จอ : ๑) ดานหนาของหลอดรังสีคาโทด (CATHODE-RAY TUBE) ในเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสแ ๒) วิธีการตาง ๆ ของการแสดงขอมูลบนจอเรดารแที่ถูกก าหนดดวยตัวอักษร เชน A-scope, 
B-scope เป็นตน มีความหมายเหมือนกับ INDICATOR, scan, SCREEN แมวาตัวอักษรจะไมไดถูกน ามาใช
บนหนาจอ (SCREEN) 
scoria (pl. scoriae) เศษหินภูเขาไฟ, ตะกรันภูเขาไฟ : เศษหินภูเขาไฟมีลักษณะเป็นตุม สีเขม ความ
หนาแนนสูง และมีเนื้อหินบางสวนเป็นผลึก 
scour การกัดเซาะโดยกระแสน้ า : ๑) การเคลื่อนที่ของโคลน (MUD) หรือสิ่งทับถม (DEPOSIT) ที่พ้ืน
ทองน้ าอันเนื่องมาจากกระแสน้ า (CURRENT) หรือการไหล (FLOW) ของน้ า ๒) ในดานวิศวกรรมโยธาจะ
สรางกระแสน้ า (CURRENT) หรือการไหล (FLOW) เพ่ือท าใหตะกอนเกิดการเคลื่อนที่ 
scree ลานหินพัง : ๑) มวลของเศษหินทรายดิน (DETRITU) กอตัวเป็นลาด (SLOPE) ที่ชันมากบนฝั่ง
ภูเขา ๒) วัสดุที่ประกอบอยูในลาด (SLOPE) ดู TALUS ประกอบ 
screen หนาจอ : อุปกรณแท่ีใชปูองกันหรือแยกสวนหนึ่งของเครื่องมือจากสวนอื่น หรือเพ่ือแยกสวนที่
สงผลกระทบสวนหนึ่งบนสวนอื่น, ในแผนที่อิเล็กทรอนิกสแ คือ อุปกรณแท่ีใชเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรแ 
(COMPUTER) เพ่ือแสดงขอมูลจากท้ังสวนที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอรแหรือจากผูใช ตัวอยางเชน บน หลอด
รังสีแคโทด (CATHODE-RAY TUBE) เป็นอุปกรณแที่สามารถแสดงผลภาพความละเอียดสูง 
scribing การลอกลาย, การเขียนขูด  : วิธีการเตรียมแผนที่ (MAP) โดยการลากเสนลงบนแผนเคลือบ 
sea ทะเล, คลื่นซี : ๑) โดยทั่วไปหมายถึง พ้ืนน้ าเค็มขนาดใหญหรือมหาสมุทร (OCEAN) ที่ไมใชแผนดิน 
(LAND) ๒) สวนเล็ก ๆ ของมหาสมุทร (OCEAN) ๓) สถานะของผิวหนามหาสมุทร (OCEAN) ที่สงบโดย
เทียบกับ คลื่น (WAVE) หรือคลื่นสเวลลแ (SWELL) ดู CROSS SEA, HEAD SEA, BEAM SEA, 
FOLLOWING SEA, QUARTERING SEA, SUGAR LOAF SEA 
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seabed sampler เครื่องมือเก็บตัวอยางพื้นทองทะเล : เครื่องมือที่ใชส าหรับเก็บตัวอยางพ้ืนทองทะเล 
(SEA FLOOR) 
seabed texture chart แผนที่ลักษณะพื้นทองทะเล : แบบแสดงลักษณะและพ้ืนผิวของพ้ืนทองน้ า 
(BOTTOM) เสนชั้นความลึก (DEPTH CONTOUR) และ พ้ืนทองทะเล (SEABED) รวมทั้งซากเรืออับปาง 
(WRECK) และสิ่งกีดขวางใตน้ า มีความหมายเหมือนกับ bottom texture tracing 
seabed topography ลักษณะพื้นทองทะเล : ดู TOPOGRAPHY 
sea bottom temperature อุณหภูมิพื้นทองทะเล : อุณหภูมิที่ตรวจวัด ณ จุดพ้ืนทองทะเลหรือที่ใกล
กับพ้ืนทองทะเล (SEA FLOOR) 
seaboard พื้นที่ชายฝั่ง : โดยทั่วไปเป็นค าที่ใชกับพ้ืนที่ชายฝั่งที่ขยายออกไปติดกับทะเล (SEA) 
sea bed พื้นทองทะเล : ดู SEA FLOOR 
sea (or lake) breeze ลมทะเล : ลม (WIND) บริเวณชายฝั่ง พัดจากบริเวณผิวน้ าขนาดใหญ (ทะเลหรือ
ทะเลสาบ) เขาสูแผนดิน (LAND) ในเวลากลางวัน ซึ่งเป็นผลมาจากการความแตกตางอุณหภูมิของแผนดิน
และน้ าในรอบวัน 
sea bottom พื้นทองทะเล : ดู SEA FLOOR 
sea bottom sediment chart แผนที่ตะกอนพื้นทองทะเล : ดู CHART: SEA BOTTOMSEDIMENT 
sea buoy ทุนปากรอง : ดู FAREWELL BUOY 
sea channel  รองน้ าในทะเล : ดู CHANNEL 
sea floor พื้นทองทะเล : พ้ืนทองน้ า (BOTTOM) ของมหาสมุทร (OCEAN) ที่มีความลาดชัน (GRADIENT) 
นอย มีความหมายเหมือนกับ  sea bed, sea bottom 
sea fog หมอกทะเล : ดู FOG 
seagrass หญาทะเล : สาหราย (ALGA) ทะเลที่มีลักษณะคลายหญา  เชน Eelgrass ซึ่งเป็นหญาทะเล
ชนิดหนึ่งที่รูจักกันมาก 
sea ice น้ าแข็งทะเล : น้ าแข็ง (ICE) ในรูปแบบใด ๆ ซึ่งเกิดจากน้ าทะเล (SEA WATER) โดยทั่วไปคือ
น้ าแข็ง (ICE) ในทะเล (SEA) 
sea level ระดับน้ าทะเล : ความสูงของผิวหนาน้ าทะเลที่ไมใชเกิดจากอิทธิพลของคลื่นลมและคลื่นสเวลลแ 
ซึ่งมักจะวัดเปรียบเทียบกับขอบฟูาอางอิง การวัดระดับน้ าทะเลในชวงระยะเวลาหนึ่งท าใหสามารถหาคา
ต่ าสุด สูงสุด และระดับทะเลปานกลาง ได 
sea level datum เสนเกณฑ์ระดับทะเล : การพิจารณาระดับทะเลปานกลาง (MEAN SEA LEVEL) ซ่ึง
ใชเป็นเสนเกณฑแ (DATUM) มาตรฐานของความสูง (HEIGHT) ถึงแมวาบางครั้งอาจแตกตางจากการ
พิจารณาในระยะยาว 
seamanship การเรือ : โดยทั่วไปหมายถึงการใชศิลปะในการน าเรือ 
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seamark เครื่องหมายทะเล : เครื่องหมายทางเรือ (AID TO NAVIGATION) ที่ติดตั้งไว ดวยวัตถุประสงคแ
เรงดวน เพ่ือใหมองเห็นไดจากระยะไกลจากแผนดินไปทางทะเล (SEAWARD) ปกติจะติดไวในบริเวณน้ าตื้น
มากกวาบนพ้ืนดิน (LAND) 
sea mile ไมล์ทะเล : ความยาวหนึ่งลิปดา (MINUTE) ของเสนโคงวัดตามยาวของเมริเดียน (MERIDIAN) 
ในละติจูด (LATITUDE) ของต าบลที่ (POSITION) นั้น ความยาวนี้จะเปลี่ยนแปลงตามละติจูด (LATITUDE) 
และสัณฐานของโลก (FIGURE OF THE EARTH) ที่ใช ใชในการเดินเรือ (NAVIGATION) ส าหรับวัด
ระยะทางบนแผนที่เดินเรือที่ใชโครงสรางแผนที่เมอรแเคเตอรแ (MERCATOR PROJECTION) ซึ่งจะไม
เหมือนกับไมลแทะเล (NAUTICAL MILE) หรือ ไมลแทะเลสากล (INTERNATIONAL NAUTICAL MILE) 
sea moat คูลอมรอบ : ดู MOAT 
seamount (or peak) เขาใตทะเล : ระดับสูง (ELEVATION) ที่แยกตัวหรือมีความสูงเปรียบเทียบกับพ้ืน
ทองทะเล ๑,๐๐๐ เมตร (METRE) หรือมากกวา จากพ้ืนทองทะเล (SEA FLOOR) และบริเวณท่ีอยูโดยรอบ
จุดยอด (SUMMIT) 
seamount chain ทิวเขาใตทะเล : เขาใตทะเล (SEAMOUNT) หลายลูกเรียงเป็นแถวเดียวกันซึ่งแตละ
ลูกมีฐานแยกจากกันโดยพ้ืนราบทองทะเล (SEA FLOOR) 
seamount group กลุมเขาใตทะเล : เขาใตทะเล (SEAMOUNT) หลายลูกรวมกันเป็นกลุม ไมเรียงเป็น
แถวเดียวกัน 
seamount range เทือกเขาใตทะเล : เขาใตทะเล (SEAMOUNT) หลายลูกซ่ึงมีฐานติดกันและเรียงตัว
ตามแนวสัน (RIDGE) หรือเนินใตสมุทร (RISE) 
seaport ทาเรือริมทะเล, เมืองทาทางทะเล : ทาเรือ (PORT) ในทะเล (SEA) หรือใกลทะเลที่เรือเดินทะเล
สามารถเขาออกได 
sea reach ชวงน้ าถึงทะเล : สวนตรงของแมน้ า (RIVER) ซึ่งอยูระหวางโคงสุดทายและทะเล (SEA) 
sea scarp ผาตั้งในทะเล, ผาชันในทะเล : ดู ESCARPMENT 
seashore ชายฝั่งทะเล : ชายทะเล (SHORE) ของทะเล (SEA) หรือมหาสมุทร (OCEAN) 
seasonal current กระแสน้ าตามฤดูกาล : ดู CURRENT 
sea state สภาวะทะเล : ตัวเลขค าอธิบายลักษณะความสูงคลื่น (WAVE HEIGHT) เฉลี่ย เป็นตัวเลข
ก าหนดโดยรหัสดับเบิ้ลยูเอ็มโอ (WMO) มีความหมายเหมือนกับ state of the sea 
sea valley หุบเขาใตทะเล : ดู VALLEY 
sea wall ก าแพงกันคลื่น, เขื่อนกันฝั่ง : คันกั้น (EMBANKMENT) หรือก าแพงส าหรับปูองกันการกระท า
จากคลื่น (WAVE) หรือน้ าขึ้น-ลงตามแนวชายทะเล (SHORE) หรือ พ้ืนที่ริมฝั่งน้ า (WATER FRONT) 
seaward (adj. and adv.) ไปทางทะเล : มีทิศทางจากพ้ืนดิน (LAND) ออกทะเล (SEA) 
sea water น้ าทะเล : น้ าในทะเล (SEA) ซึ่งแตกตางจากน้ าจืดโดยคาความเค็ม (SALINITY) ระดับความ
เค็ม (SALINITY) มีผลกระทบอยางมากตอคุณสมบัติทางกายภาพของน้ า 



ที่ระลึกวันคลายวันสถาปนา กรมอุทกศาสตรแ ครบรอบ ๙๖ ปี 
 

หนา ๒๗๐ พจนานุกรมศัพทแอุทกศาสตรแ 
 

sea water: colour of สีน้ าทะเล : สีที่ปรากฏของชั้นผิวทะเล (SEA) เป็นผลมาจากการสะทอน 
(REFLECTION) ขององคแประกอบของสเปกตรัมชวงแสงที่มองเห็นได รวมถึงผลกระทบของแรธาตุที่ละลาย
อยูในน้ าทะเล ความเขมขนของแพลงคแตอน (PLANKTON) เศษหินทรายดิน (DETRITUS) หรือสิ่งอื่น ๆ สี
น้ าทะเล มีตั้งแตสีน้ าเงินเขมจนถึงสีเหลือง และแสดงเป็นคาของตัวเลขตามแถบสีวัดสีน้ าทะเล (FOREL 
SCALE) ความเขมขนของแพลงคแตอนอาจเป็นสาเหตุใหสีน้ าทะเลเปลี่ยนเป็นสีแดง ขาว เขียว หรือสีอื่น ๆ 
ไดชั่วคราว มีความหมายเหมือนกับ water colour ดู DISCOLOURED WATER ประกอบ 
seaway คลื่นสูง, เสนทางเดินเรือสมุทร : ๑) คลื่น (SEA) ปานกลางถึงคลื่นจัด โดยทั่วไปมักใชในรูป in a 
seaway ๒) เรือแลนไปขางหนา (HEADWAY) ๓) ทะเลที่ใชเป็นเสนทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งหรือ
เสนทาง (LANE) เดินเรือ 
seaweed สาหรายทะเล : สาหราย (ALGA) ทะเลหรือหญาทะเล (SEAGRASS) ใด ๆ ที่สามารถมองเห็น
ไดดวยตาเปลา  
Secchi disc เซคชีดิสก์, แผนวัดความโปรงใสของน้ าทะเล : แผนจานกลมสีด าสลับขาวหรือหลากสี 
ขนาดเสนผานศูนยแกลาง ๓๐ เซนติเมตร ใชวัดความโปรงใสของน้ า โดยผูกกับเชือกวัดระยะหยอนลงไปใน
น้ าจนถึงความลึก (DEPTH) (เป็นเมตร (METRE)) ที่ไมสามารถมองเห็นจานไดเฉลี่ยกับคาความลึก 
(DEPTH) ที่สามารถมองเห็นจานไดอีกครั้ง คาเฉลี่ยนี้ใชแสดงความโปรงใสของน้ าทะเล 
second วินาที, ฟิลิปดา : ๑) หนวยของเวลาในระบบมาตรฐานสากล (SI) ๒) หนึ่งในหกสิบสวนของหนึ่ง
ลิปดา (MINUTE) มุมหรือสวนโคง 
secondary port สถานียอย : ดู STATION: SUBORDINATE 
secondary radar เรดาร์ทุติยภูมิ : ดู RADAR: PRIMARY 
secondary station สถานีเสริม : ดู STATION: SUPPLEMENTARY 
secondary tide(s) น้ าขึ้น -ลงทุติยภูมิ : ดู TIDE 
secondary tide station สถานีน้ าขึ้น -ลงทุติยภูมิ : ดู STATION: TIDE 
second nodal point จุดโหนดหลัง : ดู NODAL POINT 
second order triangulation การขยายสามเหลี่ยมชั้นที่สอง : ดู TRIANGULATION CLASSIFICATION 
section สกัดตรง : กระบวนการในการหาต าบลที่และพิกัดของจุดจากหมุดควบคุมอยางนอย ๒ หมุด โดย
การรังวัดทิศทางทางราบจากหมุดควบคุมไปยังจุดที่ตองการ มีความหมายเหมือนกับ intersection 
sector scan sonar โซนาร์กวาดทางหนา : โซนารแ (SONAR) รับสัญญาณทางราบที่ใชส าหรับตรวจจับ
สิ่งกีดขวางดานหนาเรือโดยการกวาดแบบเชิงกลและอิเล็กทรอนิกสแในแนวระนาบ 
secular change การเปลี่ยนแปลงระยะยาวมาก, การเปลี่ยนแปลงนาน ๆ ครั้ง, การเปลี่ยนแปลงเซคคูลา 
: การเพ่ิมข้ึน หรือลดลงของความเขม และ/หรือการเปลี่ยนทิศทางของสนามแมเหล็ก (MAGNETIC FIELD) 
ทั้งหมด ตลอดชวงเวลาหลาย ๆ ปี 
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sediment ตะกอน : อนุภาคของสารอินทรียแและอนินทรียแที่รวมกันในรูปแบบหลวม ๆ อาจเป็นตะกอน
เคมีจากสารละลาย หรือการคัดหลั่งจากสิ่งมีชีวิต หรือล าเลียงมาโดยอากาศ น้ าแข็ง (ICE) ลม (WIND) หรือ
น้ า แลวเกิดการตกตะกอน 
sediment(s): bottom ตะกอนพื้นทองน้ า : โดยทั่วไปจะหมายรวมถึงตะกอนทุกชนิดที่พบบนพ้ืนทอง
น้ า (BOTTOM) โดยไมรวมถึงแหลงที่มา รวมถึงอับเฉาหรือวัสดุตาง ๆ ที่มนุษยแทิ้งลงทะเล (SEA) ไมจ าเพาะ
เจาะจงเฉพาะแรธาตุและอินทรียแวัตถุท่ีเกิดขึ้นที่พ้ืนทองทะเล โดยไมรวมถึงเทือกปะการัง (CORAL REEF) 
หรือ หินพ้ืนทองทะเล (BEDROCK) 
sediment survey การส ารวจตะกอน : การส ารวจลักษณะ และการกระจายของชนิดของตะกอน 
(SEDIMENT) พ้ืนทองทะเล 
sedimentary (adj.) เป็นตะกอน : เป็นรูปแบบโดยการทับถมของตะกอน (SEDIMENT) 
sedimentary rocks หินตะกอน, หินชั้น : หิน (ROCK) ที่เกิดข้ึนจากการรวมตัวของตะกอน (SEDIMENT) 
ในน้ า (สิ่งทับถม (DEPOSIT) ในน้ า) หรือจากอากาศ (สิ่งทับถม (DEPOSIT) ทางอากาศ) ตะกอน 
(SEDIMENT) อาจประกอบดวยเศษหินหรืออนุภาคขนาดตางๆ (หินกรวดมน หินทราย หินดินดาน) ของ
ซากสัตวแหรือพืช (หินปูน (LIMESTONE) และถานหินบางชนิด) รวมถึงผลผลิตทางกระบวนการทางเคมีหรือ
ของการระเหย (เกลือ ยิบซัม เป็นตน) หรือของการรวมกันของสิ่งเหลานี้ 
sedimentation การเกิดหินตะกอน : กระบวนการของการแตกและการแยกของอนุภาคมาจากหิน 
(ROCK) ตนก าเนิด การเคลื่อนยาย การตกตะกอนและการรวมตัวเป็นหิน (ROCK) อ่ืน 
sediment core แกนตะกอน : ดู CORE 
sedimentology ตะกอนวิทยา : วิทยาศาสตรแที่ศึกษาเกี่ยวกับการอธิบาย การจ าแนก ที่มา และการ
ตีความของตะกอนและหินตะกอน 
sediment trap เครื่องดักตะกอน : อุปกรณแท่ีใชส าหรับวัดอัตรา และจ านวนของการตกตะกอน 
(SEDIMENTATION) ในบริเวณใด ๆ 
seiche การกระเพื่อมขึ้น-ลงของน้ า, ซีช : การแกวงกวัดของคลื่นนิ่ง (STANDING WAVE) ในแหลงน้ ากึ่ง
ปิดหรือปิดซึ่งแกวงตอเนื่องแบบลูกตุม หลังจากแรงก าเนิดหยุด ซึ่งอาจเกิดการไหวสะเทือน บรรยากาศหรือ
คลื่นได 
seismic reflection การสะทอนของคลื่นแผนดินไหว : การศึกษาโครงสรางภายในระดับตื้นของโลกโดย
การสรางคลื่นเสียงและการบันทึกการสะทอนจากชั้นใตพ้ืนผิว 
seismic refraction การหักเหคลื่นแผนดินไหว : การศึกษาโครงสรางภายในระดับตื้นของโลกโดยการ
สรางคลื่นเสียงและการบันทึกการกลับมาเมื่อระยะเพ่ิมข้ึนจากแหลงก าเนิดคลื่น ดังนั้นจึงตรวจวัดคลื่นที่ถูก
สงไปตามชั้นที่มีความยืดหยุนกวา และแข็งกวา ที่อยูลึกกวา 
seismic sea wave คลื่นทะเลจากแผนดินไหว : ดู TSUNAMI 
seismograph เครื่องวัดแผนดินไหว : เครื่องมือซึ่งบันทึกทิศทาง ความเขม และเวลา (TIME) ของ
แผนดินไหว (EARTHQUAKE) 
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seismology วิทยาแผนดินไหว : วิทยาศาสตรแและการศึกษาแผนดินไหว (EARTHQUAKE) รวมถึงสาเหตุ 
ผลกระทบ และปรากฏการณแ (PHENOMENA) ที่เก่ียวของ 
selectivity ระดับแยกตางคลื่นสัญญาณ : ระดับของการลดลงในการตอบสนอง (RESPONSE) ของ
อุปกรณแสั่นพองที่ตางจากการสั่นพอง (RESONANCE) ระดับความแยกตางคลื่นสัญญาณบอกถึง
ความสามารถของเครื่องรับวิทยุ (RADIO RECEIVER) ในการแยกความแตกตางระหวางสัญญาณ (SIGNAL) 
ของความถี่ (FREQUENCY) ที่มีคลื่นพาหแแตกตางกัน 
selenotrope  อุปกรณ์สะทอนแสงจันทร์ : อุปกรณแที่ใชในงานส ารวจ (SURVEYING) จีออเดติก ส าหรับ
สะทอนรังสี (RAY) ของดวงจันทรแ (MOON) จากจุดที่อยูไกลเพ่ือชวยในการรังวัด (OBSERVATION) 
ระยะไกล 
self-aligning level  เครื่องมือท าระดับที่คืนศูนย์ดวยตัวเอง : ดู LEVELLING INSTRUMENT: SELF-
ALIGNING LEVEL 
semaphore อุปกรณ์สัญญาณ : อุปกรณแใด ๆ ที่ใชส าหรับการใหสัญญาณ 
semicircular deviation ดิวิเอชันทวิภาค : ดู DEVIATION 
semidiameter กึ่งเสนผานศูนย์กลาง : ครึ่งของมุมที่ผูตรวจที่รองรับโดยวงกลมของวัตถุทองฟูา 
(CELESTIAL BODY) ที่สามารถมองเห็นได สูงเครื่องวัดมุม (SEXTANT ALTITUDE) ซึ่งไดจากการวัดดวง
อาทิตยแ (SUN) และดวงจันทรแ (MOON) ควรน ามาแกกึ่งเสนผาศูนยแกลางนี้ เวนแตวาไดตรวจวัดศูนยแกลาง 
โดยเครื่องวัดมุมแบบมีหลอดระดับ (BUBBLE SEXTANT)  
semidiameter correction คาแกกึ่งเสนผานศูนย์กลาง : คาแก (CORRECTION) เนื่องจากกึ่งเสนผาน
ศูนยแกลาง (SEMIDIAMETER) โดยเฉพาะคาแกสูงเครื่องวัดมุมที่เป็นผลมาจากการวัด (OBSERVATION) 
โคงขอบ (LIMB) บนหรือขอบลางของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) แทนที่จะวัดจากศูนยแกลางของวัตถุ
ทองฟูา 
semidiurnal current กระแสน้ าคู : ดู CURRENT 
semidiurnal tide น้ าคู : ด ูTIDE 
semi-enclosed sea ทะเลกึ่งปิด : ดู ENCLOSED SEA 
semimajor axis กึ่งแกนเอก : ครึ่งหนึ่งของเสนผานศูนยแกลางที่ยาวที่สุดของวงรี 
semiminor axis กึ่งแกนโท : ครึ่งหนึ่งของเสนผานศูนยแกลางที่สั้นที่สุดของวงรี 
send การยอขึ้นลงของเรือ : ดู SCEND 
sensibility of magnetic compass ความไวเข็มทิศแมเหล็ก : ความสามารถของแผนเข็มทิศแมเหล็ก
ในการเรียงตัวเองกับเมริเดียนแมเหล็ก (MAGNETIC MERIDIAN) หลังจากการเบี่ยงเบน 
sensibility (or sensitivity) of spirit level ความไวของหลอดระดับ : ความแมนย า (ACCURACY) 
และความเที่ยง (PRECISION) ซึ่งหลอดระดับ (SPIRIT LEVEL) สามารถท าได ความไวขึ้นอยูกับรัศมีความ
โคงของสวนยาวของหลอด รัศมีความโคงยิ่งยาวความไวของระดับก็ยิ่งเพ่ิมข้ึน 
sensible horizon ขอบฟูาประจักษ์ : ดู HORIZON 
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sensitive bubble ฟองระดับ : ดู LEVEL: SPIRIT 
sensitivity of electronic equipment ความไวเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ : ความสามารถของ
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสแในการขยายสัญญาณ (SIGNAL) ซ่ึงวัดไดจากความแรงต่ าที่สุดของสัญญาณอินพุท 
(INPUT) ทีส่ามารถท าใหไดคาสัญญาณเอาทแพุท (OUTPUT) ตามท่ีตองการ โดยเครื่องมือที่สามารถใช
สัญญาณอินพุท (INPUT) ที่ต่ ากวา แลวสามารถใหสัญญาณเอาทแพุท (OUTPUT) ตามท่ีตองการได ถือวามี
ความไวสูงกวา      
sensitivity of spirit level ความไวของหลอดระดับ : ดู SENSIBILITY OF SPIRIT LEVEL 
separation effect ผลจากการแยก : ในเครื่องมือหยั่งน้ าดวยเสียง (ECHO SOUNDING) ชนิดแยก
เครื่องรับและเครื่องสง หมายถึง ผลกระทบที่เกิดจากการแยกเครื่องรับ-สง การแยกนี้กอใหเกิดความ
คลาดเคลื่อน (ERROR) ที่ขึ้นอยูกับระยะทางระหวางเครื่องรับ-สง และแตกตางกันไปตามความลึกน้ า 
(DEPTH) คาความคลาดเคลื่อน (ERROR) นี้จะสงผลใหความลึกท่ีวัดไดมีคามากกวาความลึกจริง การแยก
เครื่องรับ-สง ยังสงผลใหเกิดการหนวง (LAG) ของสัญญาณที่สงออกไป 
separation line เสนแบงการจราจร : ดู SEPARATION ZONE 
separation zone (or line) เขต (เสน) แบงการจราจร : เขตหรือเสนซึ่งแบงชองทางเดินเรือ (LANE) 
ที่สวนทาง หรือเกือบสวนทางกัน หรือแบงชองทางจราจรออกจากพ้ืนที่ทะเล หรือแบงแยกชองทางจราจร
ส าหรับเรือบางประเภทที่เคลื่อนที่ไปทางเดียวกัน 
separation zone (or line) เขต (เสน) แบงการจราจร : เขตหรือเสน ซึ่งแบงชองทางเดินเรือ (LANE) 
ที่สวนทางหรือเกือบสวนทางกัน หรือแบงชองทางจราจรออกจากพ้ืนที่ทะเล หรือแบงแยกชองทางจราจร
ส าหรับเรือบางประเภทที่เคลื่อนที่ไปทางเดียวกัน 
sequence of current ล าดับการเกิดกระแสน้ าขึ้น-ลง : ล าดับของการเกิดของความแรงกระแสน้ าขึ้น-ลง 
(TIDAL CURRENT) ของวัน ที่มักอางอิงถึงชวงที่เกิดน้ าไหลขึ้น (FLOOD) สูงกวากอนหรือหลังน้ าไหลลง 
(EBB) ต่ ากวาทันที  
sequence of tide ล าดับน้ าขึ้น-ลง : ล าดับซึ่งน้ าขึ้น-ลง (TIDE) ที่ปรากฏในแตละวัน อางอิงเป็นพิเศษ
จากน้ าขึ้นเต็มที่ยอดสูง (HIGHER HIGH WATER) กอนหรือหลังน้ าลงเต็มท่ียอดต่ า (LOWER LOW 
WATER) ทันท ี
serial temperatures อุณหภูมิอนุกรม : การตรวจวัด (OBSERVATION) ที่จ าเป็นเพ่ือหาการแพรกระจาย
ตามแนวดิ่งของอุณหภูมิ และความเค็ม (SALINITY) ตามความลึก (DEPTH) ในสถานที่ใด ๆ ของมหาสมุทร 
(OCEAN)  
set ทิศทางกระแสน้ า, ทิศทางไหล : ทิศที่มุงไปในทิศทางเดียวกับการไหลของกระแสน้ า (CURRENT) 
set (v.i.).ตก, ตั้ง : ๑) การตกของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) ที่ผานจากแนวขอบฟูาปรากฏ 
(APPARENT HORIZON) ในขณะก าลังลดต่ าลงซึ่งตรงขามกับ ขึ้น (RISE) ๒) ตั้ง เชนการตั้งเข็ม (COURSE) 
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set of observations ชุดการรังวัด : ชุดของการรังวัด (OBSERVATION) สองครั้ง หรือมากกวา ซึ่งมีการ
ตั้งคาของอุปกรณแท่ีแตกตางกัน เพ่ือที่จะขจัดความคลาดเคลื่อน (ERROR) บางคาที่มีอยูในการรังวัด 
(OBSERVATION) แตละครั้งของอุปกรณแนั้น ๆ ออกไป 
settlement การจมตัว : การจมตัวลงโดยปกติของเรือขณะก าลังเคลื่อนที่ซึ่งเทียบกับระดับของเรือท่ีไม
เคลื่อนที่ การจมตัวนี้เนื่องมาจากผิวหนาน้ าลดต่ าลงในขณะที่เรือเคลื่อนที่ การจมตัวนี้ไมไดมาจากการ
เพ่ิมข้ึนของระวางขับน้ า การจมตัวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใชค านวณในการหยั่งน้ าดวยเสียง (ECHO SOUNDING) 
sexagesimal ระบบเลขฐานหกสิบ : การแบงมุมซึ่งแบงวงกลมออกเป็น ๓๖๐ สวนเทากัน เรียกวา องศา 
และ ๑ องศา แบงออกเป็น ๖๐ ลิปดา และ ๑ ลิปดา แบงออกเป็น ๖๐ ฟิลิปดา 
sextant เครื่องวัดมุม, เซกแทนต์, เครื่องวัดแดด, เครื่องวัดดาว : เครื่องมือที่ใชหลักการสะทอน ๒ ครั้ง 
โดยเฉพาะที่ใชส าหรับการวัดมุมสูง (ALTITUDE) ของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY)  เครื่องวัดมุมมีทั้ง
แบบที่มีสวนโคง ๖๐ องศา (ซึ่งเป็น ๑ สวนใน ๖ สวนของวงกลม)  ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเซกแทนตแ และมี
ระยะ (RANGE) วัดได ๑๒๐ องศา ในสมัยปัจจุบันเป็นค าที่ใชเรียกรวมถึงอุปกรณแท่ีคลายกันโดยไมค านึงถึง
ระยะที่วัดได ดู OCTANT QUADRANT และ QUINTANT ประกอบ 
sextant: air เครื่องวัดมุมใชในอากาศยาน : เครื่องวัดมุมที่ออกแบบโดยเฉพาะส าหรับการเดินอากาศ 
(AIR NAVIGATION) ประกอบดวย ขอบฟูาเทียม (ARTIFICIAL HORIZON) 
sextant: bubble เครื่องวัดมุมแบบมีหลอดระดับ : เครื่องวัดมุม (SEXTANT) ที่มีฟองอากาศหรือหลอด
ระดับ (SPIRIT LEVEL) เพ่ือใชในการหาระดับทางราบ 
sextant: gyro เครื่องวัดมุมแบบไจโร : เครื่องวัดมุม (SEXTANT) ที่มีไจโรสโกป (GYROSCOPE) เพ่ือ
แสดงระดับทางราบ 
sextant: hydrographic เครื่องวัดมุมทางอุทกศาสตร์ : ดู SEXTANT: SOUNDING 
sextant: marine เครื่องวัดมุมในทะเล, เครื่องวัดแดด : เครื่องวัดมุม (SEXTANT) ที่ออกแบบมาโดย 
เฉพาะเพ่ือการเดินเรือในทะเล (MARINE NAVIGATION) 
sextant: pendulum เครือ่งวัดมุมแบบลูกตุม : เครื่องวัดมุม (SEXTANT) ที่มีลูกตุม (PENDULUM) ใช
บอกระดับทางราบ   
sextant: sounding (British terminology) เครื่องวัดมุมหยั่งน้ า(ในค าศัพท์แบบอังกฤษ) : เครื่องวัด
มุมแบบชาวเรือ ซึ่งสรางขึ้นอยางงายและทนทาน เพ่ือใชในงานส ารวจอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC 
SURVEY) เป็นหลัก เครื่องวัดมุมนี้ไมมีกระจกบังแสง (SHADE) มีกลองโทรทรรศนแก าลังขยายต่ าที่มีมุมกวาง
และมีขอบโคงแบงเป็นลิปดา (MINUTE) เครื่องวัดมุมชนิดนี้อาจมีอุปกรณแอานคาแบบเวอรแเนียรแ (VERNIER) 
หรือไมโครมิเตอรแ (MICROMETER) เป็นสวนประกอบ กระจกทั้งสองฉาบสีเงินเพ่ือใหสามารถวัดมุมไดถึง 
๑๘๐ องศา เครื่องวัดมุมหยั่งน้ าบางชนิดมีปริซึม ๙๐ องศา ยึดติดอยูโดยจะสะทอนเสนแนวสายตา (LINE 
OF SIGHT) ไปทางซาย ๙๐ องศา ในค าศัพทแของอเมริกา เรียกวา surveying sextant หรือ 
hydrographic sextant  
sextant: surveying เครื่องวัดมุมส ารวจ : ดู SEXTANT: SOUNDING 
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sextant adjustment การปรับแกเครื่องวัดมุม : กระบวนการตรวจสอบความแมนย า (ACCURACY) 
และก าจัดหรือลดความคลาดเคลื่อน (ERROR) ของเครื่องวัดมุม (SEXTANT) 
sextant altitude สูงเครื่องวัดมุม : ดู ALTITUDE 
sextant altitude correction คาแกสูงเครื่องวัดมุม : คาแก (CORRECTION) ใด ๆ ที่ใชในการแกสูง
เครื่องวัดมุม (SEXTANT ALTITUDE) เป็นคาสูงจริง (TRUE ALTITUDE) 
sextant chart แผนที่ทิศทาง : ดู CIRCLE SHEET 
sextant error ความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัดมุม : ดู ERROR 
sextometer method วิธีการท าวงรอบดวยมุม : วิธีการที่ใชแทนการวงรอบโต฿ะราบ (PLANE TABLE 
TRAVERSE) ส าหรับใชกับระยะทางสั้น ๆ ในพ้ืนที่ซึ่งไมส าคัญท่ีไมสามารถใชโต฿ะราบ (PLANE TABLE) ได 
และเป็นวิธีการเมื่อชุดส ารวจปฏิบัติงานในเรือบด (LAUNCH) มุมแอซิมัท (AZIMUTH) ไดจากการวัดมุม
อยางถูกตองโดยใชเครื่องวัดมุม (SEXTANT) ระยะทางไดจากการวัดมุมทางราบ ระหวางเปูา (TARGET) ไม
เคลื่อนที่บนไมวัดชนิดพิเศษซึ่งวางอยูในแนวราบ ซึ่งใชการวัดดวยเครื่องวัดมุม (SEXTANT) เชนกัน อาจจะ
แปลงมุมไปเป็นระยะทาง ดวยวิธีการใชเครื่องวัดความสูงต่ าของผิวโลก (HYSOGRAPH) 
shade กระจกบังแสง : กระจกสีที่สามารถเลื่อนไปในเสนแนวสายตา (LINE OF SIGHT) ของอุปกรณแทาง
ทัศนะ เชน เครื่องวัดมุม (SEXTANT) เพ่ือลดความเขมของแสงที่มากระทบกับดวงตา มีความหมายเหมือนกับ 
shade glass ดู HORIZON SHADE และ INDEX SHADE 
shaded relief ความสูงต่ าเชิงเงา : ดู ILLUMINATED RELIEF 
shade glass กระจกบังแสง : ดู SHADE 
shading การแรเงา, ระดับคล้ าสี : ๑) ระดับของแสง สี หรือความหนาของเสน  หรือการแสดงเงา       
๒) ระดับคล้ าสีของเสนบางครั้งใชในแผนที่เดินหน (CHART) ในการบงบอกถึงความสูง (HEIGHT) หรือ
ความลึก (DEPTH) ดู HILL SHADING ประกอบ 
shadow pin เข็มหมุดติดตาม, เข็มหมุดทาบเงา : แทงหรือเข็มหมุดเล็ก ๆ ใชบอกคาโดยการทาบเงาบน
เครื่องมือ เชน เข็มทิศแมเหล็ก (MAGNETIC COMPASS) หรือ เข็มทิศแสงแดด (SUN COMPASS) เพ่ือ
บอกทิศทางการเปลงแสงของนาฬิกาแดด (GNOMON) 
shadow zone เขตอับเสียง : บริเวณท่ีพลังงานเสียงเดินทางผานไดนอยมาก 
shallow (adj.) ตื้น : มีความลึก (DEPTH) นอย 
shallow (n.) ที่ตื้น : พ้ืนที่ซึ่งประกอบดวยวัสดุรวน มีความลึก (DEPTH) น้ านอย อาจเป็นอันตรายตอการ
เดินเรือผิวน้ า (SURFACE NAVIGATION) 
shallows ที่ตื้น, น้ าตื้น : ค าท่ัวไปที่ใชอางถึงการขยายของที่ตื้นใตน้ า (SHOAL) หรือน้ าตื้น (SHALLOW 
WATER) 
shallow water น้ าตื้น : โดยปกติ หมายถึงความลึก (DEPTH) ใด ๆ ที่คลื่นผิวน้ า (SURFACE WAVE) 
ไดรับอิทธิพลจากลักษณะพ้ืนทองน้ า โดยปกติจะถือวาความลึก (DEPTH) นอยกวาครึ่งหนึ่งของความยาว
คลื่น (WAVE LENGTH) ผิวน้ าเป็นน้ าตื้น 
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shallow water constituent องค์ประกอบน้ าตื้น : พจนแของฮารแมอนิกคาบสั้นในสมการองคแประกอบน้ า
ขึ้น-ลง ทางดาราศาสตรแ (ASTRONOMICAL TIDE) โดยการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของคลื่นน้ า
ขึ้น-ลง (TIDE WAVE) เนื่องจากสภาพของน้ าตื้น (SHALLOW WATER) องคแประกอบน้ าตื้นรวมถึงคาคงที่
ฮารแมอนิกน้ าตื้น (OVERTIDE) และน้ าขึ้น-ลงประกอบ (COMPOUND TIDE) ดู HARMONIC CONSTITUENT 
shallow water corrections คาแกเขตน้ าตื้น : ปริมาณที่ใชในการแกการท านายน้ า (TIDE PREDICTION)
ส าหรับน้ าสี่ (QUARTER DIURNAL TIDE) 
shallow water tide(s) น้ าขึ้น-ลงน้ าตื้น : ดู TIDE 
shallow water wave คลื่นน้ าตื้น : ดู WAVE: TRANSITIONAL WATER 
shear strength ความแรงเฉือน : แรงเสียดทานภายในของวัตถุตอความเคนเฉือน 
shelf ไหลทวีป : ในดานธรณีวิทยา หมายถึง บริเวณท่ีถัดจากทวีป หรือบริเวณรอบเกาะ และแผออกจาก
สวนน้ าตื้น ไปยังน้ าลึก ไปจนถึงจุดที่ความลาดเพิ่มข้ึน ไปในทางท่ีลึกลงอยางรวดเร็ว ดู CONTINENTAL 
SHELF ประกอบ 
shelf break ขอบไหลทวีป : ดู SHELF EDGE 
shelf edge (or shelf break) ขอบไหลทวีป : เสนที่ทอดยาวอยูบนจุดที่ลาด (SLOPE) เพ่ิมข้ึนที่ขอบ
นอกของไหลทวีป (CONTINENTAL SHELF) หรือไหลเกาะ (ISLAND) 
shell เปลือก, สุสานหอย : ๑) สวนแข็งที่หอหุมดานนอกของสัตวแ ๒) สวนของพ้ืนมหาสมุทรที่ประกอบดวย
เปลือกของสัตวแทะเลจ านวนมาก 
shelving พื้นที่ลาดเล็กนอย : พ้ืนที่ซึ่งมีความลาดเล็กนอย 
shimmer แสงระยับ, แสงวับ : การมองเห็นวัตถุที่อยูบนผิวโลก (EARTH) มีลักษณะกระเพ่ือม เมื่อมอง
จากแนวระนาบไปในทิศทางที่พ้ืนผิวมีความรอนสูงมาก 
shingle กรวดเม็ดใหญ : เศษหินที่ถูกขัดเกลาโดยน้ ามีขนาดใหญกวา ๑๖ มิลลิเมตร โดยประมาณ 
ship of opportunity เรือส ารวจตามโอกาส : ค าท่ีใชกับเรือพาณิชยแที่ใชท าหนาที่เก็บขอมูล (DATA) 
สมุทรศาสตรแ  
ship-to-shore triangulation การขยายสามเหลี่ยมจากเรือสูฝั่ง : ดู TRIANGULATION 
shipyard อูตอเรือ : สถานที่ซอมท าและตอเรือ 
shoal (adj.) ตื้น : ตื้น (SHALLOW) 
shoal (n.) ที่ตื้น, ฝูง : ๑) บริเวณท่ีเป็นอันตรายตอการเดินเรือ (NAVAGATION) นอกชายฝั่ง ที่มีความลึก 
(DEPTH) ๑๐ ฟาทอม (FATHOM) หรือ ๒๐ เมตร (METRE) หรือนอยกวา ประกอบดวยวัสดุที่ไมรวมกัน 
ยกเวนปะการัง (CORAL) หรือหิน (ROCK) ดู REEF ๒) ฝูงปลาหรือสัตวแน้ าชนิดอื่นจ านวนมากที่วายอยู
รวมกันอยูเป็นกลุมขนาดใหญ มีความหมายเหมือนกับ school 
shoal (v.i.) เขาที่ตื้น, ท าใหตื้น : ๑) เคลื่อนที่จากบริเวณมีความลึก (DEPTH) มากกวามายังบริเวณท่ีมี
ความลึกน้ านอยกวา ๒) ท าใหความลึกนอยลง 
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shoaling effect ผลกระทบท่ีตื้น : การเปลี่ยนแปลงของคลื่น (WAVE) ขณะเคลื่อนตัวจากน้ าลึกไปยังน้ า
ตื้น (SHALLOW WATER)  
shoot (v.t.) วัดความสูง : ตรวจวัดระยะสูง (ALTITUDE) ของ (วัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) 
shore ชายทะเล, ชายน้ า, ชายตลิ่ง : บริเวณแคบ ๆ ของแผนดิน (LAND) ที่ติดกับแหลงน้ าใด ๆ รวมถึง
บริเวณท่ีอยูระหวางแนวน้ าขึ้นเต็มที่ (HIGH WATER LINE) และแนวน้ าลงเต็มที่ (LOW WATER LINE)  
shoreface หนาหาด : พ้ืนที่แคบ ๆ ดานทะเลจากแนวน้ าลงเต็มท่ีที่อยูใตน้ าตลอดเวลา ที่ทรายชายหาด
หรือกรวดมีการเคลื่อนที่เป็นวงรอบตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงของคลื่น 
shore lead ชองเดินเรือในน้ าแข็งชายทะเล : ชองเดินเรือในน้ าแข็ง (LEAD) ระหวางกลุมกอนน้ าแข็ง 
(PACK ICE) และชายทะเล (SHORE) หรือระหวางกลุมกอนน้ าแข็ง (PACK ICE) และขอบแคบ ๆ ของ
น้ าแข็งชายฝั่ง (FAST ICE)  
shoreline แนวชายทะเล, แนวชายน้ า, แนวชายตลิ่ง : เสนที่ชายทะเล (SHORE) และน้ าพบกัน แมวา
ยังมีความสับสนระหวางค าวาชายฝั่ง (COAST) และชายทะเล (SHORE) แตค าวา แนวชายฝั่ง และแนว
ชายทะเล ก็ถูกใชในความหมายเดียวกัน 
shore station สถานีฝั่ง : ดู FIXED STATION 
short baseline acoustic system ระบบหาต าบลที่ใตน้ าเสนฐานสั้น : ระบบการหาต าบลที่เรือ
แนนอนดวยคลื่นเสียงใตน้ า ประกอบดวยเครื่องรับคลื่นเสียงอยางนอยจ านวน ๓ เครื่อง บนตัวเรือผิวน้ า ได
ระยะทาง ๓ ระยะจากสถานีสงคลื่นเสียงซึ่งอยูที่พ้ืนทองทะเลหรือใตน้ าในการหาต าบลที่เรือแนนอน 
short range navigation การเดินหนระยะใกล : ดู NAVIGATION 
short wave คลื่นสั้น : ดู WAVE 
shower ฝนซู, ฝนไลชาง : หยาดน้ าฟูา (PRECIPITATION) ที่ตกลงมาในชวงเวลาสั้น ๆ และหนักจากเมฆ 
(COULD) กอตัวทางตั้ง หยดน้ า หรืออนุภาคแข็งในฝนซู โดยปกติจะมีขนาดใหญกวาหยาดน้ าฟูา 
(PRECIPITATION) ชนิดอื่น ๆ ฝนซูมีลักษณะที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและหยุดในชวงเวลาสั้น ๆ โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงของความรุนแรงอยางมาก และรวดเร็ว โดยสวนใหญ เกิดการเปลี่ยนแปลงของทองฟูาใน
ลักษณะที่มีชวงมืดของเมฆ (COULD) คิวมูโลนิมบัส และชวงทองฟูาโปรง (CLEARANCE) สลับไปมาใน
ระยะเวลาสั้น ๆ 
shuga แผนเกล็ดน้ าแข็ง : การรวมกันของกอนน้ าแข็งพรุนสีขาวโดยมีขนาดไมกี่เซ็นติเมตร กอนน้ าแข็งนี้
เกิดจากน้ าแข็งลื่นหรือน้ าแข็งที่ก าลังละลาย และบางครั้งก็เกิดมาจากน้ าแข็งทองน้ าที่โผลขึ้นมาสูผิวน้ า  
shutter ชัตเตอร์ : ในดานการถายภาพ (PHOTOGRAPHY) หมายถึง กลไกการท างานของกลองถายภาพ 
(CAMERA) ที่ควบคุมชวงเวลาที่ฟิลมแถายภาพ (EMULSION) ไดรับแสง 
shutter: between-the-lens ชัตเตอร์ระหวางเลนส์ : ชัตเตอรแ (SHUTTER) ที่ติดตั้งอยูระหวางชิ้นของ
เลนสแของกลองถายรูป (CAMERA) โดยปกติประกอบดวยโลหะบาง ๆ ท าหนาที่เปิด ปิด หรือหมุน เพ่ือ
เปิดรับแสง (EXPOSURE) 
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shutter: focal-plane ชัตเตอร์ระนาบโฟกัส : ชัตเตอรแ (SHUTTER) ที่ติดตั้งอยูใกลระนาบโฟกัส 
(FOCAL PLANE) โดยปกติประกอบดวยแผนกั้นมีชองที่ถูกดึงผานระนาบโฟกัส (FOCAL PLANE) เพ่ือ
เปิดรับแสง (EXPOSURE)  
shutter: louver ชัตเตอร์บานเกล็ด : ชัตเตอรแ (SHUTTER) ที่ประกอบดวยจ านวนแถบโลหะบาง ๆ หรือ
บานเกล็ด ท าหนาที่เหมือนผามานในการเปิดรับแสง (EXPOSURE) โดยปกติจะอยูดานหนาหรือดานหลัง
เลนสแ (LENS) 
side echo(es) สัญญาณสะทอนกลับลวง : ดู ECHO(ES): FALSE 
side lap ความเหลื่อมขาง : ดู OVERLAP 
side-looking airborne radar (SLAR) เรดาร์ในอากาศแบบตรวจการณ์ทางขาง (เอสแอลเออาร์) : 
ระบบเรดารแที่ใชเสาอากาศแบบเสถียรติดตั้งท ามุมฉากกับเสนทางการเคลื่อนที่ของอากาศยาน 
side scan sonar โซนาร์กวาดทางขาง : รูปแบบของคลื่นโซนารแที่สงซึ่งมีล าคลื่นแบบคงท่ี พุงลงไปในน้ า
ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่เพ่ือกวาดพ้ืนทองน้ าและบันทึกลักษณะของพ้ืนทองน้ า 
side scan sonar mosaic โมเสกโซนาร์กวาดทางขาง : ภาพที่เกิดจากการประกอบของภาพยอยที่ได
จากโซนารแกวาดทางขางหลายภาพเขาดวยกัน โดยที่ขอบของภาพยอยตองถูกตัดหรือฉีก เพ่ือใหสามารถ
เชื่อมตอกับภาพอ่ืนในรูปแบบของภาพโซนารแกวาดทางขางแบบตอเนื่อง  
sidereal ดาราคติ : เกี่ยวกับดาวฤกษแ (STAR) 
sidereal chronometer นาฬิกาโครโนเมตรดาราคติ : ดู CHRONOMETER 
sidereal day วันดาราคติ : ดู DAY 
sidereal hour angle  มุมชั่วโมงดาราคติ : ดู HOUR ANGLE   
sidereal month เดือนดาราคติ : ดู MONTH 
sidereal time  เวลาดาราคติ : ดู TIME 
sidereal year  ปีดาราคติ : ดู YEAR 
side shot การเก็บรายละเอียดลักษณะภูมิประเทศ, ไซด์ชอต, การวัดทางขาง : การอาน หรือการวัด
จากหมุดส ารวจ เพ่ือหาจุดที่ไมไดใชเป็นฐาน ส าหรับการขยายโครงขายส ารวจ (SURVEY) การเก็บ
รายละเอียดลักษณะภูมิประเทศ มีจุดประสงคแเพ่ือก าหนดต าแหนง (POSITION) ของวัตถุเพ่ือแสดงลงบน
แผนที่ (MAP) 
siemens ซีเมนส์ : หนวยของความน าไฟฟูาในระบบมาตรฐานสากล (SI SYSTEM) 
sight  การวัดดาว, เครื่องชวยเล็ง : ๑) การตรวจวัด (OBSERVATION) มุมสูง (ALTITUDE) และการตรวจวัด
แอซิมัท (AZIMUTH) ของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) ในบางครั้ง เพ่ือใหไดเสนต าบลที่ (LINE OF 
POSITION) หรือขอมูล (DATA) ที่ไดโดยการตรวจวัด (OBSERVATION) ดังกลาว ๒) อุปกรณแชนิดตาง ๆ ซึ่งใช
ชวยเล็งแนวระหวางอุปกรณแทางทัศนะกับวัตถุ (OBJECTIVE) ใหอยูในแนวเดียวกัน 
sight line เสนแนวแสง, เสนแนวสายตา, แนวเล็ง : ดู COLLIMATION: LINE OF 
sight ( or sighting) vane กานเล็ง : ดู VANE 
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sigma-t (symbol s t) คาซิกมาที : ตัวยอของคาความหนาแนน (DENSITY) ของตัวอยางน้ าทะเลที่มี
อุณหภูมิ (TEMPERATURE) t และความเค็ม (SALINITY) S โดย  St = (rho(S,t)-๑)x๑๐๓ เมื่อ rho(S,t) 
เป็นคาความหนาแนนของน้ าทะเล ในหนวยระบบซีจีเอส (CGS) ที่ความกดอากาศ (ATMOSPHERIC 
PRESSURE) มาตรฐาน ยกตัวอยาง หากคา  rho(S,t) = ๑.๐๒๖๔๘ แลว คา St = ๒๖.๔๘ 
signal สัญญาณ, ที่หมาย : ๑) ในดานอิเล็กทรอนิกสแ หมายถึง อิมพัลสแ (IMPULSE) ไฟฟูาที่สงออกไป  ซึ่ง
สงผานขอมูลในการสื่อสารรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เชน สัญญาณเวลา (TIME SIGNAL)  ปิบ (PIP) บนจอ 
(SCOPE) ของอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ ๒) วัตถุท่ีใชบอกต าแหนงของจุดส ารวจ (STATION)  
signal: eccentric  ที่หมายเยื้องศูนย์กลาง : ดู ECCENTRIC SIGNAL 
signal: fog  สัญญาณหมอก : ดู FOG SIGNAL 
signal: hydrographic  ที่หมายอุทกศาสตร์ : สิ่งของหรือวัตถุที่ใชในการควบคุมระบบการส ารวจทาง
อุทกศาสตรแ ดู SOUNDING MARK 
signal: longitude  สัญญาณลองจิจูด : สิ่งที่แสดงถึงชวงเวลาที่ตรวจวัดไดที่สถานีตางกัน และใชในการ
เปรียบเทียบเวลาทองถิ่น (LOCAL TIME) ของสถานีเหลานั้น และใชหาความแตกตางของลองจิจูด 
(LONGITUDE) ที่สถานีเหลานั้น 
signal:  luminous  ที่หมายสองสวาง : ในดานการส ารวจ ในเวลากลางวันสัญญาณจะประกอบดวยกระจก
ฉาย (HELIOTROPE หรือ HELIOSTAT) สวนในเวลากลางคืนจะประกอบดวยอุปกรณแสะทอนแสงจันทรแ 
(SELENOTROPE) หรือโคมที่หมาย (SIGNAL LAMP)  
signal: sound สัญญาณเสียง : ดู SOUND SIGNAL 
signal: survey  ที่หมายการส ารวจ  : วัตถุทางธรรมชาติ หรือสรางขึ้น หรือโครงสรางใด ๆ ซึ่งทราบต าบล
ที ่ (POSITION) ทางราบและบางครั้งทางระดับ โดยวิธีการส ารวจ ที่หมายการส ารวจจะมีการก าหนดที่
แตกตางกันข้ึนอยูกับชนิดของการส ารวจ (SURVEY) ต าบลที่ หรือการใชงานในภายหลัง 
signal: tidal current  สัญญาณกระแสน้ าขึ้น-ลง : เป็นสัญญาณ (SIGNAL) หรือขอความที่สงขาวสาร
เกี่ยวกับสภาพกระแสน้ าขึ้น-ลง (TIDAL CURRENT) ในพ้ืนที่ที่สงสัย 
signal: tide  สัญญาณน้ าขึ้น-ลง : เป็นสัญญาณ (SIGNAL) หรือขอความที่บอกสภาวะน้ าขึ้น-ลง ในพ้ืนที่
ที่สงสัย 
signal: time  สัญญาณเวลา : สัญญาณ (SIGNAL) ที่มีความเท่ียงตรง เพ่ือใชบอกเวลา (TIME) หรือชวง
ของเวลาที่ก าหนด สัญญาณเวลาใชเป็นตัวแปรหลักในการก าหนดคาความคลาดเคลื่อน (ERROR) ของ
อุปกรณแวัดเวลา (TIMEPIECES) โดยปกติแลวสัญญาณนี้จะถูกสงจากผูตรวจสอบโดยวิทยุ (RADIO) หรือ 
เทเลกราฟแตก็มีการใชสัญญาณ (SIGNAL) ทางทัศนะในทาเรือ (PORT) บางแหง 
signal: topographic  ที่หมายภูมิประเทศ : วัตถุใด ๆ ที่มีอยูเดิมหรือสรางข้ึนเพ่ือใชเป็นจุดควบคุม 
(CONTROL) ในการส ารวจภูมิประเทศ (TOPOGRAPHIC SURVEY) 
signal: triangulation ที่หมายขยายสามเหลี่ยม : โครงสรางแข็งท่ีติดใกลกับหรือเหนือสถานีขยาย
สามเหลี่ยม (TRIANGULATION STATION) รวมถึงวัตถุทางธรรมชาติหรือที่สรางขึ้นโดยมีคาต าบลที่ 



ที่ระลึกวันคลายวันสถาปนา กรมอุทกศาสตรแ ครบรอบ ๙๖ ปี 
 

หนา ๒๘๐ พจนานุกรมศัพทแอุทกศาสตรแ 
 

(POSITION) ที่ไดจากการขยายสามเหลี่ยม ชื่อเรียกนี้อาจน ามาใชกับโครงสรางซึ่งมีคาต าบที่(POSITION) ที่
ไดจากการขยายสามเหลี่ยมมุม (TRIANGULATION) แตหากน ามาใชงานทางดานการส ารวจอุทกศาสตรแ 
(HYDROGRAPHIC SURVEY) หรือการส ารวจภูมิประเทศ (TOPOGRAPHIC SURVEY) จะเรียกวา ที่หมาย
อุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SIGNAL) หรือที่หมายภูมิประเทศ (TOPOGRAPHIC SIGNAL) 
signal: tripod  ที่หมายสามขา : ที่หมายขยายสามเหลี่ยม (TRIANGULATION SIGNAL) แบบสามขา 
สรางข้ึนเพื่อใหผูส ารวจสามารถใชกลองธีโอโดไลตแ (THEODOLITE) ท าการส ารวจ (OBSERVATION) ได
โดยไมตองเคลื่อนยายตัวโครงสราง 
signal: water ที่หมายน้ าตื้น : ที่หมายอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SIGNAL) ที่สรางขึ้นในน้ าตื้น 
(SHALLOW WATER) 
signal: weather  สัญญาณพยากรณ์อากาศ : สัญญาณ (SIGNAL) ทางทัศนะ ซึ่งใชแสดงการพยากรณแ
อากาศ (WEATHER FORECAST) 
signal lamp โคมที่หมาย : ดู LAMP 
signal station  สถานีสัญญาณ : สถานีที่อยูบนชายทะเล (SHORE) เพ่ือใหสัญญาณ (SIGNALS) แกเรือ
ที่อยูในทะเล 
signi ซิคนิ : ตัวยอของค าวา Signalisation de Navigation Intérieure  ซึ่งเป็นระบบทุนที่ใชในนานน้ า
ภายในบางพ้ืนที่ของประเทศเนเธอรแแลนดแ 
sill แนวแยกมหาสมุทร, พนังแทรกชั้น : สวนลางของแนวสัน (RIDGE) พ้ืนที่ยกตัว (RISE) แบงแยกแอง
มหาสมุทรออกจากแองมหาสมุทรอื่นหรือพ้ืนทองทะเล (SEA FLOOR) ที่อยูติดกัน 
sill depth ความลึกแนวแยกมหาสมุทร : ความลึกที่สุดเหนือแนวแยกมหาสมุทร 
silt โคลน, ทรายแปูง, เลน : ตะกอน (SEDIMENT) ที่ไมจับตัวรวมกันมีเสนผาศูนยแกลางของอนุภาค
ระหวาง ๐.๐๐๓๙ - ๐.๐๖๒๕ มิลลิเมตร (ขนาดของอนุภาคอยูระหวางดินเหนียว (CLAY) และ ทราย 
(SAND)) 
siltation การสะสมของโคลน : การทับถมหรือการนอนกนของโคลนที่แทรกอยูปนกับน้ า 
simplex การสื่อสารทางเดียว : เป็นวิธีการในการโทรคมนาคม(TELECOMMUNICATION) ระหวางสอง
สถานีซึ่งท าไดในทิศทางเดียว ณ ชวงเวลาหนึ่ง 
simultaneous altitudes ระยะสูงท่ีวัดพรอมกัน : ระยะสูง (ALTITUDE) ของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL 
BODY) ตั้งแต ๒ วัตถุข้ึนไป ที่ตรวจวัดในเวลา (TIME) เดียวกัน 
simultaneous comparison of depths การเปรียบเทียบความลึกที่วัดพรอมกัน : การเปรียบเทียบ
ความลึกจากการหยั่งน้ าดวยเสียงโดยการวัดความลึก (DEPTH) ในแนวดิ่งในเวลาเดียวกัน การเปรียบเทียบ
ความลึกที่วัดพรอมกันจะท าเป็นระยะ ๆ เพ่ือหาความคลาดเคลื่อนเครื่องมือ (INSTRUMENTAL ERROR) 
ของเครื่องหยั่งน้ าดวยเสียงสะทอน (ECHO SOUNDER) 
single buoy mooring (SBM) ทุนผูกเรือเดี่ยว : ทุนผูกเรือขนาดใหญที่ใชผูกเรือเพ่ือรับสงสินคาใน
ทาเรือหรือในพ้ืนที่ขุดเจาะก฿าซและน้ ามัน 
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single day tide น้ าเดี่ยว : ดู TIDE : DIURNAL 
single pointing mooring (SPM) จุดผูกเรือเดี่ยว, หลักขนถาย : โครงสรางส าหรับผูกเรือน้ ามันใชขน
ถายบริเวณทาเรือหรือบอขุดเจาะน้ ามันและแก฿สนอกชายฝั่ง ขนาดของโครงสรางมีตั้งแตทุนผูกเรือขนาด
ใหญจนถึงโครงสรางลอยน้ าที่มีคนควบคุม 
sinker ตุมถวง : น้ าหนัก (WEIGHT) ซึ่งใชเพื่อถวงสายเบ็ด หรือ สายด่ิง (SOUNDING LINE) 
sinking การจมตัว, หลุบ : ๑) การที่มวลน้ าที่ผิวจมตัวลง ที่โดยทั่วไปเกิดจากกระแสน้ า (CURRENT)    
พัดสอบเขาหากัน หรือ เมื่อมวลน้ าทีม่ีความหนาแนนสูงกวามวลน้ าที่อยูโดยรอบ ดู UPWELLING และ 
CONVERGENCE ๒) การปรากฏของวัตถุท่ีอยูต่ าลง เนื่องจากความผิดปกติของการหักเหในบรรยากาศ 
(ATMOSPHERIC REFRACTION) และเนื่องจากปรากฏการณแการจมตัวนี้ท าใหบางครั้งไมสามารถมองเห็น
วัถุท่ีโดยปกติจะปรากฏอยูที่ขอบฟูา (HORIZON) เนื่องจากการหักเหท าใหวัตถุดังกลาวปรากฏอยูใตขอบ
ฟูา ตรงกันขามกับลูมมิง (LOOMING) 
siren สัญญาณเตือนภัย, หวอ, ไซเรน : ชนิดของเครื่องมือสัญญาณหมอก (FOG SIGNAL) ที่สรางเสียง 
(SOUND) โดยใชอากาศผานรูหรือชองที่อยูบนจานหมุน 
ระบบมาตรฐานสากล : ดู SYSTEME INTERNATIONAL 
sketch map  แผนที่ราง, แผนที่สังเขป : ดู MAP 
sketch survey การส ารวจโดยสังเขป : ดู SURVEY 
skew convergence การบรรจบแบบเอียง : มุมบนโครงสรางแผนที่เอียง (SKEWED PROJECTION) 
ระหวางทิศเหนือจริง (TRUE NORTH) และทิศเหนือเอียง 
skew projection โครงสรางแผนที่เอียง : ดู PROJECTION 
sky compass เข็มทิศฟูา : ดู COMPASS 
sky wave คลื่นฟูา : ดู WAVE 
sky-wave correction  คาแกคลื่นฟูา : คาแก (CORRECTION) ส าหรับใชปรับความแตกตางของเวลาที่
อานคาคลื่นฟูา (SKY WAVE) และแปลงใหคาเทากับเวลาที่อานคลื่นดิน (GROUND WAVE) 
slack tide  น้ านิ่ง, น้ าเอ่ือย : ดู SLACK WATER 
slack water  น้ านิ่ง, น้ าเอ่ือย : ชวงเวลาที่อัตราเร็ว (SPEED) กระแสน้ าขึ้น-ลง (TIDAL CURRENT) ออน
มากหรือเทากับศูนยแ มักหมายถึงชวงน้ าเปลี่ยนระหวางกระแสน้ าไหลลง (EBB) และกระแสน้ าไหลขึ้น 
(FLOOD) มีความหมายเหมือนกับ slack tide 
slant distance  ระยะหางทางลาด : ระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในแนวเสนตรง แตกตางจาก
ระยะทางภาคพ้ืน (GROUND DISTANCE) ซึ่งปกติจะใชเมื่อเสนตรงดังกลาวเชื่อมตอระหวางจุดสองจุดที่อยู
บนผิวโลก (EARTH) เทานั้น และเรียกอีกอยางวา slant range 
slant range ระยะลาด, พิสัยลาด : ดู SLANT DISTANCE 
slave สถานีลูกขาย : สถานีลูกขาย (SLAVE STATION) 
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slave station สถานีลูกขาย : สถานีสงในระบบวิทยุเพ่ือการเดินเรือที่ถูกควบคุมโดยสัญญาณ (SIGNAL) 
ที่ไดรับจากสถานีหลัก (MASTER STATION)  มักเรียกสั้น ๆ วา slave 
slide: dark แผนสไลด์แบบทึบ : แผนเพลท (PLATE) บางท าดวยโลหะ ไฟเบอรแ ชนิดแข็งหรือแบบออน 
ที่เมื่อใสเขาไปในแมกกาซีนของกลองชวยท าใหมีความแนนพอดี 
slide (or sliding) rule สไลด์รูล, บรรทัดค านวณ : เครื่องมือส าหรับใชในการค านวณอยางรวดเร็ว มี
คุณสมบัติในการค านวณผลคูณ ผลหาร สัดสวน ราก และยกก าลัง ชิ้นสวนหลักมีรูปรางคลายไมบรรทัด แต
ประกอบดวยสวนที่สามารถเลื่อนได โดยทั้ง ๒ สวนจะถูกขีดแบงดวยมาตราสวนลอการิทึม (LOGARITHMIC 
SCALE) 
slime โคลนละเอียด : โคลน (MUD) ที่มีลักษณะละเอียด ออนนุม หรือวัสดุใด ๆ ที่มีคุณลักษณะคลายกัน 
slip อูเรือ, ทาเทียบ : ดู DOCK 
slipway ทาลาด, คานลาด :พ้ืนผิวลาดเอียงที่ถูกเตรียมขึ้นมักไดรับการเสริมแรง ส าหรับรองรับกระดูกงู
และทองเรือระหวางการซอม 
slope ความเอียง, ลาด : พ้ืนผิวหรือเสนที่มีความลาดเท องศาของมุมเท (INCLINATION) จากแนว
ระนาบ มักแสดงเป็นอัตราสวน 
slope and height factor ปัจจัยลาดและความสูง : ในการวัดระยะทางดวยเทลลูโรมิเตอรแ ปัจจัยที่ตอง
ค านวณเพื่อใชปรับแกระยะทางเขาสูสเฟียรอยดแ (SHPERERIOD) ซึ่งตองพิจารณาความสูง (HEIGHT) เฉลี่ย
ของหมุด (หลักและรอง) และลาด (SLOPE) ของเสน 
slope angle มุมลาด, มุมเอียง, มุมเท : เป็นมุมระหวางลาด (SLOPE) กับแนวราบ 
slope correction (tape) คาแกความลาดดวยเทป : ดู TAPE:GRADE CORRECTION 
slotted-template triangulation การขยายสามเหลี่ยมแบบเทมเพลทเจาะชอง : ในดานโฟโตแกรม
เมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง การขยายสามเหลี่ยมรัศมี (RADIAL TRIANGULATION) ดวยภาพ 
จะใชเทมเพลท (TEMPLATE) แบบเจาะชอง 
slough หนองน้ าที่มีโคลนตม : พ้ืนที่ชุมน้ าขนาดเล็กหรือทางระบายน้ า (WATER WAY) ที่มักจะเป็นทาง
เชื่อมแหลงน้ าที่อยูภายใตอิทธิพลของน้ าขึ้น-น้ าลง ๒ แหลง มักจะหมายถึง ล าธารสาขา (BAYOU) หลม 
หนองน้ า (SWAMP) หลมโคลน 
sludge น้ าแข็งปนโคลน : กอนน้ าแข็งสีขาวมีรูพรุน ขนาด ๒-๓ เซนติเมตร ประกอบดวยน้ าแข็งวุน 
(SLUSH) หรือ น้ าแข็งวุนปนหิมะ และบางครั้งเป็นกอนน้ าแข็งที่เกิดข้ึนที่พ้ืนทองน้ า (BOTTOM) ของทะเล 
(SEA) และลอยขึ้นสูผิวน้ า 
sluice ประตูระบายน้ า : ประตูเลื่อนหรือสิ่งประดิษฐแเพื่อใชเปลี่ยนแปลงระดับน้ าโดยการควบคุมการไหล 
(FLOW) ผานเขาหรือผานออก 
slush น้ าแข็งวุน : การสะสมตัวของเกล็ดน้ าแข็งทีย่ังคงแยกกันหรือแข็งตัวรวมกันเล็กนอย โดยกอตัวขึ้น
ในชั้นบาง ๆ และท าใหผิวหนาทะเลเป็นสีเทา หรือสีตะกั่ว ในขณะที่ลม (WIND) ออนจะไมมีริ้วระลอกคลื่น 
(RIPPLE) ปรากฏที่ผิวหนาน้ า 
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small circle วงเล็ก : ดู CIRCLE 
small correction แกไขเล็กนอย : ค าศัพทแแบบอังกฤษหมายถึงการแกไขรายละเอียดเล็กนอยบนแผน
เพลทแผนที่ ค านี้เลิกใชมาตั้งแต ค.ศ.๑๙๕๔ 
small craft chart แผนที่เรือเล็ก : แผนที่ซึ่งออกแบบเพื่อใหงายส าหรับการอางอิง และการพล็อตใน
พ้ืนที่จ ากัดแผนที่นี้จะแสดงรายละเอียดของแผนที่เดินเรือและรายละเอียดเฉพาะอ่ืน ๆ ที่นาสนใจเป็นพิเศษ
กับผูใชเรือเล็ก เชน ขอมูลการขยายทาเรือ น้ าขึ้น-ลง กระแสน้ าและสภาพอากาศ ขอมูลกฎการจราจรทาง
น้ า ที่ตั้งของสิ่งอ านวยความสะดวกในทะเล พ้ืนที่ทิ้งสมอ เสนทางเดินเรือ และระยะทาง 
small diurnal range พิสัยน้ าเดี่ยวแคบ : ดู RANGE 
small halo วงแสงเล็ก : ดู HALO 
small scale มาตราสวนเล็ก : ดู SCALE 
small tropic range  พิสัยเขตรอนแคบ : ดู RANGE 
smoothing  การเกลา, การปรับขอมูล : การเฉลี่ยขอมูลเชิงพ้ืนที่หรือเวลา ออกแบบส าหรับชดเชยคา
ความคลาดเคลื่อนสุมหรือการผันผวนของมาตราสวนที่เล็กกวาการผันผวนที่คาดไววามีนัยส าคัญตอปัญหา
เฉพาะหนึ่ง 
smooth sheet แผนระวางส ารวจ  : (ในค าศัพทแแบบอเมริกัน) ดู FAIR CHART 
snag ตนไมใตน้ า, ตอใตน้ า, เสาใตน้ า : ตนไมหรือก่ิงไมที่ฝังอยูกนแมน้ าหรือทะเลสาบและไมสามารถ
มองเห็นไดจากผิวน้ า ซึ่งเป็นอันตรายตอการเดินเรือ 
snapper เครื่องเก็บตะกอนแบบงับ : เครื่องมือเก็บตัวอยางที่พ้ืนทองน้ าใชส าหรับเก็บสารตัวอยางขนาด
เล็ก (นอยกวา ๑ ไพนแ) จากพ้ืนทองทะเล เครื่องมือนี้มีปากคีบโลหะซึ่งจะปิดทันทีเมื่อเครื่องมือแตะพ้ืนทอง
น้ า (BOTTOM) มีความหมายเหมือนกับ clamshell snapper 
snapper : mud เครื่องเก็บโคลน : เครื่องเก็บตะกอนแบบงับ (SNAPPER) ขนาดเล็ก ซึ่งผูกติดอยูใต
ตะกั่วหยั่งน้ า (SOUNDING LEAD) โดยการเจาะเป็นรูเขาไปในตะกั่ว(LEAD) 
snow หิมะ : หยาดน้ าฟูา (PRECIPITATION) ของผลึกน้ าแข็งที่มีลักษณะเป็นกิ่งกาน หรือบางครั้งจะเป็น
รูปทรงคลายดาว 
snowstorm  พายุหิมะ : พายุ (STORM) ที่พัดมากับหิมะ (SNOW) 
soft iron เหล็กออน : เหล็ก หรือ เหล็กกลา ที่งายตอการเหนี่ยวน าใหเป็นแมเหล็ก แตสูญเสียความเป็น
แมเหล็ก (MAGNETISM) เมื่อไมมีสนามแมเหล็ก (MAGNETIC FIELD) ตรงขามกับเหล็กแข็ง (HARD IRON) 
software ซอฟต์แวร์  : โปรแกรมใด ๆ ซึ่งใชงานในระบบคอมพิวเตอรแ  โดยเฉพาะซอรแฟแวรแระบบ (เชน 
ระบบปฏิบัติการ (OPERATING SYSTEM)) ประกอบดวยโปรแกรมใชงานที่มีความจ าเป็นส าหรับชุดค าสั่ง
ของคอมพิวเตอรแ สวนโปรแกรมประยุกตแ ประกอบไปดวย โปรแกรมท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาใชงานเฉพาะดาน   
soil พื้นโลก, ดิน : ๑) พ้ืนโลก (EARTH) หรือ พ้ืน (GROUND) ที่เป็นพ้ืนผิวโลก (EARTH);๒)ดิน 
(GROUND) เมื่อกลาวถึงองคแประกอบ คุณสมบัติ เป็นตน หรือที่เป็นแหลงของการเพาะปลูกพืช 
solar apex จุดยอดระบบสุริยะ : ดู APEX 
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solar cell เซลล์แสงอาทิตย์ : เซลลแที่ใชแสงอาทิตยแหรือแสงจากแหลงพลังงานอ่ืนเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน
ไฟฟูา 
solar day วันสุริยคติ : ดู DAY 
solar eclipse สุริยุปราคา, สุริยคราส : ดู ECLIPSE 
solar parallax แพรัลแลกซ์สุริยะ : ดู PARALLAX 
solar radiation การแผรังสีสุริยะ : การแผรังสี (RADIATION) ของดวงอาทิตยแ (SUN) 
solar system  ระบบสุริยะ : ประกอบดวยดวงอาทิตยแเป็นศูนยแกลาง ดาวเคราะหแทั้ง ๙ดวงและดวงจันทรแ
บริวาร ดาวเคราะหแนอยและดาวหาง 
solar tide น้ าขึ้น-ลงสุริยะ : ดู TIDE 
solar time เวลาสุริยคติ : ดู TIME 
solar year  ปีสุริยคติ : ดู YEAR : TROPICAL 
solenoid  โซลีนอยด์ : ขดลวดที่ท าใหเป็นวง ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแมเหล็กไฟฟูาเมื่อมีกระแสไฟฟูาไหลผาน 
solid ของแข็ง : สสารที่มีรูปรางคงท่ี ไมใชของเหลว หรือ ของไหล 
solitary wave  คลื่นเดี่ยว : ดู WAVE 
solstice  อายัน : จุดหนึ่งในสองจุดบนวิถีปรากฏของดวงอาทิตยแ (ECLIPTIC) ที่ไกลสุดจากเสนศูนยแสูตร
ทองฟูา (CELESTIAL EQUATOR) หรือจุดหนึ่งในสองจุดบนทรงกลมทองฟูา (CELESTIAL SPHERE) เมื่อ
ดวงอาทิตยแ (SUN) มีเดคลิเนชัน (DECLINATION) มากสุดทางเหนือหรือทางใต ในซีกโลกเหนือเรียกวา 
ครีษมายันหรือจุดราศีกรกฎ และในซีกโลกใตเรียกวาเหมายันหรือจุดราศีมกร มีความหมายเหมือนกับจุด
อายัน ชั่วขณะที่ดวงอาทิตยแเคลื่อนที่ไปถึงจุดอายันจุดหนึ่ง ประมาณวันที่ ๒๑ มิถุนายน (ครีษมายัน) หรือ 
๒๒ ธันวาคม (เหมายัน)  
solsticial colure คอลัวร์อายัน : ดู COLURE: SOLSTICIAL 
solsticial point จุดอายัน : ดู SOLSTICE 
solsticial tide (s) น้ าขึ้น-ลงอายัน : ดู TIDE 
sonar โซนาร์ : ระบบการหาระยะทางของวัตถุใตน้ าโดยการวัดชวงเวลาระหวางการสงออกสัญญาณ 
(SIGNAL) โซนิกหรืออัลตราโซนิกใตน้ ากับสัญญาณสะทอนกลับ (ECHO) อาจจะหาทิศทางไดดวยโดยการ
ทราบทิศทางของการสงออกสัญญาณ (SIGNAL) โซนารแมาจากค าวาการหาระยะทางและการเดินหนดวย
เสียง ดู ECHO RANGING ประกอบ 
sonargram โซนาร์แกรม : การบันทึกเสียงสะทอนแบบแอนะล็อกจากโซนารแกวาดทางขาง ลงบน
กระดาษเคมีแบบพิเศษ   
sonar target เปูาโซนาร์ : วัตถุซึ่งสะทอนสัญญาณโซนารแโดยมีสัญญาณมากพอที่จะสรางสัญญาณ
สะทอนที่สามารถถูกจับไดโดยอุปกรณแโซนารแ 
sonic bearing แบริงโซนิก : ดู BEARING 
sonic depth finder เครื่องหยั่งน้ าดวยเสียง : ดู ECHO SOUNDER 
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sonic frequency  ความถี่เสียง : ดู AUDIOFREQUENCY 
sonic line of position  เสนต าบลท่ีเสียง : เสนต าบลที (LINE OF POSITION) ซึ่งหาไดโดยใชคลื่น
เสียง (SOUND WAVE) มีความหมายเหมือนกับ acoustic line of position 
sonic navigation การเดินหนดวยเสียง : ดู NAVIGATION 
sonic wave คลื่นเสียง : ดู WAVE : SOUND 
sono-buoy โซโนบุย : ทุน (BUOY) ที่ติดตั้งอุปกรณแการสงสัญญาณวิทยุอัตโนมัติเมื่อไดการกระตุนจาก
สัญญาณเสียงใตน้ า (SOUND SIGNAL) 
sono-radio buoy โซโนบุยวิทยุ : ดู SONOBUOY 
sound  ชองแคบขนาดใหญ, เสียง : ๑) แขนทะเล (ARM OF THE SEA) ที่คอนขางยาวมีลักษณะเป็น
ชองระหวางเกาะ (ISLAND) และแผนดินใหญ (MAINLAND) หรือเชื่อมตอผืนน้ าขนาดใหญ ๒ ผืน เชน 
ทะเล (SEA) และมหาสมุทร (OCEAN) หรือสองบริเวณของผืนน้ าเดียวกัน แตโดยปกติมักจะกวางกวาและ
กินพ้ืนที่มากกวาชองแคบ ๒) การสั่นสะเทือนในอากาศหรือตัวกลางที่มีความยืดหยุนชนิดอ่ืน ๆ ที่สามารถ
ไดยินดวยหูของมนุษยแและดังนั้นมีความถี่ (FREQUENCY) อยูในชวงประมาณ ๒๐ และ ๒๐,๐๐๐ รอบตอ
วินาที (CYCLE PER SECOND) 
sound (v.i.) หย่ังน้ า : วัดความลึก (DEPTH) ของน้ า 
sound buoy ทุนเสียง : ดู BUOY 
sound channel  ชองทางเสียง : บริเวณของน้ าในแนวดิ่ง ซึ่งความเร็วเสียง (SOUND VELOCITY) 
ลดลงไปสูระดับต่ าสุดเป็นครั้งแรกตามความลึก (DEPTH) และตอมาเพ่ิมคาขึ้นจากผลของความดัน ที่คา
ความเร็วเสียงเหนือความเร็วต่ าสุด แนวเสียง (SOUND RAY) จะโคงลง และที่คาความเร็วเสียงนอยกวา
ความเร็วต่ าสุด แนวเสียง (SOUND RAY) จะโคงขึ้น ดังนั้นแนวเสียงในชั้นนี้จะถูกกักไวในชอง (CHANNEL) 
นี้ เสียง (SOUND) ที่เดินทางในชองนี้สามารถตรวจจับไดเป็นหลายพันไมลแ (MILE) จากแหลงก าเนิด 
sounder  เครื่องหย่ังน้ า : ๑) เครื่องมือหรืออุปกรณแท่ีใชในการหยั่งน้ า (SOUNDING) ๒) เครื่องหยั่งน้ า
ดวยเสียงสะทอน (ECHO SOUNDER) 
sounder: echo  เครื่องหย่ังน้ าดวยเสียงสะทอน : ดู ECHO SOUNDER 
sounding  เลขน้ า, การหย่ังน้ า, การหย่ังอากาศ : ๑) ความลึก (DEPTH) น้ าที่วัดได หรือที่ปรากฏบน
แผนที่ หรือการตรวจวัดความลึก (DEPTH) ดังกลาว ๒) ในดานอุตุนิยมวิทยา (METEOROLOGY) หมายถึง
การหาคาสารประกอบอุตุนิยมวิทยาชั้นบนจ านวนหนึ่งคาหรือหลายคาโดยการใชเครื่องมือซึ่งน าลอยขึ้นไป
โดย บอลลูน เครื่องบิน วาว เครื่องรอน จรวด (ROCKET) ดาวเทียม (SATELLITE) เป็นตน 
sounding: acoustic  หย่ังน้ าดวยเสียง : ดู ECHO SOUNDING 
sounding: danger เลขน้ าอันตราย : เลขน้ า (SOUNDING) ต่ าสุดแสดงไวส าหรับเรือที่มีระยะกินน้ าลึก 
(DRAFT) เฉพาะ ในพ้ืนที่ก าหนด เพ่ือบอกขอบเขตการเดินเรือ (NAVIGATION) ที่ปลอดภัย 
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sounding(s): detached เลขน้ าพิสูจน์ทราบ : เลขน้ า (SOUNDING) ซ่ึงต าแหนง (POSITION) ของ
ความลึกถูกก าหนดไดอยางถูกตองแมนย า ซึ่งรวมถึงความลึก (DEPTH) ที่นอยสุดเหนือที่ตื้นใตน้ า (SHOAL)  
ดู POSITION: DETACHED 
sounding: doubtful ความลึกท่ีสงสัย : ความลึก (DEPTH) ที่ปรากฏบนแผนที่เดินหน (CHART) เหนือ
ที่ตื้น (SHOAL) หรอืหิน (ROCK) เป็นตน ที่อาจมีคานอยกวาคาท่ีแสดง 
sounding: drift การหย่ังน้ าหาที่ตื้น : วิธีการในการหาคาความลึก (DEPTH) ที่นอยที่สุดในพื้นที่ตื้นใตน้ า 
โดยการลอยเรือไปตามแนวหยั่งน้ า (SOUNDING LINE) ที่ชิดกันและเคยขนานกัน ในขณะที่คนหยั่งน้ า 
(LEADSMAN) หยั่งไปตามพ้ืนทองน้ า (BOTTOM) การหยั่งน้ าจะถูกท าซ้ าจนกวาจะพบพ้ืนที่ตื้นใตน้ า 
(SHOAL) หรือครอบคลุมพ้ืนที่หยั่งน้ า 
sounding: echo การหย่ังน้ าดวยเสียงสะทอน : ดู ECHO SOUNDING 
sounding: fixed angle การหย่ังน้ ามุมคงท่ี : วิธีการที่ประกอบดวยการหยั่งน้ าไปตามสวนโคงของ
วงกลมซึ่งรองรับโดยวัตถุทราบต าบลที่ (POSITION) ๑ วตัถุ ส าหรับแตละสวนโคง มุมที่ ๑ จะคงที่ (มุม
แนนอน) และมุมที่ ๒ ซึ่งอยูระหวางวัตถุอีกคูหนึ่ง จะก าหนดต าบลที่เรือ (POSITION) ไปตามสวนโคง โดย
การเปลี่ยนแปลงคามุมคงที่ท่ีเทากันอยางตอเนื่องกันไป จะสามารถก าหนดเสนแนวหยั่งน้ า (LINE OF 
SOUNDING) ใหครอบคลุมพ้ืนที่ไดอยางเป็นระบบ ดู FIXED ANGLE PLOT 
sounding : formation การหย่ังน้ าเป็นรูปกระบวน : การหยั่งน้ า (SOUNDING) โดยใชเรือสองล าหรือ
มากกวาในการหาขอมูลเพ่ือรายงานสิ่งที่เป็นอันตราย 
sounding : hand lead การหย่ังน้ าดวยดิ่งน้ าตื้น : การหยั่งน้ า (SOUNDING) ดวยดิ่งน้ าตื้น (HAND 
LEAD) โดยปกติดิ่งน้ าตื้นจะใชเมื่อเรือเคลื่อนที่อยา 
sounding : line of  แนวหย่ังน้ า : ดู LINE OF SOUNDING 
sounding(s) : minus เลขน้ าติดลบ: (ค าศัพทแแบบอเมริกัน) เลขน้ า (SOUNDING) ที่หักลงสูความสูง 
(HEIGHT) เหนือพ้ืนเกณฑแหยั่งน้ า (SOUNDING DATUM) (ระนาบอางอิง) เมื่อไดรับการแกความสูงน้ าขึ้น-
ลง (HEIGHT OF TIDE) เลขน้ าติดลบจะแสดงบนแผนระวางส ารวจ (SMOOTH SHEET) ซึ่งน าดวย
เครื่องหมายลบ 
sounding(s): no bottom หย่ังไมถึง : (ค าศัพทแแบบอเมริกัน) การหยั่งน้ าที่หยั่งไมถึงพ้ืนทองน้ า 
(BOTTOM) เนื่องจากความลึก (DEPTH) โดยทั่วไปมากเกินกวาวิธีที่จะวัดได 
sounding: wire การหย่ังน้ าดวยลวด : การหยั่งน้ า (SOUNDING) โดยใชเครื่องมือหยั่งน้ า (SOUNDING 
MACHINE) โดยใชสายลวดในแนวตั้งตรง ซึ่งขณะที่ท าการหยั่งน้ านี้เรือจะตองจอด 
sounding(s): zero เลขน้ าศูนย์ : (ในค าศัพทแแบบอเมริกัน) เลขน้ า (SOUNDING) ที่หักลงสูความสูง 
(HEIGHT) เหนือพ้ืนเกณฑแหยั่งน้ า (SOUNDING DATUM)  แตแสดงบนแผนระวางส ารวจ (SMOOTH 
SHEET)เป็นศูนยแโดยไมค านึงถึงความสูง (HEIGHT) ปัจจุบันวิธีนี้เลิกใชแลว ดู SOUNDING: MINUS 
sounding apparatus  อุปกรณ์หยั่งน้ า : เป็นอุปกรณแท่ีออกแบบมาเพ่ือใชหาคาความลึก (DEPTH) ของน้ า 
sounding board แผนหยั่งน้ า : ดู FIELD BOARD 
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sounding book  สมุดบันทึกการหยั่งน้ า : ดู SOUNDING RECORD 
sounding bottle ขวดเก็บตัวอยางน้ า : ขวดโลหะแข็งติดวาลแวกันน้ าไหลกลับส าหรับเก็บตัวอยางน้ า 
(WATER SAMPLE) ที่ความลึก (DEPTH) มาก ๆ ดู WATER BOTTLE ประกอบ 
sounding datum พื้นเกณฑ์หย่ังน้ า : ดู DATUM 
sounding interval ระยะหางเลขน้ า : ระยะหางระหวางเลขน้ า (SOUNDING) ที่อยูตอเนื่องกันตามแนว
หยั่งน้ า (LINE OF SOUNDING) ดู DENSITY OF SOUNDINGS  
sounding lead  ดิ่งน้ าตื้น : ลูกตะกั่ว (LEAD) ซึ่งใชส าหรับหาความลึกน้ า (DEPTH) มีความหมายเหมือนกับ 
ลูกดิ่ง (plummet) 
sounding line เสนแนวหย่ังน้ า, สายดิ่ง : ๑) เสนแนวของการหยั่งน้ า (LINE OF SOUNDING)         
๒) สายดิ่ง (LEAD LINE) 
sounding machine  เครื่องหย่ังความลึก : อุปกรณแส าหรับหาคาความลึกน้ า (DEPTH) ซึ่งตอง
ประกอบดวย ขดลวดที่ปลายดานหนึ่งผูกตุมน้ าหนัก (WEIGHT) ไว ซึ่งน าอุปกรณแบันทึกความลึก (DEPTH) 
ลงไป ใชรอกหรือมอเตอรแส าหรับการปลอยสายลวด 
sounding mark เครื่องหมายหยั่งน้ า : (ในค าศัพทแแบบอังกฤษ) เครื่องหมาย (MARK) ที่ตั้งข้ึนเพ่ือ
ควบคุมการหยั่งน้ า (CONTROL of SOUNDING) โดยต าบลที่ (POSITION) ของเครื่องหมายก าหนดไดจาก
การเล็งสกัดตรง (INTERSECTON) จากต าบลที่แนนอน (FIX) จากเครื่องวัดมุม 
sounding pole ไมหย่ังน้ า : หลักซ่ึงแบงระดับหรือไมวัดซึ่งปกติใชหยั่งน้ า (SOUNDING) ในน้ าตื้น 
(SHALLOW WATER) มีความหมายเหมือนกับ sounding rod 
sounding record  บันทึกหย่ังน้ า : สมุดที่บันทึกขอมูล (DATA) ทั้งหมดจากการส ารวจอุทกศาสตรแ 
(HYDROGRAPHIC SURVEY) และเป็นสวนหนึ่งของบันทึกถาวรของการส ารวจ (SURVEY) มีความหมาย
เหมือนกับ sounding book 
sounding rod  ไมหย่ังน้ า : ดู SOUNDING POLE 
sounding selection เลขน้ า, การคัดเลขน้ า : ๑) ตัวเลขความลึกของน้ าที่แสดงบนแผนที่เดินหน 
(CHART) ๒)กระบวนการในการเลือกคาความลึกน้ าจากการส ารวจทางอุทกศาสตรแที่จะน ามาใชในการ
ประกอบระวางแผนที่เดินหน 
sounding tube ทอหยั่งน้ า : ทอแกวขนาดเสนผานศูนยแกลางขนาดเล็กที่ใชกับเครื่องหยั่งน้ า 
(SOUNDING MACHINE) ชนิดหนึ่งในการหาคาความลึก (DEPTH) 
sounding wire  ลวดหย่ังน้ า : สายลวดที่ใชกับเครื่องหยั่งน้ า (SOUNDING MACHINE) เพ่ือหาความลึก 
(DEPTH) 
sound intensity  ความเขมเสียง : ดู INTENSITY 
sound pressure  ความกดเสียง : ดู PRESSURE 
sound ray แนวเสียง : เสนตั้งฉากกับหนาคลื่นเสียง (WAVE) ที่แตละจุดบนเสนนั้น 
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sound signal สัญญาณเสียง : เสียง (SOUND) ใด ๆ ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพ่ือการสงขาว เชน สัญญาณหมอก 
(FOG SIGNAL) 
sound signal : submarine  สัญญาณเสียงใตน้ า : สัญญาณเสียง (SOUND SIGNAL) ที่สงผานไปทางน้ า 
sound velocity  ความเร็วเสียง : อัตราการเคลื่อนที่ของพลังงานเสียงเมื่อผานตัวกลาง ความเร็วเสียงใน
น้ าทะเล (SEA WATER) ขึ้นอยูกับอุณหภูมิ ความเค็ม (SALINITY) และความกดท่ีแปรผันตามความลึก 
(DEPTH) เมื่อเพิ่มข้ึน ความเร็ว (VELOCITY) เสียงจะเพ่ิมตาม 
sound wave คลื่นเสียง : ดู WAVE 
source  ตนน้ า : จุดเริ่มตนของแมน้ า (RIVER) 
source diagram แผนภาพแหลงขอมูล : แผนที่มาตราสวนเล็กหรือดัชนีแผนที่ที่แสดงพื้นที่ครอบคลุม 
ค าอธิบายถอยค า แหลงขอมูลที่ใชในการสรางแผนที่ มีความหมายเหมือนกับ compilation diagram 
south celestial pole  ขั้วทองฟูาใต : ดู POLE: CELESTIAL 
south geographical pole ขั้วภูมิศาสตร์ใต : ดู POLE: GEOGRAPHICAL 
southing ไปทางใต : ระยะก าหนดนับใต หรือระยะทางที่ยานเดินทางไปไดทางทิศใต ตรงกันขามกับ
ระยะก าหนดนับเหนือ (NORTHING) 
south magnetic pole ขั้วแมเหล็กใต : ดู MAGNETIC POLE 
space coordinates พิกัดลอย, พิกัดสามมิติ  : ดู COORDINATES 
space modulation  การกล้ าเชิงพื้นที่ : ดู MODULATION 
spar buoy  ทุนขอน : ทุน (BUOY) ที่ท ามาจากทอนซุงยาวหรือโลหะท่ีมีรูปรางคลายกับทอนซุงและมี
ความแข็งแรง  เพ่ือน าไปลอยไวในพ้ืนที่ที่ก าหนดในแนวต้ัง 
sparker เครื่องหย่ังน้ าดวยประจุไฟฟูา, เครื่องแสดงลักษณะใตพื้นน้ า : ๑) เครื่องหยั่งน้ าดวยเสียง
สะทอน (ECHO SOUNDER) ซึ่งใชการปลอยประจุไฟฟูาเป็นแหลงก าเนิดเสียง ๒) เครื่องบันทึกขอมูล 
(RECORDER) ผลิตแผนที่เดินหน (CHART) ซึ่งแสดงภาคตัดขวางแนวตั้งของโครงสรางทางธรณีวิทยาใตพ้ืน
ทองน้ า 
spatial (adj.) เชิงพื้นที่ : ที่เกี่ยวของหรือที่จ ากัดโดยพื้นที่ 
special mark  เครื่องหมายพิเศษ : ในระบบทุนเครื่องหมายทางเรือของไอเอแอลเอ (IALA) เครื่องหมาย
พิเศษใชบอกพ้ืนที่หรือลักษณะตามอางถึงในบรรณสารการเดินเรือ เครื่องหมายพิเศษนี้มิไดใชเป็นหลัก
ส าหรับเครื่องชวยในการเดินเรือ 
special purpose map แผนที่พิเศษ : ดู MAP 
specific gravity  ความถวงจ าเพาะ : อัตราสวนของความหนาแนนของวัตถุ ณ อุณหภูมิที่ก าหนด และ
ความหนาแนนของวัตถุอ่ืนบางชนิดที่ใชเป็นมาตรฐาน (STANDARD) ส าหรับของเหลว และของแข็ง 
มาตรฐาน (STANDARD) ดังกลาวถือเอาความหนาแนนของน้ ากลั่นที่อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส 
spectroscope  สเปกโตรสโกป, จอแยกแถบสี : เครื่องมือทางทัศนะส าหรับการแยกแถบสี (SPECTRA) 
ซึ่งใชประโยชนแในการศึกษาคุณลักษณะของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) 
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spectrum  สเปกตรัม, แถบสี : ๑) ชุดของภาพ (IMAGE) ที่ถูกสรางขึ้น เมื่อล าแสง (BEAM) ของพลังงาน
การแผรังสี (RADIANT ENERGY) ถูกแยกออกเป็นหลายชวงองคแประกอบความยาวคลื่น (WAVE LENGTH) 
เชน เมี่อล าแสง (BEAM) สีขาวถูกท าใหหักเหและกระจายโดยปริซึม  ๒) พิสัย (RANGE) ทั้งหมดของการแผ
รังสี (RADIATION) แมเหล็กไฟฟูาหรือสวนใดสวนหนึ่ง ที่ใชเพื่อวัตถุประสงคแเฉพาะ เชนเดียวกับแถบ
คลื่นวิทยุ (RADIO SPECTRUM) (๑๐ กิโลเฮิรตซแ ถึง ๓๐๐,๐๐๐ เมกะเฮิรตซแ (MEGAHERTZ)) 
specular reflection การสะทอนสเปกตรัม : ชนิดของการสะทอนในทางทฤษฎีไมโครเวฟ หรือทางแสง
ลักษณะเฉพาะของผิวระนาบที่ไดรับการขัดมันซึ่งท าใหล าคลื่นทั้งหมดมีมุมสะทอนเทากับมุมตกกระทบ 
speed อัตราเร็ว : ค าวาอัตราเร็ว และความเร็ว (VELOCITY) มักถูกใชสลับแทนกันเสมอ แตอัตราเร็วเป็น
ปริมาณสเกลารแ มเีฉพาะขนาด ขณะที่ความเร็ว (VELOCITY) เป็นปริมาณเวกเตอรแ มีทั้งขนาดและทิศทาง 
อัตราเร็วอาจจะเป็นอัตราเร็วเรือบนผิวน้ าหรืออัตราเร็วจริง (SPEED MADE GOOD) เหนือพ้ืนดิน 
speed: angular อัตราเรว็เชิงมุม : การเปลี่ยนแปลงทิศทางตอหนวยเวลา มีความหมายเหมือนกับ 
angular rate หรือ angular velocity 
speed: ground  อัตราเร็วภาคพื้น : ดู GROUND SPEED 
speed: linear  อัตราเร็วเชิงเสน : อัตราการเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง 
speed: relative  อัตราเร็วสัมพัทธ์ : ดู RELATIVE MOTION 
speed line อัตราการเคลื่อนที่ : เสนต าบลที่ (LINE OF POSITION) ที่ตั้งฉากกับเสนทาง (COURSE) 
โดยประมาณ 
speed made good อัตราเร็วจริง : ความเร็วจริงของเรือตามเสนทางซึ่งวัดสัมพันธแกับพื้นทองมหาสมุทร
หรือวัตถุบนฝั่งที่อยูกับที่ 
speed of lens ความไวเลนส์ : ดู APERTURE: RELATIVE 
speed of propagation อัตราการแพร : อัตราเร็วที่คลื่นพลังงานเดินทางผานหรือเดินทางไปในตัวกลาง
ที่ไมใชเสนทางที่สรางขึ้นเฉพาะ 
speed of relative movement อัตราเร็วเคลื่อนที่สัมพัทธ์ : ดู RELATIVE MOTION 
speed of sound อัตราเร็วเสียง : อัตราการแพร (SPEED OF PROPAGATION) ของคลื่นเสียง 
speedometer มาตรอัตราเร็ว : มาตรระยะทาง (ODOMETER) ซึ่งบันทึกอัตราเร็ว (SPEED) ของยาน
โดยกระบวนการอนุพันธแ 
speed scale มาตราสวนอัตราเร็ว : ดู SCALE 
sphere รูปทรงกลม : พ้ืนผิวโคงท่ีมีจุดทั้งหมดซึ่งตั้งอยูหางจากจุดคงที่จุดหนึ่งภายในทรงกลมซึ่งเรียกวา
ศูนยแกลาง เป็นระยะคงท่ี  
spherical aberration ความคลาดทรงกลม : ดู ABERRATION OF LIGHT 
spherical buoy ทุนทรงกลม : ดู BUOY 
spherical coordinates พิกัดทรงกลม : ดู COORDINATES 
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spherical excess เศษสามเหลี่ยมทรงกลม : ผลรวมของมุมสามมุมบนสามเหลี่ยมทรงกลมที่เกิน ๑๘๐ 
องศา 
spherical sailing การเดินเรือทรงกลม : ดู SAILING 
spherical wave คลื่นทรงกลม(5946) : ดู WAVE 
spheroid สเฟียรอยด์ : ๑) ทรงรี หรือรูปลักษณแคลายทรงกลม มีความหมายเหมือนกับ ellipsoid หรือ 
ELLIPSOID OF REVOLUTION อันเนื่องมาจาก ทรงรีเกิดจากการหมุนวงรีรอบแกนใดแกนหนึ่งของตนเอง       
๒) ในดานจีออเดซี (GEODESY) ค านี้มักใชในความหมาย สเฟียรอยดแอางอิง (REFERENCE SPHROID) ดู 
SPHEROID: OBLATE และ SPHEROID: PROLATE ประกอบ 
spheroid: oblate สเฟียรอยด์แบนขั้ว : ทรงรีหมุน (ELLIPSOID OF REVOLUTION) ซึ่งใชแกน (AXIS) 
รองเป็นแกน (AXIS) ของการหมุนรอบ (REVOLUTION) โลก (EARTH) มีลักษณะเป็นสเฟียรอยดแแบนขั้ว 
spheroid: prolate สเฟียรอยด์แบนขาง : ทรงรีหมุน (ELLIPSOID OF REVOLUTION) ซึ่งใชแกน 
(AXIS) หลักเป็นแกน (AXIS) ของการหมุนรอบ (REVOLUTION) 
spheroid of reference สเฟียรอยด์อางอิง : ดู REFERENCE SPHEROID 
spicule เสี้ยน : สวนที่เป็นซิลิกาหรือแคลเซี่ยมมีลักษณะคลายเข็มเล็ก ๆ หรือเสี้ยน ในฟองน้ า เรดิโอลา
เรียน ไคตันดั้งเดิม และเอไคโนเดิรแม เสี้ยนดังกลาวจะพบไดบอยในตัวอยางตะกอนในทะเล 
spilling breaker คลื่นแตกตัวแบบสปิลลิ่ง, คลื่นหัวแตกยอดกระจาย : ดู BREAKER 
spindle ทุนหมุนตัว, แกนหมุน, สลัก, เพลา, เดือย : ๑) ขอนที่ท าหนาที่เป็นกระโจม (BEACON)        
๒) หมุดหรือแทงเรียวยาว ที่ประกอบเป็นสวนหนึ่งของเครื่องจักร 
spire ยอดแหลมของตึก : โครงสรางยอดแหลมยื่นขยายสูงขึ้นเหนือตึก ยอดแหลมของตึกจะสูงไมนอย
กวา ๒ สวน ๓ ของความสูงทั้งหมด และแนวของมันสวนใหญจะมีความตอเนื่องไมมีขั้นหรือรูปลักษณแอ่ืน ๆ 
จะไมใชค านี้กับโครงสรางรูปปิระมิดสั้นที่ยื่นจากหอคอยหรือหอระฆัง 
spirit bubble ฟองระดับ : ดู LEVEL: SPIRIT 
spirit compass เข็มทิศเปียก, เข็มทิศแบบใชของเหลว : ดู COMPASS: LIQUID 
spirit level  หลอดระดับ : ดู LEVEL 
spirit level axis  แกนหลอดระดับ : ดู  AXIS OF SPIRIT LEVEL 
spirit levelling  การท าระดับดวยหลอดระดับ : ดู LEVELLING 
spit  แหลม, แหลมทราย, สันดอนจะงอย : จุดขนาดเล็กของแผนดินหรือที่ตื้น (SHOAL) แคบ ๆ ที่ยื่นไป
ในน้ าจากชายทะเล (SHORE) 
splines ไมเขียนเสนโคง : ไมบรรทัดที่มีความยืดหยุนหรือขั้นตอนวิธีการประมาณคาในชวงซึ่งใชในการ
วาดเสนโคงระหวางจุด ตัวอยางเชน ตารางพิกัดไฮเพอรแโบลิก 
split fix ต าบลท่ีแยกมุม : ดู FIX 
split line of sounding แนวหย่ังน้ าเสริม :  แนวหยั่งน้ า (LINE OF SOUNDING) ซึ่งถูกหยั่งเพ่ือเสริม
สวนที่ไมสมบูรณแซึ่งเกิดจากระยะหางของแนวหยั่งน้ าหลักหางมากเกินไป 
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spoil มูลดิน : โคลน (MUD) ทราย (SAND) เลน (SILT) หรือสิ่งทับถม (DEPOSIT) อ่ืน ๆ ที่ขุดลอกข้ึนมา
จากพ้ืนทองน้ า (BOTTOM) ของรองน้ า (CHANNEL) หรืออาวจอดเรือ (HARBOUR)  
spoil banks  กองมูลดิน : การทับถมใตผิวน้ าที่เกิดจากการทิ้งวัสดุที่ขุดลอกมาจากรองน้ า (CHANNEL) 
หรือ อาวจอดเรือ (HARBOUR) 
spoil ground   พื้นที่ทิ้งมูลดิน : พ้ืนที่ในทะเลที่ใชส าหรับทิ้งของเสียหรือตะกอน มีความหมายเหมือนกับ 
dumping ground 
spoil  ground buoy  ทุนแสดงพื้นที่ท้ิงมูลดิน  : ทุน (BUOY) ที่ใชส าหรับแสดงขอบเขตพ้ืนที่ทิ้งมูลดิน 
(SPOIL GROUND) 
spot elevation  จุดระดับสูง :  จุดบนแผนที่ (MAP) หรือแผนที่เดินหน (CHART) ซึ่งระบุระดับสูง 
(ELEVATION) ไวในแผนที่ จุดระดับสูงมักแสดงในรูปของจุดประกอบกับตัวเลขที่ระบุคาระดับจากพ้ืน
เกณฑแ (DATUM) อางอิง จุดระดับสูงนี้มักน ามาใชเพื่อแสดงวาจุดนั้นมีความสูงมากกวาพ้ืนที่โดยรอบ มี
ความหมายเหมือนกับ spot height 
spot height จุดความสูง : ดู SPOT ELEVATION 
spout  ลมงวงชาง, ลมหมุน  :  ปรากฏการณแประกอบดวยลมหมุน (WHIRLWIND) ที่มักจะมีความ
รุนแรง เห็นไดจากเมฆกอตัวทางตั้ง หรือเป็นกรวยเมฆกลับหัว (เมฆงวง) ที่ยื่นจากฐานของเมฆคิวมูโลนิมบัส
และเห็นไดจากพุมน้ าที่ประกอบดวยหยดน้ ายกตัวขึ้น จากผิวหนาทะเล (SEA) หรือประกอบดวยฝุุน 
(DUST) ทราย (SAND) หรือขยะ ที่ลอยขึ้นมาจากพ้ืน (GROUND) ในกรณีที่เกิดข้ึนบนแผนดิน  
spray  ละอองน้ า : กลุมของหยดน้ าที่กระจัดกระจายออกเนื่องจากลม (WIND) จากพ้ืนผิวของน้ าที่กวาง 
โดยทั่วไปแลวคือจากยอด (CREST) ของคลื่น (WAVE) และถูกยกข้ึนไปในอากาศไมสูงนัก 
spring  หนาน้ าเกิด, น้ าพุ : ๑) น้ าเกิด (SPRING TIDE)  ๒) น้ าหรือสสารอื่น ๆ ที่ออกมาจากพ้ืนโลกตาม
ธรรมชาติ โดยที่น้ าที่ออกมาจากพ้ืนทองทะเลเรียกวา (submarine spring)   
spring high water น้ าขึ้นเต็มท่ีหนาน้ าเกิด : ดู MEAN HIGH WATER SPRINGS 
spring low water น้ าลงเต็มที่หนาน้ าเกิด : ดู MEAN LOW WATER SPRINGS 
spring range  พิสัยน้ าเกิด : พิสัยน้ าคู (RANGE OF TIDE) เฉลี่ยหนาน้ าเกิด (SPRING TIDE) คาแตกตาง
เฉลี่ยของความสูง (HEIGHT) ระหวาง น้ าขึ้นเต็มที่เฉลี่ยหนาน้ าเกิด (MEAN HIGH WATER SPRING) กับน้ า
ลงเต็มที่เฉลี่ยหนาน้ าเกิด (MEAN LOW WATER SPRING) มีความหมายเหมือนกับ mean spring range 
spring rise  น้ าขึ้นหนาน้ าเกิด : ดู MEAN SPRING RISE 
spring tide(s) น้ าเกิด : ดู TIDE 
spur  โหนก : ระดับสูง (ELEVATION) สันเขา (RIDGE) หรือเนินใตสมุทร (RISE) ที่เล็กกวา  ที่ยื่นออกมา
จากรูปลักษณแท่ีใหญกวา 
squall  พายุกระโชก, ลมสควอลล์ : ปรากฏการณแในบรรยากาศท่ีมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงความเร็วลม
อยางมาก ซึ่งเกิดข้ึนอยางฉับพลัน มีคาบของการเกิดเป็น นาที และลดอัตราเร็ว (SPEED) ลมอยางฉับพลัน 
มักมีฝนซู (SHOWER) หรือ พายุฟูาคะนอง (THUNDERSTORM) รวมดวย 
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squall line  แนวพายุกระโชก, แนวลมสควอลล์ : แนวเสนสมมติที่มีการเคลื่อนที่ซึ่งเกิดปรากฏการณแ
ลมสควอลลแ บางครั้งมีระยะทางยาวมาก 
squares: method of วิธีก าลังสอง : วิธีการที่แปลงคาการส ารวจ (SURVEY) จากคาหนึ่งไปเป็นอีกคา
หนึ่งในมาตราสวน (SCALE) ที่แตกตางกัน มีความหมายเหมือนกับ squaring down หรือ squaring up 
โดยจะข้ึนอยูกับมาตราสวน (SCALE) นั้น ไมวาจะลดลงหรือเพ่ิมข้ึน 
squaring down วิธีก าลังสองลด : ดู SQUARES: METHOD OF 
squaring up วิธีก าลังสองเพิ่ม : ดู SQUARES: METHOD OF 
squat : ทายเรือต่ าลง, ทายเรือกินน้ าลึก, ทายเรือกด : ในขณะเรือเดิน การเปลี่ยนแปลงระดับหัวเรือและ
ทายเรือจากสภาวะน้ านิ่งซึ่งสอดคลองกับการยกตัวและกดตัวของระดับน้ ารอบตัวเรือซึ่งเป็นผลมาจาก
ระบบคลื่นหัวเรือและทายเรือ 
stability เสถียรภาพ : ๑) คุณสมบัติของสภาวะนิ่งหรือการเคลื่อนที่อยางตอเนื่องของระบบ ซึ่งการ
รบกวนใด ๆ ที่น าไปสูสภาวะนี้ลดลง ๒) ในดานอุตุนิยมวิทยา (METEOROLOGY) ใชบอย ๆ ในความหมาย
เดียวกับ STATIC STABILITY 
stability: static ความเสถียรสถิต : สถานะของความสมดุลอุทกสถิตของบรรยากาศ (ATMOSPHERE) ที่
อนุภาคของอากาศเคลื่อนที่จากระดับเริ่มตนผานแรงอุทกสถิต ซึ่งแรงนี้มีแนวโนมที่จะท าใหอนุภาคกลับคืน
ไปยังระดับเริ่มตน มีความหมายเหมือนกับ hydrostatic stability 
stabilization : เสถียรภาพไจโรสโกป : ดู GYROSCOPIC STABILIZATION 
stabilizer: marine กันโคลง : อุปกรณแท่ีติดตั้งบนเรือเพ่ือลดอาการโคลงของเรือ 
stadia  สเตเดีย : ไมวัดซึ่งใชก าหนดระยะทางโดยการวัดอินเตอรแเซปบนไมวัดที่รองรับมุมเล็ก ๆ ที่ทราบ
คา ณ จุดส ารวจ ในทางปฏิบัติมุมนี้ก าหนดโดยเสนแนวคงท่ีสองเสนในสายใย (RETICLE) ของกลอง
โทรทรรศนแ (TELESCOPE) มีความหมายเหมือนกับ stadia rod 
stadia constant  คาคงตัวสเตเดีย : คาคงตัวซึ่งคูณดวยชวงสเตเดีย (STADIA INTERVAL) เพ่ือใหระยะ
ของการมองเห็นมีหนวยเป็นเมตร (METER) 
stadia interval  ชวงสเตเดีย : ชวงความยาวของไมระดับซึ่งอยูระหวางขีดบนและขีดลางของเสนใย
กากบาท (CROSS WIRE) ของกลองระดับ (LEVELLING INSTRUMENT) เมื่อสองกลองไปยังไมระดับ 
(LEVELLING ROD) 
stadia  สายใยสเตเดีย : เสนใยในแนวราบสองเสนหรือมากกวาซึ่งยึดคงที่ในไดอะแฟรม (DIAPHRAGM) 
ที่ระยะทางเทากันจากแกน (AXIS) ของกลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) กลองธีโอโดไลตแ (THEODOLITE) 
และกลองระดับ (LEVEL) มีความหมายเหมือนกับ stadia wires 
stadia rod  ไมเล็งสเตเดีย : ดู STADIA 
stadia wires  สายใยสเตเดีย : ดู STADIA LINES 
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stadimeter กลองวัดระยะ, สเตไดมิเตอร์ : เครื่องมือวัดระยะทางจากผูตรวจถึงวัตถุท่ีมีระยะหางมาก
หรือนอย เชน เรือเมื่อทราบคาความสูง  (HEIGHT) ของสวนที่ก าหนด (เชน เสากระโดงเรือ) จัดเป็น
เครื่องมือประเภทกลองวัดระยะ (RANGE FINDER) แบบมือถือ 
stake หลัก : เสาไมหรือโลหะยาวที่ปักอยูใตพ้ืนน้ า เพ่ือเป็นเครื่องหมายหรือพยุงส าหรับอวนปลา 
stand น้ าทรง : ดู STAND OF TIDE 
standard มาตรฐาน : ๑) คาแนนอน (ทางกายภาพหรือแนวคิดนามธรรม) ที่ตั้งขึ้นและก าหนดขึ้นโดย
หนวยงานผูรับผิดชอบ โดยขนบธรรมเนียม หรือโดยการตกลงรวมกัน เพ่ือใชเป็นสิ่งอางอิง ตนแบบ หรือกฎ
ในการวัดปริมาณหรือคุณสมบัติ หรือเพ่ือสรางกระบวนการหรือแนวปฏิบัติ หรือเพ่ือประเมิณผลลัพธแ ๒) ใน
ดานการสรางแผนที่เดินหน หมายถึงตนฉบับแผนที่เดินหน (CHART) ที่แสดงการแกไขแผนที่เดินหน 
(CHART) ทั้งหมดระหวางการพิมพแแตละครั้ง (ในค าศัพทแแบบอเมริกัน) 
standard atmosphere บรรยากาศมาตรฐาน : ดู ATMOSPHERE 
standard chronometer นาฬิกาโครโนเมตรมาตรฐาน : ดู CHRONOMETER 
standard circle sheet แผนพล็อตเสนโคงมาตรฐาน : ดู CIRCLE SHEET 
standard compassเข็มทิศมาตรฐาน : ดู COMPASS 
standard depth ความลึกมาตรฐาน : ดู DEPTH 
standard deviation คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน, คาแกมาตรฐาน : ดู ERROR : STANDARD 
standard error ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน : ดู ERROR 
standard meridian เมริเดียนมาตรฐาน : ดู MERIDIAN 
standard parallel วงขนานมาตรฐาน : ดู PARALLEL 
standard port สถานีมาตรฐาน : ดู STATION : REFERENCE 
standard sea water น้ าทะเลมาตรฐาน : ดู NORMAL WATER 
standard station หมุดมาตรฐาน : ดู STATION 
standard tape เทปมาตรฐาน : ดู TAPE 
standard time เวลามาตรฐาน: ดู TIME 
standardization การก าหนดมาตรฐาน : การเปรียบเทียบของเครื่องมือ หรืออุปกรณแ กับมาตรฐาน 
(STANDARD) เพ่ือก าหนดคาของเครื่องมือ หรืออุปกรณแ ในรูปแบบของหนวยที่ยอมรับใชงาน ดู 
CALIBRATION 
standing wave คลื่นนิ่ง : ดู WAVE 
stand of tide ระดับน้ าทรง : สภาวะที่น้ าขึ้นเต็มท่ี (HIGH TIDE) หรือน้ าลงเต็มที่ (LOW TIDE) เมื่อไมมี
การเปลี่ยนแปลงความสูง (HEIGHT) ของน้ า อาจเรียกวา high water stand ถาเกิดขึ้นในเวลา (TIME) น้ า
ขึ้นเต็มท่ี (HIGH TIDE) และเรียกวา low water stand ถาเกิดขึ้นในเวลาน้ าลงเต็มที่ (LOW TIDE) มี
ความหมายเหมือนกับ stand 
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standpipe ทอสง : เป็นทอสงน้ าที่วางต าแหนงในแนวตั้งขึ้นสูอาคารที่มีหลายชั้น เพ่ือที่จะสามารถตอ
สายน้ าขึ้นไปได 
star ดาวฤกษ์ : วัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) ซึ่งปรากฏเป็นจุดของแสงเนื่องจากมีระยะทางที่ไกลมาก
จากโลก (EARTH) โดยจะมีแสงสวางในตัวเอง ในขณะที่ดาวเคราะหแ (PLANET) เพียงแตเปลงประกายดวย
แสงสะทอน 
starboard กราบขวา : ดานขวาของเรือที่หันไปดานหนา ตรงกันขามกับ port 
star chart แผนที่ดาว : ดู CHART 
star สตาร์ไฟน์เดอร,์ อุปกรณ์หาดาว : อุปกรณแชวยในการระบุดาวฤกษแ (STAR) บางครั้งอาจเรียกวา star 
identifier ดู PLANISPHERE 
star globe ทรงกลมทองฟูาจ าลอง : ทรงกลมเล็กแสดงแทนทรงกลมทองฟูา (CELESTIAL SPHERE) ซ่ึง
แสดงต าแหนงปรากฏของดาวฤกษแ (STAR) โดยปกติจะติดตั้งบนแกนโคงที่มีการแบงมุมส าหรับแสดงคา
ระยะสูง (ALTITUDE) และแอซิมัท (AZIMUTH) โดยประมาณ ของดาวฤกษแ (STAR) ใชเป็นอุปกรณแหาดาว 
(STAR FINDER) ชนิดหนึ่งมีความหมายเหมือนกับ celestial globe 
star indentifier อุปกรณแหาดาว : ดู STAR FINDER 
starred lines of soundingแนวหย่ังน้ ารูปดาว : แนวหยั่งน้ า (LINE 
state of sea scale มาตราสวนสภาวะทะเล : มาตร (SCALE) เชิงตัวเลขของความสูงคลื่น (WAVE 
HEIGHT) เฉลี่ย ซึ่งตัวเลขเพ่ิมขึ้นตามความสูงคลื่น (WAVE HEIGHT) 
state of sky สภาวะทองฟูา : สถานะของบรรยากาศ (ATMOSHERE) ซึ่งข้ึนอยูกับจ านวน ประเภท 
ความสูง เป็นตน ของเมฆ (CLOUD) ซึ่งปรากฏอยู 
state of the sea สภาวะทะเล: ดู SEA STATE 
static instability ความไมเสถียรสถิต : ดู INSTABILITY 
static stability ความเสถียรสถิต : ดู STABILITY 
station สถานี, หมุด, จุดส ารวจ : ๑) โดยทั่วไปแลว หมายถึง ต าแหนงถาวรหรือชั่วคราวส าหรับการรังวัด 
(OBSERVATION) และการตรวจวัดทางวิทยาศาสตรแ ๒) ในดานการส ารวจ (SURVEYING) หมายถึง จุดที่
ทราบ (หรือท าการหา) ต าบลที่ (POSITION) จุดส ารวจนี้อาจจะมีการท าเครื่องหมาย (ไดแก เครื่องหมายก่ึง
ถาวรซึ่งสามารถส ารวจซ้ าได) หรือเป็นจุดส ารวจที่ไมมีการท าเครื่องหมายซึ่งไมสามารถส ารวจซ้ าได มี
ความหมายเหมือนกับ survey station 
station: astronomical หมุดดาราศาสตร์ : จุดบนพ้ืนโลก (EARTH) ซึ่งเป็นต าแหนง (POSITON) ที่
ตองการรู โดยการรังวัด (OBSERVATION) วัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) 
station: control หมุดหลักฐาน : ดู CONTROL 
station: eccentric หมุดเยื้องศูนย์กลาง : ดู ECCENTRIC STATION 
station: electronic navigation  สถานีเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ : สถานี(STATION) ที่สงสัญญาณวิทยุ
ซึ่งใชในระบบการเดินเรืออิเล็กทรอนิกสแ 
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station: intersection จุดเล็งสกัดตรง: ในดานการส ารวจ หมายถึง วัตถุซึ่งต าบลที่ (POSITION) 
แนวนอนก าหนดไดโดยการรังวัด (OBSERVATION) จากจุดส ารวจ (STATION) อ่ืน โดยจะไมท าการรังวัด 
(OBSERVATION) ที่ตัววัตถุเอง เมื่อท าการรังวัดวัตถุจากจุดส ารวจสองจุด ต าบลที่ที่ไดจะถูกนิยามวา no 
check position เนื่องจากไมมีขอพิสูจนแวาการรังวัดนี้ปราศจากคาความผิดพลาด (BLUNDER) จุดสกัดตรง
นี้เป็นวัตถุท่ียากตอการวางจุดส ารวจ (OCCUPY) ดวยเครื่องมือ หรือเป็นที่หมายการส ารวจ (SURVEY 
SIGNAL) ที่สามารถก าหนดต าบลที่ (POSITION) ที่มคีวามแมนย า (ACCURACY) มากพอโดยไมตองวางจุด
ส ารวจ มีความหมายเหมือนกับ intersected point 
station: laplace หมุดลาปลาซ : หมุดขยายสามเหลี่ยม (TRIANGULATION STATION) หรือหมุด
วงรอบ (TRAVERSE STATION) ที่มีการก าหนดคาแอซิมัทลาปลาซ (LAPLACE AZIMUTH) ณ  
หมุดลาปลาซ จะมีการระบุคาลองจิจูดดาราศาสตรแ (ASTRONOMICAL LONGITUDE) และแอซิมัทดารา
ศาสตรแ (ASTRONOMICAL AZIMUTH) 
station: ‘lost’ หมุดสูญหาย : ดู STATION: UNRECOVERABLE 
tation: magnetic สถานีรังวัดแมเหล็ก : ที่ตั้งทางภูมิศาสตรแที่ซึ่งใชส าหรับการรังวัดคุณสมบัติแมเหล็ก 
(MAGNETIC OBSERVATION) 
station: main scheme จุดส ารวจหลัก, หมุดออกงาน : จุดส ารวจ (STATION) ซึ่งใชเป็นจุดหลักในการ
ค านวนและการปรับแก (ADJUSTMENT) ของขอมูลส ารวจและใชในการขยายโครงขายการส ารวจ 
(SURVEY) ตอไป 
station: oceanographic สถานีส ารวจสมุทรศาสตร์ : สถานีที่ตั้งทางภูมิศาสตรแใชส ารวจสมุทรศาสตรแ 
สถานี (STATION) เป็นไดท้ังฐาน (PLATFORM) เคลื่อนที่ (เรือ) ได หรือฐานแบบที่ติดตั้งถาวร เชน หอคอย 
station: recoverable หมุดหลักฐานถาวร : จุดส ารวจ (STATION) ที่ก าหนดขึ้นจากวัตถุตามธรรมชาติ
ที่เดนชัดหรือที่สรางขึ้นเอง ซึ่งมีการรังวัดต าบลที่ภูมิศาสตรแ (GEOGRAPHIC POSITION) อยางถูกตองและ
สามารถอธิบายได 
station: reference สถานีอางอิง : สถานที่ที่ท าการส ารวจ (OBSERVATION) คาคงท่ีน้ าขึ้น-ลง หรือ 
คาคงที่กระแสน้ าขึ้น-ลง และน ามาใชเป็นมาตรฐาน (STANDARD) ส าหรับการเปรียบเทียบการส ารวจ 
(OBSERVATION) พรอมกันที่สถานียอย (SUBORDINATE STATION) นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ส าหรับการ
พยากรณแ น้ าขึ้น-ลง และกระแสน้ าขึ้น-ลงประจ าวันที่ปรากฏในมาตราน้ า ซึ่งสามารถพยากรณแที่สถานที่อ่ืน 
ดวยวิธีการการหาผลตาง และแยกองคแประกอบ มีความหมายเหมือนกับ standard station และ 
standard port (ในค าศัพทแแบบอังกฤษ) 
station: resection จุดเล็งสกัดกลับ : จุดส ารวจ (STATION) ที่ก าหนดต าบลที่โดยวิธีการเล็งสกัดกลับ 
(RESECTION) 
station: satellite  หมุดเยื้องศูนย์กลาง  : ดู ECCENTRIC STATION 
station: secondary หมุดรอง : ดู STATION : SUPPLEMENTARY 
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station: subordinate สถานียอย : หนึ่งในสถานที่ ซึ่งมีพยากรณแน้ าขึ้น-ลง หรือกระแสน้ าขึ้น-ลง 
ก าหนดโดยใชคาแก (CORRECTION) กับการพยากรณแของสถานีอางอิง (REFERENCE STATION) สถานีน้ า
ขึ้น-ลง หรือสถานีกระแสน้ าขึ้น-ลง ซึ่งมีการส ารวจ (OBSERVATION) ระยะสั้น และปรับแกโดยการ
เปรียบเทียบกับการส ารวจ (OBSERVATION) พรอมกันที่สถานีอางอิง (REFERENCE STATION) ซึ่งเรียกวา
secondary port ในค าศัพทแแบบอังกฤษ ดู STATION: TIDE 
station: subsidiary จุดส ารวจยอย, จุดส ารวจรอง : จุดส ารวจ ( STATION) ที่สรางขึ้นเพ่ือขจัด
อุปสรรคที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ เพ่ือที่จะสามารถส ารวจ (SURVEY) ตอไปและไมไดหาคาต าบลที่ 
station: supplementary จุดส ารวจเสริม : จุดส ารวจ (STATION) เสริมที่สรางขึ้นเพ่ือเพ่ิมจ านวนจุด
ควบคุม (CONTROL STATION) ในพ้ืนที่นั้น ๆ หรือเพ่ือตั้งจุดส ารวจ (STATION) ในต าแหนงที่ตองการเมื่อ
ไมสามารถหรือไมจ าเป็นที่จะตองสรางจุดส ารวจ (STATION) หลัก มีความหมายเหมือนกับ secondary 
station 
station: survey  หมุดส ารวจ : ดู STATION 
station: tide สถานีระดับน้ า : สถานีน้ าขึ้น-ลง : สถานที่ส ารวจน้ าขึ้น-ลง (TIDAL OBSERVATION) ซ่ึง
เป็น primary tide station เมื่อสามารถส ารวจ (OBSERVATION) อยางตอเนื่องโดยมีจ านวนปีที่เพียงพอ
ในการก าหนดลักษณะน้ าขึ้น-ลง ในพ้ืนที่ secondary tide station ด าเนินการในชวงระยะเวลาสั้น ๆ 
เพ่ือใหไดขอมูล (DATA) ส าหรับวัตถุประสงคแเฉพาะ 
station: topographic จุดส ารวจภูมิประเทศ : จุดบนโลก (EARTH) ซึ่งก าหนดต าบลที่ภูมิศาสตรแ 
(GEOGRAPHIC POSITION) โดยใชวิธีการดานกราฟิก โดยทั่วไปแลวใชการวงรอบโต฿ะราบ (PLANE TABLE 
TRAVERSE) หรือการขยายสามเหลี่ยม (TRIANGULATION) แบบกราฟิก และยังหมายถึงจุดบนโลกซึ่ง
ก าหนดต าบลที่โดยวิธีการดานจีออเดติกท่ีมีความแมนย า (ACCURACY) ต่ ากวางานชั้น ๓ 
station: traverse หมุดวงรอบ : จุดบนโลก (EARTH) ซึ่งก าหนดต าบลที่ (POSITION) ไดจากการรังวัด
จุดที่ทราบคาอีกจุดหนึ่ง โดยการรังวัดระยะเชิงเสน ประกอบกับคาแอซิมัท (AZIMUTH) จากการวัดมุม 
station: triangulation สถานีขยายสามเหลี่ยม, หมุดขยายสามเหลี่ยม : จุดที่รังวัดซ้ าไดบนโลก 
(EARTH) ซึ่งก าหนดต าบลที่ทางภูมิศาสตรแ (GEOGRAPHIC POSITION) โดยวิธีการเชิงมุมดวยการใช
เครื่องมือทางจีออเดติก จุดส ารวจงานขายสามเหลี่ยมมุมคือจุดที่ถูกเลือกและแสดงดวยเครื่องหมายหมุด 
(STATION MARK) หรือเป็นวัตถุทางธรรมชาติที่เดนชัดหรือถูกสรางขึ้น มีความหมายเหมือนกับ 
trigonometric station หรือ triangulation point 
station: trigonometric หมุดขยายสามเหลี่ยม : ดู STATION: TRIANGULATION 
station: unrecoverable หมุดสูญหาย : หมุดขยายสามเหลี่ยม (TRIANGULATION STATION) ที่ไม
สามารถตรวจพบและไมอยูในงานขยายสามเหลี่ยม (TRIANGULATION) เพ่ือเชื่อมตอกับพื้นมูลฐาน 
(DATUM) ใหมได บางครั้งเรียกวา 'lost' station 
stationary wave คลื่นหยุดนิ่ง : ดู WAVE: STANDING 
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stationary wave theory ทฤษฎีคลื่นนิ่ง : ทฤษฎีซึ่งสันนิษฐานวาการเคลื่อนที่ของน้ าขึ้น-ลงใน
มหาสมุทร (OCEAN) เปิดประกอบดวยระบบการแกวงของคลื่นนิ่ง (STANDING WAVE) เป็นคลื่นเคลื่อนที่ 
(PROGRESSIVE WAVE) ที่มีความส าคัญรองลงมายกเวนเมื่อน้ าขึ้น-ลง (TIDE) เคลื่อนเขาสูน้ าในล าน้ าสาขา 
station buoy ทุนก าหนดต าบลที่ชั่วคราว : ทุน (BUOY) ที่ใชเพื่อก าหนดต าบลที่ (POSITION) 
โดยประมาณของทุน (BUOY) ส าคัญหรือเรือทุนไฟ (LIGHTSHIP) เมื่อทุนดังกลาวถูกเคลื่อนยายออกไป 
หรือเคลื่อนยายออกไปชั่วคราว มีความหมายเหมือนกับ MARKER BUOY หรือ watch buoy  
station error ความคลาดเคลื่อนเฉพาะหมุด : ดู DEFLECTION OF THE VERTICAL  
station mark (or marker) เครื่องหมายหมุด : หมุดหินที่ถูกฝัง หมุดหรือแผนโลหะกลม หรือ
เครื่องหมาย (MARK) ถาวรชนิดอื่น ๆ ซึ่งน ามาใชเป็นหมุดควบคุม (CONTROL STATION) ดู SURFACE 
MARK และ UNDERGROUND MARK.  
station pointer (British terminology) เครื่องตั้งมุมสามขา : (ค าศัพทแแบบอังกฤษ) เครื่องมือท าดวย
โลหะประกอบดวยขาสามขา จานองศาความละเอียดทุก ๆ ครึ่งองศา และเวอรแเนียรแ (VERNIER) หรือ
ไมโครมิเตอรแ (MICROMETER) ส าหรับการตั้งมุม ดู PROTRACTOR: THREE ARM ประกอบ 
statoscope: สแตตโตสโกป : บารอมิเตอรแ (BAROMETER) หรืออัลติมิเตอรแ (ALTIMETER) ที่มีความไว
สูงส าหรับการวัดการเปลี่ยนแปลงที่มีคานอยของความกดหรือระยะสูง (ALTITUDE)  
statute mile ไมล์บก : หนวยของระยะทางซึ่งมีคาเทากับ ๑,๗๖๐ หลา หรือ ๕,๒๘๐ ฟุต (๑,๖๐๙.๓๕ 
เมตร) โดยทั่วไป ค าวา ไมลแ (MILE) ใชส าหรับบนบก (LAND) และบางครั้งเรียก land mile  
steel tape เทปเหล็ก : ดู TAPE 
steep-to (adj.) ลาดสู : ชัน ค านี้ใชโดยเฉพาะกับชายทะเล (SHORE) ลาดตลิ่ง (BANK) หรือที่ตื้น 
(SHOAL) ที่ลาดลงสูระดับที่ต่ ากวา 
steerageway ความเร็วถือทายต่ าสุด : สภาวะที่เพียงพอที่เรือจะตอบสนองตอการเคลื่อนที่ของหางเสือ
เพ่ือรักษาเข็ม (COURSE) ที่ตองการ 
steering compass เข็มทิศถือทาย : ดู COMPASS  
steering repeater เข็มทิศทวนสัญญาณ : เข็มทิศทวนสัญญาณ (COMPASS  
stellar parallax แพรัลแลกซ์ดาว : ดู PARALLAX: ANNUAL  
stellite สเตลไลท์ : ชื่อทางการคาส าหรับโลหะผสมของ โครเมียม, โคบอลตแ และ ทังสเตน กระจก
เคลือบสเตลไลทแที่สมบูรณแและทนทานมักน าไปใชในเครื่องวัดมุม (SEXTANT) ทางอุทกศาสตรแ  ดู 
SEXTANT: SOUNDING 
steradian สเตอเรเดียน : เป็นหนวยของมุมตันในระบบมาตราฐานสากล (SI) 
stereocomparator เครื่องมือเปรียบเทียบภาพสามมิติ : ในดานโฟโตแกรมเมตรี 
(PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง เครื่องมือมองภาพสามมิติเพ่ือวัดแพรัลแลกซแ (PARALLAX) โดยปกติ
รวมถึงการวัดคาพิกัดภาพถาย (PHOTOGRAPH COORDINATE) ของจุดภาพ (IMAGE POINT) 
stereocompilation การประกอบแผนที่จากภาพสามมิติ : ดู COMPILATION 
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stereogram ภาพสามมิติ : คูภาพสามมิติ (STEREOSCOPIC PAIR) ของภาพถายหรือภาพวาดที่วางใน
ทิศทางที่เหมาะสม และยึดติดหรือฉาย เพื่อการมองภาพสามมิติ 
stereographic horizon projection โครงสรางแผนที่สเตอริโอกราฟแนวระนาบ : ดู PROJECTION: 
STEREOGRAPHIC  
stereographic meridional projection โครงสรางแผนที่สเตอริโอกราฟสัมผัสเมริเดียน : ดู 
PROJECTION: STEREOGRAPHIC  
stereographic polar projection โครงสรางแผนที่สเตอริโอกราฟสัมผัสขั้วโลก : ดู PROJECTION: 
STEREOGRAPHIC  
stereographic projection โครงสรางแผนที่สเตอริโอกราฟ : ดู PROJECTION  
stereometer มาตรภาพสามมิติ : อุปกรณแวัดที่ประกอบดวยไมโครมิเตอรแที่เคลื่อนที่ได เพ่ือใหสามารถ
ปรับแตงเครื่องหมายดัชนี (INDEX MARK) สองเครื่องหมายที่แยกจากกันเพ่ือรังวัดคาความตางแพรัลแลกซแ 
(PARALLAX DIFFERENCE) ของคูภาพสามมิติ (STEREOSCOPIC PAIR) ของภาพถาย มีความหมาย
เหมือนกับ parallax bar 
stereometric camera  กลองถายภาพสามมิติ : ดู CAMERA  
stereomodel  แบบจ าลองสามมิติ : ดู STEREOSCOPIC IMAGE  
stereopair: คูภาพสามมิติ, ภาพคูซอนสามมิติ : ดู STEREOSCOPIC PAIR  
stereophotogrammetry โฟโตแกรมเมตรีสามมิติ :  กระบวนการโฟโตแกรมเมตรี 
(PHOTOGRAMMETRY) ซึ่งใชวิธีการและอุปกรณแภาพสามมิติ 
stereoscope  เครื่องมองภาพสามมิติ : เครื่องมือที่ใชมองแบบสองตาส าหรับชวยใหผูสังเกตุมอง
ภาพถาย (PHOTOGRAPH) หรือแผนภาพ (DIAGRAM) เพ่ือใหรับรูการแสดงผลเป็นแบบจ าลองสามมิติ 
stereoscopic fusion การรวมภาพสามมิติ : กระบวนการทางประสาทรับรู ซึ่งรวมภาพที่มองเห็นสอง
ภาพใหเกดิการแสดงผลเป็นแบบจ าลองสามมิติ 
stereoscopic image ภาพสามมิติ : ภาพจากแบบจ าลองสามมิติซึ่งประทับในสมองโดยเป็นผลมาจาก
การมองภาพทัศนมิติที่เหลื่อมทับกันสองภาพ มีความหมายเหมือนกับ stereoscopic model หรือ 
stereomodel  
stereoscopic model แบบจ าลองสามมิติ : ดู STEREOSCOPIC IMAGE  
stereoscopic pair คูภาพสามมิติ, ภาพคูซอนสามมิติ : ในดานโฟโตแกรเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) 
หมายถึง ภาพถาย (PHOTOGRAPH) สองภาพของพื้นที่เดียวกันที่ถายจากจุดกลองถายภาพ (AIR 
STATION) ตางกันเพื่อใหไดทัศนภาพสามมิติ (STEREOSCOPIC VISION) มักเรียกวา stereopair 
stereoscopic plotting instrument เครื่องมือเขียนภาพสามมิติ : เครื่องมือประกอบระวางแผนที่ 
(MAP) หรือเพ่ือแกปัญหาเชิงพ้ืนที่โดยการรังวัดจากภาพสามมิติ (STEREOSCOPIC IMAGE) ที่สรางขึ้นโดย
คูภาพสามมิติ (STEREOSCOPIC PAIR) ดู COMPILATION  
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stereoscopic vision ทัศนภาพสามมิติ : การใชงานเฉพาะของทัศนภาพสองตา (BINOCULAR VISION) 
ซึ่งจะชวยใหผูสังเกตการณแมองเห็นความลึกซึ่งจะใชวิธีการสองมุมมองที่แตกตางกันของวัตถุ ซึ่งไดจากการ
ถายภาพสองภาพ (PHOTOGRAPH) จากจุดกลองถายภาพ (AIR STATION) ที่แตกตางกัน 
stereoscopy วิชาภาพสามมิติ : วิทยาศาสตรแ และศิลปะที่เกี่ยวของกับการใชทัศนภาพสองตา 
(BINOCULAR VISION) ส าหรับการรังวัดภาพถาย (PHOTOGRAPH) ที่เหลื่อมทับกัน ๑ คู หรือจากมุมมอง
อ่ืน รวมกับวิธีการซึ่งท าใหเกิดมุมมองดังกลาวขึ้น 
stereotriangulation การขยายสามเหลี่ยมสามมิติ : ขั้นตอนการขยายสามเหลี่ยมโดยการใชครื่องมือ
เขียนภาพสามมิติ (STEREOSCOPIC PLOTTING INSTRUMENT) ท าการก าหนดทิศทาง (ORIENTATION) 
อยางตอเนื่องของ คูภาพสามมิติ (STEREOSCOPIC PAIR) ของการถายภาพเป็นแถบตอเนื่อง วิธีการ
แกปัญหาเชิงพ้ืนที่ส าหรับการขยายจุดควบคุม (CONTROL) แนวนอน และ/หรือแนวดิ่ง ที่ใชพิกัดภาพถาย
ตามแนวบิน (STRIP COORDINATE) เหลานี้อาจไดจากวิธีการกราฟิกและการค านวณอยางใดอยางหนึ่ง มี
ความหมายเหมือนกับ bridging 
sternway เคลื่อนที่ถอยหลัง : การเคลื่อนที่ในน้ าโดยมีทิศทางตรงกันขามกับ ทิศหัวเรือ (HEADING) 
still water level ระดับน้ านิ่ง : ระดับ (LEVEL) ผิวน้ าทะเล ในกรณีที่ไมมีคลื่นลม (WIND WAVE) ไมควร
สับสนกับระดับน้ าทะเลปานกลาง (MEAN SEA LEVEL) หรือระดับน้ าขึ้น-ลงกึ่งพิสัย (HALF TIDE LEVEL) 
stippling การแรเงาดวยจุด : การไลระดับของการแรเงา (SHADING) โดยการใชจุดจ านวนมาก 
ตัวอยางเชน ในพ้ืนที่ตื้นในแผนที่เดินเรือ (CHART) บางครั้งจะแสดงดวยจุดจ านวนมากซ่ึงลดหลั่นความ
หนาแนนไปตามความลึก (DEPTH) 
stone หิน : ค าท่ัวไปที่ใชแทนเรียกหิน (ROCK) และ เศษหินขนาดตั้งแตกรวดกลาง (PEBBLE) และกรวด 
(GRAVEL) ถึงหินกอนใหญ (BOULDER) หรือกอนหินขนาดใหญ  
stooping การหดตัวทางตั้ง : การลดลงอยางเห็นไดชัดในมิติทางดิ่งของวัตถุท่ีอยูบริเวณขอบฟูา 
(HORIZON) เนื่องจากความแตกตางอยางมากของการหักเหของแสงในบรรยากาศ (ATMOSPHERIC 
REFRACTION) ในเสนแนวสายตา (LINE OF SIGHT) ถึงดานบนและดานลางของวัตถุ ตรงขามกับค าวา 
ขยายตัวทางตั้ง (TOWERING)  
stop สตอป, ขั้น : ดู APERTURE STOP  
stop watch นาฬิกาจับเวลา : ดู  WATCH 
storage หนวยเก็บขอมูล : ในคอมพิวเตอรแ (COMPUTER) อุปกรณแซึ่งสามารถใชใสขอมูล (DATA) และ
เก็บรักษาและน าออกมาใช  โดยปกติอุปกรณแเก็บขอมูล (DATA) นี้ จะเป็นแถบแมเหล็ก ดรัม แผนดิสกแ 
และคอรแ 
storm  พายุ : ลม (WIND) ที่มีอัตราเร็ว (SPEED) ระหวาง ๔๔ และ ๕๐ นอต (มาตราลมโบฟอรแดระดับ 
๑๐) ค าวา storm จะถูกแทนดวยค า whole gale ใน U.S. Weather Bureau Warnings ซึ่งอางถึง
ความเร็วลมที่ ๔๘ - ๖๓ นอต 
storm high water น้ าขึ้นเต็มท่ีชวงพายุ : ดู HIGH WATER 
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storm surge คลื่นพายุซัดฝั่ง, น้ าขึ้นจากพายุ : การยกตัว (RISE) สูงขึ้นเหนือระดับน้ าปกติบริเวณ
ชายฝั่งเปิด (OPEN COAST) อันเนื่องมาจากการกระท าของความเคนของลม (WIND) ตอผิวหนาน้ า คลื่น
พายุซัดฝั่งที่เป็นผลมาจากพายุเฮอริเคน (HURRICANE) หรือ พายุ (STORM) ที่รุนแรงอ่ืน ๆ ท าใหเกิดการ
ยกตัว (RISE) ของระดับน้ าอันเนื่องจากความกดอากาศ (ATMOSPHERIC PRESSURE) ที่ลดลง และจาก
ความเคนของลม คลื่นพายุซัดฝั่งจะรุนแรงมากข้ึนเมื่อมันเกิดรวมกับชวงน้ าขึ้น (HIGH TIDE) มีความหมาย
เหมือนกับ storm tide, storm wave และ tidal wave 
storm tide น้ าขึ้นจากพายุ : ดู STORM SURGE 
storm warning ค าเตือนพายุ : ดู WARNING 
storm wave คลื่นจากพายุ : ดู WAVE 
straight-edge ไมบรรทัดวัดเสนตรง : ไมบรรทัดที่ท าจากไม และโลหะ เป็นตน ที่มีขอบดานหนึ่งตรง ใช
ส าหรับการวาดเสนตรงในการสรางแผนที่ 
straight line เสนตรง : ในดานคณิตศาสตรแ เสนของระยะทางระหวางจุดสองจุดที่สั้นที่สุดในพื้นท่ีหรือบน
พ้ืนผิวที่ก าหนด 
strait (also straits) ชองแคบ : ชองทางเดินเรือ (PASSAGE) ที่เชื่อมตอระหวางผืนน้ าขนาดใหญสอง
แหง 
straits used for international navigation ชองแคบท่ีใชในการเดินเรือสากล : ในดานภูมิศาสตรแ 
ชองแคบระหวางแผนดิน หรือ เกาะ หรือ กลุมของเกาะที่เชื่อมตอระหวางทะเลขนาดใหญสองแหง  
strand หาด,ชายทะเล : สวนของชายฝั่งทะเล (SEASHORE) ระหวางเสนแนวน้ าขึ้นและเสนแนวน้ าลง  
strand (v.t. & i.) ติดตื้น : วิ่งเขาเกยตื้น ค านี้มักใชกับการเกยตื้นอยางรุนแรง ในขณะที่ค าวา เกยตื้น 
(GROUND) หมายถึงการเกยตื้นทั่วไปที่มีความรุนแรงนอยกวา 
stranded ติดตื้น : ๑) ค าวา ติดตื้น และ จม มักน ามาใชเฉพาะกับวัตถุที่ครั้งหนึ่งเคยลอย แตปัจจุบัน
ตั้งอยูที่พ้ืนทองน้ า วัตถุที่ติดตื้นจะอยูเหนือพ้ืนเกณฑแหยั่งน้ า ในขณะที่วัตถุที่จมจะอยูไมเกินพ้ืนเกณฑแหยั่ง
น้ า ค านี้น าไปใชบอยกับซากเรือจม สวนของเสากระโดง ปลองควัน และสวนอื่น ๆ ที่ยื่นออกมาจาก
โครงสรางหลักของเรือไมจ าเป็นตองค านึงถึงเมื่อใชในความหมายนี้ นั่นก็คือ สวนประกอบบางอยางของเรือ
อาจอยูเหนือพ้ืนเกณฑแหยั่งน้ า แตก็ยังถูกจัดเป็นซากเรือจม แบบจม  ๒) การเกยตื้นของเรือที่ท าใหเรือไม
สามารถกลับมาลอยน้ าไดในระยะเวลาอันสั้น การเกยตื้นอยางรุนแรง   
strath สตราท : แอง (DEPRESSION) กวาง และ ยาว ที่มีผนังคอนขางชัน บริเวณไหลทวีป 
(CONTINENTAL SHELF) แนวลึกยาวของพ้ืนที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นที่มักพบวามีความลึก (DEPTH) มาก
ที่สุด บริเวณใกลฝั่ง 
stratification การแบงช้ัน, การแยกช้ัน : สภาวะของของเหลวที่ประกอบดวยชั้นตามแนวระนาบตั้งแต
สองชั้นขึ้นไป โดยจัดเรียงตัวตามความหนาแนน 
stratocumulus เมฆสเเตรโทคิวมูลัส : ดู CLOUD GENERA 
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stratopause สแตรโทพอส : ดานบนสุดของชั้นอุณหภูมิผกผัน (INVERSION LAYER) ซึ่งอยูดานบนของ
ชั้นสแตรโทสเฟียรแ (STRATOSPHERE) ที่ความสูงประมาณ ๕๐ - ๕๕ กม. 
stratosphere สแตรโทสเฟียร์ : ชั้นของบรรยากาศ (ATMOSPHERE) ที่อยูระหวางบรรยากาศชั้นโทรโพ
พอส (TROPOPAUSE) และ สแตรโทพอส (STRATOPAUSE) ซึ่งในบรรยากาศชั้นนี้อุณหภูมิจะเพ่ิมขึ้นตาม
ความสูง (HEIGHT) ที่เพ่ิมข้ึน จากที่แตกตางจากบรรยากาศ (ATMOSPHERE) ค านี้บางครั้งประยุกตแใชใน
ดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) กับมวลน้ าเย็นที่ลึกที่พ้ืนทองน้ าของละติจูด (LATITUDE) กลาง 
และละติจูด (LATITUDE) ต่ า ชั้น (LAYER) ความลึกระดับนี้ถูกแยกจากชั้นโทรโพสเฟียรแ (TROPOSPHERE) 
ดวยชั้นเทอรแโมไคลนแ THERMOCLINE 
stratum (pl. strata) ชั้นหิน : พ้ืนหรือชั้น (LAYER) ของตะกอนชนิดเดียวของหิน (ROCK) ที่มีลักษณะ
แบบเดียวกัน โดยไมค านึงถึงความหนา 
stratus เมฆสเตรตัส : ดู  CLOUD GENERA 
strays เสียงสะทอนลวง : ในการหยั่งน้ าดวยเสียง (ECHO SOUNDING) คาความลึกที่ผิดพลาดจะปรากฏ
เป็นครั้งคราวบนหนาปัด (DIAL) หรือกราฟความลึกน้ า (FATHOGRAM) ของเครื่องหยั่งน้ าดวยเสียงสะทอน  
(ECHO SOUNDER) เสียงสะทอนลวงนี้ อาจเกิดจากการแลนของเรือผานน้ า จากสัญญาณรบกวน (NOISE) 
ทางเสียงหรือไฟฟูาในเรือ หรือจากสัญญาณรบกวน (NOISE) ไฟฟูาของอุปกรณแหยั่งน้ าดวยเสียง เสียง
สะทอนลวงอาจจะถูกเขาใจผิดวาเป็นเสียงสะทอนจริง หรืออาจจะเป็นปัจจัยที่ท าใหไมสามารถแยกแยะ
เสียงสะทอนจริงได  
stream ธารน้ า, สายน้ าไหล, กระแส : ๑) แมน้ า (RIVER)  ล าธาร (BROOK) สายน้ าเล็ก ๆ (RIVULET) 
หรือ แนวทางการไหลของน้ าใด ๆ ๒) กระแสน้ า (CURRENT) ที่ไหลสม่ าเสมอในทะเล (SEA) หรือในแมน้ า 
(RIVER) โดยเฉพาะตรงกลางหรือสวนที่มีความเร็วสูงสุดของ น้ าขึ้น-ลง (TIDE) หรือกระแสน้ า (CURRENT) 
๓) การไหล (FLOW) ที่คงที่ของของเหลว อนุภาคของแข็งขนาดเล็ก หรือ พลังงานการแผรังสี (RADIANT 
ENERGY) 
stream (v.t.) ปลอย, ทิ้งสมอ : ปลอยออกนอกเรือและผูกยึดอยางมั่นคง เชน ปลอยล็อค (LOG) หรือ ทิง้
สมอลงทะเล 
stream: ebb กระแสน้ าไหลลง : ดู EBB STREAM 
stream: flood กระแสน้ าไหลข้ึน : ดู FLOOD STREAM 
stream: ingoing กระแสน้ าไหลข้ึน : ดู FLOOD STREAM 
stream: outgoing กระแสน้ าไหลลง : ดู EBB STREAM 
stream: rectilinear กระแสน้ าไหลกลับ : ดู CURRENT: REVERSING 
stream: rotary กระแสน้ าหมุนวน : ดู CURRENT: ROTARY 
stream: tidal กระแสน้ าขึ้น-ลง : ดู CURRENT: TIDAL 
stream: current กระแสน้ า : ดู CURRENT 
streamer สายลากไฮโดรโฟน : สายของไฮโดรโฟนที่ลากอยูบริเวณทายเรือ 
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streamline เสนกระแส : ๑) เสนแนวการไหล (LINE OF FLOW) ๒) ในดานอุตุนิยมวิทยา 
(METEOROLOGY) นั้น กลุมของเสนในพ้ืนที่ของเสนสัมผัสกับทิศทางลมขณะนั้น ณ เวลาที่ก าหนด 
สามารถเขียนแยกเป็นสองค าได ดู TRAJECTORY ประกอบ 
streamline flow  เสนกระแสน้ าไหล : ดู LAMINAR FLOW   
strength of current  ความแรงกระแสน้ า : เฟส (PHASE) ของกระแสน้ าขึ้น-ลง (TIDAL CURRENT) ที่
มีอัตราเร็ว (SPEED) สูงสุด หรือ อัตราเร็ว (SPEED) ณ เวลานั้น ๆ 
strength of figure ความแข็งแรงของรูปสามเหลี่ยม : ในดานจีออเดซี (GEODESY) หมายถึง คา
เปรียบเทียบความเที่ยง (PRECISION) ของความยาว ที่ค านวณได ในโครงขายขยายสามเหลี่ยม 
(TRIANGULATION NET) ตามท่ีก าหนด โดยขนาดของมุม จ านวนของเงื่อนไขท่ีตองการ และการกระจาย
ของฐาน (BASE) และจุดของต าแหนง (POSITION) คงท่ี 
striding level หลอดระดับแบบครอม : ดู LEVEL  
strip แถบน้ าแข็ง,ธารน้ าแข็ง : ในค าศัพทแดานน้ าแข็ง เป็นพื้นที่แคบยาวของ กลุมกอนน้ าแข็ง (PACK 
ICE) ความกวางนอยกวาหรือประมาณ ๑ กิโลเมตร มักจะประกอบดวยชิ้นสวนเล็ก ๆ หลุดออกมาจากมวล
หลักของน้ าแข็ง และไหลไปดวยกันภายใตอิทธิพลของลม (WIND) คลื่นสเวลลแ (SWELL) หรือกระแสน้ า 
(CURRENT) 
strip coordinates พิกัดภาพถายตามแนวบิน : ดู COORDINATE 
strip film (or stripping film) ฟิล์มแบบลอก : ฟิลแมที่มีอิมัลชันเคลือบผิวบนเมมเบรนที่บางมาก ซึ่ง
ชวยเสริมความหนาของฐานฟิลแม อิมัลชันและเมมเบรนสามารถถูกแยกออก (ค่ัน) จากฐานภายหลังจากการ
ถายและการลางฟิลแม ภาพบางที่ได สามารถติดตั้งกลับหัวลงบนฐานใหม ส าหรับการกลับภาพในภายหลัง 
หรือใชส าหรับการรวมกับ หรือ ใสในองคแประกอบภาพอ่ืน ๆ 
stripes (of colour) แถบสี : พ้ืนที่ที่มีสีแตกตางกันที่แยกออกจากกันดวยเสนตรง  ส าหรับเป็นที่หมายใน
การน าเรือ ในค าศัพทแแบบอังกฤษ เรียกแถบแนวนอนนี้วา bands 
strong gale  พายุรุนแรง : ลมที่มีอัตราเร็วระหวาง ๔๑ - ๔๗ นอต (KNOT) (มาตราลมโบฟอรแตระดับ ๙) 
structure สิ่งปลูกสราง, สิ่งกอสราง : ค าวาสิ่งปลูกสราง เชน ทาเทียบเรือ  ทาเรือ  หลักผูกเรือ  โปฺะ  
บูม  เขื่อนกันคลื่น  เขื่อนกันดิน  เขื่อนหินทิ้ง  ริบแรป สะพานเทียบเรือ  สิ่งผูกเรือถาวร  สายไฟ   เรือที่ผูก
ทุนถาวร  เสาเข็ม  เครื่องหมายทางเรือ หรือสิ่งกีดขวางอ่ืน ๆ 
stylus สไตลัส, ปากกาปูอนขอมูลทางหนาจอ : ตัวชี้ที่ท างานบนหนาจอหรือ แท็บเลต  
subastral point จุดใตดาว ดู : SUBSTELLAR POINT  
sub-bottom profiler เครื่องตรวจวัดชั้นดินใตทะเล : รูปแบบของโซนารแแอคทีฟความถ่ีต่ าที่ซึ่งล าของ
เสียงผานเขาไปที่พ้ืนทองน้ า (BOTTOM) ตัวบันทึกจะสรางแผนภาพที่แสดงภาพตัดขวางของโครงสรางทาง
ธรณีวิทยาของชั้นดินใตทะเล ดู ECHO SOUNDER ประกอบ  
sub-celestial point จุดใตวัตถุทองฟูา : ดู SUB-POINT 
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sublunar point จุดใตดวงจันทร์, พิกัดดวงจันทร์ : เป็นต าแหนงทางภูมิศาสตรแ (GEOGRAPHICAL 
POSITION) ของดวงจันทรแ (MOON) เป็นต าแหนงบนโลก ที่ซึ่งดวงจันทรแอยูที่เซนิท (ZENITH) ในเวลา 
(TIME) ที่ก าหนด ดู  SUB-POINT ประกอบ 
submarine bell  ระฆังใตน้ า : ระฆังซึ่งสัญญาณ (SIGNAL) ถูกสงผานไปในน้ า 
submarine cable สายเคเบิลใตน้ า : ดู CABLE  
submarine canyon หุบผาชันใตทะเล : ดู CANYON 
submarine geology ธรณีวิทยาใตทะเล : ดู GEOLOGY 
submarine navigation การเดินเรือด าน้ า : ดู NAVIGATION  
submarine oscillator เครื่องก าเนิดสัญญาณใตน้ า : ดู SOCILLATOR 
submarine peninsula คาบสมุทรใตทะเล : ดู PENINSULA 
submarine pipeline ทอทางใตน้ า : ดู PIPELINE 
submarine relief ความสูงต่ าใตทะเล : ดู RELIEF 
submarine ridge สันเขาใตทะเล : ระดับสูงของพ้ืนทองทะเลที่วางตัวเป็นแนวยาว  โดยมีลักษณะภูมิ
ประเทศที่อาจจะคอนขางราบเรียบหรืออาจจะไมราบเรียบก็ได และมีดานทั้งสองชันที่เชื่อมตอไปกับผืน
แผนดิน  
submarine sentry เครื่องถวงสายกวาด : รูปแบบของเครื่องถวงสายกวาด ที่ลากในระดับความลึกคงที่ 
ทีต่ั้งไว เพ่ือตรวจสอบระดับสูง (ELEVATION)  ของพื้นทองน้ า (BOTTOM) เครื่องถวงสายกวาด (KITE) นี้ 
จะยกตัวขึ้นสูผิวน้ าเมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวาง (OBSTRUCTION)  
submarine sound channel ชองทางเสียงใตน้ า : ชั้นน้ าที่มีความเร็วเสียงต่ าสุดและมีความเขมของ
พลังงานเสียงสูง ซึ่งคลื่นเสียงที่จะแพรโดยปราศจากการสะทอนจากผิวน้ าหรือพ้ืนทองน้ า 
submarine sound signal สัญญาณเสียงใตน้ า : ดู SOUND SIGNAL  
submarine spring น้ าพุพื้นทองทะเล : ดู SPRING 
submarine valley หุบเขาใตสมุทร : ดู VALLEY 
submarine volcano  ภูเขาไฟใตทะเล : ภูเขาไฟที่พ้ืนดินทองทะเลที่ระดับต่ ากวาพ้ืนเกณฑแแผนที่
เดินเรือ ซึ่งอาจจะประทุอยูหรือไมก็ได 
submerged (adj.) จมน้ า : อยูใตน้ าไมมีสวนใดโผลขึ้นมาเหนือน้ า ตรงขามกับ เหนือน้ า (UNCOVERED) 
submerged rock หินโสโครก, หินใตน้ า : หินที่อยูใตน้ าที่ระดับพ้ืนเกณฑแแผนที่เดินเรือและเป็นอันตราย
ตอการเดินเรือ 
subordinate station  สถานียอย : ดู STATION 
subpermanent magnetism สภาพแมเหล็กเกือบถาวร :  ดู MAGNETISM: PERMANENT 
subplan สวนขยาย, ภาพประกอบ : แผนที่สวนแทรก (INSET) บนระวางส ารวจ (SURVEY SHEET) ใช
ในการขยายงานส ารวจที่แสดงอยูบนระวางส ารวจ หรือใชแสดงพื้นที่ที่มีขอมูลหนาแนนในมาตราสวน 
(SCALE) ที่ใหญข้ึน  
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sub-point จุดพิกัดทองฟูา : เป็นจุดที่อยูบนพื้นโลก ซึ่งวัตถุทองฟูา(CELESTIAL BODY) อยูทีเ่ซนิท 
(ZENITH) ในเวลา (TIME) ที่ก าหนด  มีความหมายเหมือนกับ geographical position of a celestial 
body ในค าศัพทแแบบแคนาดา ค านี้เรียกวา sub-celestial point ดู SUBLUNAR POINT, SUBSOLAR 
POINT, SUBSTELLAR POINT 
sub-sea completion บอผลิต : ดู WELL: PRODUCTION 
subsidiary station จุดส ารวจยอย, จุดส ารวจรอง : ดู STATION 
subsoil ดินลาง : ลักษณะของพ้ืนดินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่อยูใตทองทะเลหรือพ้ืนมหาสมุทรลึก 
subsolar point  จุดใตดวงอาทิตย์, ต าแหนงดวงอาทิตย์, พิกัดดวงอาทิตย์ : ต าแหนงทางภูมิศาสตรแ 
(GEOGRAPHICAL POSITION) ของดวงอาทิตยแ (SUN) เป็นต าแหนงบนโลก (EARTH) ซึ่งดวงอาทิตยแอยูที่
เซนิท (ZENITH) ในเวลา (TIME) ที่ก าหนด 
subsonic (adj.) ซึ่งชากวาความเร็วเสียง : ใหหรือของอัตราเร็ว (SPEED) ที่นอยกวาอัตราเร็วของเสียง 
(SOUND) 
substellar point จุดใตดาวฤกษ์ : ต าแหนงทางภูมิศาสตรแ (GEOGRAPHICAL POSITION) ของดวงฤกษแ 
(STAR) เป็นต าแหนงบนโลก (EARTH) ซึ่งดวงฤกษแ (STAR) อยูที่เซนิท (ZENITH) ในเวลา (TIME) ที่ก าหนด 
มีความหมายเหมือนกับ subastral point 
subsitute centre  ศูนย์แทน : จุดที่เห็นงายบนรูปถาย(PHOTOGRAPH) ที่ซอนทับ  ซึ่งใชเป็นจุด
ศูนยแกลางรัศมี (RADIAL CENTRE) แทนจุดหลัก (PRINCIPAL POINT) 
substitute map,  แผนที่ทดแทน : ดู MAP  
subsurface current กระแสน้ าใตเทอร์โมไคลน์ : ดู CURRENT 
subsurface mark หมุดใตดิน : ดู UNDERGROUND MARK 
subsurface sound channel ชองทางเสียงใตผิวน้ า : ชองทางเสียงใตน้ า (SUBMARINE SOUND 
CHANNEL) ที่อยูถัดจากผิวน้ า 
subtense bar สับเทนบาร์, แทงวัดระยะ : แทงที่มีความยาวแนนอน วางตัวในแนวราบ ส าหรับวัดระยะ 
โดยการวัดมุมที่รองรับตามระยะท่ีจะวัด 
subtense method วิธีการสับเทน : การวัดระยะทางโดยใชซับเทนบารแ (SUBTENSE BAR) 
sue เรืออับปางบางสวนโผลพนน้ า : สวนตามแนวดิ่งของเรือท่ีเกยตื้นที่โผลเนื่องจากการลงของน้ าขึ้น-ลง 
(TIDE) 
sugar loaf  ภูเขารูปกรวย : เป็นค าอธิบายลักษณะของเนินเขา (HILL) ที่มีลักษณะทรงกรวย 
sugar loaf sea คลื่นรูปกรวย : คลื่น (WAVE) ที่สูงขึ้นมีลักษณะเป็นรูปทรงกรวย โดยมีลม (WIND) ที่พัด
เบา ๆ  ที่อาจเกิดจากการตัดกันของคลื่น (WAVE) 
summer solstice  ครีษมายัน : ดู SOLSTICE 
summer time เวลาฤดูรอน : ดู TIME:  DAYLIGHT SAVING 
summit จุดยอด, ยอดสูงสุด, ระดับสูงสุด : จุด สวนหรือระดับสูงที่สูงที่สุด หรือยอดหรือปลาย 
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sumner line เสนซัมเนอร์ : เสนต าบลที่ทองฟูา (CELESTIAL LINE OF POSITION) โดยเฉพาะเสนที่เกดิ
จากวิธีซัมเนอรแ (SUMNER METHOD) ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งตาม Captain Thomas H. Sumner ผูคนพบเสน
ต าบลที่ (LINE OF POSITION) โดยการสังเกตทองฟูา 
sumner method วิธีซัมเนอร์ : เป็นวิธีการหาเสนต าบลที่ (LINE OF POSITION) ทองฟูาจากการตรวจ 
(OBSERVATION) ระยะสูง (ALTITUDE) ของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) โดยการสมมุติ แลตติจูด 
(LATITUDE) (หรือ ลองจิจูด (LONGITUDE) ) สองเสนและค านวณหาลองจิจูด (LONGITUDE) (หรือ 
แลตติจูด LATITUDE) ที่เสนต าบลที่ (LINE OF POSITION) ผาน    
sun  ดวงอาทิตย์ : วัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) ที่สองสวางที่เป็นศูนยแกลางของระบบสุริยะ (SOLAR 
SYSTEM) โดยมีวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) ตาง ๆ โคจรรอบ  
sun: apparent ดวงอาทิตย์ปรากฏ : ดวงอาทิตยแ (SUN) จริงที่ปรากฏบนทองฟูา มีความหมาย
เหมือนกับ true sun 
sun: mean ดวงอาทิตย์สมมุติ : ดวงอาทิตยแ (SUN) ที่สมมุติข้ึนมาให เคลื่อนตัวไปทางตะวันออกตามเสน
ศูนยแสูตรทองฟูา (CELESTIAL EQUATOR) ดวยอัตราเวลา (TIME) คงท่ีสม่ าเสมอ เทากับคาเฉลี่ยของเวลา
ปรากฏ (APPARENT TIME) มักใชเป็นขอมูลอางอิงส าหรับการค านวณหาเวลาปานกลาง (MEAN TIME) 
เวลาประจ าเขต (ZONE TIME) เป็นตน 
sun: true ดวงอาทิตย์จริง: ดู SUN: APPARENT 
sun compass เข็มทิศดวงอาทิตย์ : ดู COMPASS 
sundial นาฬิกาแดด : เครื่องมือบอกเวลา (TIME) ดวยต าแหนงของเงาของตัวชี้ หรือเข็มนาฬิกาแดด 
(GNOMON) ที่เกิดจากดวงอาทิตยแ (SUN) บนผิวหนาของหนาปัด (DIAL) ที่มีเครื่องหมายบอกเวลาเป็น
ชั่วโมง (HOUR) 
sunken rock หินใตน้ า : หิน (ROCK) ที่อาจเป็นอันตรายตอการเดินเรือผิวน้ า (SURFACE 
NAVIGATION) โดยจุดยอด (SUMMIT) ของหินอยูต่ ากวาเขตต่ าสุดของหินปริ่มน้ า (ROCK AWASH)  
sunrise ดวงอาทิตย์ข้ึน : การผานขอบฟูาปรากฏ (APPARENT HORIZON) โดยโคงขอบ (LIMB) ดานบน
ของดวงอาทิตยแ (SUN ) ที่ก าลังขึ้น 
sunset ดวงอาทิตย์ตก : การผานขอบฟูาปรากฏ (APPARENT HORIZON) โดยโคงขอบ (LIMB) ดานบน
ของดวงอาทิตยแ (SUN ) ที่ก าลังตก 
sunshine recorder : เครือ่งวัดแสงแดด : ดู HELIOGRAPH 
sunspot ซันสปอท, จุดในดวงอาทิตย์ : จุดด าใด ๆ ที่บางครั้งเห็นบนผิวของดวงอาทิตยแ (SUN) เชื่อกันวา
มีความเก่ียวของกับการรบกวนสภาพสนามแมเหล็กบนโลก (EARTH) 
sunspot cycle วงรอบจุดในดวงอาทิตย์ : ชวงเวลา (๑๑.๒ ปี) ที่จ านวนจุดในดวงอาทิตยแ (SUNSPOT) 
เกิดข้ึนจากนอยสุดไปมากสุดและลดลงไปนอยสุดอีกครั้งหนึ่ง 
super high frequency (SHF) ความถี่เอสเอชเอฟ : ดู FREQUENCY: RADIO 
superior conjunction การรวมทิศแนววงนอก : ดู  CONJUNCTION 
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superior mirage ภาพลวงตาเหนือวัตถุจริง : ดู  MIRRAGE 
superior planet(s) ดาวเคราะห์ชั้นนอก : ดู  PLANET(S): SUPERIOR 
superior transit แทรนซิตบน : ดู MERIDIAN TRANSIT 
superjacent waters น้ าเหนือพื้นทองทะเล : น้ าที่อยูเหนือพ้ืนทองทะเลหรือพ้ืนมหาสมุทรลึกจนถึงผิว
น้ า 
super-short baseline acoustic system ระบบหาต าบลท่ีใตน้ าเสนฐานสั้นมาก : รูปแบบของการ
หาต าบลที่ใตทะเลระบบเสนฐานสั้นโดยมีตัวรับสัญญาณสามตัวอยูในแทรนสแดิวเซอรแตัวเดียว 
supersonic (adj.) เหนือเสียง : ใหหรือของอัตราเร็ว (SPEED) ที่มากกวาอัตราเร็ว (SPEED) ของเสียง 
(SOUND) 
supplemental control จุดบังคับเสริม : ดู  CONTROL 
supplemental control point จุดบังคับเสริม : จุดของภาพรูปถายที่หาระดับสูง  (ELEVATION) หรือ
ต าแหนง (POSITION) แนวนอนหรือท้ังสองคา ดู  CONTROL POINT ประกอบ 
supplementary station จุดส ารวจเสริม : ดู  STATION 
surf คลื่นหัวแตก : เป็นค าเรียกรวมส าหรับคลื่นแตกตัว (BREAKER) โดยเป็นลักษณะของคลื่นในพื้นที่
ระหวางแนวชายทะเล (SHORELINE)  และเขตนอกสุดของคลื่นแตกตัว (BREAKER) 
surface boundary layer ชั้นขอบเขตผิวน้ า : ดู  GROUND LAYER 
surface current กระแสน้ าผิวน้ า : ดู CURRENT 
surface duct. ชั้นดักคลื่นเสียงผิวน้ า  : เขตถัดลงไปจากผิวน้ าที่แนวเสียง (SOUND RAY) หักเหไปยังผิว
น้ าและสะทอนกลับ แนวเสียงเกิดการหักเหเนื่องจากความเร็วเสียง (SOUND VELOCITY) ที่ความลึก 
(DEPTH) ใกลกับผิวน้ าจะมากกวาความเร็วเสียงที่ผิวน้ า ล า (RAY) ของเสียง จะสลับกันหักเหและสะทอน
กลับไปตามชั้นดักคลื่นเสียงไปเป็นระยะทางไกลจากแหลงก าเนิดเสียง   
surface mark หมุดบนพื้น : เครือ่งหมายหมุด (STATION MARK) ติดตั้งไวดานบนของหมุดใตดิน 
(UNDERGROUND MARK)  
surface navigation การเดินเรือผิวน้ า : ดู NAVIGATION 
surface of position พื้นผิวต าบลที่ : พ้ืนผิวที่แสดงจุดต าบลที่ ของเรือ 
surface reflection การสะทอนผิวน้ าทะเล  : การสะทอนกลับมาของ แนวเสียง (SOUND RAY) ไปยัง
ความลึกน้ า หลังจากกระทบผิวน้ าทะเล 
surface temperature อุณหภูมิผิวน้ า : อุณหภูมิของน้ าบริเวณชั้นผิว ของน้ าทะเล (SEA) (หรือ 
ทะเลสาป (LAKE) แมน้ า (RIVER) เป็นตน) 
surface wave คลื่นผิวน้ า, คลื่นพื้นผิว : ดู WAVE 
surf zone เขตคลื่นหัวแตก : พ้ืนที่ระหวางเขตนอกสุดของคลื่นแตกตัว (BREAKER)  กับเขตบนสุดของ
คลื่นซัดหาด (UPRUSH) 



ที่ระลึกวันคลายวันสถาปนา กรมอุทกศาสตรแ ครบรอบ ๙๖ ปี 
 

พจนานุกรมศัพทแอุทกศาสตรแ หนา ๓๐๗ 

 

surge ซัดไปมา, เซิร์จ  : ๑) การเคลื่อนที่ของตัวเรือไปขางหนาและหลังตามแกนยาว การเคลื่อนที่
ดังกลาวเกิดจากแรงของทะเลที่กระท าไปมาตอหัวเรือและทายเรือ  ๒) ชื่อที่ใชกับการเคลื่อนที่ของคลื่นที่มี
คาบอยูระหวางคาบของคลื่นลม (WIND WAVE) โดยทั่วไป กับคาบของน้ าขึ้น-ลง (TIDE) ตั้งแต ๑ สวน ๒ 
ถึง ๖๐ นาที   ๓) การแกวงตามแนวนอนของน้ าที่มีคาบคอนขางสั้นที่เกิดขึ้นพรอมกับการเกิดซีช (SEICHE) 
surge (v.i.) ขึน้ ๆ ลง ๆ,  เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว, เพิ่มข้ึนอยางฉับพลัน : ๑) การขึ้น ๆ ลง ๆ ของเรือท่ี
ทอดสมอ  ๒) การเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันทันใดของปริมาณ เชน กระแสไฟฟูาในวงจร 
surge: negative น้ าลงเกินท านาย : เหตุการณแเมื่อระดับน้ าทะเลที่ลดลงต่ ากวาระดับที่ท านายไว สาเหตุ
เนื่องมาจากสภาพทางอุตุนิยมวิทยา 
surge: positive น้ าขึ้นเกนิท านาย : เหตุการณแเม่ือระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้นกวาระดับที่ท านายไว สาเหตุ
เนื่องมาจากสภาพทางอุตุนิยมวิทยา 
surging breaker คลื่นแตกตัวแบบเซิร์จจิง : ดู  BREAKER 
surround ขอบระวาง : ดู  MARGIN 
survey การส ารวจ, ผลการส ารวจ, การจัดการส ารวจ : ๑) กระบวนการที่เป็นระบบในการหาขอมูล 
(DATA) เกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพหรือทางเคมีของโลก (EARTH) ๒) การด าเนินงานหรือปฏิบัติงานใน
การรังวัดหาต าบลที่สัมพัทธแ (RELATIVE POSITION) ของจุดบน เหนือ หรือใตผิวโลก (EARTH) ๓) ผลที่ได
จากการด าเนินงานส ารวจ ๔) การจัดการในการด าเนินการส ารวจ 
survey: aerial การส ารวจทางอากาศ : การส ารวจ (SURVEY) โดยใชภาพถายทางอากาศ (AERIAL 
PHOTOGRAPH) เป็นสวนหนึ่งของปฏิบัติการส ารวจ หรือการถายภาพถายทางอากาศ (AERIAL 
PHOTOGRAPH) เพ่ือการส ารวจ 
survey: cadastral การส ารวจรังวัด, การรังวัดที่ดิน : การส ารวจ (SURVEY) ที่เกี่ยวของกับการแบง
หรือการก าหนดขอบเขตของที่ดิน เพ่ือท าใหเป็นสวนที่เหมาะสมในการสงผานหรือก าหนดขอบเขตของ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน มีความหมายเหมือนกับ land survey 
survey: coastal การส ารวจชายฝั่ง : การส ารวจทางอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SURVEY) อยาง
หนึ่งที่เนนไปส ารวจบริเวณชายฝั่ง เพื่อหาเสนแนวชายฝั่ง (COASTLINING)  
survey: exploratory การส ารวจบุกเบิก : การส ารวจ (SURVEY) ที่มีวัตถุประสงคแเพ่ือใหไดขาวสาร
โดยทั่วไปของพื้นที่ ที่ไมเคยมีขาวสารดังกลาวมากอน 
survey: geodetic  การส ารวจจีออเดติก : การส ารวจ (SURVEY) ที่เก่ียวของกับรูปลักษณแและขนาดของ
โลก (EARTH) ซึ่งเป็นการส ารวจส าหรับพ้ืนที่ขนาดใหญ และเป็นแนวยาวและใชส าหรับก าหนดต าบลที่ที่
แนนอนของจุด ฐานที่เหมาะสมเป็นจุดควบคุมในการส ารวจ (SURVEY) อ่ืน 
survey: geologic การส ารวจทางธรณีวิทยา : การส ารวจ (SURVEY) หรือตรวจสอบลักษณะและ
โครงสรางของโลก (EARTH)  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ไดเกิดข้ึนหรือก าลังเกิดขึ้นกับเปลือกโลก 
(EARTH'S CRUST) และ สาเหตุที่ท าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
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survey: graphic control การควบคุมการส ารวจดวยภาพ : โครงรางการส ารวจ (SURVEY) สรางโดย
โต฿ะแผนที่ (PLANE TABLE) โดยมีจุดประสงคแเพ่ือ (ก) เพ่ือก าหนดต าบลที่สัญลักษณแทางอุทกศาสตรแ 
(HYDROGRAPHIC SIGNAL)  (ข) เพ่ือก าหนดต าบลที่จุดควบคุม (CONTROL) เพ่ิมเติมจากการส ารวจทาง
อากาศ (AERIAL SURVEY) และหารายละเอียดบนภาพถาย (PHOTOGRAPH) (ค) ทั้งสองอยางรวมกัน 
survey: gravimetric การส ารวจความถวง, การส ารวจกราวิเมตริก : การส ารวจ (SURVEY) เพ่ือหา
ความเรงของความถวง (ACCELERATION OF GRAVITY) ที่เปลี่ยนแปลงไปตามพ่ืนที่ตาง ๆ บนพื้นโลก 
survey: ground การส ารวจทางพื้นดิน : การส ารวจ (SURVEY) โดยวิธีทางพ้ืนดินที่แตกตางจากการ
ส ารวจทางอากาศ (AERIAL SURVEY) การส ารวจทางพ้ืนดินอาจจะใชหรือไมใชภาพถาย (PHOTOGRAPH) 
ประกอบในการส ารวจดวยก็ได 
survey: harbor การส ารวจทาเรือ : การส ารวจทางอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SURVEY) บริเวณ
ทาเรือ 
survey: hydrographic การส ารวจอุทกศาสาตร์ : การส ารวจ (SURVEY) ที่มีจุดมุงหมายหลัก เพ่ือจะ
ไดมาซึ่งขอมูล (DATA) ที่เก่ียวกับน้ า  การส ารวจอุทกศาสตรแอาจประกอบดวยการหาขอมูลตั้งแตหนึ่ง
ประเภทขึ้นไป ไดแก ความลึก (DEPTH) น้ า ลักษณะและธรรมชาติของพื้นทองน้ า (NATURE OF THE 
BOTTOM) ทิศทางและแรงของกระแสน้ า (CURRENT) ความสูง (HEIGHT) และเวลา (TIME) ของน้ าขึ้น - 
ลง (TIDE) และรอบน้ า การก าหนดต าแหนงของรูปลักษณแทางภูมิประเทศและวัตถุที่มีต าบลที่แนนอน
ส าหรับการส ารวจและการเดินเรือ 
survey: land การส ารวจที่ดิน : ดู SURVEY: CADASTRAL 
survey: large scale การส ารวจมาตราสวนใหญ : การส ารวจอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC 
SURVEY) โดยท าเป็นมาตราสวนใหญ (LARGE SCALE) การส ารวจลักษณะนี้ โดยทั่วไปจะใชเพ่ือการขุด
ลอกหรือใชเพื่อปรับปรุงทาเรือ 
survey: magnetic การส ารวจแมเหล็ก : การส ารวจ (SURVEY) ที่ด าเนินการในการวัดความแรงและ
ทิศทางของสนามแมเหล็กโลก (EARTH'S MAGNETIC FIELD) ที่จุดที่ก าหนดบนหรือใกลพื้นผิวของโลก 
(EARTH) 
survey: magnetometer การส ารวจดวยแมกนิโทมิเตอร์, การส ารวจดวยเครื่องวัดความเขม
สนามแมเหล็ก : การส ารวจ (SURVEY) สนามแมเหล็กโลก (EARTH'S MAGNETIC FIELD) โดยใชแมกนิโท
มิเตอรแ (MAGNETOMETER) 
survey: new การส ารวจใหม : ดู RESURVEY 
survey: oceanographic การส ารวจสมุทรศาสตร์ : ๑) การศึกษาหรือการพิจารณาลักษณะทางฟิสิกสแ 
เคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา หรือธรณีฟิสิกสแ ในมหาสมุทร (OCEAN) หรือบางสวนของมหาสมุทร ๒) การออก
ส ารวจเพื่อรวบรวมขอมูล (DATA) ตัวอยาง หรือขาวสาร เพ่ือด าเนินการศึกษาหรือพิจารณาที่กลาวมา 
survey: offshore การส ารวจนอกฝั่ง : การส ารวจอุทกศาสตรแ(HYDROGRAPHIC SURVEY) โดย
ด าเนินการในพ้ืนที่ที่ออกหางมาจากฝั่ง เชน ในทะเลหลวง (HIGH SEA) 
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survey: photogrammetric การส ารวจทางโฟโตแกรเมตรี : การส ารวจ (SURVEY) โดยใชภาพถายไม
วาจะเป็นภาพถายทางพ้ืนดิน (TERRESTRIAL PHOTOGRAPH) หรือภาพถายทางอากาศ (AERIAL 
PHOTOGRAPH) 
survey: preliminary การส ารวจเบื้องตน : ดู SURVEY: RECONNAISSANCE 
survey: reconnaissance การส ารวจเบื้องตน : การส ารวจ (SURVEY) เบื้องตนอยางคราว ๆ เพ่ือใหได
ขอมูลลวงหนาของพ้ืนที่ กอนที่จะมีการส ารวจ (SURVEY) อยางสมบูรณแ  มีความหมายเหมือนกับ 
preliminary survey 
survey: revisory การส ารวจปรับปรุงแกไข : การส ารวจอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SURVEY) เพ่ือ
การปรับปรุงแกไขแผนที่เดินเรือ เชน ตรวจสอบความลึกน้ า เครื่องหมายชวยการเดินเรือ การมีอยูของ
รูปลักษณแ ทั้งในน้ าและบนแผนดิน และการเปลี่ยนแปลงหรือการเพ่ิมขึ้นใด ๆ เชน รูปลักษณแใหมที่สรางขึ้น
ที่ส าคัญกับชาวเรือ  การส ารวจปรับปรุงแกไข ไมใชเป็นการส ารวจซ้ าอยางละเอียด 
survey: running การส ารวจทางเรือ : การส ารวจอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SURVEY) ที่การ
ส ารวจสวนใหญจะท าโดยการแลนเรือไปตามชายฝั่ง (COAST) เสนแนวหยั่งน้ า (LINE OF SOUNDING) 
วางตัวตามเสนทางจริง (COURSE MADE GOOD) และสามารถเก็บขอมูลอุทกศาสตรแใด ๆ เพ่ิมเติม
ระหวางเสนทาง 
survey: sketch การส ารวจโดยสังเขป : การส ารวจอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SURVEY) โดยคราว 
ๆ ที่มีรายละเอียดและความแมนย า (ACCURACY) นอยลงกวามาตราสวน (SCALE) ที่ใช (เนื่องจากเวลา
หรืออุปกรณแเครื่องมือที่จ ากัด) 
survey: sonar การส ารวจโดยโซนาร์ : การส ารวจอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SURVEY) โดยใชโซ
นารแ (SONAR)  
survey: tagline การส ารวจดวยเชือกระยะ : การส ารวจมาตราสวนใหญ (LARGE SCALE SURVEY) 
โดยการใชเชือกระยะ (TAGLINE) วิธีการที่มีความแมนย า ที่บางครั้งน ามาใชในการส ารวจแมน้ าและทาเรือ  
survey: topographic การส ารวจภูมิประเทศ : การส ารวจ (SURVEY) ที่มีวัตถุประสงคแหลักเพ่ือหา
รูปทรงสัณฐาน (ความสูงต่ า (RELIEF)) ของพ้ืนผิวโลก (EARTH) และการหาต าบลที่ของวัตถุตามธรรมชาติ
และวัตถุที่มนุษยแสรางขึ้นบนพ้ืนผิวโลก 
survey: wire-drag การส ารวจลวดลาก : การส ารวจอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SURVEY) โดยใช
ลวดลาก (WIRE DRAG) ในพ้ืนที่ที่พ้ืนทองน้ า (BOTTOM) เป็นหินหรือมีสิ่งกีดขวางการเดินเรืออยูใตน้ า 
เชน ซากเรือจม (WRECK) การส ารวจแบบนี้จะท าใหมั่นใจไดวาสิ่งกีดขวาง (OBSTRUCTION) หรือสิ่งที่เป็น
อันตรายตอการเดินเรือทั้งหมดจะถูกตรวจพบ รวมทั้งไดคาความลึกน้ า (DEPTH) ที่นอยที่สุดเหนือสิ่ง
เหลานั้นดวย มีความหมายเหมือนกับ wire drag sweep 
survey buoy ทุนส ารวจ : ดู BUOY 
survey boat เรือส ารวจ : เรือท่ีใชส าหรับการส ารวจอุทกศาสตรแ 
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surveying การส ารวจ : ศาสตรแหรือศิลปของการรังวัดที่จ าเป็นในการก าหนดต าบลที่สัมพัทธแ (RELATIVE 
POSITION) ของจุด ที่อยูเหนือ บน หรือใต พ้ืนผิวโลก (EARTH) หรือเพ่ือก าหนดจุดดังกลาว โดยทั่วไปคือ
ศิลปะในการส ารวจ (SURVEY) 
surveying: plane. การส ารวจตามระนาบ : สาขาหนึ่งของศิลปะของการส ารวจที่ถือวาพ้ืนผิวของโลก 
(EARTH) เป็นพื้นผิวระนาบ ในการส ารวจ ตามระนาบ ความโคงของโลก (EARTH) จะไมน ามาพิจารณา
และการค านวณ จะใชสมการของเรขาคณิตระนาบและตรีโกณมิติระนาบ  
surveying (or mapping) camera กลองถายภาพส ารวจ : ดู CAMERA 
surveying sextant เครื่องวัดมุมส ารวจ : ดู SEXTANT: SOUNDING 
survey mark หมุดส ารวจ, หมุดหลักฐาน : วัตถุท่ีติดตั้งอยูที่จุดส ารวจเพื่อใชในการระบุต าบลที่ที่ส ารวจ
แลวของจุดส ารวจ โดยเฉพาะวัตถุท่ีมีพิกัดท่ีใชส าหรับเป็นจุดควบคุมในโครงขายจีออเดติก มีความหมาย
เหมือนกับ MARKER, geodetic marker และ MONUMENT  
survey net โครงขายการส ารวจ : ดู LEVEL NET, TRIANGULATION NET 
surveyor นักส ารวจ : ผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส ารวจ (SURVEYING) 
surveyor’s compass เข็มทิศนักส ารวจ : ดู COMPASS 
survey sheet ระวางส ารวจ : ดู HYDROGRAPHIC SURVEY SHEET 
survey (or surveying) ship (or vessel) เรือส ารวจ : เรือหรือพาหนะที่ไดรับการออกแบบและติดตั้ง
เครื่องมือมาโดยเฉพาะ เพ่ือใชในการส ารวจอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SURVEY)  และ/หรือการ
ส ารวจสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHIC SURVEY) 
survey signal ที่หมายการส ารวจ : ดู SIGNAL 
survey station  หมุดส ารวจ : ดู STATION 
survey traverse การส ารวจดวยวงรอบ : ดู TRAVERSE 
swallow float ทุนตรวจกระแสน้ า : ทุนทรงกระบอก โดยทั่วไปท ามาจากอลูมิเนียม ที่สามารถปรับใหคง
อยูที่ระดับความลึกท่ีมีความหนาแนนที่ตองการ และลอยไปกับการเคลื่อนตัวของมวลน้ า ทุนลอย (FLOAT) 
นี้ จะถูกติดตามโดยอุปกรณแตรวจจับเสียงบนเรือและค านวณหาความเร็วกระแสน้ า  
swamp ที่ลุมน้ าขัง, หนองน้ า, บึง : พ้ืนที่ชุมน้ า  บางแหงอาจเป็นแองน้ าตื้น ๆ ที่ปกติจะมีพืชปกคลุม
ผิวหนาจ านวนมาก 
swash ทางน้ าไหลผาน, สันดอนน้ าซัดสาด, คลื่นซัดหาด : ๑) รองน้ า (CHANNEL) หรือชองแคบขนาด
ใหญ (SOUND) แคบ ๆ ภายในสันทรายหรือระหวางสันทรายและชายทะเล (SHORE) มีความหมาย
เหมือนกับ swashway ๒) สันดอน (BAR) ที่ทะเล (SEA) ทวมถึง ๓) การเคลื่อนตัวของน้ าขึ้นไปบนชายหาด 
(BEACH) อยางรวดเร็ว หลังการแตกตัวของคลื่น (WAVE) 
swash channel รองน้ าตัดผานเนิน : รองน้ า (CHANNEL) ที่ตัดผานลาดตลิ่ง (BANK) หรืออยูระหวางที่
ตื้น (SHOAL) 
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swash mark ริ้วคลื่นบนสันดอน : แนวของทราย (SAND) ละเอียด เกล็ดไมกา เศษสาหรายทะเล
(SEAWEED) เป็นตน ที่มีลักษณะคลายแผนคลื่นบาง ๆ ที่คางอยูเมื่อคลื่นซัดหาด (UPRUSH) เคลื่อนตัว
กลับไปในทะเลจากแนวสูงสุดของการเคลื่อนที่บนชายหาด (BEACH)  
swashway ทางน้ าไหลผาน : ดู SWASH 
swath(e) สวอธ, แนวกราด : แถบหรือเลนบนพ้ืนที่กราดดวยเครื่องหยั่งน้ าดวยเสียงสะทอนชนิดหลายล า
คลื่น เมื่อเรือส ารวจเคลื่อนตัวไปตามเสนทาง 
swath(e) sounding system ระบบหยั่งน้ าแบบสวอธ : ระบบมัลติบีมที่สามารถที่ท าการเก็บขอมูลการ
หยั่งน้ าเป็นแนวเลนจากการหยั่งน้ าในแตละแนว 
sway สเว, อาการปัดทางขางของเรือ, อาการสายท้ังล าเรือ : อาการเคลื่อนซาย – ขวา ของเรือที่ไม
เกี่ยวของกับการเอียงขาง (ROLLING) โดยเกิดจากแรงกดที่เกิดขึ้นดานใดดานหนึ่งของตัวเรือ 
sweep สวีป, กวาด : พวงจูงสายหรือวัตถุต่ ากวาผิวหนาน้ า เพ่ือพิสูจนแหาความลึกท่ีปลอดภัยจากสิ่ง
อันตรายใตน้ าเพ่ือความปลอดภัยการเดินเรือหรือเพ่ือน าสิ่งอันตรายดังกลาวออกมาก 
sweeping การสวีป, การกวาด : กระบวนการในการลากสายหรือวัตถุใตผิวหนาน้ า เพ่ือพิสูจนแหาวาใน
พ้ืนที่ดังกลาวมีสิ่งอันตรายใตน้ าตอการเดินเรือหรือไม หรือเพ่ือหาต าแหนงของสิ่งอันตรายใตน้ าดังกลาว 
หรือหาความลึกปลอดภัยของพ้ืนที่ดังกลาว 
swell คลื่นสเวลล์, คลื่นหัวเรียบ, สเวลล์, เนินรูปโดมเตี้ย : ๑) คลื่นในมหาสมุทรที่เดินทางออกจากพ้ืนที่
ก าเนิดคลื่น คลื่นสเวลลแมีลักษณะสม่ าเสมอและมีคาบ (PERIOD) ที่ยาวกวาและมียอด (CREST) ที่เรียบกวา
คลื่น (WAVE) อ่ืน ๆ ในระยะทางที่ลมพัด (FETCH) ๒) การเพ่ิมข้ีนของระดับน้ าในแมน้ า (RIVER) มากกวา
ระดับ (LEVEL) ปกติ ๓) การสูงขึ้นของพื้นหรือเนินเขา (HILL) กลมเหนือพ้ืนดิน (GROUND) โดยรอบ 
swing การหมุน : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง การหมุนของภาพถาย
(PHOTOGRAPH) ในระนาบของภาพถายรอบแกนกลอง 
swinger ต าบลที่ก าจัด : ดู FIX: CIRCULAR 
swinging buoy ทุนปรับแกเข็มทิศ : ดู COMPASS ADJUSTMENT BUOY 
swinging ship การหมุนเรือหาอัตราผิดเข็มทิศ : กระบวนการหมุนทิศหัวเรือ (HEADING) ในทิศทางตาง 
ๆ และเปรียบเทียบกับเข็มทิศแมเหล็ก (MAGNETIC COMPASS) ที่อานไดสอดคลองกับทิศทาง 
(DIRECTION) ของแมเหล็ก เพ่ือหาคาเบี่ยงเบน (DEVIATION) ปกติปฏิบัติตามการสอดแกเข็มทิศ 
(COMPASS COMPENSATION)  (หรือการปรับแก (ADJUSTMENT)) และท าเพ่ือให ไดขอมูลส าหรับท า
ตารางคาเบี่ยงเบน (DEVIATION TABLE) มีความหมายเหมือนกับ compass calibration หรือ 
calibration of compass ดู COMPENSATION OF MAGNETIC COMPASS 
swirl error ความคลาดเคลื่อนสเวิร์ล : ดู ERROR 
symbol สัญลักษณ์ : คุณลักษณะ (CHARACTER) ตัวอักษร หรือ คลายกับการบรรยายดวยภาพที่ใชบน
แผนที่เดินหน (CHART) แผนที่ (MAP) ระวางส ารวจอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SURVEY SHEET) 
หรือ ไดอะแกรม (DIAGRAM) เพ่ือแสดงวัตถุตาง ๆ จ านวน คุณลักษณะเฉพาะ เป็นตน  
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synodical month เดือนจันทรคติ : ดู MONTH 
synodic (or synodical) period คาบดาวเคราะห์ : ชวงเวลาระหวางการวางตัวของวัตถุทองฟูา
(CELESTIAL BODY) เดียวกัน ในระบบสุริยะสองครั้งติดกัน เมื่อเทียบกับดวงอาทิตยแ เชน จากต าแหนงรวม
ทิศดานใน (INFERIOR CONJUNCTION) สูต าแหนงรวมทิศดานใน (INFERIOR CONJUNCTION)  
synoptic analysis การวิเคราะห์แบบซินนอพติก, การวิเคราะห์บริเวณกวาง : ดู WEATHER 
ANALYSIS 
synoptic chart (or map) แผนที่อากาศผิวพื้น : ดู CHART (or MAP): WEATHER 
synoptic forecast การพยากรณ์อากาศ : การพยากรณแอากาศ (WEATHER FORECAST) บนพื้นฐาน
ของการตรวจอากาศเป็นบริเวณกวาง (SYNOPTIC OBSERVATION) 
synoptic hour ชั่วโมงตรวจวัด : ชั่วโมงในภาคเวลาสากล (UT) ที่ตกลงใชรวมกัน เป็นเวลาในการตรวจ
อากาศ (METEOROLOGICAL OBSERVATION) ที่จะท าพรอมกันทั่วโลก 
synoptic meteorology อุตุนิยมวิทยาพยากรณ์และแผนที่อากาศ : สาขาหนึ่งของอุตุนิยมวิทยาศึกษา
เกี่ยวกับสารประกอบอุตุนิยมวิทยา(METEOROLOGICAL ELEMENT) ในบรรยากาศ โดยมีพ้ืนฐานบนการ
วิเคราะหแแผนที่อากาศผิวพ้ืน (SYNOPTIC CHART) ที่มีขอมูลการตรวจวัดขอมูลอุตุนิยมวิทยาของการตรวจ
อากาศผิวพ้ืน (SYNOPTIC OBSERVATION) แสดงอยู มีวัตถุประสงคแเพ่ือการวิเคราะหแสภาพอากาศ  
(WEATHER ANALYSIS) หรือการพยากรณแอากาศ (WEATHER FORECAST) 
synoptic observation การตรวจวัดขอมูลอุตุนิยมวิทยาของการตรวจอากาศผิวพื้น : การตรวจวัด
ทางอุตุนิยมวิทยา (METEOROLOGICAL OBSERVATION) ในเวลาเดียวกัน (ชั่วโมงตรวจวัด (SYNOPTIC 
HOUR) ) กับสถานีตรวจอากาศอ่ืน ๆ เพ่ือใหไดขอมูลตัวแทนสภาพบรรยากาศในเวลาที่ก าหนด 
synthetic aperture radar (SAR) เรดาร์ชองเปิดสังเคราะห์, ซินเทติกแอเพอร์เจอร์เรดาร์ : เรดารแที่มี
สายอากาศท่ีมีชองเปิดรับสัญญาณแบบสังเคราะหแ ซึ่งประกอบดวย องคแประกอบการสงสัญญาณพ้ืนฐาน
หลายองคแประกอบ สัญญาณลัพธแไดจากการควบรวมสัญญาณเชิงอิเล็คทรอนิกสแ ซึ่งเทียบเทากับที่ไดจาก
สายอากาศเดี่ยวที่ชองเปิดรับสัญญาณที่ก าหนดในทิศทางที่ก าหนด  
syntony การสั่นพอง : สภาพที่วงจรการแกวงสองวงจรหรือมากกวามีความถี่พอง (RESONANT 
FREQUENCY) เดียวกัน 
systematic error ความคลาดเคลื่อนระบบ : ดู ERROR 
system development การพัฒนาระบบ : การพัฒนาโปรแกรมท่ีประกอบไปดวยการวิเคราะหแ การ
ออกแบบ การเขียนโปรแกรม การทดสอบ และการน าไปใช 
system of sounding lines ระบบแนวหยั่งน้ า : แนวหยั่งน้ าที่ก าหนดไวลวงหนา ส าหรับใหเรือส ารวจ 
(SURVEY VESSEL) แลนหยั่งน้ า เพ่ือใหไดเสนชั้นความลึก (DEPTH CONTOUR) ที่ดีที่สุดในพ้ืนที่หนึ่ง 
Systeme International (SI System) ระบบมาตรฐานสากล : ระบบของการวัดในระบบเมตริกท่ี
ประกอบดวย ๗ หนวยพื้นฐานไดแก เมตร (METRE) กิโลกรัม (KILOGRAMME) วินาที (SECOND) 
แอมแปรแ (AMPERE) เคลวิน โมล (MOLE) และแคนเดลลา (CANDELA) 
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syzygy จุดรวมแนว, จุดซิซิจี : ในดานดาราศาสตรแ (ASTRONOMY) หมายถึง จุดใดจุดหนึ่งของจุดสอง
จุดที่ตรงขามกันในวงโคจร (ORBIT) ของดาวเคราะหแ (PLANET) หรือดาวบริวาร (SATELLITE) โดยเฉพาะ
ดวงจันทรแ (MOON) ที่มีจุดรวมทิศ (CONJUNCTION) หรือในต าแหนงตรงกันขาม (OPPOSITION) กับดวง
อาทิตยแ (SUN)  
syzygy tide น้ าขึ้น-ลงซิซซีจิ, น้ าขึ้น-ลงจุดรวมแนว : ดู TIDE 
* table ตาราง : การจัดขาวสารแบบตัวเลขหรืออ่ืน ๆ ใหกระชับและเป็นล าดับโดยใหอยูในรูปแบบของ
ตาราง ดู CONVERSION TABLE CURRENT TABLE TIDE TABLE TRAVERSE TABLE 
tableland ที่ลาดยกตัว, ที่ราบสูง : บริเวณพ้ืนที่สูงที่มีแผนดิน (LAND) เป็นที่ราบขนาดใหญ หรือมี
ขอบเขตคอนขางกวาง หรือ ที่ราบ (PLAIN) ที่อยูบนที่สูง หรือ ที่ราบสูง (PLATEAU) 
tablemount เขาใตทะเลยอดแบนราบ : เขาใตทะเล (SEAMOUNT) ที่ยอดมีลักษณะแบนราบ มีความ 
หมายเหมือนกับ guyot 
tabular berg ภูเขาน้ าแข็งยอดราบ : ภูเขาน้ าแข็ง (ICEBERG) ที่มียอดแบนราบ เกิดจากการแตกออก
ของ หิ้งน้ าแข็ง (ICE SHELF) และปรากฏเป็นกลุมแบนราบ  
tabulation ตารางขอมูล : การจัดขอมูลอยางเป็นล าดับในรูปแบบของตาราง (TABLE) 
tachometer เครื่องมือวัดความเร็วการหมุน, แทโคมิเตอร์ : อุปกรณแที่ใชในวัดการหมุน รอบตอนาที 
(MINUTE) หรือการหมุนของเพลา หรือวัดความเร็ว (VELOCITY) รอบของเครื่องจักร 
tachymeter (or tacheometer) แทคิมิเตอร์ (หรือแทคิโอมิเตอร์) : เครื่องมือวัดออกแบบส าหรับใช
ในการวัดระยะ ทิศทาง (DIRECTION) และความตางระดับสูง (ELEVATION) อยางรวดเร็วจากการรังวัด 
(OBSERVATION) หนึ่งครั้ง โดยใชเสนฐานสั้นซึ่งอาจเป็นสวนประกอบรวมของเครื่องมือ 
tachymetry แทคิเมตรี : วิธีการส ารวจเพื่อใหไดมาซึ่ง ระยะทาง ทิศทาง (DIRECTION) และระดับสูง 
(ELEVATION) สัมพัทธแอยางรวดเร็วของจุดเมื่อเทียบกับจุดตั้งเครื่องมือโดยการรังวัด (OBSERVATION) 
หนึ่งครั้ง บนไมเล็งหรือวัตถุอ่ืน ๆ ณ จุดนั้น วิธีการส ารวจสเตเดียเป็นตัวอยางหนึ่งของ แทคิเมตรี 
tach stave (leveling staff) ไมสตาฟ (สตาฟระดับ) : ไมสตาฟมีความยาวประมาณ ๒ เมตร และแบง
ขีดยอย ใชรวมกับเครื่องมือท าระดับหรือกลองธีออโดไลทแ 
taffrail ราวทายเรือ : ราวที่อยูดานทายเรือ 
taffrail log เครื่องมือวัดความเร็วเรือ : ดู LOG 
tagline เชือกวัดระยะ : เชือกท่ีท าเครื่องหมายไวโดยแบงชวงเทา ๆ กัน หรือเชือกที่วิ่งผานรอกท่ีทราบ
เสนรอบวง ใชในการส ารวจแผนที่มาตราสวนใหญ (LARGE-SCALE SURVEY) เพ่ือก าหนดระยะหางเลขน้ า 
(SOUNDING) จากระยะที่ทราบคาแลวจากหมุดควบคุม (CONTROL STATION) ใหเทากัน 
tagline survey การส ารวจดวยเชือกระยะ : ดู SURVEY 
tail wind ลมสง, ลมสงทาย : ลม (WIND) ที่พัดไปในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพ้ืนผิวโลก 
(EARTH) 
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talus ลาด, ลานหินเชิงผา : ๑) ลาด (SLOPE) ๒) มวลของเศษหินทรายดิน (DETRITUS) ที่ลาดเอียงและ
กองอยูที่ฐานของหนาผา (CLIFF) หรือที่มีลักษณะคลายกัน ที่ประกอบดวยวัสดุที่รวงลงมาจากหนาผา หรือ
ลาด (SLOPE) หรือความเอียงของผิวของมวลสารดังกลาว 
talweg (or thalweg) แนวรองน้ าลึก : แนวที่เป็นจุดต่ าสุดของหุบเขา(VALLEY) ตลอดความยาว มี
ความหมายเหมือนกับ Valley line 
tandem control จุดคอนโทรลแบบเรียงตามกัน : ในการส ารวจทางอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC 
SURVEY) ระบบของการส ารวจเสนแนวหยั่งน้ า (SOUNDING LINE) พรอมกันตั้งแต ๒ แนวขึ้นไป ซึ่ง
ควบคุมโดยเรือส ารวจล าหนึ่ง และเรืออ่ืน ๆ หรือเรือบด (LAUNCH) อางอิงต าบลที่จากเรือท่ีควบคุมนั้น 
tank แท็งก์ : โครงสรางที่ถูกติดตั้งส าหรับไวบรรจุของเหลว 
tangent screw ควงปรับละเอียด : ควงส าหรับปรับอยางชา ๆ ของเครื่องมือส ารวจหรือเครื่องวัดมุม 
(SEXTANT) 
tape เทป, สายวัด : ในการส ารวจ (SURVEYING) แถบวัดระยะเหล็ก อินวารแ (INVAR) หรือวัสดุอ่ืน ๆ ที่
เหมาะสม ซึ่งมีการแบงละเอียด (GRADUATION) ส าหรับการวัดความยาวหรือระยะทาง ดู BASE TAPE 
(หรือ WIRE)) ประกอบ 
tape: alignment correction คาแกปรับเทป : คาแก (CORRECTION) ความยาวของแนวที่วัดไดเพ่ือ
แกอัตราผิดจากการที่เทป (TAPE) ไมไดถืออยูอยางแนนอนในแนวระนาบดิ่งที่มีเสนแนวอยู 
tape: base เทปวัดระยะเสนฐาน : ดู BASE TAPE (WIRE) 
tape: catenary correction คาแกการตกทองชางของเทป : ดู TAPE: SAG CORRECTION 
tape: grade correction คาแกความลาดดวยเทป : คาแก (CORRECTION) ระยะทางที่วัดบนความ
ลาด (SLOPE) เพ่ือหักคาลงสูระยะในแนวระนาบระหวางแนวดิ่งที่ปลายทั้งสอง มีความหมายเหมือนกับ คา
แกความลาด หรือคาแกความลาดของเทป  
tape: invar เทปอินวาร์ : เทป (TAPE) ที่ท ามาจากอินวารแ (INVAR) 
tape: length correction คาแกความยาวเทป : ความตางระหวางความยาวที่ก าหนดไวของเทป และ
ความยาวที่วัดไดภายใตเงื่อนไขการก าหนดมาตรฐาน  (STANDARDIZATION)  
tape: reference เทปอางอิง, แถบวัดระยะอางอิง : ดู REFERENCE TAPE 
tape: sag correction คาแกการตกทองชางของเทป : ความตางระหวางความยาวที่วัดไดของเทป 
(TAPE) (หรือสวนของเทป (TAPE)) เมื่อมีสิ่งรองรับตลอดความยาวของเทป กับเม่ือมีสิ่งรองรับบนจุดที่
อิสระตอกันจ านวนหนึ่ง มีความหมายเหมือนกับคาแกการตกทองชาง  
tape: standard เทปมาตรฐาน, แถบวัดระยะมาตรฐาน : ดู REFERENCE TAPE 
tape: steel เทปเหล็ก, แถบวัดระยะเหล็ก : เทป (TAPE) ส ารวจใด ๆ ที่ท ามาจากเหล็ก 
tape: temperature correction คาแกเนื่องจากอุณหภูมิของเทป : ปริมาณส าหรับปรับแกความยาวที่
ก าหนดของเทป (TAPE) เพ่ือปรับแกความยาวที่วัดไดอันเนื่องมาจากการใชงานที่อุณหภูมิที่ตางออกไปจาก
ความยาวมาตรฐานที่ใหไว ณ อุณหภูมิที่ก าหนด     
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tape: tension correction คาแกจากแรงดึงของเทป : คาแก (CORRECTION) ส าหรับความยาวที่
ก าหนดของเทป (TAPE) เพ่ือปรับแกความยาวที่วัดไดอันเนื่องมาจากการใชงานที่มีแรงดึงตางออกไปจาก
แรงดึงที่ใชส าหรับความยาวมาตรฐานที่ทราบคา     
tape correction(s) คาแกเทป : คาแก (CORRECTION) ใชแกระยะที่วัดดวยเทป (TAPE) เพ่ือก าจัด
ความคลาดเคลื่อน (ERROR) ที่เกิดจากสภาพทางกายภาพและวิธีการที่ใช เทป (TAPE)  
tape stretcher เครื่องจับเทป : เครื่องมือกลส าหรับจับยึดเทป (TAPE) ณ ต าแหนงและแรงตึงท่ีก าหนด 
tape thermometer เทอร์โมมิเตอร์ติดเทป, เทอร์โมมิเตอร์ติดแถบวัดระยะ : ดู THERMOMETER 
taping การวัดระยะดวยเทป : การวัดระยะบนพื้น (GROUND) ดวยเทป (TAPE) หรือแถบโลหะหรือวัสดุ
อ่ืน ๆ มีความหมายเหมือนกับการวัดระยะดวยโซ 
target เปูา : ๑) วัตถุ จุด ฯลฯ ที่สิ่งอ่ืนชี้เขาหา ๒) วัตถุซึ่งสะทอนสัญญาณ (SIGNAL) ที่แผในปริมาณที่
เพียงพอ ท าใหเกิดสัญญาณสะทอนบนอุปกรณแตรวจจับ ดู RADAR TARGET, SONAR TARGET ๓) การท า
เครื่องหมาย หรอืการใชจุดบนพื้นที่เดนชัด เพ่ือชวยในการก าหนดต าแหนงบนภาพถาย (PHOTOGRAPH)  
๔) ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) เปูาจะก าหนดวัสดุเพ่ือท าเครื่องหมายโดยจัดเรียงและ
วางตัวบนพ้ืน (GROUND) เพ่ือสรางรูปแบบที่เห็นเดนชัด เหนือเครื่องหมายจุดควบคุมจีออเดติคหรือจุด
ควบคุมอ่ืน ๆ บนแนวหรือมุมของสิ่งกอสรางหรือ ณ จุดที่ใชแสดงต าแหนงของโครงสรางหรือรูปลักษณแท่ีอยู
ใตพ้ืนดิน เปูายังเป็นรูปแบบรูปภาพบนภาพถายทางอากาศ (AERIAL PHOTOGRAPH) ของเครื่องหมาย 
(MARK) ที่วางตัวอยูบนพื้น (GROUND) กอนการถายถาพ 
target: false เปูาลวง : ดู ECHO: FALSE 
tartan plots แผนลงต าแหนงตารางพิกัดทาร์ทัน, แผนพล็อตแบบทาร์ทัน : ตารางพิกัด (LATTICE) ได
จากการขยายสวนเล็ก ๆ ของตารางพิกัด (LATTICE) แบบไฮเพอรแโบลิกและ ตารางพิกัดแบบทูเรนจแ 
ส าหรับใชในงานที่มีมาตราสวน (SCALE) ใหญกวามาตราสวนที่ใชในงานส ารวจ (SURVEY) หลัก 
taut wire measuring gear เครื่องวัดระยะทางราบแบบสายดิ่ง : อุปกรณแที่ออกแบบส าหรับวัด
ระยะทางราบในทะเล อุปกรณแนี้สรางโดยการสงลวดเสนผาศูนยแกลางขนาดเล็ก ผานรอกท่ีปรับเทียบแลวใน
ขณะที่เรือแลนไปตามเสนทางที่จะวัด ซึ่งปลายดานหนึ่งของลวดถวงดวยสมอที่พ้ืนทองน้ า (BOTTOM)  
taut wire mooring ระบบทุนแบบสายดิ่ง : ระบบการผูกทุนซึ่งทุน (FLOAT) ที่จมจะใหแรงพยุงทางดิ่ง
เพ่ือใหระบบยังคงอยูในต าบลที่แนนอนเมื่อเทียบกับพ้ืนทองทะเล   
tectonics ธรณีแปรสัณฐาน : การศึกษาการก าเนิดและการเปลี่ยนแปลง เป็นบริเวณกวางของ รูปลักษณแ
โครงสรางของโลก (EARTH) 
telecommunication โทรคมนาคม : การสง การแพร หรือการรับสัญลักษณแ สัญญาณ (SIGNAL) 
ขอความ ภาพ (IMAGE) และเสียง (SOUND) หรือขาวกรองลักษณะใด ๆ โดยระบบสาย วิทยุ (RADIO) 
ทัศนะ หรือ แมเหล็กไฟฟูาอ่ืน ๆ  
telegraph buoy ทุนสายเคเบิ้ลใตน้ า : ทุน (BUOY) ที่ใชก าหนดต าบลที่ของสายเทเลกราฟใตน้ า 
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telemeteorograph เทเลมีทิออโรกราฟ : ค าท่ัวไปที่ใชส าหรับเครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยาที่ใชบันทึก
ขอมูลจากระยะไกล 
telemeter เครื่องมือวัดระยะทาง, โทรมาตร : ๑) เครื่องมือส าหรับใชวัดระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีก
จุดหนึ่ง บางชนิดใชกลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) และรังวัดมุมที่รองรับโดยเสนฐานสั้นที่ทราบคาความ
ยาว ๒) เครื่องมือที่สมบูรณแส าหรับวัดจ านวนใด ๆ และสงผลลัพธแในรูปแบบของไฟฟูาไปยังจุดระยะไกล 
และคาที่ไดก็จะถูกบันทึกไว 
telemeter : electronic โทรมาตรอิเล็กทรอนิกส์ : เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสแที่ใชวัดความตางเฟสหรือ
เวลาเดินทางระหวางการดล (IMPULSE) เชิงไฟฟูาแมเหล็กท่ีสงออกซ่ึงทราบคาความถ่ี (FREQUENCY) 
และอัตราเร็ว (SPEED) และการสะทอนกลับของการดลดังกลาว 
telemetry การวัดและสงขอมูลระยะไกล : การศึกษาและวิธีการที่เก่ียวของกับการวัดปริมาณหรือ
จ านวนในสถานที่หนึ่ง ๆ ที่สงคาไปยังสถานีวัด และแปลคา แสดงคา หรือบันทึกจ านวนและสงค าสั่งจาก
สถานีเพื่อไปควบคุมเครื่องมือตรวจวัด  
telemotor เทเลมอเตอร์ : อุปกรณแไฮดรอลิกหรืออุปกรณแไฟฟูา ที่ควบคุมการสงผานก าลังจากระยะไกล 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุปกรณแท่ีควบคุมเครื่องหางเสือของเรือ  
telescope กลองโทรทรรศน์ : เครื่องมือที่ชวยในมองหรือถายภาพวัถตุระยะไกล โดยเฉพาะอยางยิ่งวัตถุ
ทองฟูา 
telescope : meridian กลองโทรทรรศน์เมริเดียน : กลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) ที่การเคลื่อนที่
ตามวงดิ่ง (VERTICAL CIRCLE) ของกลองอยูในระนาบเมริเดียน(MERIDIAN) 
telescope : photo zenithal กลองโทรทรรศน์ถายภาพเซนิท : อุปกรณแท่ีออกแบบเพื่อถายภาพดาว
ผานเมริเดียนใกลกับจุดเซนิทของจุดตรวจ เพ่ือตรวจหาต าบลที่ของจุดตรวจดวยความถูกตองสูง 
telescope : reflecting กลองโทรทรรศน์สะทอนแสง : กลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) ที่รวมแสงดวย
วิธีการของกระจก (MIRROR) โคง 
telescope : refracting กลองโทรทรรศน์หักเหแสง : กลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) ที่รวมแสงดวย
วิธีการของเลนสแ (LENS) หรือระบบเลนสแ (LENS) 
telescope: zenith กลองโทรทรรศน์เซนิท : เครื่องมือทางดาราศาสตรแส าหรับตรวจหาละติจูด 
(LATITUDE) ดวยวิธีการรังวดัระยะเซนิท (ZENITH DISTANCE) ของดาวฤกษแ (STAR) สองดวงที่ผานเม
ริเดียนในเวลา (TIME) ที่ใกลเคียงกันมากท่ีสุด และมีระยะสูง (ALTITUDE) เกือบเทากันซึ่งอยูคนละดาน
ของเซนิท (ZENITH) 
telescopic alidade แอลิเดดกลองโทรทรรศน์ : ดู ALIDADE 
telltale compass เข็มทิศเทลเทล : ดู COMPASS 
telluric current(s) กระแสเทลลูริก : ดู CURRENT: TELLURIC 
temperature อุณหภูมิ : ความเขมหรือระดับของความรอน 
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temperature correction (leveling) คาแกอุณหภูมิ : คาแก(CORRECTION) ที่น าไปใชกับความตาง
ของระดับสูง (ELEVATION) ที่วัดได เพ่ือใชแกความคลาดเคลื่อน (ERROR) ที่เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิที่ไมระดับ 
(LEVELLING ROD) ในพ้ืนที่ส ารวจแตกตางจากอุณหภูมิของคามาตรฐานของไมระดับ 
temperature correction (tape) คาแกเนื่องจากอุณหภูมิของเทป : ดู TAPE: TEMPERATURE 
CORRECTION 
temperature inversion ชั้นอุณหภูมิผกผัน : ในดานสมุทรศาสตรแ(OCEANOGRAPHY) ชั้น (LAYER) ที่
อุณหภูมิเพ่ิมข้ึนตามความลึกน้ า (DEPTH) มีความหมายเหมือนกับ inversion layer 
temperature lapse rate อุณหภูมิแลบส์เรท, อัตราเปลี่ยนอุณหภูมิตามสูง : อัตราการลดลงของ
อุณหภูมิตามความสูง (HEIGHT) ที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งโดยปกติเป็นอัตราเฉลี่ยตอระยะทาง เชน ๑๐๐ เมตร 
(METRE) 
temperature-salinity diagram ไดอะแกรมอุณหภูมิ-ความเค็ม : การพล็อตคาอุณหภูมิเทียบกับความ
เค็ม (SALINITY) ของน้ าตามแนวตั้ง โดยผลที่ไดเป็นแผนภาพ (DIAGRAM) ที่ชี้ใหเห็นปริมาณของมวลน้ า
ตามแนวตั้ง ความเสถียรตามแนวตั้ง และแสดงคาเอสที ซึ่งชวยใหสามารถประมาณคาความแมนย า 
(ACCURACY) ของการตรวจวัดอุณหภูมิและความเค็ม (SALINITY)  
template (or templet) เทมเพลต, แผนแบบ : ๑) รูปแบบหรือแนวทาง มักจะสรางบนกระดาษ 
พลาสติก หรือโลหะ ส าหรับใชในการก าหนดรูปราง ขอบเขต หรือระบุพื้นที่ ๒) เครื่องมือที่ใชในการ
สามเหลี่ยมรัศมี (RADIAL TRIANGULATION) เพ่ือแสดงภาพถายทางอากาศ (AERIAL PHOTOGRAPH) 
หรือแผนแบบใชบันทึกทิศทางของรัศมี (RADIAL) ที่ไดจากภาพถาย (PHOTOGRAPH) 
temporal เชิงเวลา, ชั่วคราว : ที่เก่ียวของหรือจ ากัดโดยเวลา (TIME) 
temporal variation การแปรผันเชิงเวลา : ดู MAGNETIC TEMPORAL VARIATION 
temporary magnetism สภาวะแมเหล็กชั่วคราว : ดู MAGNETISM 
tension correction (tape) : คาแกจากแรงดึงของเทป : ดู TAPE: TENSION CORRECTION 
tented ice กระโจมน้ าแข็ง : น้ าแข็งอัดแรง (PRESSURE ICE) ที่ท าใหแพน้ าแข็ง (ICE FLOE) สองแผน
ถูกดันขึ้นบนอากาศ และเกิดพ้ืนที่วางของอากาศข้ึนขางใต 
terminal เทอมินอลเรือ : ที่จอดส าหรับเรือขนาดใหญจ านวนมากที่รวมอยูดวยกัน ที่มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการจัดการสินคาเฉพาะอยาง เชน ทาเรือน้ ามัน ทาเรือบรรทุกคอนเทนเนอรแ 
terrace ตะพัก, ขั้นบันได, ที่ราบขั้นบันได : พ้ืนผิวที่เอียงเล็กนอยหรือคอนขางราบเรียบ ในบางครั้งอาจ
ยาวและแคบ และขนาบดานบนและดานลาง ดวยลาด (SLOPE) ที่คอนขางชัน 
terrain ลักษณะภูมิประเทศ : ๑) พ้ืนดิน (GROUND) ๒) บริเวณพ้ืนที่ชนบทที่พิจารณาจากรูปลักษณแทาง
ธรรมชาติ ลักษณะภูมิประเทศ เป็นตน 
terrestrial camera กลองถายภาพทางพื้นดิน : ดู CAMERA 
terrestrial equator เสนศนูย์สูตรโลก : ดู EQUATOR 
terrestrial globe ลูกโลกจ าลอง : ดู GLOBE 
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terrestrial latitude ละติจูดโลก : ดู LATITUDE 
terrestrial longitude ลองจิจูดโลก : ดู LONGITUDE 
terrestrial magnetic field พื้นที่สนามแมเหล็ก : ดู GEOMAGNETIC FIELD 
terrestrial magnetism บริเวณที่เป็นแมเหล็ก : ดู GEOMAGNETISM 
terrestrial meridian เมริเดียนโลก : ดู MERIDIAN: ASTRONOMICAL 
terrestrial navigation เดินเรือชายฝั่ง : การเดินเรือ (NAVIGATION) ประเภทหนึ่งโดยการใชที่หมาย
บนฝั่งในการหาต าบลที่ 
terrestrial photogrammetry โฟโตแกรมเมตรีทางพื้นดิน : ดู PHOTOGRAMMETRY  
terrestrial photograph ภาพถายทางพื้นดิน : ดู PHOTOGRAPH  
terrestrial pole ขั้วโลก : ดู POLE 
terrigenous เกี่ยวกับพื้นดิน : ไดมาจากพ้ืนดิน (LAND) ใชกับสิ่งทับถม (DEPOSIT) ในทะเลซึ่งเกิดจาก
การพังทลาย (EROSION) ของพื้นดิน (LAND) ตรงกันขามกับสิ่งทับถม (DEPOSIT) กนสมุทร 
terrigenous sediments ตะกอนแผนดิน : สิ่งทับถม (DEPOSIT) ซึ่งประกอบดวยเศษซากปรักหักพัง 
(DEBRIS) ที่เกิดจากการพังทลาย (EROSION) ของแผนดิน (LAND) และเกิดการทับถมในบริเวณสวนที่เป็น
ที่ตื้นในทะเล (SEA) 
territorial sea ทะเลอาณาเขต : แนวของน้ าที่มีความกวางที่ก าหนดแตไมเกิน ๑๒ ไมลแทะเลที่วัดจาก
เสนฐานทะเลอาณาเขต 
territorial water นานน้ าอาณาเขต : ดู TERRITORIAL SEA 
tesla เทสลา : หนวยวัดความเขมฟลักซแแมเหล็กในระบบมาตรฐานสากล (SI SYSTEM) 
test เปลือก : ของแข็งท่ีปกคลุมหรือรองรับโครงสรางของสัตวแที่ไมมีกระดูกสันหลัง บางครั้งมันอาจจะ
หอหุมเนื้อเยื้อชั้นนอกสุดของสิ่งมีชีวิต หรือเปลือก (SHELL) 
Texas tower หอคอยเทกซัส : หอคอยที่สรางขึ้นบนไหลทวีป (CONTINENTAL SHELF) หรือที่ตื้น 
(SHOAL) ใชขุดเจาะและควบคุมบอแก฿สหรือปิโตรเลียม และใชเป็นโครงสรางเครื่องหมายชวยการเดินเรือ 
(AIDS TO NAVIGATION) และใชในดานสมุทรศาสตรแและอุตุนิยมวิทยา 
thalweg รองน้ าลึก : ดู TALWEG 
thaw การละลายของน้ าแข็งหรือหิมะ : การละลายของหิมะ (SNOW) และ/หรือน้ าแข็ง (ICE) บนผิวโลก 
(EARTH) ที่เกิดจากอุณหภูมิที่สูงกวาศูนยแองศาเซลเซียส 
thematic map แผนที่เฉพาะเรื่อง : ดู MAP (แผนที่) 
theodolite กลองธีโอโดไลท์ : เครื่องมือส ารวจความเที่ยงสูงประกอบดวย เครื่องเล็ง (ALIDADE) พรอม
กลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) โดยติดตั้งบนจานองศา (CIRCLE) ที่มีขีดแบงความถูกตองสูง และติดตั้ง
หลอดระดับ (LEVEL) และอุปกรณแอานคาที่จ าเป็น ในบางกรณีเครื่องเล็ง (ALIDADE) จะเป็นตัวรองรับจาน
องศาดิ่ง (VERTICAL CIRCLE) ที่มีขีดแบง 
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theodolite: direction กลองธีโอโดไลท์ทิศ : กลองธีโอโดไลตแ (THEODOLITE) ซึ่งจานองศาราบ 
(HORIZONTAL CIRCLE) ที่มีขีดแบงไมมีการเคลื่อนไหวระหวางการส ารวจ (OBSERVATION) โดยกลอง
โทรทรรศนแ (TELESCOPE) ชี้ไปยังชุดที่หมาย (SIGNAL) หรือวัตถุตามล าดับ และทิศ (DIRECTION) จะอาน
ไดแตละครั้งบนจานองศา (CIRCLE) ซึ่งโดยปกติใชกลองจุลทรรศนแไมโครมิเตอรแ (MICROMETER 
MICROSCOPE) 
theodolite: face(s) of หนากลองธีโอโดไลต์ : ดู FACE(S) OF THEODOLITE 
theodolite: repeating กลองธีโอโดไลต์ทวนซ้ า : กลองธีโอโดไลตแ (THEODOLITE) ที่ออกแบบให
สามารถสะสมคามุมจากการรังวัดอยางตอเนื่องบนจานองศา (CIRCLE) ที่มีขีดแบง และการอานคาครั้ง
สุดทายของจานองศา (CIRCLE) แสดงผลรวมของการทวนซ้ า คาการรังวัดของมุมที่วัดได ไดมาจากการหาร
ความยาวสวนโคงของการรังวัด (OBSERVATION) ทั้งหมดดวยจ านวนครั้งของการวัดมุม มีความหมาย
เหมือนกับ repeating instrument ดู REPETITION METHOD OF OBSERVATION ประกอบ 
theodolite: transit กลองธีโอโดไลท์วัดผาน : ดู TRANSIT 
theodolite axes แกนกลองธีโอโดไลท์ : ดู AXIS: HORIZONTAL และ AXIS: VERTICAL 
theodolite drag การกวาดกลองธีโอโดไลท์ : ดู DRAG (of THEODOLITE) 
theoretical error ความคลาดเคลื่อนทางทฤษฎี : ดู ERROR 
thermal equator เสนศูนย์สูตรอุณหภูมิ : ดู EQUATOR 
thermal layer ชั้นอุณหภูมิ : ดู THERMOCLINE 
thermocline เทอร์โมไคลน์, ชั้นความรอนกลาง : ความลาดชันของอุณหภูมิที่ลดลงตามแนวดิ่งในบาง
ชั้น (LAYER) น้ าซึ่งเห็นไดวามีคามากกวาความชัน (GRADIENT) ของน้ าชั้นบนและชั้นลาง  เชนเดียวกับชั้น 
(LAYER) ซึ่งในความชัน (GRADIENT) ที่เกิดขึ้น เทอรแโมไคลนแหลักในมหาสมุทร (OCEAN) อาจเกิดตาม
ฤดูกาล จากความรอนของผิวหนาน้ าในฤดูรอน หรือเกิดแบบถาวร  มีความหมายเหมือนกับ discontinuity 
layer หรือ thermal layer 
thermocline: transient เทอร์โมไคลน์ชั่วขณะ : การลดลงเล็กนอยของอุณหภูมิแนวดิ่งที่ตรวจวัดได
เหนือเทอรแโมไคลนแ (THERMOCLINE) ซึ่งเป็นปรากฏการณแ (PHENOMENON) ชวงสั้นที่เกี่ยวของหลัก ๆ 
กับความรอนประจ าวันและการผสมผสานเนื่องจากลม 
thermogram เทอร์โมแกรม : ขอมูลที่บันทึกโดยเทอรแโมกราฟ (THERMOGRAPH) 
thermograph เทอร์โมกราฟ : เทอรแโมมิเตอรแ (THERMOMETER) ใชส าหรับบันทึกเชิงกราฟของการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามเวลา 
thermohygrograph เทอร์โมไฮโกรกราฟ : ดู HYGROTHERMOGRAPH 
thermometer เทอร์โมมิเตอร์ : อุปกรณแใชในการวัดอุณหภูมิ 
thermometer: deep sea เทอร์โมมิเตอร์น้ าลึก : เทอรแโมมิเตอรแ (THERMOMETER) ส าหรับตรวจวัด
อุณหภูมิของน้ าทะเล (SEA WATER) ที่ความลึก (DEPTH) ใด ๆ ดู THERMOMETER: PROTECTED 
REVERSING, THERMOMETER: REVERSING, THERMOMETER: UNPROTECTED REVERSING 
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thermometer: dry-bulb เทอร์โมมิเตอร์ตุมแหง : หนึ่งในสองเทอรแโมมิเตอรแ (THERMOMETER) ของ 
ไซโครมิเตอรแ (PSYCHROMETER) ที่ซึ่งมีตุมเปลือยและใชแสดงอุณหภูมิอากาศ 
thermometer: maximum เทอร์โมมิเตอร์สูงสุด : เทอรแโมมิเตอรแ (THERMOMETER) ใชส าหรับวัด
อุณหภูมิที่ขึ้นสูงสุดในชวงระยะเวลาที่ก าหนด เชน ในระหวางวัน.  
thermometer: minimum. เทอร์โมมิเตอร์ต่ าสุด : เทอรแโมมิเตอรแ (THERMOMETER) ใชส าหรับวัด
อุณหภูมิที่ลงต่ าสุดในชวงระยะเวลาที่ก าหนด เชน ในระหวางวัน 
thermometer: protected reversing เทอร์โมมิเตอร์แบบหกกลับชนิดปูองกันความกด : 
เทอรแโมมิเตอรแแบบหกกลับ (REVERSING THERMOMETER) ที่บรรจุไวในครอบแกวความทนทานสูงเพ่ือ
ปูองกันจากความกดอุทกสถิต (HYDROSTATIC PRESSURE)  
thermometer: reversing เทอร์โมมิเตอร์แบบหกกลับ : เทอรแโมมิเตอรแน้ าลึก (DEEP-SEA 
THERMOMETER) ใชบันทึกอุณหภูมิที่ความลึก (DEPTH) ที่ตองการเมื่อหกกลับและจะคงคาที่อานได
จนกระท่ังหกกลับไปต าแหนงเดิม  โดยทั่วไปเทอรแโมมิเตอรแแบบหกกลับจะใชเป็นคูติดกับขวดเก็บตัวอยาง
น้ า (WATER BOTTLE) 
thermometer: tape เทอร์โมมิเตอร์ติดเทป, เทอร์มิมิเตอร์ติดแถบวัดระยะ : เทอรแโมมิเตอรแ 
(THERMOMETER) ที่มคีวามเที่ยงติดตั้งในกลองที่ออกแบบพิเศษเพื่อยึดและอยูบนเทป (TAPE) โลหะ
ส าหรับหาคาแกอุณหภูมิ (TEMPERATURE CORRECTION) เพ่ือการรังวัดวงรอบ (TRAVERSE) หรือเสน
ฐาน (BASE) โดยใชเทปอยางแมนย า 
thermometer: unprotected reversing เทอร์โมมิเตอร์แบบหกกลับชนิดไมปูองกันความกด : 
เทอรแโมมิเตอรแแบบหกกลับ (REVERSING THERMOMETER) ซ่ึงไมไดรับการปูองกันจากความกดอุทกสถิต 
(HYDROSTATIC PRESSURE) โดยใชรวมกับเทอรแโมมิเตอรแแบบหกกลับชนิดปูองกันความกด 
(PROTECTED REVERSING THERMOMETER) ในการวัดคาความลึกหกกลับ (THERMOMETRIC DEPTH) 
thermometer: wet-bulb เทอร์โมมิเตอร์ตุมเปียก : หนึ่งในสองเทอรแโมมิเตอรแของไซโครมิเตอรแ 
(PSYCHROMETER) ซึ่งมีตุมเปียกและลอมรอบดวยชั้นบาง ๆ ของน้ าบริสุทธิ หรือน้ าแข็ง (ICE) 
thermometric depth ความลึกหกกลับ : ดู DEPTH  
thermometric leveling การระดับอุณหภูมิ : ดู LEVELLING 
thermoprobe เครื่องวัดความรอนใตทองทะเล : แทรนสดิวเซอรแ(TRANSDUCER) ใชส าหรับวัด
อุณหภูมิ ณ แหลงก าเนิด ของตะกอนพื้นทองน้ า (BOTTOM SEDIMENT) ของมหาสมุทร ณ ความลึก 
(DEPTH) ตาง ๆ ใตพ้ืนทองน้ า (BOTTOM) คาอุณหภูมิที่วัดไดเม่ือรวมกับขอมูลการน าความรอนจะใหคา
การไหลของความรอนผานพ้ืนทองมหาสมุทร. 
third order triangulation การขยายสามเหลี่ยมชั้นสาม : ดู TRIANGULATION CLASSIFICATION 
three-arm protractor โปรแทรคเตอร์สามขา : ดู PROTRACTOR: THREE-ARM 
three-point fix ต าบลท่ีแนนอนจากสามท่ีหมาย : ดู FIX 



ที่ระลึกวันคลายวันสถาปนา กรมอุทกศาสตรแ ครบรอบ ๙๖ ปี 
 

พจนานุกรมศัพทแอุทกศาสตรแ หนา ๓๒๑ 

 

three-point fix method วิธีการหาต าบลที่แนนอนจากสามที่หมาย : หนึ่งในวิธีการหลัก ที่ใชในการ
ระบุต าบลที่ (POSITION) เรือส ารวจ (SURVEY VESSEL) ในการส ารวจอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC 
SURVEY) ชายฝั่งโดยใชเครื่องวัดมุม (SEXTANT) วัดมุมสองมุม ระหวางสามสถานี (STATION) ที่ทราบคา
พิกัด โดยใชสถานี (STATION) กลางรวมกันทั้งสองมุม และพล็อตต าบลที่เรือดวย โปรแทรคเตอรแสามขา 
(THREE-ARM PROTRACTOR) 
three-point problem ปัญหาสามจุด : การหาต าบลที่ (POSITION) ทางราบของจุดตรวจจากขอมูล 
(DATA) ที่ประกอบดวยการวัดมุมทางราบสองมุมระหวางสามวัตถุท่ีทราบต าบลที่ (POSITION) แลว  
ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแกไขดวยกราฟฟิก โดยการใชโปรแทรคเตอรแสามขา (THREE-ARM 
PROTRACTOR) หรือดวยการวิเคราะหแโดยการค านวณทางตรีโกณมิติ 
threshold ตนทางเขาทางว่ิง : ในค าศัพทแที่เกี่ยวกับการบิน หมายถึงจุดเริ่มตนของสวนของทางวิ่ง 
(RUNWAY) ที่ใชส าหรับการลงจอด 
threshold speed ความเร็วเกณฑ์ต่ าสุด : อัตราเร็ว (SPEED) ต่ าสุดของกระแสน้ า (CURRENT) ที่
เครื่องวัดกระแสน้ า (CURRENT METER) เครื่องหนึ่งที่สามารถตรวจวัดได และนาเชื่อถือ 
thunder ฟูารอง : เสียง (SOUND) แหลมหรือเสียง (SOUND) ดังกองซึ่งมาพรอมกับฟูาผา (LIGHTNING) 
thunderstorm พายุฝนฟูาคะนอง : การปลอยประจุไฟฟูาอยางทันทีทันใดตั้งแตหนึ่งครั้งข้ึนไปซึ่งเห็นได
โดยแสงวับของไฟ (ฟูาแลบ (LIGHTNING)) และเสียงทุมต่ าหรือแหลม (ฟูารอง (THUNDER)) 
tidal basin แองจอดเรือน้ าขึ้น-ลง : ดู BASIN 
tidal bore คลื่นหัวน้ าขึ้น : ดู BORE 
tidal constants คาคงท่ีน้ าขึ้น-ลง : ความสัมพันธแน้ าขึ้น-ลง ซึ่งคงที่ ณ พ้ืนที่เฉพาะใด ๆ คาคงท่ีน้ าขึ้น-
ลงแบงเป็น ฮารแโมนิกหรือ นอน-ฮารแโมนิก คาคงท่ีฮารแโมนิก (HARMONIC CONSTANT) ประกอบดวย 
แอมพลิจูด (AMPLITUDE) และจุดเวลา (EPOCH) และ คาคงที่นอน-ฮารแโมนิก (NON-HARMONIC 
CONSTANT) ประกอบดวยคาซึ่งไดมาโดยตรงจากการตรวจวัด (OBSERVATION) เชน พิสัยน้ าขึ้น-ลงและ
ชวงน้ าขึ้น-ลง 
tidal constituent องค์ประกอบน้ าขึ้น-ลง : ดู HARMONIC CONSTITUENT 
tidal current กระแสน้ าขึ้น-ลง : ดู CURRENT 
tidal current chart แผนที่กระแสน้ าขึ้น-ลง : ดู CHART 
tidal current signal สัญญาณกระแสน้ าขึ้น - ลง : ดู SIGNAL 
tidal (or tide) cycle  วัฏจักรน้ าขึ้น-ลง : สภาวะสมบูรณแของระดับน้ าขึ้น-ลง ที่เกิดขึ้นระหวางวันน้ า
ขึ้น-ลง (TIDAL DAY) เดือนจันทรคติ (LUNAR MONTH) หรือวงรอบเมโทนิค (METONIC CYCLE) 
tidal datum พื้นเกณฑ์น้ าข้ึน-ลง : ดู DATUM 
tidal day วันจันทรคติ,วันน้ าขึ้น-ลง : ๑) วันจันทรคติ (LUNAR DAY) ๒) คาบของวัฏจักร (CYCLE) ของ
น้ าขึ้น-ลง (TIDE) ประจ าวัน ซึ่งแตกตางเล็กนอยจากวันจันทรคติ (LUNAR DAY) เนื่องจากการเรงน้ าขึ้น-ลง 
(PRIMING OF THE TIDE) และการหนวงน้ าขึ้น-ลง (LAGGING OF THE TIDE) 
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tidal difference ความตางน้ าขึ้น-ลง : ความตางดานเวลา (TIME) หรือความสูง (HEIGHT) ของน้ าขึ้น
เต็มที่ (HIGH WATER) หรือน้ าลงเต็มท่ี (LOW WATER) ณ สถานียอย (SUBORDINATE STATION) และ 
ณ สถานีอางอิง (REFERENCE STATION) ที่มีการท านายไวในมาตราน้ า (TIDE TABLE) ความตางเมื่อ
ประยุกตแใชเพ่ือแสดงในการท านายลวงหนา ณ สถานีอางอิง (REFERENCE STATION) จะใหเวลา (TIME) 
หรือความสูง (HEIGHT) ของสถานียอย (SUBORDINATE STATION) ที่สมนัยกัน 
tidal epoch เวลาเริ่มน้ าขึ้น-ลง : ดู PHASE LAG 
tidal flat ที่ราบลุมน้ าขึ้น-ลง : พ้ืนที่ลุมชื้นแฉะ (MARSH) หรือเป็นทราย หรือเป็นโคลน ที่น้ าทวมและน้ า
ไมทวม เนื่องจากการข้ึน (RISE) และลงของน้ าขึ้น-ลง (TIDE)  
tidal harbor ทาเรือน้ าขึ้น-ลง : ดู HARBOUR 
tidal light(s) ไฟแจงน้ าขึ้น-ลง : ดู LIGHT 
tidal movement การเคลื่อนตัวน้ าขึ้น-ลง : การเคลื่อนตัวซึ่งรวมถึงการขึ้น (RISE) และลงทางดิ่งของน้ า
ขึ้น-ลง (TIDE) และการไหล (FLOW) ในแนวระดับของกระแสน้ าขึ้น-ลง (TIDAL CURRENT) การเคลื่อนตัว
นี้มีความเก่ียวของกับแรงที่ท าใหเกิดน้ าข้ึน-ลง (TIDE-PRODUCING FORCE) ทางดาราศาสตรแ จากดวง
จันทรแ (MOON) และดวงอาทิตยแ (SUN) ที่กระท ากับการหมุนรอบตัวเองของโลก (EARTH) 
tidal observations การวัดน้ าขึ้น-ลง : ดู OBSERVATION 
tidal prediction การท านายน้ า : ดู TIDE PREDICTION 
tidal range พิสัยน้ า : ดู RANGE OF TIDE 
tidal rise ความสูงน้ าขึ้นเต็มที่ : ดู RISE OF TIDE 
tidal stream กระแสน้ าขึ้น-ลง : ดู CURRENT: TIDAL 
tidal theories ทฤษฎีน้ าขึ้น-ลง : ทฤษฎีที่แตกตางกันที่อธิบายปรากฏการณแน้ าขึ้น-ลง 
tidal waterน้ าจากอิทธิพลน้ าขึ้น-ลง : มวลน้ าใด ๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระดับอันเนื่องมาจากอิทธิพลน้ า
ขึ้น-ลง ดู TIDEWATER 
tidal wave คลื่นน้ าขึ้น-ลง : ดู WAVE 
tide น้ าขึ้น-ลง : การข้ึน (RISE) และลงตามคาบเวลาของผิวน้ ามหาสมุทร (OCEAN) ผิวน้ าในอาว (BAY) 
เป็นตน เนื่องจากปฏิกิริยาแรงโนมถวง ระหวางดวงจันทรแ (MOON) ดวงอาทิตยแ (SUN) และโลก (EARTH) 
เป็นหลัก 
tide: analysis น้ าขึ้น-ลงวิเคราะห์ : กระบวนการทางคณิตศาสตรแ ที่วิเคราะหแกระแสน้ าขึ้น-ลง (TIDAL 
CURRENT) หรือน้ าขึ้น-ลง  (TIDE) ที่ตรวจวัดได เพื่อใหได องคแประกอบและสถิติ 
tide(s): apogean น้ าขึ้น-ลงอะโพจี, น้ าขึ้น-ลงนอย : น้ าขึ้น-ลง (TIDE) ที่มีพิสัย (RANGE) นอย ซึ่ง
เกิดข้ึนเมื่อ ดวงจันทรแ (MOON) อยูใกลจุด อะโพจี (APOGEE) 
tide: astronomical น้ าขึ้น-ลงทางดาราศาสตร์ : ๑) น้ าขึ้น-ลง (TIDE) อันเนื่องมาจากแรงดึงดูดของดวง
อาทิตยแ(SUN)และดวงจันทรแ (MOON)ที่ตรงกันขามกับน้ าขึ้น-ลงทางอุตุนิยมวิทยา(METEOROLOGICAL 
TIDE) ซึ่งเกิดจากสภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ๒) น้ าขึ้น-ลงสมดุล (EQUILIBRIUM TIDE) 
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tide: compound น้ าขึ้น-ลงประกอบ : องคแประกอบน้ าขึ้น-ลงที่มีอัตราเร็ว (SPEED) เทากับผลรวมหรือ
ผลตางของอัตราเร็ว (SPEED) ขององคแประกอบพื้นฐานตั้งแตสองตัวขึ้นไป โดยปกติน้ าขึ้น-ลงประกอบจะ
เกิดในยานน้ าตื้น (SHALLOW WATER) ดู SHALLOW WATER CONSTITUENT 
tide: diurnal น้ าเดี่ยว : น้ าขึ้น-ลง (TIDE) ซึ่งวัฏจักรของน้ าขึ้น-ลง (TIDAL CYCLE) ประกอบดวยน้ าขึ้น
เต็มที่ (HIGH WATER) หนึ่งครั้ง และน้ าลงเต็มที่ (LOW WATER) หนึ่งครั้งในแตละวันจันทรคติ (TIDAL 
DAY) ในค าศัพทแแบบอังกฤษ มีความหมายเหมือนกับ single day tide 
tide: double น้ าขึ้น-ลงยอดเทา : น้ าขึ้น-ลง (TIDE) สองยอดเทา มีความหมายเหมือนกับ agger ดู 
HIGH WATER: DOUBLE and และ LOW WATER: DOUBLE 
tide: earth การขึ้น-ลงของเปลือกโลก : การเคลื่อนตัวเป็นคาบของเปลือกโลก (EARTH CRUST) 
เนื่องจากแรงท าใหเกิดน้ าขึ้น-ลง (TIDE-PRODUCING FORCE) ของดวงจันทรแ (MOON) และดวงอาทิตยแ 
(SUN) 
tide: ebb น้ าไหลลง, น้ าหนีฝั่ง :ดู TIDE: FALLING 
tide(s): equatorial น้ าขึ้น-ลงศูนย์สูตร : น้ าขึ้น-ลง (TIDE) ที่เกิดขึ้นประมาณทุก ๒ สัปดาหแ เมื่อดวง
จันทรแ (MOON) อยูเหนือเสนศูนยแสูตร (EQUATOR) ที่เวลานี้ ดวงจันทรแ (MOON) จะมีผลท าใหน้ าขึ้น-ลง 
(TIDE) มีความตางน้ าขึ้น-ลงประจ าวัน (DIURNAL INEQUALITY) นอยสุด 
tide: equilibrium น้ าขึ้น-ลงสมดุล : น้ าขึ้น-ลง (TIDE) โดยสมมุติ ที่ใชสมมติฐานที่วาดวยมวลน้ ามี
ปฏิกิริยาทันทีทันใดตอแรงท าใหเกิดน้ าข้ึน-ลง (TIDEPRODUCING FORCE) ของดวงจันทรแ (MOON) และ
ดวงอาทิตยแ (SUN) และท าใหเกิดพ้ืนผิวสมดุล (EQUILIBRIUM) ภายใตการกระท าของแรงดังกลาว โดยไม
ค านึงถึงแรงเสียดทาน แรงเฉื่อย และการกระจายตัวอยางไมสม่ าเสมอของแผนดิน 
tide(s): equinoctial spring น้ าเกิดวิษุวัต : น้ าขึ้น-ลง (TIDE) ที่เกิดใกลจุดวิษุวัต (EQUINOX) ในชวง
เดือนเพ็ญ (FULL MOON) หรือเดือนมืด (NEW MOON) และดวงอาทิตยแ (SUN) มีดิคลิเนชัน 
(DECLINATION) ต่ า และน้ าเกิด (SPRING TIDE) ที่มีพิสัย (RANGE) มากกวาคาเฉลี่ย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อดวงจันทรแ (MOON) อยูใกลเพริจี (PERIGEE) 
tide: falling น้ าลง : สวนของวัฏจักรน้ าขึ้น-ลง (TIDE CYCLE) ระหวางน้ าขึ้นเต็มที่ (HIGH WATER) และ
น้ าลงเต็มท่ี (LOW WATER) ถัดไป มีความหมายเหมือนกับ ebb tide ตรงขามกับ RISING TIDE 
tide: flood น้ าไหลข้ึน : ดู TIDE: RISING 
tide: half น้ าขึ้น-ลง กึ่งพิสัย : สภาวะหรือชวงเวลา (TIME) ของน้ าขึ้น-ลง (TIDE) เมื่อระดับอยูกึ่งกลาง 
ระหวางน้ าขึ้นเต็มที่ (HIGH TIDE) และน้ าลงเต็มที่ (LOW TIDE) ถัดไปหรือกอนหนา 
tide: high น้ าขึ้นเต็มที่ : ดู HIGH WATER 
tide: leeward (or lee) กระแสน้ าขึ้น-ลงตามลม : กระแสน้ าขึ้น-ลง (TIDAL CURRENT) เกิดข้ึนใน
ทิศทางเดียวกัน ในทิศทางลม (WIND) ที่ก าลังพัด มีความหมายเหมือนกับ  leeward tidal current 
tide: low น้ าลงเต็มที่ : ดู LOW WATER 
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tide: lunar น้ าขึ้น-ลงจันทรคติ : สวนของน้ าขึ้น-ลง (TIDE) อันเป็นผลมาจากแรงท าใหเกิดน้ าขึ้น-ลง 
(TIDE-PRODUCING FORCE) ของดวงจันทรแ (MOON) แตเพียงอยางเดียว ซึ่งแตกตางชัดเจนจาก สวนของ
น้ าขึ้น-ลงที่เกิดจากแรงของดวงอาทิตยแ (SUN) ดู TIDE: SOLAR 
tide: meteorological น้ าขึ้น-ลงทางอุตุนิยมวิทยา : การเปลี่ยนแปลงในระดับน้ าที่เกิดจากสภาวะทาง
อุตุนิยมวิทยาทองถิ่น ซึ่งตางจากน้ าขึ้น-ลงทางดาราศาสตรแ (ASTRONOMICAL TIDE) ที่เกิดจากแรงดึงดูด
ของดวงอาทิตยแ (SUN) และดวงจันทรแ (MOON) 
tide: mid-extreme คาเฉลี่ยน้ าขึ้น-ลงสูงท่ีสุด : ระดับกึ่งกลางระหวางน้ าขึ้นเต็มที่ (HIGH WATER) 
สูงสุด และน้ าลงเต็มท่ี (LOW WATER) ต่ าสุด ณ ที่ใดท่ีหนึ่ง ดู HALF TIDE LEVEL 
tide: mixed น้ าผสม : ประเภทของน้ าขึ้น-ลง (TYPE OF TIDE) ซึ่งคลื่น (WAVE) น้ าเดี่ยวท าใหเกิดภาวะ
ไมเทากัน (INEQUALITY) อยางมากของความสูง (HEIGHT) และ/หรือชวงเวลาระหวางน้ าขึ้นเต็มท่ี (HIGH 
WATER) และน้ าลงเต็มที่ (LOW WATER) ค าศัพทแนี้ใชกับน้ าขึ้น-ลง (TIDE) ที่อยูระหวางน้ าคูและน้ าเดี่ยว 
tides: mixed diurnal น้ าเดี่ยวผสม : น้ าเดี่ยว ซึ่งกลายเป็นน้ าคู โดยพิสัยน้ าลดลงอยางมากเม่ือเดคลิ
เนชันของดวงจันทรแมีคานอย 
tides: mixed semidiurnal น้ าคูผสม : น้ าคู ซึ่งมีภาวะความไมเทากันที่เดนชัดระหวางน้ าขึ้นเต็มที่
สูงสุด และน้ าลงเต็มที่ต่ าสุด 
tide(s): neap น้ าตาย : น้ าขึ้น-ลง (TIDE) ที่มีพิสัย (RANGE) นอย โดยเกิดขึ้นใกลชวงเวลา (TIME) ขึ้น ๘ 
ค่ า (FIRST QUARTER) และแรม ๘ ค่ า (LAST QUARTER) 
tide: oceanic น้ าขึ้น-ลงมหาสมุทร : การข้ึน-ลงตามคาบของมหาสมุทรโลก อันเป็นผลมาจากปฏิกิริยา
แรงโนมถวงระหวางดวงอาทิตยแ ดวงจันทรแ และโลก 
tide: partial น้ าขึ้น-ลงบางสวน : หนึ่งในองคแประกอบฮารแโมนิคของน้ าขึ้น-ลง (TIDE) ณ จุด ใด ๆ คาบ
ของน้ าขึ้น-ลงบางสวน ไดมาจากผลรวมที่หลากหลายของ ความเร็วเชิงมุม (ANGULAR VELOCITY) ของ
โลก (EARTH) ดวงอาทิตยแ (SUN) ดวงจันทรแ (MOON) และดาวฤกษแ (STAR) ซึ่งสัมพัทธแกันและกัน ดู 
HARMONIC CONSTITUENT 
tide(s): perigean น้ าขึ้น-ลงเพริจี : น้ าขึ้น-ลง (TIDE) ที่มีพิสัย (RANGE) มาก ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทรแ 
(MOON) อยูใกล เพริจี (PERIGEE) 
tide(s): predicted น้ าขึ้น-ลงท านาย : ความสูง (HEIGHT) และเวลา (TIME) ของระดับน้ าคาดหมาย
ตามท่ีไดจัดท าไวในมาตราน้ า (TIDE TABLE) ลวงหนา 
tide: primary น้ าขึ้น-ลงปฐมภูมิ : การกระเพ่ือม (UNDULATION) ของน้ าขึ้น-ลง ที่ตอบสนองโดยตรง
ตอแรงท าใหเกิดน้ าขึ้น-ลง (TIDE-PRODUCING FORCE) 
tide(s): quarter-diurnal น้ าสี่, น้ าขึ้น-ลงส่ีชวงเวลา : น้ าขึ้น-ลง (TIDE) ที่เป็นผลมาจากการผิดรูปของ
น้ าขึ้น-ลง (TIDE) ปกติในบริเวณน้ าตื้น (SHALLOW WATER) ซึ่งมีน้ าข้ึนเต็มที่ (HIGH WATER) สี่ครั้งและ
น้ าลงเต็มท่ี (LOW WATER) สี่ครั้งในหนึ่งวัน ดู TIDE(S): SHALLOW WATER ประกอบ 
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tide: rising น้ าขึ้น : สวนของวัฏจักรน้ าขึ้น-ลง (TIDE CYCLE) ระหวางน้ าลงเต็มที่ (LOW WATER) และ
น้ าขี้นเต็มท่ี (HIGH WATER) ถัดไป มีความหมายเหมือนกับ flood tide มีความหมายตรงกันขามกับน้ าลง 
(FALLING TIDE) 
tide(s): secondary น้ าขึ้น-ลง ทุติยภูมิ : น้ าขึ้น-ลงที่เพ่ิมข้ึนมาที่เป็นน้ าขึ้นเต็มที่ยอดสูง (TIDE HIGHER 
LOW WATER) และน้ าข้ึนเต็มที่ยอดต่ า (LOWER HIGH WATER) ซึ่งเกิดขึ้นสองครั้งตอเดือน (MONTH) 
(เมื่อดวงจันทรแ (MOON) อยูเหนือเสนศูนยแสูตร (EQUATOR)) ในรูปแบบของน้ าคู (DIURNAL TIDE) ทั่วไป  
tide: semidiurnal น้ าคู : น้ าขึ้น-ลง (TIDE) ซึ่งในวัฏจักรน้ าขึ้น-ลง (TIDAL CYCLE) ประกอบดวยน้ าขึ้น
เต็มที่ (HIGH WATER) สองครั้งและน้ าลงเต็มที่ (LOW WATER) สองครั้งในวันจัทรคติ (TIDAL DAY) โดยมี
ความตางน้ าขึ้น-ลงประจ าวัน (DIURNAL INEQUALITY) เล็กนอย 
tide(s): shallow water น้ าขึ้น-ลงน้ าตื้น : ผลของการผิดรูป ที่มีตอ น้ าขึ้น-ลง (TIDE) ทางดาราศาสตรแมี
สาเหตุจากน้ าตื้น (SHALLOW WATER) ดู TIDE(S): QUARTER-DIURNAL ประกอบ 
tide: single day น้ าเดี่ยว : ดู TIDE: DIURNAL 
tide: slack น้ านิ่ง, น้ าเอ่ือย : ดู SLACK WATER 
tide: solar น้ าขึ้น-ลงสุริยะ : สวนของน้ าขึ้น-ลง (TIDE) ซึ่งเป็นผลมาจาก แรงท าใหเกิดน้ าขึ้น-ลง (TIDE-
PRODUCING FORCE) ของดวงอาทิตยแเทานั้น ซึ่งแตกตางไปจากสวนที่เป็นผลมาจากแรงจากดวงจันทรแ 
(MOON) 
tide(s): solsticial น้ าขึ้น-ลงซอลซติส, น้ าขึ้น-ลงอายัน : น้ าขึ้น - ลง (TIDE) ซึ่งเกิดขึ้นใกลกับชวงเวลา 
(TIME) อายัน (SOLSTICE) เมื่อพิสัยน้ าเขตรอน (TROPIC RANGE) มาก 
tide(s): spring น้ าเกิด : น้ าขึ้น-ลง (TIDE) ที่มีพิสัยน้ า (RANGE) มาก ซึ่งเกิดข้ึนใกล ๆ กับชวงเวลา 
(TIME) ขึ้น ๑๕ ค่ า (FULL MOON) และแรม ๑๕ ค่ า (NEW MOON) 
tide: storm น้ าขึ้นจากพายุ : ดู STORM SURGE 
tide: syzygy น้ าขึ้น-ลงซิซิจี, น้ าขึ้น-ลงจุดรวมแนว : น้ าขึ้น - ลง (TIDE) ซึ่งเกิดขึ้นในชวงบายของวันที่
ดวงอาทิตยแ (SUN) และดวงจันทรแ (MOON) อยูที่ซิซิจี (SYZYGY) (ค าศัพทแนีป้ัจจุบันมีการใชนอย) 
tide: tropic น้ าขึ้น-ลงเขตรอน : น้ าขึ้น-ลง (TIDE) ซึ่งเกิดขึ้นเดือนละสองครั้ง เมื่ออิทธิพลของเดคลิเนชัน 
(DECLINATION) ดวงจันทรแ (MOON) สูงสุดเหนือหรือใตเสนศูนยแสูตร (EQUATOR) มีคามากที่สุด 
tide: vanishing น้ าขึ้น-ลงพิสัยนิ่ง : ปรากฏการณแ (PHENOMENON) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อน้ าขึ้นเต็มท่ี (HIGH 
WATER) และน้ าลงเต็มที่ (LOW WATER) หลอมรวมกันเขาสูชวงเวลายาวนานหลายชัว่โมง โดยมีระดับน้ า
เกือบจะคงที่ น้ าขึ้น-ลง (TIDE) จัดอยูในกลุมน้ าเดี่ยวแตเป็นที่รูกันในน้ าขึ้น-ลงพิสัยนิ่ง 
tide: weather กระแสน้ าขึ้น-ลงตามลม : ดู TIDE: WINDWARD 
tide: windward กระแสน้ าขึ้น-ลงตามลม : กระแสน้ าขึ้นลง (TIDAL CURRENT) ซึ่งเกิดในทิศทาง
เดียวกับเดียวกันกับลมพัด มีความหมายเหมือนกับ weather tide 
tide-bound (adj.) : จ ากดัโดยน้ าขึ้น-ลง : ไมสามารถด าเนินการได เพราะความลึก (DEPTH) ของน้ า 
ไมเพียงพอเนื่องจากผลของน้ าขึ้น-ลง 
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tide bulge กระพุงน้ าขึ้น-ลง : ดู TIDE WAVE 
tide crack รอยแตกจากน้ าขึ้น-ลง : รอยแยกท่ีชวงตอระหวาง เชิงน้ าแข็ง (ICEFOOT) หรือผนังน้ าแข็ง 
(ICE WALL) ที่ไมเคลื่อนที่และแผนน้ าแข็ง (FAST ICE) ซึ่งแผนน้ าแข็งไดรับอิทธิพลของการข้ึน (RISE) ลง
ของน้ าขึ้น-ลง (TIDE) 
tide curve เสนโคงน้ าขึ้น-ลง : การแสดงผลดวยภาพของการขึ้น (RISE) และลง ของน้ าขึ้น-ลง (TIDE) 
โดยแกนนอนแสดงเวลา (TIME) และแกนตั้งแสดงความสูง (HEIGHT) ของน้ าขึ้น-ลง (TIDE) ส าหรับน้ าขึ้น-
ลง (TIDE) ปกติเสนโคงที่เกิดข้ึนจะมีรูปรางเหมือนสวนโคงไซนแโดยประมาณ มีความหมายเหมือนกับ 
marigram 
tide cycle วัฏจักรน้ าขึ้น-ลง : ดู TIDAL CYCLE 
tide gate ประตูน้ า : ชองทางจ ากัด ซึ่งน้ าจะไหลผานดวยอัตราเร็ว (SPEED) สูง เนื่องจากการกระท าของ
น้ าขึ้น-ลง 
tide gauge เครื่องวัดน้ าขึ้น-ลง, เครื่องบันทึกระดับน้ า, เครื่องวัดระดับน้ า : ดู GAUGE 
tide-generating force แรงท าใหเกิดน้ าขึ้น-ลง : ดู TIDE-PRODUCING FORCE 
tideland พื้นที่ใตอิทธิพลน้ าขึ้น-ลง, พื้นที่น้ าทวมถึง : แผนดิน (LAND) ซึ่งจะอยูใตน้ าเวลาน้ าขึ้นเต็มท่ี 
(HIGH TIDE) และจะโผลเมื่อน้ าลงเต็มที่ (LOW TIDE) 
tide lock ประตูน้ าขึ้น-ลง : ประตูน้ า (LOCK) ซึ่งอยูระหวาง แองจอดเรือ (BASIN) หรือคลอง (CANAL) 
และน้ าจากอิทธิพลน้ าขึ้น-ลง (TIDEWATER) เพ่ือรักษาระดับน้ าไวในระดับที่ตองการ แมความสูง 
(HEIGHT) ของน้ าจะเปลี่ยนแปลงไปตามน้ าขึ้น-ลง (TIDE) มีความหมายเหมือนกับ guard lock 
tidemark รอยน้ าขึ้น, ขีดหมายแนวน้ าขึ้นสูงสุด : ๑) แนวน้ าขึ้นเต็มท่ี (HIGH WATER MARK) ของน้ า
จากอิทธิพลน้ าขึ้น-ลง (TIDAL WATER) ๒) จุดสูงสุดที่น้ าขึ้นเต็มที่ (HIGH TIDE) ขึ้นถึง ๓) แนว (MARK) ที่
ท าข้ึนเพ่ือแสดงจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นจากน้ าข้ึนเต็มที่ (HIGH TIDE)  หรือบางครั้งจากสถานะเฉพาะใด ๆ ของ
น้ าขึ้น-ลง (TIDE) 
tide pole บรรทัดน้ า : ดู TIDE STAFF 
tide-predicting machine เครื่องจักรท านายน้ า : เครื่องมือที่ค านวณเวลา (TIME) และความสูง 
(HEIGHT) ของน้ าขึ้นเต็มที่ (HIGH WATER) และน้ าลงเต็มที่ (LOW WATER) ณ สถานีอางอิง  
(REFERENCE STATION) โดยการรวมเชิงกลขององคแประกอบฮารแโมนิก  (HARMONIC CONSTITUENT) 
ของน้ าขึ้น-ลง (TIDE) บางครั้งค านวณลวงหนาเป็นเวลาหลายปี 
tide (or tidal) prediction การท านายน้ า : กระบวนการทางคณิตศาสตรแ ซึ่งเวลา (TIME) และความ
สูง (HEIGHT) ของน้ าขึ้นลง (TIDE) จะถูกค านวณไวลวงหนาจากองคแประกอบฮารแโมนิค (HARMONIC 
CONSTITUENT) ณ ที่ที่ตองการ ดู HARMONIC ANALYSIS OF TIDE 
tide-producing force(s) แรงท าใหเกิดน้ าขึ้น-ลง : สวนหนึ่งของแรงโนมถวงระหวางมวลของวัตถุ
ทองฟูา (CELESTIAL BODY) ที่กอใหเกิดน้ าขึ้น-ลง (TIDE) บนโลก (EARTH) ซึ่งดวงอาทิตยแ (SUN) และ
ดวงจันทรแ (MOON) เป็นวัตถุทองฟูาหลักทางดาราศาสตรแที่ท าใหเกิดน้ าข้ึน-ลง โดยแรงดังกลาวจะ
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แปรเปลี่ยนไปตามมวลของวัตถุทองฟูา และแปรผกผันกับระยะทางระหวางวัตถุทองฟูา ยกก าลังสาม มี
ความหมายเหมือนกับ tide-generating force 
tide race กระแสน้ าเชี่ยว, ทางน้ า : กระแสน้ าขึ้น-ลง (TIDAL CURRENT) ที่ไหลเชี่ยว หรือรองน้ า 
(CHANNEL) ที่กระแสน้ า (CURRENT) ดังกลาวไหลผาน 
tide range พิสัยน้ า : ดู RANGE OF TIDE 
tide reducer ตัวเกณฑ์หักน้ า : คาแก (CORRECTION) ที่จะตองน าไปใชกับเลขน้ า (SOUNDING) ที่ท า
การบันทึกไว ส าหรับความสูงน้ าขึ้น-ลง (HEIGHT OF TIDE) เหนือหรือใตพ้ืนเกณฑแ (DATUM) อางอิง ณ 
เวลา (TIME) ที่ท าการหยั่งน้ า (SOUNDING) 
tide register มาตรวัดน้ าขึ้น-ลง, เครื่องบันทึกระดับน้ า, เครื่องวัดระดับน้ า : ดู GAUGE: TIDE 
tide rip(s) ระลอกคลื่น : คลื่น (WAVE) ขนาดเล็ก ซึ่งกอตัวบนผิวน้ าเนื่องจากการบรรจบกันของ
กระแสน้ าขึ้น-ลง (TIDAL CURRENT) ที่มีทิศทางตรงกันขามกัน หรือเนื่องจากกระแสน้ าขึ้น-ลง (TIDAL 
CURRENT) ที่ไหลผานพ้ืนทองน้ า (BOTTOM) ที่ไมเรียบ คลื่นกระฉอกนี้จะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทาง
ดิ่งมากกวาลักษณะของคลื่นเคลื่อนที่ (PROGRESSIVE WAVE) 
tide signal สัญญาณน้ าขึ้น-ลง : ดู SIGNAL 
tide staff บรรทัดน้ า : มาตรวัดน้ าขึ้น-ลง (TIDE GAUGE) ประกอบดวยหลักแบงระดับทางดิ่ง ซึ่งท าให
สามารถอานคาความสูงน้ าขึ้น-ลง (HEIGHT OF TIDE) ณ เวลา (TIME) ใด ๆ ไดโดยตรง มีความหมาย
เหมือนกับ tide pole  
tide staff: multiple ราวบรรทัดน้ า : ล าดับของบรรทัดน้ า (TIDE STAFF) ติด ๆ กันบนชายทะเล 
(SHORE) ที่มีความลาดชัน โดยการติดตั้งบรรทัดน้ าที่มีการแบงละเอียด (GRADUATION) ทางดิ่งหลายอัน
อยางตอเนื่องโดยอางอิงจากพ้ืนเกณฑแ (DATUM) เดียวกัน 
tide station สถานีน้ า : ดู STATION 
tide tables มาตราน้ า : ตาราง (TABLE) ขอมูลท านายรายวันเกี่ยวกับเวลา (TIME) และความสูง 
(HEIGHT) ของน้ าขึ้น-ลง (TIDE) ประจ าวัน โดยตามปกติจะท านายลวงหนาหนึ่งปี ในการท านายเหลานี้โดย
ปกติจะเพ่ิมเติมความแตกตางน้ าขึ้น-ลง (TIDAL DIFFERENCE) และคาคงที่ของน้ าขึ้น-ลง (TIDAL 
CONSTANT) ดวยวิธีการท านายที่เพ่ิมเติมนี้สามารถท ากับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ไดอีกดวย ดู TIDE PREDICTION 
tidewater น้ าจากอิทธิพลน้ าขึ้น-ลง : ระดับน้ าซึ่งไดรับผลกระทบจากแรงจากระดับน้ าขึ้น-ลง หรือใน
บางครั้งสวนของแรงนั้น ซึ่งครอบคลุมแผนดินภายใตอิทธิพลระดับน้ าขึ้น-ลง ศัพทแนี้บางครั้งมีการใชอยาง
กวางขวาง ในการก าหนดชายฝั่งทะเล ดู TIDAL WAVE 
tide wave คลื่นน้ าขึ้น-ลง : คลื่นที่มีคาบยาวนาน ที่สัมพันธแกับแรงที่ท าใหเกิดน้ าขึ้น-ลง (TIDE-
PRODUCING FORCE) ของดวงจันทรแ (MOON) และดวงอาทิตยแ (SUN) ที่มีลักษณะการขึ้นและการลงของ
น้ าขึ้น-ลง (TIDE) มีความหมายเหมือนกับ tide bulge  ดู TIDE TIDAL MOVEMENT STAND OF TIDE 
tideway ชองทางน้ าขึ้น-ลง : รองน้ า (CHANNEL) ซึ่งกระแสน้ าขึ้น-ลง (TIDAL CURRENT) ไหลผาน 
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tie การโยงยึด, การเชื่อมโยง : โครงขายการส ารวจ จากจุดที่ทราบคาพิกัด (POSITION) แลว ไปสูจุดที่
ตองการทราบคาพิกัด (POSITION)  การโยงยึดสรางข้ึนเพื่อหาจุดเสริมที่ตองการทราบคาพิกัด (POSITION) 
ส าหรับการท าแผนที่ หรือการอางอิง หรือเพ่ือบรรจบการส ารวจ (SURVEY) เขากับจุดที่ทราบคาพิกัด 
(POSITION) แลว การโยงยึดเขาดวยกันก็คือการท าการเชื่อมโยงดังกลาว จุดที่ท าการเชื่อมตอเรียกวา จุด
โยงยึด (TIE POINT) 
tie in โยงยึด (v.i.) : ดู TIE 
tie net โครงขายโยงยึด : ดู TRIANGULATION NET 
tie point จุดโยงยึด : จุดเขาบรรจบของการส ารวจ (SURVEY) ตัวเอง หรือบรรจบกับการส ารวจ 
(SURVEY) อ่ืน ๆ  
till ตะกอนธารน้ าแข็งไมแสดงช้ัน : ธารน้ าแข็งไมแสดงชั้นที่มีการเคลื่อนไปดวยการกระท าของลมหรือน้ า 
(DRIFT) ประกอบดวยดินเหนียว (CLAY) ทราย (SAND) กรวด (GRAVEL) และหินกอนกลมใหญ 
(BOULDER) ผสมเขาดวยกันดวยสัดสานใด ๆ มีความหมายเหมือนกับ boulder clay 
tillite หินทิลไลต์ : หิน (ROCK) ที่เกิดจากการรวมตัวหรือการแข็งตัวของตะกอนธารน้ าแข็ง (TILL) และ
โดยปกติเป็นบันทึกยุค (EPOCH) น้ าแข็ง ซึ่งเกาแกกวายุคควอเทอรแนารี 
tilt มุมเอียง : ๑) มุมซึ่งวัตถุกระท าตอแนวระดับ ๒) ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) มุม
ที่ศูนยแกลางทัศนมิติ (PERSPECTIVE CENTRE) ระหวางเสนตั้งฉากของภาพถาย และ เสนดิ่ง (PLUMB 
LINE)  หรือ ทิศทางอางอิง (REFERENCE DIRECTION) ภายนอกอ่ืน ๆ หรือยังเป็นมุมไดฮีดรัล ระหวาง
ระนาบของภาพถาย (PHOTOGRAPH) และระนาบแนวนอน 
tilt: base มุมเอียงฐาน : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) มุมเอียง (INCLINATION) ของ
เสนฐานภาพถายทางอากาศ (AIR BASE) เมื่อเทียบกับแนวระดับ 
tilt: relative มุมเอียงสัมพัทธ์ : ความสัมพันธแเชิงมุม ระหวางภาพถายทางดิ่ง (VERTICAL 
PHOTOGRAPH) สองภาพที่ซอนเหลื่อมกัน โดยไมอางอิงกับพื้นเกณฑแ (DATUM) ที่ก าหนด 
tilting level กลองระดับแบบเอียง : ดู LEVELLING INSTRUMENT: TILTING LEVEL 
time เวลา, ครั้ง, เทา : ๑) ในแงของชวงเวลาที่วัดได ๒) ชั่วโมง (HOUR) ของวัน (DAY) ที่ค านวณโดย
ต าแหนงของจุดอางอิงบนทองฟูา ที่สัมพันธแกับเมริเดียนทองฟูา (CELESTIAL MERIDIAN) ที่ใชอางอิง     
๓) ชวงเวลาที่ผานไป 
time: apparent เวลาปรากฏ : ดู TIME: APPARENT SOLAR 
time: apparent solar เวลาสุริยคติปรากฏ : เวลา (TIME) ที่วัดโดยการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตยแ 
(SUN) (จริง) ในแตละวัน มีความหมายเหมือนกับ true solar time และ มักเรียกวา apparent time 
time: astronomic(al) เวลาดาราศาสตร์ : เวลาสุริยคติ (SOLAR TIME) ในหนึ่งวัน (วันดาราศาสตรแ 
(ASTRONOMICAL DAY)) ซึ่งเริ่มตน ณ เที่ยงวัน (NOON) 
time: civil เวลาทางการ : เวลาสุริยคติ (SOLAR TIME) ในหนึ่งวัน (วันทางการ (CIVIL DAY)) ซึ่งเริ่มตน 
ณ เที่ยงคืน (MIDNIGHT) 
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time: daylight saving เวลาออมแสง, เวลาชดเชยแสง : การเปลี่ยนแปลงเวลาตามเขต (ZONE TIME)
โดยปกติจะเร็วกวาเวลา (TIME) ของเขตนั้น ๆ หนึ่งชั่วโมง (HOUR) มีความหมายเหมือนกับ summer 
time 
time: geologic(al) ธรณีกาล : การแบงเวลาออกเป็นยุค (ERA) โดยแตละยุคจะใชกลุมของหิน (ROCK) 
เป็นตัวแทนของยุค 
time: Greenwich เวลากรีนิช : เวลา (TIME) ที่ใชเมริเดียนกรีนิช (GREENWICH MERIDIAN) เป็นเสน
อางอิง  
time: Greenwich civil เวลาทางการกรีนิช : ดู TIME: GREENWICH MEAN  
time: Greenwich mean (GMT) (or Greenwich civil) เวลาปานกลางกรีนิช (หรือ เวลาทางการ
กรีนิช) : เวลาสุริยคติสมมุต ิ (MEAN SOLAR TIME) ณ เมริเดียนกรีนิช (GREENWICH MERIDIAN) : ดู 
UNIVERSAL TIME (UT) 
time: local เวลาทองถิ่น : ๑) เวลา (TIME) ที่ก าหนดตามเมริเดียนทองถิ่น (LOCAL MERIDIAN) ซึ่งจะ
แตกตางไปจากเวลาที่ใชเมริเดียนแบงเขต (ZONE MERIDIAN) หรือเมริเดียน (MERIDIAN) ของกรีนิช ๒) 
เวลา (TIME) ใด ๆ ตามทองถิ่น 
time: local apparent เวลาปรากฏทองถิ่น : เวลาสุริยปรากฏ (APPARENT SOLAR TIME) ส าหรับเม
ริเดียน (MERIDIAN) ของผูตรวจ 
time: local mean เวลาปานกลางทองถิ่น : เวลาสุริยคติสมมุต ิ (MEAN SOLAR TIME) ส าหรับ        
เมริเดียน (MERIDIAN) ของผูตรวจ 
time: local sidereal เวลาดาราคติทองถิ่น : เวลาดาราคติ (SIDEREAL TIME) ส าหรับเมริเดียน 
(MERIDIAN) ของผูตรวจ 
time: mean เวลาปานกลาง : ดู TIME : MEAN SOLAR 
time: mean solar เวลาสุริยปานกลาง : เวลา (TIME) ที่วัดจากการเคลื่อนที่ประจ าวันของดวงอาทิตยแ
สมมติ (MEAN SUN) ที่ถือใหมีการเคลื่อนที่แบบคงท่ีบนเสนศูนยแสูตรทองฟูา (CELESTIAL EQUATOR) ที่
ครบรอบวงโคจร ในหนึ่งปีสุริยคติ (TROPICAL YEAR) มีความหมายเหมือนกับ mean time 
time: sidereal เวลาดาราคติ : เวลา (TIME)  ที่วัดจากการหมุนของวสันตวิษุวัต (VERNAL EQUINOX) 
(จริง) โดยเริ่มนับจากศูนยแชั่วโมง (HOUR) เมื่อวสันตวิษุวัต (VERNAL EQUINOX) อยูบนเมริเดียน 
(MERIDIAN) ถึง ๒๔ ชั่วโมง (HOUR) การก าหนดชื่อเมริเดียน (MERIDIAN) อางอิง มีความจ าเป็นตอการ
พิสูจนแทราบ 
time: solar เวลาสุริยคติ : เวลา (TIME) ที่ข้ึนอยูกับการหมุน (ROTATION) ของโลก (EARTH) ที่สัมพันธแ
กับดวงอาทิตยแ (SUN)  ดู TIME: APPARENT SOLAR TIME: ASTRONOMICAL TIME: CIVIL TIME: 
MEAN SOLAR 
time: standard เวลามาตรฐาน : การเปลี่ยนแปลงของเขตเวลา (ZONE TIME) ที่ปรับใชบนหรือใกล
แผนดิน (LAND) ที่มีขอบเขตก าหนดไวอยางชัดเจนแตอาจจะไมเป็นแนวตรง 
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time: summer เวลาฤดูรอน : ดู TIME: DAYLIGHT SAVING 
time: true solar เวลาสุริยะจริง : ดู TIME: APPARENT SOLAR 
Time: Universal เวลาสากล : ดู UNIVERSAL TIME (UT) 
time: zone เขตเวลา : เวลาปานกลางทองถิ่น (LOCAL MEAN TIME) ของเมริเดียนแบงเขตหรือเม
ริเดียนอางอิง ซึ่งเป็นเวลาที่ใชทั่วทั้งเขต (ZONE) ที่ก าหนด เมริเดียนแบงเขต (ZONE MERIDIAN) ปกติจะ
เป็นเมริเดียน (MERIDIAN) ที่ใกลที่สุด ที่มีลองจิจูด (LONGITUDE) แบงเป็นชวงละ ๑๕ องศาเทา ๆ กัน 
time ball ลูกบอลบอกเวลา : สัญญาณเวลา (TIME SIGNAL) ที่มองเห็นในรูปของลูกบอล 
timepiece เครื่องจับเวลา : เครื่องมือที่ใชในการวัดเวลา (TIME)  ดู CHRONOMETER CLOCK WATCH 
time signal สัญญาณแจงเวลา : ดู SIGNAL 
time tag เขตขอมูลแสดงเวลา : การอางอิงที่ก าหนดใหอินพุตของการวัดในแตละครั้ง จากเซ็นเซอรแดวย
เวลา (ไมวาจะเป็น ซีพียู (CPU) จีพีเอส (GPS) หรือ ยูทีซี (UTC)) เมื่อท าการวัดโดยเซ็นเซอรแเฉพาะดังกลาว 
โดยเขตขอมูลแสดงเวลาชวยในการปรับขอมูลจากเซ็นเซอรแที่แตกตางกัน ใหเป็นเวลาอางอิงเดียวกัน 
time zone เขตเวลา : ดู ZONE 
tinted areas แถบสีเขตพื้นที่ : พ้ืนที่บนแผนที่เดินเรือ (NAUTICAL CHART) ซึ่งใหสัญลักษณแเป็นสีเรียบ 
เพ่ือแสดงถึงลักษณะของพ้ืนที่ 
title สารบัญแผนที่ : ในดานการสรางแผนที่ (CARTOGRAPHY) ค าอธิบายบนแผนที่เดินหน (CHART) 
หรือแผนที่ตนแบบ (FAIR CHART) ที่เป็นรายละเอียดและขอมูลที่เป็นประโยชนแใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส ารวจ
ทางอุทกศาสตรแ (HYDROGRAPHIC SURVEY)  มาตราสวนธรรมชาติ (NATURAL SCALE) และขอมูล 
(DATA) น้ าขึ้น-ลง ขอมูล (DATA) แมเหล็ก และขอมูล (DATA) จีออเดติก 
tidal DATA และขอมูลแมเหล็กและไทดแ และยีออเดซี่. 
titration การไตเตรท : กรรมวิธีทางเคมี ที่ใชส าหรับหาความเขมขนของสารละลาย ในดานสมุทรศาสตรแ 
(OCEANOGRAPHY) การไตเตรทที่ใชกันมากคือการไตเตรทหาคาความเค็ม (CHLORINITY) 
tolerance ความคลาดเคลื่อนยินยอม : คาความผันแปรสูงสุดจากคามาตรฐาน (STANDARD) หรือ
เงื่อนไขเฉพาะใด ๆ ที่ยอมรับได 
ton ตัน : หนวยของน้ าหนัก (WEIGHT) เทากับ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม (KILOGRAM) (เมตริกตัน) ๒,๒๔๐ 
ปอนดแ (POUND) (ลองตัน) หรือ ๒,๐๐๐ ปอนดแ (POUND) (ช็อตตัน) 
tongue แทงน้ าแข็ง, แผนดินแคบยาว, ทางน้ าเขา, น้ าไหลเชี่ยว, ลิ่ม : ๑) การยื่นออกมาของขอบ
น้ าแข็ง (ICE EDGE) อาจยาวถึงหลายกิโลเมตร เกิดจากลม (WIND) และกระแสน้ า (CURRENT) ๒) 
แผนดิน (LAND) ที่มีลักษณะคอนขางยาวและแคบ ๓) ทางน้ าเขา (INLET) ๔) กระแสน้ า (CURRENT) ไหล
เชี่ยวและแคบ ๕) สวนของน้ าที่ยื่นเขาไปในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิแตกตาง 
tonnage ระวางเรือ : ขีดความสามารถในการบรรทุกของเรือ 
topmark เครื่องหมายยอดทุน : รูปทรงแสดงคุณลักษณะ ที่ติดตั้งไวบนสวนยอดของทุน (BUOY) หรือ
กระโจม (BEACON)  เพ่ือชวยในการพิสูจนแทราบ 
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topmark buoy ทุนเครื่องหมาย : ทุน (BUOY) ซ่ึงติดเครือ่งหมายยอดทุน (TOPMARK) หรือรูปทรง
แสดงคุณลักษณะบนยอดเพ่ือชวยในการพิสูจนแทราบ 
topoangulator เครื่องวัดมุมภูมิประเทศ : เครื่องมือที่ใชในการวัดมุมแนวดิ่งในระนาบหลัก (PRINCIPAL 
PLANE) ของภาพถายเฉียง (OBLIQUE PHOTOGRAPH) 
topographic feature รูปลักษณ์ภูมิประเทศ, ลักษณะภูมิประเทศ : รูปลักษณแเฉพาะของพ้ืนผิวของโลก 
(EARTH) เชนภูเขา (MOUNTAIN) หรือหุบเขา (VALLEY) 
topographic map แผนที่ภูมิประเทศ : ดู MAP 
topographic model แบบจ าลองภูมิประเทศ : ดู RELIEF MODEL 
topographic signal ที่หมายภูมิประเทศ : ดู SIGNAL 
topographic station จุดส ารวจภูมิประเทศ : ดู STATION 
topographic survey การส ารวจภูมิประเทศ : ดู SURVEY 
topography ภูมิประเทศ, ลักษณะพื้นทองทะเล, ลักษณะคุณสมบัติน้ า : ๑) รูปรางของพ้ืนผิวโลก 
(EARTH) รวมถึงความสูงต่ า (RELIEF) ต าแหนงของธารน้ า (STREAM) ถนน เมือง เป็นตน ๒) รูปลักษณแ
โดยรวมทางธรรมชาติและกายภาพของโลก (EARTH) ๓) ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) ค านี้
ประยุกตแใชกับพ้ืนผิว เชน พ้ืนทองทะเลหรือพ้ืนผิวของคุณลักษณะเฉพาะภายในมวลน้ า 
topography board แผนสนามภูมิประเทศ : ดู FIELD BOARD 
toponymy ภูมินามศึกษา, ภูมินามวิทยา : ชื่อสถานที่หรือการศึกษาชื่อสถานที่ของประเทศหรือเขต 
tornado พายุทอรแนาโด ในทวีปอเมริกาเหนือ SPOUT ชื่อของพายุงวงชางที่รุนแรง ซึ่งมีเสนผานศูนยแกลาง
ขนาดใหญ 
torrent เชี่ยวกราก, ฟูารั่ว : ๑) ธารน้ า (STREAM) ที่ไหลเร็ว ๒) ฝน (RAIN) ที่ตกลงมาอยางหนัก torrid 
zone เขตรอน : สวนของโลก (EARTH) ที่อยูระหวางเสนทรอปิคออฟแคนเซอรแ (TROPIC OF CANCER) 
และเสนทรอปิคออฟแคปริคอรแน (TROPIC OF CAPRICORN) มีความหมายเหมือนกับ the tropics 
torsion balance เครื่องวัดแรงบิด, เครื่องปรับดุลการบิด : เครื่องมือส าหรับวัดแรงดึงดูดขนาดเล็กที่
เป็นผลมาจากแรงโนมถวง (GRAVITATION) สภาวะแมเหล็ก (MAGNETISM) เป็นตน และประกอบดวย
แทงที่แขวนในแนวระดับดวยเสนใยยืดหยุน โดยปลายดานหนึ่งของแทงจะไดรับอิทธิพลของแรงดึงดูดใน
ระดับท่ีมากกวาแรงที่ปลายอีกดานหนึ่งไดรับ แรงดึงดูดจะท าใหสมดุลและความแรงที่แตกตางกัน สามารถ
วัดไดโดยปฏิกิริยาการบิดของเสนใยยืดหยุน 
total eclipse อุปราคาเต็มดวง : ดู ECLIPSE 
total magnetic intensity ความเขมแมเหล็กรวม : ผลลัพธแเวกเตอรแของความเขมขององคแประกอบ
แนวตั้งและแนวราบของสนามแมเหล็กโลก (EARTH's MAGNETIC FIELD) ณ จุดที่ก าหนด 
towering : การขยายตัวทางตั้ง : การเพ่ิมปรากฏในมิติทางดิ่งของวัตถุบริเวณขอบฟูา (HORIZON) 
เนื่องจากความแตกตางอยางมากของการหักเหของแสงโดยบรรยากาศ (ATMOSPHERIC REFRACTION) 
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ในเสนแนวสายตา (LINE OF SIGHT) สูดานบนและลางของวัตถุ ตรงกันขามกับ การหดตัวทางตั้ง
(STOOPING) 
tracer สารตามรอย : สารแปลกปลอมที่ใสเขาไปในน้ าโดยวิธีธรรมชาติหรือไมธรรมชาติ ซึ่งสามารถท าให
ทราบการเคลื่อนไหวของน้ าผานการวัดการกระจายตัวและต าแหนงของสารในเวลาเดียวกัน 
tracing cloth ผาลอกลาย : ผาฝูายหรือลินินละเอียดกึ่งโปรงแสง ซึ่งดานหนึ่งมัวอีกดานหนึ่งมันวาว 
tracing paper กระดาษแกว, กระดาษลอกลาย : กระดาษกึ่งโปรงแสงบางเหนียว เหมาะส าหรับการ
ลอกลายภาพวาด หรือใชงานเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ ในงานอุทกศาสตรแเมื่อไมตองการความติดทนนานหรือเมื่อ
ตองการใชเพียงดินสอ 
track เสนทาง, เสนทางเดินหนจริง : ๑) แนวหรือเสนทางจริงบนพื้นดิน (GROUND) หรือพ้ืนทะเล หรือ
การแสดงดวยกราฟฟิกของแนวหรือเสนทางดังกลาว ๒) ในดานการเดินอากาศ (AIR NAVIGATION) มี
ความหมายเหมือนกับ track made good  
track ติดตามเสนทาง : ๑) ติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยเรดารแ (RADAR) หรือทางระบบทัศนะ ๒) 
เดินหนโดยเก็บบันทึกขอมูลต าบลที่ (POSITION) ที่ผานมาของยานในรูปของกราฟฟิกหรือตาราง โดยไม
ตองค านึงถึงต าบลที่ (POSITION) ในอนาคต 
track: dead reckoning เสนทางท่ีเรือรายงาน, เสนทางรายงาน : เสนแสดงถึงต าบลที่รายงาน (DEAD 
RECKONING POSITION) อยางตอเนื่องของยาน 
track: great-circle เสนทางวงใหญ : เสนทาง (TRACK) ของยานตามวงใหญ (GREAT CIRCLE) หรือ วง
ใหญ (GREAT CIRCLE) ซึ่งยานตั้งใจจะเดินตามโดยประมาณ 
track: intended เสนทางตั้งใจ : เสนทางคาดการณแของเรือ ที่สัมพันธแกับโลก (EARTH) 
track: radar guided เสนทางแนะน าจากเรดาร์ : ดู RADAR 
track: recommended เสนทางแนะน า : เสนทางแสดงบนแผนที่เดินหนอาจจะโดยเสนประ หรือ เสน
ตอเนื่องซึ่งแนะน าส าหรับเรือทุกล า หรือ เฉพาะเรือบางล าก็ได 
track: chart แผนที่เสนทางเดินหน : แผนที่เดินหนซึ่งแสดงเสนทางท่ีแนะน า ที่บังคับ หรือที่ก าหนด และ
โดยปกติจะบอกจุดเปลี่ยนเข็ม เข็ม และระยะทาง 
tracking การติดตาม : กระบวนการการรังวัดการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในต าแหนงของเปูาเพ่ือสราง
ภาพการเคลื่อนไหว 
tracking camera กลองถายภาพเสนทางโคจร : ดู CAMERA: BALLISTIC 
track line of sounding เสนทางหยั่งน้ า : การบันทึกอยางตอเนื่องของขอมูลเลขน้ า (SOUNDING) ซ่ึง
ไดจากเรือที่เดินทางระหวางทาเรือท่ีตั้ง กับพ้ืนที่ส ารวจ มีความหมายเหมือนกับ cruise line of sounding  
track made good เสนทางเดินเรือจริง, เสนทางเดินหนจริง : ดู TRACK 
track plotter เครื่องพล็อตเสนทาง : เครื่องพล็อต (PLOTTER) ใชในการพล็อตเสนทางหรือเสนทางเดิน
ของยาน 
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trade winds ลมสินคา : ลม (WIND) ที่พัดแนทิศโดยสวนใหญในบรรยากาศ (ATMOSPHERE) ชั้นลางซึ่ง
พัดครอบคลุมบริเวณขนาดใหญจากแอนติไซโคลน (ANTICYCLONE) ภูมิภาคกึ่งโซนรอนสูบริเวณอิเคว
เตอรแ ทิศทางลมหลักของลมสินคาจะพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) ในซึกโลกเหนือ และจากทิศ
ตะวันออกเฉียงใต (SE) ในซีกโลกใต 
traffic lane ชองจราจร : พ้ืนที่ภายในขอบเขตท่ีก าหนด ซึ่งมีการจัดใหมีการจราจรทางเดียว โดยสิ่งกีด
ขวางตามธรรมชาติ รวมถึงสิ่งที่แบงเขตอาจใชเป็นขอบเขตของชองจราจร 
traffic separation scheme แผนการแบงชองจราจร, แผนแบงแนวจราจร : แผนซึ่งมีจุดประสงคแใน
การลดความเสี่ยงของการโดนกันในพ้ืนที่แออัด และ/หรือพ้ืนที่บรรจบโดยการแยกการจราจรซึ่งสวนทางกัน
หรือเกือบสวนทางกัน 
training wall เขื่อนกั้นกระแสน้ า : ก าแพง ที่ตื้น (BANK) หรือเจทตี (JETTY) ที่สวนมากจมน้ า โดยสราง
ขึ้นส าหรับบังคับ หรือควบคุมการไหล (FLOW) ของแมน้ า (RIVER)  หรือกระแสน้ าขึ้น–ลง (TIDAL 
CURRENT) 
trajectory วิถีโคจร, เสนโคจร, เสนทาง, ทางโคจร : ๑) เสนโคงของสิ่งที่เคลื่อนที่อยางรวดเร็วผานที่วาง 
๒) ในดานอุตุนิยมวิทยา หมายถึง (METEOROLOGY) เสนโคงท่ีเกิดจากต าบลที่ของการเคลื่อนที่ของ
อนุภาคในอากาศท่ีตอเนื่องกัน เสนโคงท่ีเกิดจากต าบลที่ที่ตอเนื่องกันของจุดศูนยแกลางของระบบอากาศผิว
พ้ืนที่สนใจ เชน พายุดีเปรสชั่น (DEPRESSION) ๓) ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) หมายถึง 
แนวการเคลื่อนที่ของอนุภาคน้ า ๔) ในดานอิเล็คทรอนิกสแ หมายถึง แนวของเอิเล็กตรอน ที่ออกมาจาก
แคโทดที่อยูในหลอดอิเล็กตรอน 
transceiver เครื่องรับสงสัญญาณ : เครื่องรับและสงสัญญาณท่ีรวมอยูในชิ้นเดียวกัน โดยมีสวนประกอบ
บางตัวที่ใชรวมกัน ดู TRANSPONDER 
transducer แทรนสดิวเซอร์, เครื่องแปลงรูปพลังงาน : อุปกรณแท่ีท าหนาที่เปลี่ยนรูปพลังงานจาก
รูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง (พลังงานไฟฟูา พลังงานกล หรือพลังงานเสียง)  
transducer: magnetostriction แทรนสดิวเซอร์แบบแมกนีโตสตริคชัน : เครื่องแปลงรูปพลังงาน 
(TRANSDUCER) ที่ใชหลักการปฏิกริยาระหวางการท าใหเป็นแมเหล็ก และการเปลี่ยนรูปของวัสดุ ที่มี
คุณสมบัติยืดหดตัวของโลหะโดยใชอ านาจแมเหล็ก  
transformation การแปลง : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง กระบวนการ
ฉายภาพถาย (PHOTOGRAPH) (ในเชิงคณิตศาสตรแ กราฟิก หรือภาพถาย) จากระนาบของภาพถาย ไปสู
ระนาบอ่ืนโดยวิธีการเลื่อนขนาน การหมุน และ/หรือ การเปลี่ยนมาตราสวน  การฉายภาพลงสูระนาบดวย
ความสัมพันธแเชิงมุมของแกนกลองถายภาพ และไมจ าเป็นตองฉายภาพลงสูระนาบแนวนอน ดู 
RECTIFICATION ประกอบ 
transforming printer เครื่องพิมพ์แปลงภาพถาย : เครื่องพิมพแภาพฉายของต าแหนงทางเรขาคณิตที่
แนนอนที่ออกแบบโดยเฉพาะ ใชในการแปลงองคแประกอบแนวเฉียงของการติดตั้งกลอง กลองถายรูปแบบ



ที่ระลึกวันคลายวันสถาปนา กรมอุทกศาสตรแ ครบรอบ ๙๖ ปี 
 

หนา ๓๓๔ พจนานุกรมศัพทแอุทกศาสตรแ 
 

หลายเลนสแ (MULTIPLE-LENS CAMERA) หรือกลองถายรูปภาพปริทัศนแ ไปสูระนาบที่ตั้งฉากกับแกนของ
ระบบ 
transhipment or lightening area พื้นที่ขนถายหรือผองถายทางเรือ : พ้ืนที่ที่ก าหนดส าหรับการผอง
ถายของบรรทุกจากเรือล าหนึ่งไปยังเรืออีกล าหนึ่ง ในบางครั้งเพ่ือลดระยะกินน้ าลึกของเรือท่ีมีขนาดใหญ
กวา มีความหมายเหมือนกับ cargo transfer area 
transient magnetism อ านาจแมเหล็กชั่วขณะ : ดู MAGNETISM: TEMPORARY 
transient thermocline เทอร์โมไคลน์ชั่วขณะ : ดู THERMOCLINE 
transit กลองแทรนซิต, แทรนซิต, การผาน : ๑) ในดานดาราศาสตรแ (ASTRONOMY) หมายถึง การ
เคลื่อนที่ปรากฏของดาวฤกษแ (STAR) หรือวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) อ่ืน ผานเสนที่ก าหนดบนทรง
กลมทองฟูา (CELESTIAL SPHERE) เชน เมริเดียน (MERIDIAN) วงดิ่งตน (PRIME VERTICAL) หรือวง
ขนานขอบฟูา (ALMUCANTAR) เมื่อไมไดก าหนดเสนใดเป็นการเฉพาะจะหมายถึงการผานเมริเดียน ดู 
MERIDIAN TRANSIT ๒) การเคลื่อนที่ปรากฏของดาวฤกษแ (STAR) หรือวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) 
อ่ืน ผานเสนเล็ง (RETICLE) ในกลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) หรือเสนแนวสายตา (LINE OF SIGHT)  
๓) การเคลื่อนที่ปรากฏของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) ขนาดเล็กกวาผานจานของวัตถุทองฟูาขนาด
ใหญกวา ๔) เครื่องมือส ารวจประกอบดวยจานองศาราบ (HORIZONTAL CIRCLE) แบงขีดส าหรับการวัด
เชิงวงกลม และเครื่องเล็ง (ALIDADE) พรอมกลองโทรทรรศนแซึ่งสามารถกลับดานไดบนฐานรองโดยไมตอง
ยกข้ึนจากฐาน หรือใชเรียกการกลับดานดังกลาว ๕) กลองธีโอโดไลตแ (THEODOLITE) ที่มีกลองโทรทรรศนแ 
(TELESCOPE) ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ไดอยูบนฐานรอง เรียกวากลองแทรนซิต และบางครั้งเรียกวา transit 
theodolite กลองธีโอโดไลตแ (THEODOLITE) รุนใหมทั้งหมดเป็นกลองแบบแทรนซิต ๖) เครื่องมือทาง
ดาราศาสตรแที่มีกลองโทรทรรศนแ (TELESCOPE) ซึ่งสามารถปรับแตงเพ่ือก าหนดต าแหนงใหเสนแนวสายตา 
(LINE OF SIGHT) เป็นวงดิ่ง (VERTICAL CIRCLE) กลองแทรนซิตที่ใชในงานดาราศาสตรแปกติเรียกวา 
astronomic(al) transit หรือ a transit instrument ๗) ในดานการเดินหน หมายถึง ต าแหนงของสอง
วัตถุประจ าที่ระยะไกลที่อยูในแนวเดียวกับผูตรวจ เสนที่ลากผานวัตถุท้ังสอง และผูตรวจก็คือเสนต าบลที่ 
(LINE OF POSITION) ดู RANGE ประกอบ 
transit: broken telescope กลองแทรนซิตหักฉาก : กลองแทรนซิต (TRANSIT) ดาราศาสตรแ หรือ
กลองธีโอโดไลตแ (THEODOLITE) ความเที่ยงตรงสูง ซึ่งแสงที่เดินทางผานเลนสแวัตถุ (OBJECTIVE LENS) 
ถูกสะทอนเป็นมุมฉากโดยปริซึมท่ีวางในแนวแกนนอน (HORIZONTAL AXIS) ซึ่งแกนกลวงนี้ยาวตอเนื่อง
เลยออกไปจากฐานรองรับ และมีเลนสแตา (EYEPIECE) อยูที่ปลายดานหนึ่งของแกน 
transit: local แทรนซิตประจ าถิ่น : การเคลื่อนที่ปรากฏของวัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) ผาน    
เมริเดียน (MERIDIAN) ของผูตรวจ ดู MERIDIAN TRANSIT ประกอบ 
transit axis แกนแทรนซิต : ดู AXIS: HORIZONTAL 
transit bearing แบริงแทรนซิต : ดู BEARING 
transit instrument อุปกรณ์แทรนซิต : ดู TRANSIT 
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transitional water wave คลื่นน้ าชวงเปลี่ยน : ดู WAVE 
transition layer ชัน้น้ าเปลี่ยน : ชั้นน้ าที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันทางดิ่งของพารามิเตอรแที่
สัมพัทธแกับชั้นที่ติดกันอยางชัดเจน 
transition zone เขตน้ าเปลี่ยน : พ้ืนที่นานน้ าระหวางสองกระแสน้ า (CURRENT) ทิศทางตรงกันขาม 
ซึ่งแสดงใหเห็นโดยกระแสน้ าวน (EDDY) น้ าผุด (UPWELLING) ริป (RIP) และสภาวะปั่นปุวนที่คลายกัน ไม
วาจะเกิดขึ้นในแนวดิ่ง หรือแนวราบ หรือเขตระหวางสองมวลน้ าที่มีคุณสมบัติทางกายภาพตางกัน เชน อุณ
ภูมิ และ/หรือ ความเค็ม (SALINITY) 
transit magnetometer เครื่องวัดสนามแมเหล็กแทรนซิต : ดู MAGNETOMETER 
transit micrometer ไมโครมิเตอร์ของกลองแทรนซิต : ดู MICROMETER 
transit passage การเดินทางผาน : ในชองแคบส าหรับการเดินเรือระหวางประเทศ เรือ และอากาศยาน
ทั้งหมดไดรับสิทธิในการผานชองแคบโดยไมถูกขัดขวาง ซึ่งหมายถึง เสรีภาพในการเดินเรือ และการบิน 
เพ่ือจุดประสงคแในการเดินทางผานอยางตอเนื่อง และไมชักชา ในชองแคบที่อยูระหวางสวนหนึ่งของทะเล
หลวง หรือเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ กับอีกสวนของทะเลหลวง หรือเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ ดู INNOCENT 
PASSAGE ประกอบ 
transit theodolite กลองธีโอโดไลท์แทรนซิต : ดู TRANSIT 
transit traverse งานวงรอบดวยกลองแทรนซิต : ดู TRAVERSE 
translocation การแกต าบลท่ี : วิธีการปรับปรุงความถูกตองของการหาต าบลที่ดวยดาวเทียม โดยการใช
เครื่องรับสัญญาณหลายเครื่องพรอมกัน โดยเครื่องหนึ่งจะติดตั้งไวที่ทราบคาต าบลที่เพ่ือหาคาแก ดวยการ
ตรวจสอบต าบลที่ที่ทราบคากับคาต าบลที่ที่ไดรับมาจากดาวเทียม คาแกนี้จะถูกสงไปใหเครื่องรับสัญญาณ
อ่ืน ๆ 
transmitter เครื่องสง, ผูสง : ตัวสงหรือผูสงออกซ่ึงสิ่งใด ๆ โดยเฉพาะ หมายถึง เครื่องสงสัญญาณวิทยุ 
(RADIO TRANSMITTER) 
transparency ความโปรงแสง, แผนใส : ๑) ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) หมายถึง 
คุณสมบัติของน้ าในการสงผานแสงที่มีความยาวคลื่น (WAVE LENGTH) ตาง ๆ กัน บางครั้งความโปรงแสง 
วัดโดยเปอรแเซ็นตแของการแผรังสี (RADIATION) ซึ่งทะลุทะลวงไดระยะทางหนึ่งเมตร(METRE) บางครั้ง
แสดงโดยความลึก (DEPTH) เฉลี่ยที่เซคชีดิสกแ (SECCHI DISC) เลือนหายและปรากฏใหเห็นใหม ๒) ในดาน
การถายรูป (PHOTOGRAPHY) หมายถึง ภาพพิมพแ (PRINT) บนฐานโปรงใส โดยเฉพาะการปรับมุมมอง
โดยการสาดแสง ๓) ความสามารถในการสงผานแสงของวัสดุ 
transponder เครื่องรับ-สงสัญญาณ, เครื่องตอบสัญญาณ : ชุดรวมเครื่องรับ (RECEIVER) และ
เครื่องสง (TRANSMITTER) ซึ่งมีหนาที่ในการสงสัญญาณ (SIGNAL) โดยอัตโนมัติ เมื่อกระตุนโดยเครื่องสง
สัญญาณถาม (INTERROGATOR) ดู TRANSCEIVER 
transponder beacon กระโจมตอบสัญญาณ : กระโจมที่มีเครื่องรับ-สงสัญญาณ (TRANSPONDER) มี
ความหมายเหมือนกับ responder beacon 
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transport การขนสง, การสงผาน : ๑) กระบวนการขนสสารหรือปริมาณผานจุดคงท่ี หรือขามผาน
ระนาบคงที่ ๒) ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) และอุตุนิยมวิทยา (METEOROLOGY) ปริมาณ
ดังกลาวคือ ความรอน โมเมนตัม (MOMENTUM) มวล สิ่งเจือปนในรูปของสารละลาย อนุภาคแขวนลอย 
เป็นตน  
transverse cylindrical orthomorphic projection โครงสรางแผนที่ออร์โธมอร์ฟิคทรงกระบอก
ตามขวาง : ดู PROJECTION: TRANSVERSE MERCATOR 
transverse Mercator grid กริดเมอรเ์คเตอร์ตามขวาง : กริดบนแผนที่เดินหน ที่ใชโครงสรางแผนที่
เมอรแเคเตอรแตามขวาง 
transverse Mercator projection โครงสรางแผนที่เมอรเ์คเตอร์ตามขวาง : ดู PROJECTION 
transverse wave คลื่นตามขวาง : ดู WAVE 
travelling wave คลื่นเคลื่อนที่ : ดู WAVE: PROGRESSIVE 
traverse วงรอบ : วิธีการส ารวจโดยที่ชุดล าดับของความยาวและทิศทาง (DIRECTION) ของเสนระหวาง
จุดตาง ๆ บนโลก (EARTH) ไดจากการรังวัดในสนาม และใชส าหรับหาต าบลที่ (POSITION) ของจุดตาง ๆ 
มีความหมายเหมือนกับ survey traverse  
traverse: astronomical วงรอบดาราศาสตร์ : วงรอบ (TRAVERSE) ซ่ึงต าบลท่ีภมิูศาสตรแ 
(GEOGRAPHIC(AL) POSITION) ของจุดส ารวจ (STATION) สามารถหาไดจากการตรวจทางดาราศาสตรแ 
(ASTRONOMICAL OBSERVATION) และความยาวและแอซิมัธ (AZIMUTH) ของเสนตาง ๆ สามารถหาได
โดยการค านวณ 
traverse: closed วงรอบปิด : วงรอบ (TRAVERSE) ซึ่งมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดที่หมุด (STATION) 
เดียวกัน หรือไปสิ้นสุดที่หมุด (STATION) ที่มีการหาคาต าบลที่สัมพัทธแไวแลวดวยการส ารวจ (SURVEY) วิธี
อ่ืน 
traverse: hanging วงรอบลอย : ดู TRAVERSE: OPEN 
traverse: open (or open end) วงรอบเปิด (หรือปลายเปิด) : วงรอบซึ่งมีจุดเริ่มตนจากหมุด 
(STATION) ที่ทราบคาต าบลที่ (POSITION) แตไมไดมีจุดสิ้นสุดที่หมุด (STATION) เริ่มตน มีความหมาย
เหมือนกับ hanging traverse 
traverse: plane table การวงรอบโต฿ะราบ: งานวงรอบ (TRAVERSE) กราฟฟิค ซึ่งท าไดโดยวิธีการโต฿ะ
ราบ (PLANE TABLE) 
traverse: transit การท าวงรอบดวยกลองแทรนซิต: วงรอบ (TRAVERSE)  ซึ่งมุม  สามารถรังวัดโดย
กลองแทรนซิต (TRANSIT)  หรือกลองธีโอโดไลตแ (THEODOLITE)  และความยาววัดดวยเครื่องมือวัดที่
เหมาะสม 
traverse net โครงขายวงรอบ : ดู TRIANGULATION NET 
traverse point จุดส าหรับท าวงรอบ : ดู TURNING POINT 
traverse sailing การเดินเรอืตามขวาง : ดู SAILING 
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traverse station หมุดวงรอบ : ดู STATION 
traverse table ตารางวงรอบ : ตาราง (TABLE) แสดงคาสัมพัทธแของสวนตาง ๆ ของสามเหลี่ยมระนาบ
มุมฉาก ส าหรับใชในการแกปัญหาสามเหลี่ยมนั้น โดยเฉพาะที่เก่ียวกับการแลนเรือ (SAILING) แบบตาง ๆ 
trench หุบเหว, เหวทะเล : ๑) แอง (DEPRESSION) ลึก แคบ และยาว ของพ้ืนทองทะเล (SEA FLOOR) 
ที่มีขอบคอนขางชันทั้งสองดาน ๒) หุบเขา (VALLEY) แคบ และยาว ระหวางสองเทือกเขา (MOUNTAIN 
RANGE) โดยเฉพาะอยางยิ่งหุบเขาแยกตัว หรือหุบเขารูปตัวยู 
trend ทิศทางปกติ, แนวโนม : ทิศทางปกติของบางอยาง เชน แนวชายฝั่ง 
triangle of error สามเหลี่ยมความคลาด : ดู COCKED HAT 
triangulate ขยายสามเหลี่ยม : กระบวนการขยายสามเหลี่ยม (TRIANGULATION) 
triangulation การขยายสามเหลี่ยม : วิธีการส ารวจ ซึ่งหมุด (STATION) ตาง ๆ ก็คือจุดตาง ๆ ที่อยูบน
พ้ืนดิน (GROUND) ที่จุดยอดของหวงโซหรือโครงขาย (NETWORK) สามเหลี่ยม ซึ่งมุมของสามเหลี่ยมจะ
ถูกรังวัดดวยเครื่องมือและดานของสามเหลี่ยมไดโดยการค านวณจากดานที่เลือกซึ่งเรียกวาดานฐาน (BASE) 
(หรือเสนฐาน (BASE LINE)) ซึ่งความยาวของฐานจะหาไดจากการรังวัดโดยตรงบนพ้ืนดิน (GROUND) 
triangulation : arc of สวนโคงการขยายสามเหลี่ยม : ระบบการขยายสามเหลี่ยม(TRIANGULATION) 
แบบจ ากัดความกวาง ออกแบบส าหรับการขยายวงรอบในทิศทางใด ๆ เพียงทิศทางเดียว มีความหมาย
เหมือนกับ chain of triangulation 
triangulation: flare การขยายสามเหลี่ยมดวยพลุไฟ : วิธีการขยายสามเหลี่ยม (TRIANGULATION) 
ซึ่งท าการรังวัด (OBSERVATION) รวมกับการใชพลุไฟติดรมชูชีพ วิธีนี้ใชส าหรับการเพ่ิมระยะการขยาย
สามเหลี่ยม (TRIANGULATION) ส าหรับเสนรังวัดที่ยาวเกินกวาจะใชวิธีการรังวัดดวยวิธีปกติได 
triangulation: floating การขยายสามเหลี่ยมดวยทุนลอย : ในดานการส ารวจ (SURVEYING) อุทก
ศาสตรแ การขยายสามเหลี่ยม (TRIANGULATION ) ด าเนินการโดยวิธีการทิ้งทุน (BUOY) ที่ผูกติดกับสมอ 
เมื่อท าการส ารวจในระยะหางจากแผนดิน (LAND) ซึ่งที่หมาย (SIGNAL) บนชายทะเล (SHORE) ไม
สามารถใชในการระบุต าบลที่หยั่งน้ า (SOUNDING) ไดโดยตรง การขยายสามเหลี่ยมดวยทุนลอย สามารถ
ท าไดทั้งเชื่อมตอหรือขยายออกจากหมุด (STATION) ของการขยายสามเหลี่ยมบนฝั่ง หรือเป็นแบบลอยน้ า
โดยสิ้นเชิง ซึ่งในกรณีหลังต าแหนง (POSITION) ของทุน (BUOY) ไดมาจากวิธีรังวัด (OBSERVATION) 
และการวัดในทะเล ทุน (BUOY) จะถูกผูกไวในต าแหนงที่สามารถบอกกรอบการท างานส ารวจในพื้นที่นั้น  
triangulation: order of ล าดับการขยายสามเหลี่ยม : ดู TRIANGULATION CLASSIFICATION 
triangulation: radial การขยายสามเหลี่ยมรัศมี : ดู RADIAL TRIANGULATION 
triangulation: ship-to-shore การขยายสามเหลี่ยมจากเรือสูฝั่ง : วิธีการขยายสามเหลี่ยม 
(TRIANGULATION) โดยการรังวัด (OBSERVATION) พรอมกันจากสถานี (STATION) บนฝั่ง ๓ สถานี ตอ
เปูาบนเรือนอกชายฝั่งของสถานี (STATION) กลาง โดยสถานี (STATION) กลางจะตองมองเห็นไดจากแต
ละสถานีปลายทั้งสองสถานี (STATION) 
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triangulation classification ชั้นการขยายสามเหลี่ยม : การแบงชั้นของการขยายสามเหลี่ยม 
(TRIANGULATION) เป็น first-order, second-order และ third-order triangulation ตามคาความ
คลาดเคลื่อนบรรจบสามเหลี่ยม (ERROR OF CLOSURE OF TRIANGLE) โดยในงานชั้นหนึ่งจะมีความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยไมเกิน ๑ พิลิปดา (SECOND) ในงานชั้นสอง จะมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยไมเกิน ๓ 
พิลิปดา (SECOND) และในงานชั้นสาม จะมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยไมเกิน ๕ พิลิปดา (SECOND) ส าหรับ
งานชั้นหนึ่งขั้นพ้ืนฐาน  ความยาวที่ค านวณตลอดโครงขาย (NETWORK) จะตองตรงกันกับความยาวฐาน 
(BASE) ที่วัดได ในอัตราสวน ๑ สวนใน ๕๐,๐๐๐ สวนเป็นอยางนอย และคาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ ๑ สวน ใน 
๗๕,๐๐๐ หรือดีกวา 
triangulation net โครงขายขยายสามเหลี่ยม : สวนโคงของการขยายสามเหลี่ยม (ARC OF 
TRIANGULATION) บางครั้งอาจกระท ารวมกับการวงรอบ (TRAVERSE) เพ่ือสรางระบบวงรอบขยาย
ครอบคลุมพ้ืนที่ บางครั้งอาจเรียกวา tie net เมื่อใชส าหรับยึดโยงพ้ืนที่เกาะ (ISLAND) ขนาดเล็กเขา
ดวยกัน มีความหมายเหมือนกับ traverse net หรือ survey net 
triangulation point จุดขยายสามเหลี่ยม : ดู STATION: TRIANGULATION 
triangulation signal ที่หมายขยายสามเหลี่ยม : ดู SIGNAL 
triangulation station สถานีขยายสามเหลี่ยม : ดู STATION 
triangulation tower หอคอยขยายสามเหลี่ยม : ที่หมายขยายสามเหลี่ยม (TRIANGULATION 
SIGNAL) ประกอบดวยโครงสรางสองโครงสรางที่แยกอิสระจากกัน โครงสรางภายในรองรับกลองธีโอโดไลตแ 
(THEODOLITE) และบางครั้งรองรับเปูา (TARGET) หรือโคมไฟสัญญาณ (SIGNAL LAMP) และโครงสราง
ภายนอกรองรับผูตรวจและผูชวย และบางครั้งรองรับเปูา (TARGET) หรือโคมที่หมาย (SIGNAL LAMP) 
ดวย หอคอยขยายสามเหลี่ยม ใชส าหรับปรับเสนแนวสายตา (LINE OF SIGHT) ขึ้นเหนือตนไม รูปลักษณแ
ในภูมิประเทศหรือสิ่งกีดขวางอ่ืน ๆ ที่อาจรบกวนการรังวัด (OBSERVATION) ดู BILBY STEEL TOWER 
tribrach plate ฐานตั้งเครื่องมือแบบสามเสา : ถาดสามแขนซึ่งสามารถถอดประกอบได ส าหรับใชติด
กับแทนรองรับเครื่องมือหรือหอคอยส ารวจและมีเกลียวระดับ (FOOTSCREW) ของเครื่องมือยึดเครื่องมือ
ไวกับรองเกลียว   
tributary ล าน้ าสาขา, แคว : แมน้ า (RIVER) ที่ไหลมารวมกับแมน้ าที่ใหญกวา 
trigonometric leveling การระดับตรีโกณมิติ : ดู LEVELLING 
trigonometric station หมุดตรีโกณมิติ : ดู STATION: TRIANGULATION 
trilaterate ขยายสามเหลี่ยมดาน: กระบวนการขยายสามเหลี่ยมดาน (TRILATERATION) 
trilateration การขยายสามเหลี่ยมดาน: วิธีการส ารวจแบบหนึ่ง ซึ่งวัดความยาวดานของสามเหลี่ยม 
ปกติโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกสแ และจะค านวณหามุมตาง ๆ จากความยาวดานที่วัดไดนั้น ดูเปรียบเทียบกับ 
TRIANGULATION 
trim ทริม : ลักษณะการลอยของเรือในน้ าซึ่งสัมพันธแกับเสนแนวหัวเรือ – ทายเรือ ไมวาจะราบเสมอกันอยู
บนแนวกระดูกงู หรือหัวจมลงหรือทายจมลง 
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tripod สามขา : ฐานสามขาส าหรับกลองธีโอโดไลตแ (THEODOLITE) กลองถายรูป (CAMERA) ที่หมาย 
(SIGNAL) เป็นตน 
tripod signal ที่หมายสามขา : ดู SIGNAL 
tripping device คันโยก : อุปกรณแส าหรับดึงเครื่องมือออกหรือหยอนเครื่องมือลงในน้ า 
tripton ทริปตอน : ค ารวมใชเรียกสสารอนุภาคไมเคลื่อนไหวที่แขวนลอยในแหลงที่อยูอาศัยในน้ าทั้งหมด 
trivet ขาตั้งสามขา: ฐานระดับต่ าส าหรับเครื่องมือส ารวจ ซึ่งใชในบริเวณท่ีสามขา (TRIPOD) ไมสามารถ
ใชได 
trochoidal wave  คลื่นโทรคอยดอล : ดู WAVE 
tropical cyclone พายุหมุนเขตรอน : พายุหมุน (CYCLONE) ที่มีแหลงก าเนิดในเขตรอนโดยมีเสนผาน
ศูนยแกลางขนาดเล็ก (หลักรอยกิโลเมตร) มีลักษณะคือลม (WIND) พัดแรงและฝน (RAIN) ตกหนัก บาง
คราวอาจมีพายุฟูาคะนอง (THUNDERSTORM) รวมดวย 
tropical month เดือนสุริยคติ : ดู MONTH 
tropical year ปีสุริยคติ : ดู YEAR 
tropic higher high water น้ าขึ้นเต็มที่ยอดสูงเขตรอน : น้ าขึ้นเต็มท่ียอดสูง (HIGHER HIGH WATER) 
ของน้ าขึ้น-ลงเขตรอน (TROPIC TIDE) 
tropic higher low water น้ าลงเต็มที่ยอดสูงเขตรอน : น้ าลงเต็มท่ียอดสูง (HIGHER LOW WATER) 
ของน้ าขึ้น-ลงเขตรอน (TROPIC TIDE) 
tropic high water inequality ความตางน้ าขึ้นเต็มที่ยอดสูงเขตรอน : ดู DIURNAL INEQUALITY 
tropic lower high water น้ าขึ้นเต็มที่ยอดต่ าเขตรอน : น้ าขึ้นเต็มที่ยอดต่ า (LOWER HIGH WATER) 
ของน้ าขึ้น-ลงเขตรอน (TROPIC TIDE) 
tropic lower low water น้ าลงเต็มที่ยอดต่ าเขตรอน : น้ าลงเต็มท่ียอดต่ า (LOWER LOW WATER) 
ของน้ าขึ้น-ลงเขตรอน (TROPIC TIDE) 
tropic low water inequality ความตางน้ าลงเต็มที่เขตรอน : ดู DIURNAL INEQUALITY 
tropic of Cancer วงขนานโซนรอนเหนือ, เสนทรอปิคออฟแคนเซอร์ : วงขนานมุมสูง (PARALLEL 
OF DECLINATION) ซีกทองฟูาเหนือ ประมาณ ๒๓ องศา ๒๗ ลิปดา จากเสนศูนยแสูตรทองฟูา 
(CELESTIAL EQUATOR) ที่ดวงอาทิตยแ (SUN) เคลื่อนขึ้นมาถึง และมีเดคลิเนชัน (DECLINATION) สูงสุด
ดานเหนือ หรือวงขนาน (PARALLEL) ในลักษณะเดียวกันนี้บนโลก (EARTH) 
tropic of Capricorn วงขนานโซนรอนใต, เสนทรอปิคออฟแคปริคอร์น : วงขนานมุมสูง (PARALLEL 
OF DECLINATION) ซีกทองฟูาใต ประมาณ ๒๓ องศา ๒๗ ลิปดา จากเสนศูนยแสูตรทองฟูา (CELESTIAL 
EQUATOR) ที่ดวงอาทิตยแ (SUN) เคลื่อนขึ้นมาถึง และมีเดคลิเนชัน (DECLINATION) ต่ าสุดดานใต หรือวง
ขนาน (PARALLEL) ในลักษณะเดียวกันนี้บนโลก (EARTH) 
tropic range พิสัยน้ าเขตรอน : ค ายอของพิสัยน้ าเขตรอน (GREAT TROPIC RANGE) 
tropics เขตรอน :  ดู TORRID ZONE 
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tropic tide น้ าขึ้น-ลงเขตรอน : ดู TIDE 
tropopause โทรโพพอส : ขอบเขตชั้นบนของโทรโพสเฟียรแ (TROPOSPHERE) 
troposphere โทรโพสเฟียร์ : สวนลางของบรรยากาศ (ATMOSPHERE) โลก มีความสูง (HEIGHT) จาก
พ้ืนผิวแตกตางกัน จากประมาณ ๙ กิโลเมตร ที่ข้ัวโลก (POLE) ถึงประมาณ ๑๗ กิโลเมตร ทีเ่สนศูนยแสูตร 
(EQUATOR) โดยมีการลดลงของอุณหภูมิอยางสม่ าเสมอตามความสูง (HEIGHT) ในท านองเดียวกันกับ
บรรยากาศ (ATMOSPHERE) บางครั้งถูกน ามาประยุกตแใชในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) กับชั้น
บนของมหาสมุทรที่มีอุณหภูมิคอนขางสูงซึ่งพบไดในบริเวณละติจูด (LATITUDE) ต่ า และมีกระแสน้ า 
(CURRENT) แรง ปรากฏอยู ดู STRATOSPHERE 
tropospheric scattering การกระเจิงในชั้นโทรโพสเฟียร์ : การฟูุงกระจายของคลื่นแมเหล็กไฟฟูาเมื่อ
เดินทางผานชั้นโทรโพสเฟียรแ ดู SCATTERING ประกอบ 
trough รอง, รองคลื่น, รองความกดอากาศต่ า : ๑) แอง (DEPRESSION) ขนาดยาวของพ้ืนทองทะเล 
(SEA FLOOR)  โดยปกติจะกวางกวาและตื้นกวาเหวทะเล (TRENCH) ๒) สวนที่ต่ าที่สุดของคลื่น (WAVE) 
ระหวางยอดคลื่น (WAVE CREST) ที่ตดิกันสองยอด มีความหมายเหมือนกับ wave trough ๓) บริเวณของ
บรรยากาศ (ATMOSPHERE) ซึ่งมีความกดอากาศต่ ากวาบริเวณโดยรอบที่ความสูงเดียวกัน ซึ่งถูกแสดงไว
บนแผนที่อากาศ (WEATHER CHART) โดยเสนความกดเทา (ISOBAR) หรือเสนชั้นความสูง (CONTOUR) 
รูปตัววี ซึ่งสอบเขาดีเปรสชัน (DEPRESSION) 
trough compass เข็มทิศราง : ดู DECLINATOIRE 
true จริง : ๑) เกี่ยวของกับทิศเหนือจริง (TRUE NORTH) ๒) จริงในความหมายตรงกันขามกับสมมติ เชน 
ดวงอาทิตยแ (SUN) จริง ๓) เกี่ยวของกับจุดคงที่ไมวาจะอยูบนโลก (EARTH) หรือในอวกาศ ที่เปรียบเทียบ
กับจุดที่เคลื่อนที่ เชน ลมจริง (TRUE WIND) ที่มีความหมายตรงกันขามกับลมสัมพัทธแ ๔) ปรับแกให
ถูกตองแลว เชน ระยะสูงจริง (TRUE ALTITUDE) 
true altitude ระยะสูงจริง : ดู ALTITUDE 
true azimuth แอซิมัทจริง : ดู AZIMUTH 
true bearing แบริงจริง : ดู BEARING 
true course เข็มจริง : ดู COURSE 
true horizon ขอบฟูาจริง : ดู HORIZON 
true meridian เมริเดียนจริง : ดู MERIDIAN 
true north ทิศเหนือจริง : ดู NORTH 
true solar time เวลาสุริยคติจริง : ดู TIME: APPARENT SOLAR 
true sun ดวงอาทิตย์จริง : ดู SUN: APPARENT 
true wind ลมจริง : เวกเตอรแลม (WIND VECTOR) ซึ่งสัมพันธแกับพ้ืนผิวโลก (EARTH) ในกรณีที่วัตถุ
ก าลังเคลื่อนที่ ลมจริงคือ ผลรวมของลมสัมพัทธแ (RELATIVE WIND) กับความเร็ว (VELOCITY) ของวัตถุที่
เคลื่อนที่ 
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trumpet buoy ทุนเสียงทรัมเป็ต : ดู BUOY: SOUND 
trunnion axis แกนกระดก : ดู AXIS: HORIZONTAL  
tsunami คลื่นสึนามิ : คลื่นที่เกิดในทะเลซึ่งมีชวงคลื่นยาว คลื่นชนิดนี้เกิดขึ้นจากแผนดินไหว 
(EARTHQUAKE) ใตน้ าหรือภูเขาไฟใตน้ าระเบิด คลื่นชนิดนี้อาจจะไมสามารถสังเกตเห็นไดในขณะที่
เดินทางขามมหาสมุทร (OCEAN) นับพันไมลแ (MILE) จากจุดก าเนิด มันท าใหเกิดคลื่นที่มีความสูง 
(HEIGHT) มากในเขตน้ าตื้น มีความหมายเหมือนกับ tunami, TIDAL WAVE และ seismic sea wave 
tubular compass เข็มทิศหลอด : ดู COMPASS 
tufa หินปูน : หินตะกอน (SEDIMENTARY ROCK) ซึ่งมีสวนประกอบทางเคมี คือ แคลเซียมคารแบอเนต 
หรือ ซิลิกา ซึ่งตกตะกอนจากน้ าบาดาล หรือน้ าพุ (SPRING) 
tuff หินทัฟฟ : หินที่เกิดจากชิ้นสวนของจุดก าเนิดภูเขาไฟ, ฝุุน, ขี้เถา และอ่ืน ๆ สงประทุออกมาจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟ และมีการแข็งตัวบนผิวโลก และสะสมตัว นอกจากนี้ tuff cone คือ กรวยภูเขาไฟ
(valvanic cone) ซึ่งประกอบดวยชิ้นสวนตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนเชนกัน 
tuff-cone กรวยหินทัฟฟ : ดู TUFF 
tunny net อวน : อวนที่วางในทะเลเพ่ือจับปลา 
turbidite ตะกอนน้ าขุน : สิ่งทับถมจากกระแสน้ าขุน มีลักษณะเป็นชั้นทับถมทั้งในแนวตั้งและแนวนอน 
turbidity ความขุน : ๑) ความใสของน้ าที่ลดลงอันเนื่องมาจากสสารที่แขวนลอยในน้ า น้ าจะถือวาขุนเมื่อ
มีสสารที่แขวนลอยเป็นจ านวนมากอยางชัดเจน แตโดยทั่วไปแลวน้ าจะมีสสารที่แขวนลอยปะปนอยู
บางสวน ดังนั้นน้ าจึงมีความขุน ๒) ความโปรงใสของบรรยากาศ (ATMOSPHERE) ที่ลดลง มีสาเหตุจาก
การดูดกลืน และการกระเจิง (SCATTERING) ของการแผรังสี (RADIATION) โดยอนุภาคที่เป็นของแข็งหรือ
ของเหลวที่แขวนลอยอยูในอากาศ มากกวาที่จะ เกิดจากเมฆ (CLOUD)  
turbidity current กระแสน้ าขุน : ดู CURRENT 
turbulence ความแปรปรวน : ๑) สถานะของของไหลที่ไหลโดยมีความเร็ว (VELOCITY) ณ ขณะใด ๆ 
ผันแปรไปมา ดังนั้นในทางปฏิบัติมีเพียงคุณสมบัติทางสถิติเทานั้นที่สามารถน ามาวิเคราะหแความแปรปรวน
นี้ได ๒) การผสมกันของอากาศท่ีมีการเคลื่อนตัวคงท่ี ท าใหเกิดการเคลื่อนที่อยางไมเป็นระเบียบ และมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  
turbulent flow การไหลแบบแปรปรวน : การไหล (FLOW) ถูกแสดงลักษะณะโดยความแปรปรวน 
(TURBULENCE) 
turning basin พื้นที่กลับล า : การขยายพื้นที่ของรองน้ าส าหรับใหเรือกลับล าได มีความหมายเหมือนกับ 
maneuvering basin  
turning buoy ทุนก าหนดจุดเลี้ยว : ทุน (BUOY) ที่ใชก าหนดจุดเลี้ยวในรองน้ า (CHANNEL) 
turning point จุดหมุน, จุดเลี้ยว : ๑) ในดานการท าระดับ (LEVELLING) หมายถึง จุดที่เป็นทั้ง ไมหนา 
(FORESIGHT) และ ไมหลัง (BACKSIGHT) อยูในเสนทางการท าระดับทางตรง (DIRECT LEVELLING) ๒) 
ในดานการส ารวจภูมิประเทศ (TOPOGRAPHIC SURVEY) หมายถึง จุดใด ๆ ที่เป็นจุดวางไมวัดในขณะที่
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เคลื่อนโต฿ะราบ (PLANE TABLE) ไปยังอีกหมุด (STATION) หนึ่ง ๓) ในดานการท าวงรอบ (TRAVERSE) 
หมายถึง จุดใด ๆ ที่เป็นจุดตัดของสองขาวงรอบ (LEG) มีความหมายเหมือนกับ traverse point 
turn of the tide การเปลี่ยนแปลงของน้ าขึ้น-ลง : ดู CHANGE OF TIDE 
twilight แสงเงินแสงทอง : คาบเวลาที่ยังไมมืดสนิทหลังดวงอาทิตยแตก (SUNSET) (แสงเงินแสงทองตอน
เย็น) หรือ กอนดวงอาทิตยแขึ้น (SUNRISE) (แสงเงินแสงทองตอนเชา) แสงเงินแสงทองแบงเป็น civil, 
nautical หรือ astronomical โดยพิจารณาจากระดับของความมืดที่เกิดเมื่อศูนยแกลางดวงอาทิตยแ (SUN) 
อยูต่ ากวาขอบฟูาทองฟูา (CELESTIAL HORIZON) ๖ องศา,  ๑๒ องศา หรือ ๑๘ องศา ตามล าดับ 
twilight star ดาวฤกษ์ชวงแสงเงินแสงทอง : ดาวฤกษแ (STAR) ทีป่รากฏขึ้น และเหมาะสมส าหรับการ
ตรวจทางดาราศาสตรแ (ASTRONOMICAL OBSERVATION) ในชวงเวลาของการเกิดแสงเงินแสงทอง 
(TWILIGHT) ในตอนเชาหรือตอนเย็น 
two-way route เสนทางจราจรสวนทาง : เสนทางภายในขอบเขตท่ีก าหนดใหมีการจราจรแบบสองทาง
โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการเดินทางของเรือที่ผานนานน้ าที่น าเรือยากและอันตราย 
tyfon แตร : ดู TYPHON 
type ตัวพิมพ์, แมพิมพ์ : ในดานการพิมพแ (TYPOGRAPHY) หมายถึง แมพิมพแโลหะซึ่งมีตัวอักษรหรือ
ภาพนูนซึ่งถูกใชกับน้ าหมึก แมพิมพแนี้จะถูกประทับลงบนแผนกระดาษหรือวัสดุอื่น ๆ ตัวพิมพแสามารถอยูใน
รูปของฟิลแมเนกาตีฟหรือแถบฟิลแมโพสิตีฟ 
type face แบบตัวพิมพ์ : รูปแบบของตัวพิมพแ เชน อักษรโรมัน, อักษรอิยิปตแ และ อักษรคาสลอน เป็น
ตน 
type of tide ชนิดน้ าขึ้น-ลง : ลักษณะของน้ าขึ้น-ลง (TIDE) (กระแสน้ าขึ้น-ลง (TIDAL CURRENT)) 
ก าหนดจากการผสมกันขององคแประกอบของน้ าเดี่ยวและน้ าคู น้ าขึ้น-ลง (TIDE) แบงประเภทเป็น น้ าคู 
(SEMIDIURNAL), น้ าผสม (MIX) และน้ าเดี่ยว (DIURNAL) แตไมมีการก าหนดขอบเขตแบงที่ชัดเจน
ระหวางกลุม  
typhon แตร : แตร (HORN) ที่มีแผนไดอะแฟรม ซึ่งท างานภายใตอิทธิพลของการบีบอัดอากาศหรือไอน้ า 
ในค าศัพทแแบบแคนาดา เรียกวา ไซเรน (SIREN) มีความหมายเหมือนกับ tyfon 
typhoon ไตฝุุน : ชื่อของพายุหมุนเขตรอน (TROPICAL CYCLONE) ในทะเลจีน โดยเฉพาะทางดาน
ตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก  
* ultra high frequency (UHF) ความถี่ยูเอชเอฟ : ดู FREQUENCY: RADIO 
ultra short wave คลื่นสั้นอัลตรา : ดู WAVE 
ultrasonic เหนือเสียง : ที่มีความถี่ (FREQUENCY) สูงกวายาน (RANGE) ความถ่ีที่หูมนุษยแไดยิน  
ultrasonic depth finder เครื่องหาความลึกดวยคลื่นเหนือเสียง : ดู ECHO SOUNDER 
ultrasonics อัลตราโซนิค : วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี เกี่ยวกับความถี่ของคลื่นเสียง (SOUND WAVE) 
ที่สูงกวายาน (RANGE) ความถี่ (FREQUENCY) ที่หูมนุษยแไดยิน 
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ultraviolet เหนือมวง : ที่มีความถ่ี (FREQUENCY) ที่อยูเหนือแสงสีมวง ในชวงแถบสี (SPECTRUM) ที่
มนุษยแมองเห็น กลาวไดวาเป็นรังสี (RAY) ที่มีความยาวคลื่น (WAVE LENGTH) สั้นกวาแสงที่มนุษยแ
มองเห็นแตยาวกวารังสีเอ็กซแ (X-RAY) 
uncontrolled mosaic โมเสกควบคุมไมได : โมเสก (MOSAIC) ที่ประกอบดวยภาพพิมพแ (PRINT) ที่
ไมไดปรับแก ซึ่งรายละเอียดของภาพพิมพแตรงกันภาพตอภาพ โดยปราศจากการควบคุมภาคพ้ืนดิน 
(GROUND CONTROL) หรือการจัดภาพ (ORIENTATION) อ่ืน ๆ 
uncovered เหนือน้ า : เหนือน้ า ตรงกันขามกับใตน้ า (SUBMERGED) 
uncovers น้ าไมทวม : ดู COVERS AND UNCOVERS 
undercliff เนินใตผา, สิ่งทับถมเชิงหนาผา : เนินลาดเอียง (TERRACE) หรือหนาผา (CLIFF) สวนลาง 
ซึ่งเกิดจากดินถลม (LANDSLIDE) สามารถเขียนแยกเป็นสองค าได 
undercurrent กระแสใตน้ า : กระแสน้ า (CURRENT) ใตผิวน้ า โดยเฉพาะกระแสน้ าซึ่งไหลในทิศทาง
หรืออัตราเร็ว (SPEED) ซึ่งแตกตางจากกระแสน้ าที่พ้ืนผิวน้ า (SURFACE CURRENT) 
underground mark หมุดใตดิน : เครื่องหมายหมุด (STATION MARK) ซึ่งท าข้ึนในแนวดิ่งลงไปใตจุด
ศูนยแกลางของ หมุดบนพื้น (SURFACE MARK) และแยกออกจากกัน เป็นหมุด (STATION) ที่จะยังคงอยู 
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับหมุดบนพื้น (SURFACE MARK) เรียกวาอีกอยางวา subsurface mark 
underkeel clearance ระยะปลอดภัยใตทองเรือ : ระยะทางระหวางจุดที่ต่ าที่สุดของตัวเรือ โดยทั่วไป
จะเป็นจุดใดจุดหนึ่งบนกระดูกงู กับ พื้นทองทะเล  
underkeel allowance ระยะปลอดภัยต่ าสุดที่ยอมรับไดใตทองเรือ : ระยะปลอดภัยใตทองเรือ 
(UNDERKEEL CLEARANCE) นอยที่สุดโดยประมาณ โดยค านึงถึงทายเรือกด การเคลื่อนที่เนื่องจากคลื่น
สเวลลแ และความสูงของน้ าขึ้น-ลง เป็นตน 
undertow กระแสน้ าตลบ : การไหล (FLOW) ของน้ าใกลพื้นทองน้ า (BOTTOM) บริเวณชายหาด 
(BEACH) ลาดออกสูทะเล การไหลยอนกลับของน้ าที่ถูกน าขึ้นสูชายทะเล (SHORE) โดยคลื่น (WAVE) หรือ 
คลื่นแตกตัว (BREAKER) เนื่องจากแรงโนมถวง ดู BACKRUSH ประกอบ 
underwater acoustics เสียงใตน้ า : วิทยาการเกี่ยวกับเสียงเชิงเทคนิคที่เก่ียวกับกายภาพการแพรของ
เสียงในน้ า 
underwater ice น้ าแข็งทองน้ า : ดู ANCHOR ICE  
underwater navigation การเดินเรือใตน้ า : ดู NAVIGATION 
underwater photogrammetry โฟโตแกรมเมตรีใตน้ า : ดู PHOTOGRAMMETRY 
underwater position fixing การหาต าบลท่ีแนนอนใตน้ า : วิธีการก าหนดต าบลที่แนนอนส าหรับเรือ
ผิวน้ า อุปกรณแใตน้ า หรือ อุปกรณแลากทาย ซึ่งสัมพันธแกับโครงขายของกระโจมเสียงใตน้ าบนพื้นทองทะเลที่
ทราบคาต าบลที่สัมพัทธแ  
underwater sound projector เครื่องปลอยสัญญาณเสียงใตน้ า : แทรนสดิวเซอรแ (TRANSDUCER) 
ที่ใชเป็นแหลงก าเนิดเสียง (SOUND) ในน้ า โดยการแปลงจากพลังงานไฟฟูาเป็นเสียง (SOUND) โดยการใช
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ปรากฏการณแ เพียรแโซอิเล็กทริกสแ หรือ แม็กนีโตสตริกทรีฟ ดู MAGNETOSTRICTION และ 
PIEZOELECTRICITY 
underway (or under way) เรือเดิน, ขณะ (เรือ) เดินทาง : เรือไมไดผูก หรือทอดสมอ (MOORING) 
ไมไดอยูที่ทาเทียบเรือ (WHARF) ในการเคลื่อนที่ โดยเฉพาะการเริ่มตนของการเคลื่อนที่หลังจากเรือลอยล า 
undulating กระเพื่อม, เป็นลอน : มีรูปแบบเป็นคลื่น (WAVE) หรือ คลื่นสเวลลแ (SWELL) เชน แผนดิน 
(LAND) เป็นลอน 
undulation การกระเพื่อม : การเคลื่อนที่แบบแพรอยางตอเนื่องจากหรือไปยังในตัวกลางของไหล หรือ 
ตัวกลางที่มีความยืดหยุน โดยไมมีการเปลี่ยนอนุภาคอยางถาวร  
undulation of the geoid ความสูงจีออยด์ : ระยะทางระหวางสเฟียรอยดแอางอิง (REFERENCE 
SPHEROID) ทางคณิตศาสตรแ กับจีออยดแ (GEOID) 
unidirectional antenna เสาอากาศแบบทิศทางเดียว : ดู ANTENNA 
unifilar magnetometer เครื่องวัดสนามแมเหล็ก : ดู MAGNETO METER 
uniform flow การไหลแบบสม่ าเสมอ : กระแสน้ า (CURRENT) ใด ๆ ซึ่งไมมีทั้งการบรรจบ 
(CONVERGENCE) หรือการแยกจากกัน (DIVERGENCE) 
unit magnetic pole ขั้วแมเหล็กหนึ่งหนวย : ในทฤษฎีแมเหล็ก ปริมาณสมมติที่คลายคลึงกับประจุ
ไฟฟูาหนึ่งหนวยในทฤษฎีไฟฟูาสถิต 
United Nations (UN) องค์การสหประชาชาติ, ยูเอ็น : องคแการระหวางประเทศหลักท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือ
รักษาสันติภาพ และความม่ันคง เพ่ือพัฒนาความสัมพันธแระหวางประเทศ เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการ
แกปัญหาระหวางประเทศ 
United Nations Conference on trade and Development (UNCTAD) ยูเอ็นซีทีเอดี, อังค์ถัด : 
ความชวยเหลือเพ่ือการปรับปรุงรูปแบบโครงสรางการคาระหวางประเทศเพ่ือ ใหประเทศที่ก าลังพัฒนา
สามารถแสดงบทบาทของตนในการคาโลกได  
United Nations Development Programme (UNDP) ยูเอ็นดีพี : หนวยงานของยูเอ็น (UN) ที่จด
ทะเบียนองคแการ และสถาบัน ที่ตั้งอยูในประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งมีขีดความสามารถในการด าเนินกิจกรรม
ความรวมมือทางวิชาการกับองคแการในประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ ประเด็นที่เกี่ยวของ รวมถึงการศึกษา 
และหลักสูตรการฝึกอบรม การวิจัย และกิจกรรมการพัฒนาทางเทคโนโลยี การใหบริการค าปรึกษา และ
ผูเชี่ยวชาญ และสารสนเทศทางวิทยาศาสตรแ และเทคนิค และใชโดยสถาบัน และรัฐบาลในประเทศก าลัง
พัฒนาเป็นสวนใหญ  
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ยูเนสโก : 
จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1945 เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในดานการศึกษา  วิทยาศาสตรแ และ
วัฒนธรรม ยูเนสโกเป็นหนวยงานตนก าเนิดของไอโอซี ( INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC 
COMMISSION) 
universal drafting machine บรรทัดขนานกล : ดู PROTRACTOR: PARALLEL MOTION  
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universal level หลอดระดับแบบกลม : ดู  LEVEL: SPIRIT 
Universal Time (UT) เวลาสากล, ยูที : เวลา (TIME) ที่ก าหนดโดยการหมุนของโลก (EARTH) และ
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของเวลากลางวัน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการหมุน (ROTATION) นี้ และ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราการหมุน เวลาสากลไมไดเป็นแบบอยางเดียวกันเสมอ มีความหมาย
เหมือนกับ Greenwich mean time 
Universal Time 0 (UT0) เวลาสากลที่ศูนย์, ยูทีศูนย์ : เวลา (TIME) ซึ่งไมไดปรับแกการหมุนรอบ
ตัวเอง (ROTATION) ของโลก (EARTH) โดยการวัดดาวฤกษแ (STAR) ผาน (TRANSIT) เมริเดียน 
(MERIDIAN) ของผูตรวจ การหมุน (ROTATION) นี้ อางอิงกับจุดเล็งบนวิถีปรากฏของดวงอาทิตยแ 
(ECLIPTIC) ซึ่งเป็นต าแหนงโดยประมาณของดวงอาทิตยแสมมุติ (MEAN SUN) 
Universal Time 1 (UT1) เวลาสากลที่หนึ่ง, ยูทีหนึ่ง : เวลาสากลที่ศูนยแ (UT0) ซึ่งปรับแกการเคลื่อน
ตัวของขั้วโลกแลว 
Universal Time 2 (UT2) เวลาสากลที่สอง, ยูทีสอง : เวลาสากลที่หนึ่ง (UT1) ซึ่งปรับแกไขการ
เปลี่ยนแปลงการหมุนของโลก (EARTH's ROTATION) ตามฤดูกาลแลว 
Universal Time Coordinated (UTC) ระบบเวลารวมสากล, ยูทีซี : มาตราสวนเวลาที่ไดจาก
สัญญาณเวลาที่สงออกอากาศซึ่งจะแตกตางจาก เวลาอะตอมสากล (INTERNATIONAL ATOMIC TIME) 
ดวยจ านวนเต็มของวินาที ยูทีซี (UTC) ไดรับการรักษาใหอยูภายใน หนึ่ง วินาที ของยูทีหนึ่ง (UT1) โดย
การเพ่ิมหนึ่งวินาที (อธิกวินาที) เมื่อจ าเป็น ซึ่งโดยปกติจะเป็นชวงปลายธันวาคม ดียูทีหนึ่ง (DUT1) ซึ่งมี
คาประมาณเทากับผลตางของ ยูทีหนึ่ง (UT1) ลบดวยยทูีซี (UTC) จะสงเป็นรหัสในสัญญาณเวลาแพร
ออกไป 
Universal Transverse Mercator (UTM) grid กริดยูทีเอ็ม : ดู GRID 
unprotected reversing thermometer เทอร์โมมิเตอร์แบบหกกลับชนิดไมปูองกันความกด : ดู 
THERMOMETER 
unrecoverable station หมุดสูญหาย : ดู STATION 
unserveyed area พื้นที่ยังไมไดรับการส ารวจ : พ้ืนที่ที่ซึ่งขอมูลส ารวจยังไมมีหรือไมเพียงพอ 
unservey clearance depth ความลึกน้ าปลอดภัยท่ียังไมไดส ารวจ : ความลึกน้ าโดยประมาณเหนือ
ซากเรืออัปปาง หรือสิ่งกีดขวาง ที่ยังไมไดส ารวจ ซึ่งไมทราบความลึกที่แนนอน แตไดพิจารณาแลวเห็นวา
ความลึกที่แสดงมีความปลอดภัยเพียงพอ 
upland ที่ดอน : พ้ืน (GROUND) ของพ้ืนที่ที่สูงกวาที่ตรงกันขามกับหุบเขา (VALLEY) และท่ีราบ 
(PLAIN) ใชในความหมายตรงขามกับที่ต่ า (LOWLAND) 
uplifted reef พืดปะการังพนน้ า : พืดหินปะการัง (CORAL REEF) ที่โผลเหนือระดับน้ า 
upper branch เมริเดียนบน : ครึ่งหนึ่งของเมริเดียน (MERIDIAN) หรือเมริเดียนทองฟูา (CELESTIAL 
MERIDIAN) จากข้ัว (POLE) ถึงข้ัว (POLE) ซึ่งผานผูตรวจหรือจุดเซนิท (ZENITH) 
upper culmination การผานบน : การผาน (TRANSIT) บน 
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upper limb ขอบบน : ดู LIMB 
upper limit of navigability ขีดจ ากัดการเดินเรือตนน้ า : ลักษณะของแมน้ า ที่จุดใดจุดหนึ่งตามความ
ยาว ที่เปลี่ยนจากเดินเรือไดเป็นไมสามารถเดินเรือได  บอยครั้งที่จุดเหลานั้นจะอยูบริเวณท่ีเป็นน้ าตก หรือ
น้ าไหลเชี่ยว หรือในบริเวณอ่ืน ซึ่งมีสิ่งบอกวาแมน้ ามีความสามารถในการเดินเรือไดลดลง ดังนั้นบอยครั้งท่ี
ขีดจ ากัดการเดินเรือตนน้ า จะเป็นจุดเดียวกันกับจุดที่หมายสืบตอกันมา วาอยูไกลสุดจากปากแมน้ าที่
สามารถเดินเรือได แตในบางกรณีจุดดังกลาวอาจอยูลึกเขาไปทางตนน้ าอีกได  
upper transit การผานบน : ดู MERIDIAN TRANSIT 
uprush คลื่นซัดหาด : การโถมของน้ าขึ้นไปบนชายหาด (BEACH) หลังการแตกตัวของคลื่น (WAVE) ดู
RUN-UP 
upstream ทวนน้ า : มุงเขาสูตนน้ า (SOURCE) ของธารน้ า (STREAM) ซึ่งมีความหมายตรงขามกับ    
ตามน้ า (DOWNSTREAM) 
upwelling น้ าผุด : กระบวนการซึ่งน้ าซึ่งอยูในระดับที่ลึก (DEPTH) ไหลสูระดับที่ตื้นกวาซึ่งมีสาเหตุมา
จากการแยกจากกัน (DIVERGENCE) และกระแสน้ า (CERRENT) นอกฝั่ง ดู SINKING 
upwind ตานลม, สูลม, ทวนลม : ในทิศทางที่ลม (WIND) พัดมา ตรงขามกับตามลม (DOWNWIND) 
* vacuum lead เครื่องเจาะแบบสุญญากาศ : เครื่องเจาะ (CORER) ที่มีลักษณะการท างาน โดยใช
ความกดอุทกสถิต (HYDROSTATIC PRESSURE) ในการบังคับทอ เขาไปยังตะกอนลักษณะพ้ืนทองน้ า 
(BOTTOM SEDIMENT) 
valley หุบเขา : แอง (DEPRESSION) หรือโพรงในแผนดิน (LAND) ที่ยาวที่วางตัวระหวางเนินเขา (HILL) 
หรือแนวพื้นดิน (GROUND) สูง และโดยปกติมีแมน้ า (RIVER) หรือธารน้ า (STREAM) ไหลไปตามพ้ืน 
valley: median หุบเขาทรุด : ดู MEDIAN VALLEY  
valley: Submarine หุบเขาใตสมุทร : แอง (DEPRESSION) ที่กวางและคอนขางตื้น ที่มีความลาด 
(SLOPE) นอย พ้ืนของแองลาดต่ าลงอยางตอเนื่อง ค านี้ใชกับลักษณะภูมิประเทศที่ไมมีลักษณะของหุบผา
ชัน ในพ้ืนที่หลักใด ๆ ของแอง 
valley line แนวหุบเขา : ดู TALWEG  
vane ใบพัด, กานเล็ง : ๑) อุปกรณแที่แสดงทิศทางซึ่งลมพัดมา มีความหมายเหมือนกับ weather vane , 
wind vane ดู ANEMOMETER ๒) เครื่องชวยเล็ง (SIGHT) ที่อยูบนอุปกรณแท่ีส าหรับตรวจวัดแบริง 
(BEARING) เชน ที่อยูบน เข็มใบ (PELORUS) วงแบริง (BEARING CIRCLE) เป็นตน มีความหมาย
เหมือนกับ sight (sighting) vane ๓) อุปกรณแท่ีใชแสดงทิศทางท่ีกระแสน้ า (CURRENT) ไหลไป 
vanishing line เสนสุดสายตา : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง แนวเสนตรง
บนภาพถาย (PHOTOGRAPH) ที่มีจุดสุดสายตา (VANISHING POINT) ทั้งหมดของระบบเสนคูขนานที่
ขนานกับระนาบหนึ่งวางตัวอยู 
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vanishing Point จุดสุดสายตา : ในดานโฟโตแกรมเมตรี (PHOTOGRAMMETRY) หมายถึง รูปภาพ 
(IMAGE) ในแนวระนาบของภาพถาย (PHOTOGRAPH) ของจุดที่ซึ่งระบบของเสนคูขนานในพื้นที่ของวัตถุ
บรรจบเขาหากัน 
vanishing tide น้ าขึ้น-ลงพิสัยนิ่ง : ดู TIDE 
variate ตัวแปร : ตัวแปรคือปริมาณท่ีอาจมีคาใด ๆ ของชุดขอมูลที่ก าหนดที่มีคาความถ่ีสัมพัทธแ หรือ
ความนาจะเป็นที่ก าหนด ซึ่งโดยปกติเรียกวา ตัวแปรแบบสุม ที่ไมไดเพียงก าหนดโดยชุดของคาท่ีเป็นไปได
เทานั้น แตโดยสมการความถี่ (ความนาจะเป็น) ที่เกี่ยวของ ที่แสดงถึงความถี่ของคาเหลานั้นที่ปรากฏใน
สถานการณแนั้น ๆ ดวย 
variation การแปรผัน : มุมระหวางเมริเดียนแมเหล็ก (MAGNETIC) กับเมริเดียนภูมิศาสตรแ 
(GEOGRAPHICAL MERIDIAN) ณ ที่ใด ๆ ซึ่งมีหนวยเป็นองศา (DEGREE) ตะวันออก หรือตะวันตก 
เพ่ือที่จะแสดงทิศทางของทิศเหนือแมเหล็ก (MAGNETIC NORTH) จากทิศเหนือจริง (TRUE NORTH) มี
ความหมายเหมือนกับ magnetic variation หรือ magnetic declination 
variation: grid การแปรผันกริด : ความแตกตางเชิงมุมในทิศทางระหวางทิศเหนือกริด (GRID NORTH) 
และทิศเหนือแมเหล็ก (MAGNETIC NORTH) โดยวัดไปทางตะวันออกหรือทางตะวันตกของเหนือกริด 
(GRID NORTH) มีความหมายเหมือนกับ grivation หรือ grid magnetic angle 
variation of the pole การแปรผันของข้ัวโลก : การสายของขั้ว (POLE) ของสัณฐานของโลก (FIGURE 
OF THE EARTH) ซึ่งเทียบกับขั้ว (POLE) ของการหมุน (ROTATION) 
variometer มาตรความแปรผัน : เครื่องมอืส าหรับเปรียบเทียบแรงแมเหล็ก โดยเฉพาะของ
สนามแมเหล็กโลก (EARTH's MAGNETIC FIELD) 
varsol น้ ามันวาซอล : น้ ามันที่ใชเป็นของเหลวในเข็มทิศแมเหล็ก (MAGNETIC COMPASSES) สมัยใหม
บางรุน 
varve ชั้นบงปี : การทับถมตัว (DEPOSIT) เป็นตะกอน ชั้นหิน หรือชั้นตะกอน ในหนึ่งฤดูกาล โดยปกติจะ
จ าแนกความแตกตางกันดวยสี หรือสวนประกอบของตะกอน และใชเป็นตัวชี้วัด ความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมในการทับถม 
vectograph ภาพถายสามมิติชนิดใชแสงโพลาไรซ์ : คูภาพถาย (PHOTOGRAPH) สามมิติ ที่
ประกอบดวยภาพสองภาพ (IMAGE) ซอนทับกัน โดยฉายแสงโพลาไรซแบนพ้ืนระนาบที่ท ามุมกัน 90 องศา 
เมื่อมองภาพ (IMAGE) เหลานี้ผานแวนตาโพลารอยดแ ที่มีแกนโพลาไรเซชั่น ตั้งฉากกัน ก็จะแสดงผลของ
ความลึกได 
vector เวกเตอร์ : การเชื่อมตอในแนวตรงระหวางจุดสองจุดไมวาจะเป็นในรูปของชุดคาพิกัด (จุด) สองคา
หรือโดยทิศทาง และระยะทางจากชุดคาพิกัดที่ที่ก าหนด หรือจุดใน ขอบเขตเวกเตอรแที่ก าหนดโดยชุดคา
พิกัดหนึ่งชุด ที่สัมพันธแกับจุดศูนยแก าเนิดของระบบพิกัดฉาก 
vector airborne magmetometer เครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็กจากอากาศยานแบบเวกเตอร์ : 
ดู MAGNETOMETER 
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vector data presentation การแสดงขอมูลเวกเตอร์ : วิธีการแสดงองคแประกอบตาง ๆ ของภาพแบบ
ดิจิทัลโดยจุด เสน และรูปเหลี่ยมผานพิกัดและรหัสที่เหมาะสม  
vectorial angle มุมเวกเตอร์ : ดู COORDINATES: PLANE POLAR  
veering wind ลมเปลี่ยนทิศตามเข็ม, ลมเวียนขวา : การเปลี่ยนแปลงทิศทางลม (WIND) แบบตามเข็ม
นาฬิกาในทั้งสองซีกโลก 
vein ชองเดินเรือแคบในน้ าแข็ง, สายแร : ๑) ชองเดินเรือในน้ าแข็ง (LEAD) หรือ เสนทางในกลุมน้ าแข็ง 
(PACK ICE) ที่แคบ ๆ ๒) ในดานวิทยาแร คือ รอยแตกหรือรอยแยกในหิน (ROCK) ของเปลือก (CRUST) 
ของโลก (EARTH) ที่ซึ่งน้ าท่ีไดรับความรอนสูงจากใตพ้ืนโลกไดตกทับถมจากสารละลายแรธาตุผลึก 
(โดยเฉพาะ สายแรควอตซแ) และในบางโอกาสตกทับถมจากโลหะแรธาตุที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 
velocimeter เครื่องวัดความเร็วเสียงในน้ า : เครื่องมือที่ใชวัดอัตราเร็ว (SPEED) ของเสียง (SOUND) ณ 
จุดใดจุดหนึ่ง ในทะเล (SEA) และในแหลงน้ าตามธรรมชาติอ่ืน ๆ 
velocity ความเร็ว : ปริมาณเวกเตอรแที่เทากับอัตราเร็ว (SPEED) ในทิศทางที่ก าหนดให 
velocity of sound ความเร็วเสียง : ดู SOUND VELOCITY 
veneer ชั้นตะกอนบางบนหิน : ชั้น (LAYER) บาง ๆ ของตะกอน (SEDIMENT) ซึ่งคลุมอยูบนพื้นผิวหิน 
vent ทางออกลาวา : ชองเปิดซึ่ง ลาวา (LAVA) ที่หลอมละลายมาถึงปากปลองภูเขาไฟ (CRATER) ของ
ภูเขาไฟไหลผานออกมา ในที่สุดทางออกลาวานี้จะอุดตันเมื่อลาวา (LAVA) แข็งตัวกลายเป็นที่อุดกั้นหรือคอ
ขวด 
Venturi tube ทอคอคอด : ชื่อการคาส าหรับทอสั้นซึ่งมีเสนผาศูนยแกลางบริเวณกลางทอเล็กกวาที่ปลาย
ทั้งสอง เมื่อของไหลไหลผานทอ ความกดจะลดลงเมื่อเสนผานศูนยแกลางเล็กลง โดยขนาดของการลดลงของ
ความกดแปรผันกับอัตราเร็ว (SPEED) ของการไหล (FLOW) และขนาดของความแคบ 
vernal equinox : วสันตวิษุวัต : ดู EQUINOX 
vernier เวอร์เนียร์ : มาตรา (SCALE) เสริมที่สั้นที่วางตามแนวขางของมาตรา (SCALE) หลักท่ีมีขีดแบง
ของอุปกรณแใด ๆ โดยเวอรแเนียรแนี้จะชวยท าใหอานเศษของชองที่แบงเล็กท่ีสุดของมาตรา (SCALE) หลักได
อยางละเอียดถูกตอง 
vertex (pl. vertices) จุดยอด, จุดสูงสุด : จุดที่สูงที่สุด จุดสูงสุดของวงใหญ (GREAT CIRCLE) คือจุดที่
อยูใกลขั้วโลก (POLE) มากที่สุด  ดู APEX 
vertical (adj) ทางดิ่ง : ในทิศทางความถวง (DIRECTION OF GRAVITY) ตั้งฉากกับระนาบขอบฟูา 
(HORIZON) 
vertical (n) แนวดิ่ง : ทิศทางซึ่งแรงของความถวง (GRAVITY) กระท า เสนแนวดิ่ง ระนาบดิ่ง เป็นตน 
vertical axis แกนดิ่ง : ดู AXIS  
vertical circle วงดิ่ง, จานองศาดิ่ง : ดู CIRCLE 
vertical clearance ระยะปลอดภัยทางดิ่ง : ระยะหางที่นอยที่สุดในแนวดิ่ง ซึ่งสามารถผานได 
vertical collimator  คอลลิเมเตอร์ทางดิ่ง, ตัวท าขนานทางดิ่ง : ดู COLLIMATOR 
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vertical control จุดควบคุมทางดิ่ง, จุดบังคับทางดิ่ง : ดู CONTROL 
vertical control datum  มูลฐานควบคุมทางดิ่ง, มูลฐานบังคับทางดิ่ง : ดู DATUM 
vertical defection การเบีย่งเบนของแนวดิ่ง : ดู DEFLECTION OF THE VERTICAL 
vertical dilution of precision สัดสวนของความเที่ยงทางดิ่ง : ดู DILUTION OF PRECISION 
vertical intensity of the earth’s magnetic field ความเขมสนามแมเหล็กโลกแนวดิ่ง : ความ
เขมของสวนประกอบทางแนวดิ่งของสนามแมเหล็ก (MAGNETIC FIELD) ของโลก (EARTH) 
vertical light ไฟแนวดิ่ง : ดู LIGHT 
vertical parallax แพรัลแลกซ์ทางดิ่ง : ดู PARALLAX: Y 
vertical photograph ภาพถายแนวดิ่ง : ดู PHOTOGRAPH 
vertical plane ระนาบทางดิ่ง : ดู PLANE 
very close pack ice กลุมกอนน้ าแข็งหนาแนนมาก : น้ าแข็งทะเล (SEA ICE) ที่มีความหนาแนน 
(CONCENTRATION) ประมาณ ๑๐ ใน ๑๐ สวน ที่มีพ้ืนที่สวนที่เป็นน้ าเพียงเล็กนอย 
very high frequency (VHF) ความถี่วีเอชเอฟ : ดู FREQUENCY: RADIO 
very low frequency (VLF) ความถี่วีแอลเอฟ : ดู FREQUENCY: RADIO 
very open pack ice กลุมกอนน้ าแข็งหนาแนนนอย : น้ าแข็งทะเล (SEA ICE) ที่มีความหนาแนน 
(CONCENTRATION) ประมาณ ๑ ถึง ๓ สวน ใน ๑๐ สวน  
vessel traffic service (VTS) การบริการจราจรทางน้ า, วีทีเอส : การบริการที่ด าเนินการโดย
หนวยงานที่เกี่ยวของใด ๆ ซึ่งออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย และประสิทธิภาพของการลื่นไหลของ
การจราจร และการรักษาสิ่งแวดลอม วีทีเอสอาจมีลักษณะของขอความของขาวสารงาย ๆ ไปจนถึงการ
บริหารจัดการที่ซับซอนของการจราจรที่เกี่ยวของในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ 
viaduct สะพานขาม : โครงสรางซึ่งประกอบดวยชุดของสวนโคง หรืออาคารส าหรับขามถนน ขามทางน้ า 
หรือ ขามหุบเขา เป็นตน 
vibrating needle เครื่องปรับความเขมสนามแมเหล็ก : เข็มแมเหล็ก (MAGNETIC NEEDLE) ที่ใชใน
การปรับเข็มทิศ เพ่ือหาความเขมสัมพัทธแของสวนประกอบทางราบของสนามแมเหล็กโลก (EARTH'S 
MAGNETIC FIELD) และสนามแมเหล็ก (MAGNETIC FIELD) ในบริเวณท่ีเข็มทิศตั้งอยู  มีความหมาย
เหมือนกับ horizontal force instrument ดู COMPENSATION OF MAGNETIC COMPASS 
vibration การสั่น, การแกวงไกว, การสั่นสะเทือน : ๑) การเคลื่อนที่เป็นคาบของวัตถุหรือตัวกลางที่
ยืดหยุน ในทิศทางตรงขามไปมาจากสมดุล (EQUILIBRIUM) หรือ การแกวง (OSCILLATION) ๒) การ
เคลื่อนที่ของวัถตุที่สั่นจนครบรอบ (CYCLE) โดยสมบูรณแ หรือ การแกวง (OSCILLATION) ๒ ครั้ง 
vigia ต าแหนงอันตราย : ยอดหิน (PINNACLE) หิน (ROCK) หรือ ที่ตื้น (SHOAL) ที่ต าแหนง (POSITION) 
หรือ การมีอยูของสิ่งเหลานี้ยังไมแนชัด หรือมีค าเตือนถึงสิ่งเหลานี้บนแผนที่เดินเรือ (CHART) ยังคงมีผลอยู 
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vignetting วิกเน็ตติง : ในดานถายภาพ (PHOTOGRAPHY) เป็นการคอย ๆ ลดความหนาแนน 
(DENSITY) บางสวนของภาพ (IMAGE) บนภาพถาย เนื่องจากการหยุดล าแสง (RAYS) บางสวน ที่ผานเขา
เลนสแ (LENS) 
violent storm พายุรุนแรง : ลม (WIND) ที่มีอัตราเร็วระหวาง ๕๖ ถึง ๖๓ น็อต (KNOT) (ความแรงลม
ตามมาตราโบฟอรแด เทากับ ๑๑)  
virtual image ภาพเสมือน : ดู IMAGE 
visibility ทัศนวิสัย : ระยะทางไกลสุดทางราบซึ่งสามารถเห็นและแยกแยะวัตถุตาง ๆ ที่เดนชัดไดดวยตา
เปลา 
visibility: flight ทัศนวิสัยการบิน : ทัศนวิสัย (VISIBILITY) ไปขางหนาจากหองนักบิน 
visibility: meteorological ทัศนวิสัยทางอุตุนิยมวิทยา : ระยะทางไกลที่สุดซึ่งวัตถุสีด าที่มีขนาด
เหมาะสมสามารถเห็นและแยกแยะออกจากขอบฟูาทองฟูา หรือ ในกรณีของการตรวจวัดในกลางคืน
สามารถมองเห็นวัตถุและจดจ าได ถาความสวางโดยทั่วไปเพ่ิมข้ึนสูระดับเดียวกับในเวลากลางวัน 
visibility: radius of รัศมีของทัศนวิสัย : รัศมีของวงกลมซึ่งจ ากัดพ้ืนที่ซึ่งวัตถุสามารถเห็นไดภายใต
เงื่อนไขท่ีก าหนด 
visible horizon ขอบฟูาที่มองเห็น : ดู HORIZON: APPARENT 
visual display unit (VDU) หนวยแสดงผลทางทัศนะ : ดู DISPLAY 
visual line of position เสนต าบลที่ทัศนะ : เสนต าบลที่ (LINE OF POSITION) ที่ไดจากการตรวจวัด 
(OBSERVATION) ทางทัศนะท่ีหมายเดน (LANDMARK) เครื่องหมายชวยการเดินหน (AID TO 
NAVIGATION) เป็นตน   
voe โว : ทางน้ าเขา (INLET) อาว (BAY) หรือ หวย (CREEK) 
volcanic ash เถาภูเขาไฟ, เถาธุลีภูเขาไฟ : วัสดุภูเขาไฟ ที่ไมติดกันเป็นกอนที่ประกอบดวยชิ้นสวนที่
สวนใหญมีเสนผานศูนยแกลางนอยกวา ๔ มิลลิเมตร เถาหยาบมีขนาดเศษ ๑สวน ๔ ถึง ๔ มิลลิเมตร  เถา
ละเอียดมีขนาดนอยกวาเศษ ๑ สวน ๔ มิลลิเมตร  เถาภูเขาไฟมีสวนประกอบของตะกอน (SEDIMENT) 
จากทะเลบางชนิด 
volt โวลต์ : หนวยแรงดันไฟฟูา ในระบบมาตรฐานสากล (SI SYSTEM) 
vulgar (or common) establishment ชวงน้ าขึ้นลงรวม : ดู ESTABLISHMENT 
* wadi ล าธารแหงขอด, ธารวาดี : เสนทางน้ าซึ่งแหงอยางถาวรหรือแหงนอกฤดูฝน 
wake แนวพาหนะเคลื่อนผาน : เสนทางของน้ าหรืออากาศท่ีถูกรบกวนหลังจากที่ยาน เคลื่อนที่ไป 
waning moon ขางแรม : ดู PHASE OF THE MOON 
want of correspondence การพรองสมนัย : ดู PARALLAX: Y 
warm front แนวปะทะอากาศอุน : แนวปะทะอากาศ (FRONT) ใด ๆ ที่ไมใชแนวปะทะอากาศปิดที่
เคลื่อนตัวในทิศทางที่มวลอากาศอุนกวาแทนที่มวลอากาศเย็นกวา 
warm pool บริเวณน้ าอุน : สวนของน้ าอุนทั้งหมดที่ลอมรอบโดยน้ าเย็น 
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warning: gale ค าเตือนพายุ : ค าเตือนดานอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเจตนาที่จะเตือน เมื่อมีหรือคาดวาจะมีลม
พัด (WIND) แรง ถึงมาตรวัดโบฟอรแดระดับ ๘ หรือ ๙ ส าหรับพื้นที่เฉพาะแหง 
warning hurricane ค าเตือนพายุเฮอริเคน : ค าเตือนดานอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเจตนาที่จะเตือนเมื่อมีหรือ
คาดวาจะมีลม (WIND) พัดแรงถึงมาตราลมโบฟอรแต (BEAUFORT) ระดับ ๑๒ ส าหรับพื้นที่เฉพาะแหง   
ค าเตือนพายุหมุนโซนรอนเกี่ยวของกับพายุเฮอริเคน (HURRICANE) 
warning navigation ค าเตือนเพื่อการเดินเรือ : ดู NAVIGATIONAL WARNING 
warning storm ค าเตือนพายุ : ขอความดานอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเจตนาที่จะเตือนเมื่อมีหรือคาดวาจะมีลม  
(WIND) พัดแรงถึงมาตราลมโบฟอรแต (BEAUFORT) ระดับ ๑๐ หรือ ๑๑ ส าหรับพ้ืนที่เฉพาะแหง โดยทั่วไป
แลวจะพยากรณแส าหรับสภาวะอากาศที่เลวราย 
warping buoy ทุนโยง : ทุน (BUOY) ที่ติดตั้งไวเพ่ือที่วาเสนเชือกท่ีเชื่อมไปยังทุนสามารถใชส าหรับการ
เคลื่อนที่ของเรือ 
wash ระลอกทายเรือ : การเคลื่อนไหวของน้ าที่ปั่นปุวนที่มองเห็นหรือไดยิน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกิดจาก
การเคลื่อนที่ผานของเรือ 
washover ดินดอนจากพายุ : ดินดอนสามเหลี่ยม (DELTA) ขนาดเล็กที่เกิดข้ึนทางดานทะเลสาบน้ าเค็ม
ชายฝั่งของสันดอน (BAR) ที่แยกทะเลสาบน้ าเค็มชายฝั่ง (LAGOON) ออกจากทะเลเปิด (OPEN SEA) คลื่น
จากพายุ (STORM WAVE) ที่แตกตัวบนสันดอน (BAR) จะทับถมตะกอน (SEDIMENT) ดานทะเลสาบ
น้ าเค็มชายฝั่ง เกิดเป็นดินดอนสามเหลี่ยม ( DELTA) มีความหมายเหมือนกับ wave deltas 
watch นาฬิกา : อุปกรณแวัดเวลา (TIMEPIECE) ขนาดเล็ก ซึ่งพกพาสะดวก 
watch: comparing นาฬิกาเทียบ : นาฬิกาเทียบจับเวลา (HACK WATCH) โดยเฉพาะนาฬิกาเทียบจับ
เวลาที่มีความคลาดเคลื่อน (ERROR)จากการเปรียบเทียบกับนาฬิกาโครโนเมตร (CHRONOMETER) 
watch: hack นาฬิกาเทียบจับเวลา : นาฬิกาเทียบ (WATCH) ส าหรับใชจับเวลาในการสังเกตการณแ 
(OBSERVATION) วัตถุทองฟูา (CELESTIAL BODY) ซึ่งใชควบคุมนาฬิกา (CLOCK) ของเรือ เป็นตน 
watch: stop นาฬิกาจับเวลา : นาฬิกา (WATCH) ที่สามารถกดเริ่มตนและหยุดเพ่ือผลตางของเวลา 
watch buoy ทุนก าหนดต าบลที่ชั่วคราว : ดู STATION BUOY 
water bottle ขวดเก็บตัวอยางน้ า : อุปกรณแท่ีใชส าหรับเก็บตัวอยางน้ า (WATER SAMPLE) ที่ความลึก 
(DEPTH) ระดับตาง ๆ ขวดเก็บตัวอยางน้ านี้จะหยอนลงในลักษณะที่เปิดไปยังความลึก (DEPTH) ที่ตองการ
และสามารถปิดกอนที่จะดึงขึ้นมาโดยการใชลูกเมสเซนเจอรแ (MESSENGER) ขวดเก็บตัวอยางน้ านี้ สามารถ
ท าเป็นชุดตอเนื่อง ซึ่งมีขวดมากกวาหนึ่งขวดติดไปกับสายลวด เพ่ือที่วาขวดเก็บตัวอยางน้ าสามารถเก็บ
ตัวอยางน้ า (WATER SAMPLE) ที่ความลึก (DEPTH) ตาง ๆ ในการหยอนชุดขวดเก็บตัวอยางน้ า (CAST)  
มีความหมายเหมือนกับ water specimen cup  
water bottle: insulated (or insulating) ขวดเก็บตัวอยางน้ าหุมฉนวน : ขวดเก็บตัวอยางน้ า 
(WATER BOTTLE) ซึ่งถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ส าหรับการวัดอุณหภูมิและเก็บตัวอยางน้ า (WATER 
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SAMPLE) ที่ความลึก (DEPTH) ระดับปานกลาง ขวดเก็บตัวอยางน้ า (WATER BOTTLE) ชนิดนี้จะมี
ลักษณะเป็นฉนวนในการรักษาอุณหภูมิใหคงท่ีขณะที่ถูกน าไปยังพื้นผิว 
water bottle: reversing ขวดเก็บตัวอยางน้ าแบบหกกลับ : ขวดเก็บตัวอยางน้ า (WATER BOTTLE) 
ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษส าหรับการใชงานในทะเลลึก ขวดจะถูกหยอนลงไปกับลวด และสามารถปิดแบบ
ผนึกน้ าไดที่ระดับความลึก (DEPTH) ที่ตองการโดยลูกเมสเซนเจอรแ (MESSENGER) ที่เลื่อนลงไปตามสาย
ลวด และไปตีกลไกหกกลับที่ท าใหขวดเก็บตัวอยางน้ า (WATER SAMPLE) หกกลับ ดังนั้นตัวอยางน้ าที่อยู
ภายในขวดจะไมถูกปนเปื้อนโดยน้ าที่ระดับสูงกวาหรือรั่วออกไปหลังจากขวดไดถูกน าข้ึนมาบนเรือ 
เทอรแโมมิเตอรแแบบหกกลับ (REVERSING THERMOMETER) จะติดอยูกับขวดเก็บตัวอยางน้ าแบบหกกลับ 
ดู EKMAN BOTTLE and NANSEN BOTTLE 
water colour สีน้ าทะเล : ดู SEA WATER: COLOUR OF 
water column ชั้นน้ า : ความตอเนื่องในแนวดิ่งของน้ าจากผิวทะเลถึงพ้ืนทองทะเล 
water content สวนประกอบน้ า : อัตราสวนซึ่ง ๑๐๐ คูณดวยน้ าหนักของน้ าในตัวอยางตะกอนพ้ืนทอง
น้ า หารดวยน้ าหนักของตัวอยางตะกอนแหง ซึ่งแสดงออกมาในรูปรอยละ 
watercourse ล าน้ า, ทางน้ า : ธารน้ า (STREAM) แมน้ า (RIVER) หรือล าหวย (BROOK) ซึ่งเป็นล าน้ า 
(CHANNEL) ที่สรางขึ้นเพ่ือใชส าหรับการขนสงทางน้ า 
water front พื้นที่ริมน้ า : ๑) ที่ดิน (LAND) ที่สวนปลายของแมน้ า (STREAM) ทาเรือ (HARBOUR) เป็น
ตน ๒) สวนของเมืองบนที่ดิน (LAND) ดังกลาว เชน ทาเทียบเรือ (WHARF) หรือพ้ืนที่อูตอเรือ 
water leveling  การระดับดวยน้ า : ดู LEVELLING 
waterline แนวน้ า : ๑) แนวแสดงรอยเชื่อมตอของแผนดิน (LAND) กับน้ า ๒) แนวที่ผิวน้ าสัมผัสกับตัว
เรือตามแนวยาว สามารถเขียนแยกเป็นสองค าได  
water-parting สันปันน้ า : ยอดหรือเสนแบงเขตที่แยกพ้ืนที่การระบายของธารน้ า (STREAM) ๒ สาย 
หรือชายฝั่ง (COAST) ๒ แนว มีความหมายเหมือนกับ divide หรือ WATERSHED 
water sample ตัวอยางน้ า : สวนของน้ าซึ่งถูกน าข้ึนมาจากระดับความลึก (DEPTH) หนึ่ง เพ่ือที่จะหา
สวนประกอบหรือคุณสมบัติทางกายภาพ นั่นก็คือ อุณหภูมิ ความเค็ม (SALINITY) และความหนาแนน 
(DENSITY) 
water sampler เครื่องมือเก็บตัวอยางน้ า : เครื่องมือส าหรับเก็บตัวอยางน้ า (WATER SAMPLE) มี
ความหมายเหมือนกับ water sampling device ดู WATER BOTTLE 
watershed สันปันน้ า, บริเวณลุมน้ า, พื้นที่รับน้ า : ๑) สันปันน้ า (WATER-PARTING) ๒) บริเวณหรือ
พ้ืนที่ที่รับน้ าของแมน้ า (RIVER) หรือ ทะเลสาบ (LAKE) 
water signal ที่หมายในน้ า : ดู SIGNAL 
water sky เงาทางน้ าบนทองฟูา : แนวแถบสีคล้ า ๆ บนเมฆ (CLOUD) ชั้นต่ า เหนือบริเวณที่เป็นผืนน้ า 
ซึ่งโอบลอมดวยน้ าแข็ง (ICE) หรือ ดานหลังของขอบน้ าแข็ง 
water specimen cup  ถวยเก็บตัวอยางน้ า : ดู WATER BOTTLE 
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water vapor ไอน้ า : น้ าซึ่งอยูในสถานะก฿าซ 
waterway ทางน้ า : แนวเสนทางน้ า (แมน้ า (RIVER) ล าน้ า (CHANNE) เป็นตน) ซึ่งสามารถถูกใชส าหรับ
การคมนาคมหรือการขนสง 
watt วัตต์ : หนวยของพลังงาน ในระบบมาตรฐานสากล (SI) 
wave คลื่น : ๑) ความแปรปรวนที่เคลื่อนผานหรืออยูเหนือพ้ืนผิวของตัวกลางโดยมีอัตราเร็ว (SPEED) 
ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของตัวกลาง ๒) การเปลี่ยนรูปในลักษณะสันหรือการเป็นลูกคลื่น (UNDULATION) ของ
ผิวหนาของเหลว 
wave: capillary คลื่นแรงตึงผิว : คลื่น (WAVE) ซึ่งมีความเร็ว (VELOCITY) ของการเคลื่อนตัวโดยสวน
ใหญอยูภายใตอิทธิพลของแรงตึงผิวของของเหลว ที่ซึ่งคลื่น (WAVE) เคลื่อนตัวผาน คลื่นน้ าที่มีความยาว
คลื่นนอยกวาหนึ่งนิ้ว (INCH) ถือวาเป็นคลื่นแรงตึงผิว 
wave: carrier คลื่นพาห์ : คลื่นวิทยุ (RADIO WAVE) ที่ใชเป็นสื่อส าหรับการสงผานขาวสาร ซึ่งโดยทั่วไป
ใชหลักการกล้ าคลื่น (MODULATION) มีความหมายเหมือนกับ carrier 
wave: cellular คลื่นเซลลูลาร์ : ระบบของคลื่นที่ผิว (SURFACE WAVE) ที่ซึ่งการขึ้น-ลง 
(OSCILLATION) ของน้ าถูกจ ากัดโดยขอบเขต (BOUNDARY) ของแข็ง คาบเวลา (PERIOD) มีคาเทากันใน
ทุกเซลลแ 
wave: compressional คลื่นอัด : คลื่น (WAVE) ในตัวกลางแบบยืดหยุนที่ท าใหสวนของตัวกลาง
เปลี่ยนแปลงปริมาตรโดยปราศจากการหมุน 
wave: continuous คลื่นตอเนื่อง : ชุดของคลื่น (WAVE) ที่มีแอมพลิจูด (AMPLITUDE) และความถี่ 
(FREQUENCY) เทากัน ดู WAVE: MODULATED PULSE 
wave: cycloidal คลื่นไซคลอยด์ : คลื่น (WAVE) สมมาตรที่ชันมากที่มียอด (CREST) คลื่นเป็นมุม ๑๒๐ 
องศา (DEGREE) ที่มีรูปแบบของคลื่นเป็นแบบไซคลอยดแ คลื่นโทรคอยดแ (TROCHOIDAL WAVE) มีความ
ชันมากที่สุด 
wave(s): damped คลื่นออนก าลัง : คลื่น (WAVE) ที่มีแอมพลิจูด (AMPLITUDE) จะลดลงเรื่อย ๆ
ตามล าดับ 
wave: direct คลื่นตรง, คลื่นอวกาศ : สวนยอยขององคแประกอบคลื่นอวกาศของคลื่นแมเหล็กไฟฟูาชนิด
คลื่นดิน (GROUND WAVE) คลื่น (WAVE) ชนิดนี้จะแพรผานอวกาศโดยตรง นั่นก็คือ คลื่นจะเดินตามทาง
ที่สั้นที่สุดระหวางเครื่องสง (TRANSMITTER) และเครื่องรับ (RECEIVER)   
wave: edge คลื่นขอบ, คลื่นริม : คลื่นมหาสมุทรที่เดินทางขนานฝั่ง (COAST) โดยยอด (CREST) คลื่นตัง้
ฉากกบัแนวชายฝั่ง (COASTLINE) คลื่น (WAVE) ดังกลาวมีความสูง (HEIGHT) ดานทะเลลดลงอยาง
รวดเร็ว และแทบจะไมมีความสูงที่ระยะหนึ่งความยาวคลื่น (WAVE LENGTH) จากฝั่ง 
wave: electromagnetic คลื่นแมเหล็กไฟฟูา : คลื่น (WAVE) ที่เก่ียวพันกับสนามไฟฟูาและ
สนามแมเหล็ก เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสนามท้ังสอง สนามไฟฟูาและสนามแมเหล็กตั้งฉากซึ่งกัน
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และกัน และตั้งฉากกับทิศของการแพรของคลื่น คลื่นแมเหล็กไฟฟูาจะสมนัยกันถาความสัมพันธแระหวาง
เฟส และเวลามีคาคงที่ตลอดเสนทางการแพร 
wave: forced คลื่นบังคับ : คลื่น (WAVE) ซึ่งก าเนิดและด ารงสภาพโดยแรงที่กระท าอยางตอเนื่อง ซึ่ง
ตรงกันขามกับคลื่นอิสระ (FREE WAVE) ซึ่งจะยังคงอยูหลังจากแรงท่ีกระท าไดหยุดการกระท า 
wave: free คลื่นอิสระ : คลื่น (WAVE) ที่มีอยูอยางตอเนื่องหลังจากแรงที่ท าใหเกิดคลื่นหยุดกระท า ตรง
ขามกับคลื่นบังคับ (FORCED WAVE) ซึ่งเกิดและยังคงอยูไดดวยแรงที่มากระท าอยางตอเนื่อง คลื่นอิสระ
เป็นคลื่นที่เกิดที่ผิวน้ าโดยแรงกระตุนแบบทันทีทันใด จากนั้นไดรับอิทธิพลจากแรงเสียดทาน ขนาดของแอง 
(BASIN) และลักษณะของการกระจายพลังงานของน้ าที่เป็นตัวกลางที่คลื่นเคลื่อนที่ไป คลื่นที่ผิวน้ าทะเล
สวนใหญเป็นคลื่นอิสระ เวนแต คลื่นน้ าขึ้น-ลง (TIDAL WAVE) ดู OSCILLATION 
wave: gravity คลื่นความถวง : คลื่น (WAVE) ที่ซึ่งความเร็ว (VELOCITY) ถูกควบคุมโดยความถวง 
(GRAVITY) เป็นหลัก คลื่นน้ าที่มีความยาวคลื่นมากกวา ๒ นิ้ว (INCH) ถือวาเป็นคลื่นความถวง  
wave: ground คลื่นดิน, คลื่นผิวดิน : สวนของคลื่นวิทยุ (RADIO WAVE) ที่อยูใกลและไดรับอิทธิพลจาก
พ้ืนดิน (GROUND) ถูกหักเหโดยชั้นบรรยากาศ (ATMOSPHERE) ดานลาง ถูกท าใหเลี้ยวเบนโดยพื้นผิวของ
โลก (EARTH) และถูกท าใหชาลงโดยแรงตานของโลก (EARTH) เชน คลื่น (WAVE) ชนิดนี้เดินทางขนานไป
กับพ้ืนผิวโลก (EARTH) โดยประมาณ ดู WAVE: SKY 
wave: indirect คลื่นทางออม : คลื่น (WAVE) ที่มาถึงโดยเสนทางเดินที่ไมใชเสนตรง จากการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางของคลื่นโดยทันทีทันใดจากการหักเห (REFRACTION) หรือการสะทอน 
(REFLECTION) ดู WAVE: SKY 
wave: internal คลื่นภายใน, คลื่นใตน้ า : คลื่น (WAVE) ซึ่งเกิดขึ้นเกิดข้ึนในของไหล ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงความหนาแนน (DENSITY) ตามความลึก (DEPTH) ซึ่งอาจจะเกิดอยางทันทีหรือเกิดขึ้นอยาง
ชา ๆ ที่พ้ืนผิวมีความหนาแนนแตกตางกันอยางชัดเจนก็ได (การเสริมกัน (INTERFACE)) มีความหมาย
เหมือนกับ boundary wave 
wave: longitudinal คลื่นตามยาว : คลื่น (WAVE) ที่มีการเคลื่อนที่ของอนุภาคในตัวกลางตั้งฉากกับ
หนาคลื่น (WAVE FRONT) 
wave: Love (or Q wave) คลื่นตามขวาง, คลื่นเลิฟ, คลื่นคิว : คลื่นตามขวาง (TRANSVERSE WAVE) 
ที่แพรไปตามขอบ (BOUNDARY) ของตัวกลางยืดหยุน ๒ ตัวกลาง ที่มีความแข็ง นั่นคือตัวกลางทั้ง ๒ นี้ 
ตองมีความสามารถในการแพรคลื่นตามขวาง (TRANSVERSE WAVE) คลื่นแผนดินไหวที่ผิว ซึ่งอนุภาคของ
ตัวกลางยืดหยุนมีการสั่นขวางทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น (WAVE) โดยปราศจากองคแประกอบคลื่น
แนวดิ่ง 
wave: modulated คลื่นถูกกล้ า : คลื่น (WAVE) ซึ่งเปลี่ยนแปลงลักษณะบางอยางไปตามการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของคลื่นกล้ า (MODULATING WAVE) ดู WAVE: CONTINUOUS  
wave: modulating คลื่นกล้ า : คลื่น (WAVE) ซึ่งกล้ ากับคลื่นพาหแ (CARRIER WAVE) 
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wave: oscillatory คลื่นแกวง : คลื่น (WAVE) ซ่ึงแตละอนุภาคแกวงไปมารอบจดุ โดยไมมีการ
เปลี่ยนแปลงต าแหนงถาวร หรือมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย โดยมากค านี้ใชอางถึงคลื่นแกวงที่เคลื่อนที่
ไปขางหนาโดยแตละอนุภาคของคลื่นเคลื่อนที่เป็นวงรอบ (ORBIT) ปิด เชน คลื่นมหาสมุทรในทะเลลึก ซึ่ง
แตกตางจาก WAVE OF TRANSLATION 
wave(s): periodic คลื่นตามคาบ : คลื่น (WAVE) ที่เกิดซ้ าในชวงเวลาเทาเดิม 
wave: pressure คลื่นความกดอากาศ : ดู PRESSURE WAVE 
wave: progressive คลื่นเคลื่อนที่ : คลื่น (WAVE) ที่ปรากฏใหเห็นไดโดยการเคลื่อนที่ไปขางหนา ซึ่ง
ตรงกันขามกับคลื่นนิ่ง (STANDING WAVE) มีความหมายเหมือนกับ travelling wave 
wave: propagation การแพรคลื่น : การเดินทางของคลื่นผานตัวกลางหรือตามตัวกลาง 
wave(s): radio คลื่นวิทยุ : คลื่นแมเหล็กไฟฟูา (ELECTROMAGNETIC WAVE) ที่มีความถี่ 
(FREQUENCY) โดยทั่วไปสูงกวาความถ่ีของคลื่นเสียง (SOUND WAVE) ที่ไดยิน แตต่ ากวาความถี่ของคลื่น
ความรอนและคลื่นแสง มีความหมายเหมือนกับ hertzian waves 
wave: reflected คลื่นสะทอน : คลื่น (WAVE) ที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ โดยการสะทอน 
(REFLECTION) 
wave: refracted คลื่นหักเห : คลื่น (WAVE) ที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ โดยการหักเห 
(REFRACTION) 
wave: short คลื่นสั้น : ๑) คลื่นวิทยุ (RADIO WAVE) ที่มีความยาวคลื่นสั้นกวาชวงความยาวมาตราฐาน
ในการออกอากาศ ๒) ในดานสมุทรศาสตรแ (OCEANOGRAPHY) คลื่น (WAVE) ที่ความลึก (DEPTH) 
สัมพัทธแ (ความลึกน้ า ตอ ความยาวคลื่น) มากกวา ๐.๕ และความเร็วเฟส (PHASE VELOCITY) ไมข้ึนอยู
กับความลึกน้ า แตข้ึนอยูกับความยาวคลื่น (WAVE LENGTH) 
wave: sky คลื่นฟูา : คลื่นวิทยุ (RADIO WAVE) ทางออมซึ่งเดินทางจากเสาอากาศ (ANTENNA) สงไปยัง
ทองฟูา แลวเบนโดยบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียรแ (IONOSPHERE) กลับมายังโลก (EARTH) มีความหมาย
เหมือนกับ ionospheric wave ดู WAVE: GROUND 
wave: Solitary คลื่นเดี่ยว : คลื่นเปลี่ยน (WAVE OF TRANSLATION) ประกอบดวยยอดคลื่น (CREST) 
เพียงยอดเดียวเหนือระดับของเหลวที่ไมถูกรบกวน โดยไมมีทองคลื่น (TROUGH) ตรงขามกับ ขบวนคลื่น 
(WAVE TRAIN)  
wave: sound คลื่นเสียง : กระบวนการรบกวนทางกลของการจ ากัดความเร็ว (VELOCITY) เสียงผาน
ตัวกลางยืดหยุน และประกอบดวยการเคลื่อนที่ตามยาวคลื่น ของอนุภาคไปจนสุดตัวกลาง นั่นก็คือ
ประกอบดวยการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่ถูกบีบอัดและขยายในทิศทางที่ขนานไปกับทิศทางของการรบกวน 
หรือเรียกวาคลื่นตามขวาง (LONGITUDINAL WAVE) มีความหมายเหมือนกับ sonic wave หรือ 
acoustic wave 
wave: spherical คลื่นทรงกลม : คลื่น (WAVE) ที่มีผิวหนาคลื่นเป็นทรงกลมรวมศูนยแกลาง ซึ่งคลื่น 
(WAVE) ดังกลาวจะแพรจากแหลงก าเนิดที่เป็นจุด 
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wave: standing คลื่นนิ่ง : ชนิดของคลื่น (WAVE) ที่ผิวของน้ ากระเพ่ือมในแนวดิ่งระหวางจุดคงที่ ที่
เรียกวา บัพ (NODE) โดยปราศจากการเคลื่อนที่ จุดที่คลื่นขึ้น (RISE) และลงทางดิ่งมากที่สุดเรียกวาปฏิบัพ 
หรือ ลูป (LOOP) ณ จุดบัพ (NODE) อนุภาคที่อยูใตน้ า ไมมีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง แตมีการเคลื่อนที่มาก
ที่สุดในแนวราบ ณ จุดปฏิบัพ อนุภาคท่ีอยูใตน้ า ไมมีการเคลื่อนที่ในแนวราบ แตมีการเคลื่อนที่มากท่ีสุดใน
แนวดิ่ง บัพและปฏิบัพอาจเป็นผลมาจากขบวนคลื่น (WAVE TRAIN) ที่มีลักษณะเหมือนกัน ๒ กลุม 
เคลื่อนที่เขาหากันในทิศทางท่ีสวนกัน มีความหมายเหมือนกับ Stationary wave 
wave: storm คลื่นพายุ : คลื่นที่ผิวหนาน้ าทะเลที่เกิดจากลม ที่มีความสูง (HEIGHT) มาก ดู STORM 
SURGE 
wave: surface คลื่นผิว : คลื่นความถวง (GRAVITY WAVE) ที่เคลื่อนที่ ซึ่งการรบกวน (นั่นคือการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคในมวลของไหลหรือที่ผิวน้ า) จ ากัดอยูเฉพาะขอบเขตดานบนของมวลน้ า ศัพทแค านี้ใช
อางอยางเครงครัดถึงคลื่นความถวง (GRAVITY WAVE) ที่เคลื่อนที่ โดยความเร็วขึ้นอยูกับความยาวคลื่น 
(WAVE LENGTH) เพียงอยางเดียว 
wave: tidal คลื่นน้ าขึ้น-ลง : การเคลื่อนที่ของคลื่นน้ าขึ้น-ลง (TIDE) ใชมากส าหรับเรียกระดับน้ าที่สูง
ผิดปกติ (และดังนั้นจึงมักสรางความเสียหาย) ตามแนวชายทะเล (SHORE) โดยปกติเรียกวา คลื่นพายุซัดฝั่ง 
(STORM SURGE) หรือ คลื่นสึนามิ (TSUNAMI) 
wave: tide คลื่นน้ าขึ้น-ลง : ดู TIDE 
wave: transitional water คลื่นน้ าชวงเปลี่ยน : คลื่นความถวง ( GRAVITY WAVE) ที่เคลื่อนที่ในน้ าที่มี
ความลึก (DEPTH) นอยกวา ครึ่งหนึ่ง แตมากกวา เศษหนึ่งสวนยี่สิบหา ของความยาวคลื่น (WAVE 
LENGTH) บอยครั้งเรียกวา shallow water wave  
wave: transverse คลื่นขวาง : ๑) คลื่น (WAVE) ซึ่งมีทิศทางการแพรคลื่น (WAVE) ตั้งฉากกับการ
เคลื่อนที่ของตัวกลาง ตัวอยางเชนการสั่นของเชือก ๒) คลื่นความถวง (GRAVITY WAVE) ที่อนุภาคของไหล
เคลื่อนที่เป็นวงรอบ (ORBIT) วงกลม เป็นตัวอยางของคลื่นขวาง-ตามยาวผสม 
wave: trochoidal คลื่นโทรคอยด์ : การแพรของคลื่นแกวง (OSCILLATORY WAVE) มีรูปแบบเป็น    
ไซคลอยดแ หรือโทรคอยดแ ที่แบนขาง ใชเรียกคลื่น (WAVE) ที่มีแอมพลิจูด (AMPLITUDE) นอย โดยอนุโลม 
wave: ultrashort คลื่นสั้นมาก : คลื่นวิทยุ (RADIO WAVE) ที่มีความยาวคลื่นสั้นกวา ๑๐ เมตร 
(METRE) 
wave: wind คลื่นลม : คลื่น (WAVE) ที่เกิดจากการกระท าของลม (WIND) ตอผิวหนาน้ า ดู FETCH 
wave age สถานะคลื่น, อายุคลื่น : สภาวะการเติบโตของคลื่นที่เกิดจากอิทธิพลของลมบริเวณผิวหนาน้ า
ทะเล แสดงโดยอัตราสวนของความเร็วคลื่นตอความเร็วลม ซึ่งความเร็วลม (WIND SPEED) โดยปกติจะวัด
ที่ระดับความสูงประมาณ ๘ เมตร (METRE) เหนือระดับน้ านิ่ง (STILL WATER LEVEL) 
wave base ฐานคลื่น : ความลึก (DEPTH) ที่มากที่สุด ซึ่งตะกอน (SEDIMENT) บนพื้นทะเล (SEA 
FLOOR) ถูกกวนโดยการกระเพ่ือมของน้ า 
wave crest ยอดคลื่น : สวนที่สูงที่สุดของคลื่น (WAVE) 
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wave deltas ดินดอนจากพายุ : ดู WASHOVER 
wave direction ทิศทางคลื่น : ทิศทางท่ีคลื่น (WAVE) ก าลังเคลื่อนที่มา 
wave forecasting การพยากรณ์คลื่น : การระบุสภาพของคลื่นทางทฤษฎีในอนาคต ซึ่งไดจากการ
ตรวจวัดหรือคาดหมายปรากฏการณแ (PHENOMENA) ในทางอุตุนิยมวิทยา หรือสมุทรศาสตรแ 
waveform รูปแบบคลื่น : การแสดงภาพคลื่น (WAVE) ซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูด 
(AMPLITUDE) เทียบกบัเวลา ค านีส้ามารถเขียนแยกกันได 
wave front หนาคลื่น : ดานหนาของคลื่น (WAVE) 
wave generation การเกิดคลื่น : การสรางคลื่น (WAVE) โดยวิธีการทางธรรมชาติหรือเครื่องมือทางกล 
ในการพยากรณแคลื่น (WAVE FORECASTING) การเติบโตของคลื่น (WAVE) โดยอิทธิพลของลม (WIND) ที่
พัดเหนือผิวหนาน้ าในชวงระยะเวลาหนึ่ง บริเวณซึ่งเก่ียวของถูกเรียกวา พ้ืนที่แหลงก าเนิด หรือ ระยะทาง
ลมที่พัด (FETCH) 
wave group กลุมคลื่น : ชุดของคลื่น (WAVE) ที่ซึ่งทิศทางคลื่น (WAVE DIRECTION), ความยาวคลื่น 
(WAVE LENGTH) และความสูงคลื่น (WAVE HEIGHT) เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย 
wave height ความสูงคลื่น : ระยะทางแนวดิ่งระหวางยอดคลื่น (WAVE CREST) กับทองคลื่น (WAVE 
TROUGH) ที่อยูกอนหนา 
wave interference การแทรกสอดของคลื่น : ปรากฏการณแ (PHENOMENON) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคลื่น 
(WAVE) ที่มีความถ่ี (FREQUENCY) เดียวกัน หรือใกลเคียงกัน ซอนทับกัน โดยมีคุณลักษณะของการ
กระจายของแอมพลิจูด (AMPLITUDE) เชิงพ้ืนที่ หรือเชิงเวลา ของลักษณะเฉพาะที่ก าหนด ซึ่งแตกตาง
จากลักษณะของคลื่น (WAVE) แตละคลื่นที่ซอนทับ 
wave length ความยาวคลื่น : ระยะทางในทิศทางการแพรของคลื่น ระหวางจุดที่สมนัยกันของคลื่นตาม
คาบ (PERIODIC WAVE) สองคลื่นที่อยูติดกัน ซึ่งการแพรดังกลาวมีการกระเพ่ือมที่มีเฟส (PHASE) ตรงกัน 
มีหนวยการวัดเป็นเมตร (METRE) สามารถเขียนเป็นค าเดียวกันได 
wave meter มาตรวัดคลื่น : เครื่องมือส าหรับการวัดคลื่น (WAVE) ชนิดที่ใชวัดคลื่นมหาสมุทร โดยปกติ
ใชวัดความสูง (HEIGHT) และคาบ (PERIOD) ชนิดที่ใชวัดคลื่นแมเหล็กไฟฟูา (ELECTROMAGNETIC) หรือ
คลื่นเสียง (SOUND WAVE) โดยปกติใชวัดความยาวคลื่น สามารถเขียนแยกค าได 
wave of translation คลื่นเปลี่ยน : คลื่น (WAVE) ซ่ึงอนุภาคแตละอนุภาคของตัวกลางเปลี่ยนทิศทาง
ไปตามทิศที่คลื่นเดินทาง ตัวอยางเชน คลื่นมหาสมุทรในน้ าตื้น ซึ่งแตกตางอยางชัดเจนจาก คลื่นแกวง 
(OSCILLATORY WAVE)  
wave period คาบคลื่น : เวลาในหนวยวินาที (SECOND) ที่ยอดคลื่น (WAVE CREST) ใชในการเคลื่อน
ตัวเป็นระยะทาง ๑ ความยาวคลื่น (WAVE LENGTH) 
wave refraction การหักเหของคลื่น : ดู REFRACTION OF WATER WAVE 
wave spectrum สเปกตรัมคลื่น : ในการศึกษาคลื่นมหาสมุทร กราฟซึ่งแสดงการกระจายของความสูง
คลื่น (WAVE HEIGHT) เมื่อเทียบกับความถี่ (FREQUENCY) ในการบันทึกคลื่น 
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wave train ขบวนคลื่น : ชุดของคลื่น (WAVE) ที่เคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกัน ดู WAVE: SOLITORY 
wave trough ทองคลื่น : ดู TROUGH 
wave velocity ความเร็วคลื่น : ๑) อัตราเร็ว (SPEED) ที่คลื่นแตละคลื่นเดินทาง ๒) ปริมาณเวกเตอรแซ่ึง
ก าหนดอัตราเร็ว (SPEED) และทิศทางท่ีคลื่นเสียง (SOUND WAVE) เดินทางผานตัวกลาง 
waxing moon ขางขึ้น : ดู PHASE OF THE MOON 
way การเคลื่อนตัวของเรือ : การเคลื่อนที่ของเรือไปในน้ า 
weather (adj.) ตานลม : ที่เก่ียวกับทิศทางซึ่งลม (WIND)  ก าลังพัดมา ซึ่งตรงขามกับใตลม (LEE) 
weather ลมฟูาอากาศ : สภาวะของบรรยากาศ (ATMOSPHERE) ณ เวลาที่หนึ่ง ซึ่งก าหนดโดย
สารประกอบอุตุนิยมวิทยาหลายชนิด 
weather analysis การวิเคราะห์สภาพอากาศ : การศึกษาสภาวะของบรรยากาศ (ATMOSPHERE) ใน
บริเวณหนึ่ง โดยเทียบกับแผนที่อากาศผิวพ้ืน (SYNOPTIC CHART) มีความหมายเหมือนกับ synoptic 
analysis 
weather buoy ทุนตรวจอากาศ : ระบบการเก็บขอมูลในทะเล (ODAS) ซึ่งใชในการเก็บขอมูลขาวสาร
ทางสมุทรศาสตรแหรืออุตุนิยมวิทยา  ระบบทุน ODAS นี้มีขนาดเสนผานศูนยแกลางไดถึง ๔๐ ฟุต 
weather forecast  การพยากรณ์อากาศ : ขอความที่คาดหมายสภาพทางอุตุนิยมวิทยาส าหรับชวงเวลา
และพ้ืนที่ที่ก าหนด หรือบางสวนของพ้ืนที่ใด ๆ ในอากาศ 
weather chart (or map) แผนที่ลมฟูาอากาศ : ดู CHART 
weathered ice น้ าแข็งผุกรอน : เนินน้ าแข็งขั้วโลก (POLAR ICE) ที่ถูกกัดกรอนซึ่งท าใหเนินน้ าแข็ง 
(HUMMOCK) และสันน้ าแข็ง (PRESSURE RIDGE) มีรูปทรงมน ถาการกัดกรอนยังคงด าเนินตอไป ผิวของ
น้ าแข็งอาจจะลาดลงเรื่อย ๆ 
weather ship เรือตรวจอากาศ : ดู OCEAN STATION VESSEL  
weather shore ชายทะเลรับลม : ชายทะเล (SHORE) ซึ่งอยูทางดานรับลมของเรือ ดู LEE SHORE 
weather side ดานรับลม : ดานของเรือที่ลมพัดเขาหาหรือดานของรองน้ า (CHANNEL) ที่ลม (WIND) 
พัดมา  
weather signal สัญญาณพยากรณ์อากาศ : ดู SIGNAL 
weather tide กระแสน้ าขึ้น-ลงตามลม  : ดู TIDE: WINDWARD  
weather vane ศรลม : ดู VANE 
weber เวเบอร์ : หนวยของฟลักซแแมเหล็ก ในระบบมาตรฐานสากล (SI SYSTEM) 
wedge ลิ่ม : ๑) ในดานทัศนศาสตรแ ปริซึมที่มีการหักเหของแสงใหเบี่ยงเบนไปเพียงเล็กนอย เชนที่ใชอยู
ในเลนสแตา (EYEPIECE) ของกลองมองภาพสามมิติ (STEREOSCOPE) บางชนิด ๒) ในดานอุตุนิยมวิทยา 
(METEOROLOGY) มีความหมายเหมือนกับค าวา ลิ่มความกดอากาศสูง (RIDGE) ถึงแมวาโดยปกติจะใช
อางถึงลิ่มความกดอากาศสูงเคลื่อนที่เร็วระหวางดีเปรสชัน (DEPRESSION) หรือรองความกดอากาศต่ า 
(TROUGH)   
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weight น้ าหนัก, ตุมน้ าหนัก, การใหคาน้ าหนัก : ๑) แรงซึ่งวัตถุถูกดึงดูดโดยความถวง (GRAVITY)      
๒) แทงหรือมวลของวัสดุใด ๆ ที่ใชประโยชนแจากความหนักของวัสดุนั้น ๓) คาสัมพัทธแของการตรวจวัด 
(OBSERVATION) ที่มา หรือปริมาณเมื่อเปรียบเทียบกับ การตรวจวัด (OBSERVATION) ที่มา หรือปริมาณ
ของปริมาณที่มีความใกลเคียงกัน คาท่ีไดจากวิธีที่เชื่อถือไดมากที่สุดเป็นคาที่ใหน้ าหนักมากท่ีสุด 
weighted mean คาเฉลี่ยถวงน้ าหนัก : คาซึ่งไดมาโดยการคูณแตละชุดคาดวยน้ าหนัก (WEIGHT) ที่
ก าหนดให แลวจึงหารผลรวมของผลคูณดังกลาวดวยผลรวมของน้ าหนัก (WEIGHT) 
weir ฝาย, โปฺะ : ๑) เขื่อน (DAM) ซึ่งสรางขวางแมน้ า (RIVER) เพ่ือท าใหระดับน้ าสูงขึ้น ๒) ก าแพงของ
กลุมเสาในแมน้ า (RIVER) หรือตามความยาวชายทะเลส าหรับดักปลา ในปัจจุบัน ค าศัพทแนี้ หมายถึง
สิ่งกอสรางขนาดเล็กโดยเฉพาะ ถามีขนาดใหญจะเรียกวา เขื่อน (DAM) 
well: appraisal บอประเมิน : หลุมที่เจาะเพ่ือที่จะประเมินแหลงน้ ามันหรือก฿าซ 
well: development บอเชื้อเพลิง : หลุมที่โดยปกติเจาะจากแทนผลิตหลังจากท่ีพิจารณาแลววาแหลง
น้ ามันหรือก฿าซมีศักยภาพในการผลิตเชิงเศรษฐกิจ 
well: deviated บอเอียง : หลุมที่เจาะเป็นมุมเอียงเพ่ือที่จะประเมิน หรือน าน้ ามันดิบ หรือก฿าซธรรมชาติ
จากแหลงส ารองในบริเวณท่ีไมไดอยูดานลางของฐานเจาะโดยตรง 
well: offshore บอเชื้อเพลิงนอกฝั่ง : หลุมเจาะซึ่งผลิต หรือมีศักยภาพในการผลิตน้ ามัน หรือก฿าซ
ธรรมชาติ 
well: plugged บอปิดตาย : หลุมเจาะซึ่งถูกปิดโดยจุดปิดและไมใชอยางถาวร 
well: production บอผลิต : หลุมเจาะซึ่งผลิตน้ ามันหรือก฿าซธรรมชาติซึ่งครอบไวดวยชุดติดตั้งวาลแวและ
ทอทางติดพ้ืนทองทะเล เพ่ือควบคุมการน าผลผลิตออกมา ดู SUB-SEA COMPLETION ประกอบ 
well: suspended บอพักใช : หลุมเจาะที่ถูกท้ิงไวชั่วคราว รอการพัฒนาในอนาคต ซึ่งสิ่งกีดขวางที่มี
ความสูงไดถึง ๕ เมตร อาจทิ้งไวบนพื้นทองทะเล 
wellhead: offshore หัวบอเชื้อเพลิงนอกฝั่ง : ดู WELL: OFFSHORE  
wellhead: submerge หัวบอเชื้อเพลิงใตน้ า : โครงสรางใตน้ าที่โผลขึ้นมาบางสวนอยูเหนือพ้ืนทอง
ทะเลและครอบบอน้ ามันหรือก฿าซที่ถูกทิ้งไวชั่วคราวหรือบอพักใช  
westerlies ลมตะวันตก : เขตซึ่งอยูระหวางละติจูด (LATITUDE) ๓๕ องศา และ ๖๕ องศา โดยประมาณ 
ในแตละซีกโลก ซ่ึงการเคลื่อนตัวของอากาศมีทิศทางจากตะวันตกไปตะวันออกโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับ 
สูงของชั้นโทรโพสเฟียรแ (TROPOSPHERE) และระดับลางของชั้นสตาโตสเฟียรแ (STRATOSPHERE) ใน
บริเวณใกลผิวโลกเขตดังกลาวจะเห็นไดชัดเจนบริเวณซีกโลกใต 
westing ระยะก าหนดนับตะวันตก : ระยะทางที่ยานแลนไดจริงไปทางทิศตะวันตก มีความหมายตรงกัน
ขามกับ ระยะก าหนดนับตะวันออก (EASTING) 
wet-bulb thermometer เทอร์โมมิเตอร์ตุมเปียก : ดู THERMOMETER 
wet compass เข็มทิศเปียก : ดู COMPASS: LIQUID 
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wet density ความหนาแนนเปียก : อัตราสวนระหวางน้ าหนัก (WEIGHT) ของอนุภาคท่ีเป็นของแข็งของ
ตะกอนพื้นทองน้ า (BOTTOM SEDIMENT) ซึ่งมีความชื้นอยู กับปริมาตรรวมของตะกอนนั้น 
wet dock อูเปียก, อูน้ า : ดู DOCK 
wet fog หมอกชุม : ดู FOG 
wetlands พื้นที่ชุมน้ า : พ้ืนที่ที่น้ าทวมถึง หรืออ่ิมน้ าจากน้ าผิวดิน หรือน้ าใตดินอยูเป็นประจ า และมีชวง
เวลานานเพียงพอ และในสภาวะปกติหนุนใหเกิดความงอกงามของพืชที่ปรับตัวใหมีชีวิตในสภาพดินอิ่มตัว 
พ้ืนที่ชุมน้ าโดยทั่วไปหมายรวมถึง ที่ลุมน้ าขัง (SWAMP) ที่ลุมชื้นแฉะ (MARSH) พรุ (BOG) และพ้ืนที่ที่
คลายคลึงกัน 
wharf ทาเทียบเรือ,ทาเรือ ,เขื่อนเทียบเรือ : สิ่งกอสรางซึ่งท าหนาที่เป็นที่จอดส าหรับเรือ 
whirlpool เวิร์ลพูล, น้ าวน : น้ าซึ่งมีการเคลื่อนตัวอยางรวดเร็วเป็นวงกลม ดู EDDY 
whirlwind ลมหมุน : ค าเรียกท่ัวไปส าหรับลมที่มีการหมุนวนขึ้นในแนวตั้งในพ้ืนที่เล็ก ๆ 
whitecap ยอดคลื่นแตกตัว : สวนยอด (CREST) ของคลื่น (WAVE) ซึ่งกลายเป็นสวนที่ไมเสถียรใน
บริเวณน้ าลึกและมีการลมตัวลงมาหรือแตกสลายไป ดู BREAKING OF WAVE 
wind ลม : การเคลื่อนตัวของอากาศท่ีสัมพัทธแกับผิวโลก (EARTH) นอกเสียจากมีการระบุเป็นการเฉพาะ
เป็นอยางอ่ืน จะพิจารณาเฉพาะองคแประกอบแนวนอนเทานั้น 
wind circulation การหมุนเวียนของลม : การไหลของอากาศภายในพ้ืนที่ที่ก าหนด 
wind direction ทิศทางลม : ดู DIRECTION OF WIND 
wind driven current กระแสน้ าอิทธิพลจากลม : ดู CURRENT 
wind force ก าลังลม, แรงลม : ๑) ตัวเลขที่เพ่ิมขึ้นตามมาตรา (มาตราลมโบฟอรแต (BEAUFORT WIND 
SCALE)) ที่สัมพันธแกับผลกระทบที่เกิดจากลม (WIND) ภายในชวงของความเร็วหนึ่ง ๆ ๒) แรงที่กระท าโดย
ลมตอสิ่งกอสราง วัตถุ เป็นตน 
wind rose วินด์โรส, ผังลม, แผนภูมิลม : ส าหรับสถานี (STATION) และชวงเวลาท่ีก าหนดแผนภูมิ 
(DIAGRAM) รูปดาวที่แสดงใหเห็นถึงความถ่ีสัมพัทธแของทิศทางลม (DIRECTION OF WIND) ที่แตกตางกัน 
บางครั้งรวมถึงความถี่ของกลุมความเร็วลม (WIND SPEED) ในทิศทางที่แตกตางกันดวย 
wind set-up น้ ายกตัวจากลม :ระดับน้ านิ่ง (STILL WATER LEVEL) ที่ยกตัวขึ้นในแนวดิ่งในทิศใตลม
ของมวลน้ า โดยแรงเคนของลมที่กระท าตอผิวน้ า ความแตกตางของระดับน้ านิ่ง (STILL WATER LEVEL) 
ระหวางดานเหนือลมและดานใตลมของมวลน้ าที่เกิดเนื่องจากแรงเคนของลมที่กระท าตอผิวน้ าบริเวณผิวน้ า 
พองความหมาย wind tide ซึ่งโดยปกติ wind tide จะสงวนไวใชกับมหาสมุทร (OCEAN) และมวลน้ า
ขนาดใหญ สวนน้ ายกตัวจากลมจะสงวนไวใชกับอางเก็บน้ า (RESERVOIR) และมวลน้ าขนาดเล็กกวา ดู 
TIDE: METEOROLOGICAL 
wind speed อัตราเร็วลม : อัตราสวนระหวางระยะทางท่ีลมพัดไปกับเวลาที่ใชเพ่ือใหไดระยะทางนั้น 
อัตราเร็วที่เกิดขึ้น ณ ขณะใด ๆ หรือที่เรียกยอ ๆ วา อัตราเร็วนั้นสัมพันธแกับกรณีที่เป็นชวงระยะเวลาสั้น ๆ 
โดยไมก าหนดชวงเวลา อัตราเร็วเฉลี่ยจะสัมพันธแกับกรณีท่ีเป็นชวงเวลาก าหนด 
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wind tide น้ าขึ้น-ลงจากลม : ดู WIND SET-UP 
wind vane ศรลม : ดู VANE 
wind velocity ความเร็วลม : ดู WIND VECTOR 
wind vector (or wind velocity) เวกเตอร์ลม : เวกเตอรแที่เขียนแสดงทิศทางลม (WIND) และมีความ
ยาวที่เป็นสัดสวนกับอัตราเร็วลม (WIND SPEED) 
window วินโดว์, หนาตาง : ในโปรแกรมประยุกตแของคอมพิวเตอรแ คือกรอบสี่เหลี่ยมยอยของหนาจอที่ใช
แสดงขอมูลตาง ๆ โดยไมกระทบกับสวนอื่น ๆ ของหนาจอ เป็นวิธีการที่ท าใหสามารถดูขอมูลหลายสวนที่
แตกตางกัน (ตัวอยางเชน กลุมของขอมูลหรือภาพกราฟิกท่ีแตกตางกัน) ในเวลาเดียวกันได ในหนาจอ
แสดงผลภาพกราฟิก สามารถเลือกแตละวินโดวแได โดยใชตัวชี้ต าแหนง และท าการขยายวินโดวแ (ซูม 
(ZOOM)) 
windward (adj. & adv.) ทวนลม, ตานลม, รับลม, สูลม : ทิศทางปกติซ่ึงลม (WIND) พัดมา, หรืออยู
ในลม (WIND), ดานรับลม (WEATHER SIDE) ค าตรงขามคือ ตามลม (LEEWARD) 
windward tide น้ าขึ้น-ลงทวนลม : ดู TIDE 
wind wave คลื่นลม : ดู WAVE 
winter ice น้ าแข็งฤดูหนาว : แผนน้ าแข็งทะเล (SEA ICE) ตอเนื่องที่เกิดจากน้ าแข็งเกิดใหม (YOUNG 
ICE) ภายในหนึ่งฤดหูนาว ที่มีความหนาตั้งแต ๑๕ เซนติเมตร ถึง ๒ เมตร 
winter solstice เหมายัน : ดู SOLSTICE  
wire: base ลวดวัดระยะเสนฐาน : ดู BASE TAPE (or WIRE) 
wire: invar ลวดอินวาร์ : ลวดที่ท าจากโลหะอินวารแ (INVAR) ใชรังวัดหาเสนฐาน (BASE) จีออเดติก 
wire: sounding ลวดหย่ังน้ า : ดู SOUNDING 
wire and bar sweep ลวดและแทงกวาด : ดู BAR SWEEPING และ WIRE DRAG SWEEP 
wire angle มุมลวดหยั่งน้ า : คาของมุมระหวางลวดหยั่งน้ า (SOUDING WIRE) หรือลวดส าหรับส ารวจ
สมุทรศาสตรแ กับแนวดิ่ง (VERTICAL) 
wire angle indicator ตัววัดมุมลวดหยัง่น้ า : อุปกรณแที่ใชส าหรับวัดคามุมของลวดหยั่งน้ า 
(SOUNDING WIRE) หรือลวดส าหรับส ารวจสมุทรศาสตรแ จากแนวดิ่ง (VERTICAL) ตัวอุปกรณแประกอบไป
ดวยโปรแทร็กเตอรแ (PROTRACTOR) ที่ติดกับแขนถวงน้ าหนัก ศรชี้จะแขวนอยูกับสายลวดตรงสองจุดและ
แขนถวงน้ าหนักจะชี้ไปที่มุมลวดหยั่งน้ า (WIRE ANGLE) มีความหมายเหมือนกับ inclinometer 
wire drag ลวดลาก : เครื่องมือส าหรับใชในการส ารวจพ้ืนที่ที่เป็นหิน เมื่อการหยั่งน้ าโดยวิธีการปกติไม
เพียงพอที่จะแนใจวาสามารถตรวจพบสิ่งกีดขวาง (OBSTRUCTION) ยอดหิน (PINNACLE) หิน (ROCK) 
เป็นตน ที่อยูในพ้ืนที่ส ารวจตามความลึกน้ าที่ก าหนด หรือใชส าหรับก าหนดความลึกน้ า (DEPTH) ที่นอย
ที่สุดในพื้นท่ีนั้น  เครื่องมือนี้ประกอบดวยทุนลอยน้ าที่ติดกับลวดลากที่ความลึก (DEPTH) ที่ตองการ โดยใช
เรือบด (LAUNCH) สองล า มักจะเรียกโดยยอวา drag: ดู DRAG 
wire drag survey การส ารวจลวดลาก : ดู SURVEY 
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wire drag sweep การกวาดลวดลาก : ดู SURVEY: WIRE DRAG 
wireless ไรสาย : ดู RADIO 
wire sounding การหย่ังน้ าดวยลวด : ดู SOUNDING 
witness mark หมุดพยาน : เครื่องหมาย (MARK) ที่ติดตั้งไวที่จุดที่ทราบระยะและทิศทาง จากมุมของ
สิ่งกอสราง หมุดปลายเสนฐาน (BASE TERMINAL) หรือจุดส ารวจ (STATION) ใชส าหรับชวยในการคนหา 
หรือระบุต าแหนงในภายหลัง 
Wollaston current meter มาตรวัดกระแสน้ าวอลลาสตัน : มาตรวัดกระแสน้ า (CURRENT METER) 
ที่คลายกับมาตรกระแสน้ าแบบเอ็กมาน (EKMAN CURRENT METER) แตมีขนาดใหญกวาและหนักกวา
มาก อุปกรณแติดตั้งระบบกลไลบันทึกขอมูลและเหมาะส าหรับการวัดกระแสน้ า (CURRENT) ที่มีความเร็วได
ถึงหกน็อต (KNOT) มาตรวัดกระแสน้ าวอลลาสตันออกแบบมาส าหรับใชบนเรือในขณะทอดสมอ 
word ค า : สวนยอยที่สามารถก าหนดต าแหนงได ของหนวยความจ าภายในระบบคอมพิวเตอรแ  โดยทั่วไป
มักเป็นเลขจ านวนเต็มของไบตแ (BYTE) (เชน ๔ ไบตแ = ๓๒ บิต) ใชเป็นตัวระบุความยาวมาตรฐานของการ
แสดงตัวเลขในหนวยความจ า 
working chart ตนฉบับระวางแผนที่ : ดู CHART  
working pendulum ลูกตุมวัดความถวง : ดู PENDULUM 
World Geodetic System ระบบจีออเดติกโลก, ดับเบิลยูจีเอส : ระบบอางอิงจีออเดสิกโลกที่พัฒนาขึ้น
มาโดยประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ส าหรับก าหนดต าบลที่ของดาวเทียม และองคแการอุทกศาสตรแสากล 
(IHO) แนะน าใหใชในงานดานอุทกศาสตรแและสรางแผนที่ 
World Meteorological Organization (WMO) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก, ดับเบิลยูเอ็มโอ : 
องคแการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศเก่ียวกับอุตุนิยมวิทยา 
World Wide Navigational Warning Service (WWNWS) ดับเบิลยูดับเบิลยูเอ็นดับเบิลยูเอส, การ
บริการแจงเตือนภัยเพื่อการเดินเรือทั่วโลก : การบริการที่จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงคแเพ่ือความรวมมือกันใน
การสงสัญญาณวิทยุแจงเตือนเพ่ือการเดินเรือ  โดยใชระบบติดตอสื่อสารใกลฝั่งและดาวเทียม 
wrack สาหรายสีน้ าตาล : ดู ROCKWEED 
wreck เรืออับปาง : ซากซึ่งเหลืออยูของเรือ ที่เกยตื้น หรืออับปาง อันไมเกิดประโยชนแ มีความหมาย
เหมือนกับ DANGEROUS WRECK และ DERELICT 
wreckage ซากเรืออับปาง : สินคาหรือบางสวนของเรืออับปางที่ถูกพัดไปเกยฝั่งหรือลอยไป เศษซากท่ี
เหลืออยูของเรืออัปปาง (WRECK) 
wreck buoy ทุนเรืออัปปาง : ทุน (BUOY) ส าหรับใชเป็นเครื่องหมายบอกต าแหนงเรืออัปปาง (WRECK) 
w/t station สถานีวิทยุ : ดู RADIO STATION 
* x-axis แกน x : แกนแนวนอนในระบบพิกัดฉาก (RECTANGULAR COORDINATE) ซึ่งวัดระยะทางไป
ทางขวาหรือซาย (ตะวันออก หรือ ตะวันตก) ของเสนอางอิงที่ก าหนด โดยเฉพาะในแผนที่ (MAP) แผนที่
เดินหน (CHART) หรือกราฟ 
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x-coordinates แกนพิกัดเอ็กซ์ : ดู COORDINATES: PLANE RECTANGULAR  
xerography การถายเอกสารดวยระบบไฟฟูาสถิต : กระบวนการพิมพแไฟฟูาสถิต ซึ่งใชแผนเพลท 
(PLATE) พิเศษฉาบดวยซีลีเนียม สามารถใชซ้ า ๆ ไดหลายครั้ง 
x-parallax แพรัลแลกซ์แกนเอ็กซ์ : ดู PARALLAX: ABSOLUTE STEREOSCOPIC 
x-rays รังสีเอ็กซ์ : การแผ (RADIATION) รังสีแมเหล็กไฟฟูาที่มีลักษณะเดียวกันกับการแผรังสีที่มองเห็น
ได  แตมีความยาวคลื่น (WAVE LENGTH) สั้นกวาอยางมาก ซึ่งนอยกวา ๐.๑ ไมโครเมตร  รังสีเอ็กซแ
น าไปใชในเทคโนโลยีเรดารแ 
* yard หลา : หนวยวัดความยาวมีคาเทียบเทากับ ๓ ฟุต (FOOT) หรือ ๓๖ นิ้ว (INCH) หรือ ๐.๙๑๔๔ 
เมตร (METRE) 
yaw (or yawing) สาย : การหมุนสายรอบแกนดิ่ง ซึ่งวางตัวในแนวศูนยแความถวงของเรือโดยประมาณ 
y-axis แกนวาย : แกนแนวดิ่งในระบบพิกัดฉาก (RECTANGULAR COORDINATE) ซึ่งวัดระยะทางไป
ทางดานบนหรือดานลาง (เหนือ หรือ ใต) ของเสนอางอิงที่ก าหนด โดยเฉพาะในแผนที่ (MAP) แผนที่เดิน
หน (CHART) หรือกราฟ เสนซึ่งตั้งฉากกับแกนเอ็ก (X-AXIS) และลากผานจุดก าเนิด (ORIGIN) 
y-coordinates แกนพิกัดวาย : ดู COORDINATE: PLANE RECTANGULAR 
year ปี : คาบของการหมุนรอบ (REVOLUTION) ดวงอาทิตยแ (SUN) ครบหนึ่งรอบ ของโลก (EARTH)   
year: anomalistic คาผิดปกติของปี : คาบของการหมุนรอบ (REVOLUTION) ดวงอาทิตยแ (SUN) ครบ
หนึ่งรอบ ของโลก (EARTH) จากจุดโคจรใกลสุดจากดวงอาทิตยแ (PERIHELION) ถึงจุดโคจรใกลสุดจากดวง
อาทิตยแ (PERIHELION) ซึ่งมีคาเฉลี่ย ๓๖๕ วัน (DAY) ๖ ชั่วโมง (HOUR) ๑๓ นาที (MINUTE) ๕๓ วินาที 
(SECOND) ในปี ค.ศ. ๑๙๐๐ และจะมีคาเพ่ิมข้ึนในอัตรา ๐.๒๖ วินาที ตอ ศตวรรษ 
year: civil ปีทางการ, ปีเกรกอเรียน : ปี (YEAR) ตามปฏิทินเกรกอเรียน ที่มี ๓๖๕ วัน (DAY) ในปีปกติสุ
รทิน หรือ มี ๓๖๖ วัน (DAY) ใน leap (or bissextile) year 
year: sidereal ปีดาราคติ : คาบของการหมุนรอบ (REVOLUTION) ดวงอาทิตยแ (SUN) ครบหนึ่งรอบ 
ของโลก (EARTH) เมื่อเทียบกับจุดคงที่หรือดาวฤกษแ (STAR) ที่อยูหางไกลจนเสมือนไมเคลื่อนตัว ในปี ค.ศ. 
๑๙๐๐ มีคา ๓๖๕ วัน (DAY) ๖ ชั่วโมง (HOUR) ๙ นาที (MINUTE) ๙.๕ วินาที (SECOND) และมีคา
เพ่ิมข้ึนในอัตรา ๐.๐๐๐๑ วินาทีตอปี 
year: tropical ปีสุริยะคติ : คาบของการหมุนรอบ (REVOLUTION) ดวงอาทิตยแ (SUN) ครบหนึ่งรอบ 
ของโลก (EARTH) เมื่อเทียบกับจุดวสันตวิษุวัต (VERNAL EQUINOX) และเนื่องจากการหมุนควงของวสันต
วิษุวัต (PRECESSION OF THE EQUINOX) รอบการโคจรจึงไมเทากับ ๓๖๐ องศา เมื่อเทียบกับดาวฤกษแ 
(STAR) แตจะมีคานอยกวาอยู ๕๐.๓ พิลิปดา ปีสุริยะคติ จะมีระยะเวลาสั้นกวาปีดาราคติ (SIDEREAL 
YEAR) อยูประมาณ ๒๐ นาที ซึ่งโดยเฉลี่ยในปี ค.ศ. ๑๙๐๐ มีคา ๓๖๕ วัน (DAY) ๕ ชั่วโมง (HOUR) ๔๘ 
นาที (MINUTE) ๔๖ วินาที (SECOND) และมีคาลดลงในอัตรา ๐.๐๐๕๓๐ วินาทีตอปี มีความหมาย
เหมือนกับ astronomical, equinoctial, natural หรือ solar year 
Y-level กลองระดับวาย : ดู LEVELLING INSTRUMENT: Y LEVEL 
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young ice น้ าแข็งเกิดใหม : แผนน้ าแข็ง (LEVEL ICE) เกิดใหมในขั้นการเปลี่ยนพัฒนาการจากเปลือก
น้ าแข็ง (ICE RIND) หรือแผนน้ าแข็งทรงกลม (PANCAKE ICE) ไปสู น้ าแข็งฤดูหนาว (WINTER ICE) ที่มี
ความหนาตั้งแต ๕ ถึง ๑๕ เซนติเมตร 
y-parallax แพรัลแลกซ์แกนวาย : ดู PARALLAX 
* zenith เซนิท : จุดซึ่งทิศทางของเสนดิ่ง (PLUMB LINE) อยูเหนือขอบฟูา (HORIZON) และบรรจบกับ
ทรงกลมทองฟูา (CELESTIAL SPHERE) 
zenithal projection เสนโครงแผนที่แบบระนาบ : ดู PROJECTION: AZIMUTHAL  
zenith camera กลองเซนิท : กลอง (CAMERA) ชนิดพิเศษท่ีออกแบบมาใหแกนทัศนะ (OPTICAL 
AXIS) อาจชี้ไปดานหนาหาจุดเซนิท (ZENITH) อยางถูกตอง ใชส าหรับหาต าแหนงทางดาราศาสตรแ 
(ASTRONOMICAL POSITION) โดยการบันทึกภาพต าแหนงของดาวฤกษแ (STAR) 
zenith distance ระยะเซนิท : มุมในแนวดิ่งระหวางเซนิท (ZENITH) กับวัตถุที่สังเกต ระยะเซนิท 
(ZENITH) เป็นมุมประกอบของระยะสูง (ALTITUDE) ดู ZENITH DISTANCE: DOUBLE 
zenith distance: double ระยะเซนิทสองเทา : สองเทาของคาระยะเซนิท (ZENITH DISTANCE) ของ
วัตถุ ที่หาไดโดยการสังเกตุ (OBSERVATION) และไมไดมาจากการค านวณทางคณิตศาสตรแ 
zenith telescope กลองโทรทรรศน์เซนิท : ดู TELESCOPE 
zero sounding(s) เลขน้ าศูนย์ : ดู SOUNDING 
zodiac จักรราศี : อาณาเขตในทองฟูากินพ้ืนที่ประมาณ ๘.๕ องศา ทัง้สองดานจากสุริยวิถี (ECLIPTIC) 
ซึ่งทั้งดวงอาทิตยแ (SUN), ดวงจันทรแ(MOON) และดาวเคราะหแ (PLANET) เพ่ือการเดินหน  ยกเวนดาวศุกรแ
ที่อาจจะอยูนอกอาณาเขตนี้เป็นครั้งคราว จักรราศีนี้แบงออกเป็น ๑๒ สวน หรือ ๑๒ ราศี แตละสวนมีชื่อ
ตั้งตามกลุมดาว (CONSTELLATION) หลักท่ีอยูในราศีนั้น 
zodiacal light แสงจักรราศี : แสงสีขาวหรือสีเหลืองท่ีแพรออกมาตามจักรราศี (ZODIAC) จากขอบฟูา 
(HORIZON) ดานที่ดวงอาทิตยแ (SUN) อยูใตขอบฟูาในเวลากลางคืน สามารถมองเห็นไดในเวลาที่ทองฟูา
มืดเพียงพอและบรรยากาศ (ATMOSPHERE) มีความปลอดโปรงเพียงพอ 
zone เขตเวลา : พ้ืนที่ซึ่งทุกสวนในพื้นท่ีนั้นใชเวลา (TIME) เดียวกัน  โดยปกติ แตละโซนมีคาความกวาง 
๑๕ องศา ทางลองจิจูด (LONGITUDE) โดยมีเมริเดียนกรีนิช (GREENWICH MERIDIAN) (๐ องศา 
ลองจิจูด (LONGITUDE)) ก าหนดเป็นเมริเดียน (MERIDIAN) ยานกลางของโซนศูนยแ และเขตเวลาที่เหลือมี
จุดศูนยแกลางอยูที่เมริเดียนกลาง (MERIDIAN) ซึ่งคาลองจิจูด (LONGITUDE) หารดวย ๑๕ องศา ไดลงตัว 
เขตเวลานี้ใชรวมกับค าวา เวลาประจ าเขต (ZONE TIME) เวลามาตรฐาน (STANDARD TIME) และ เวลา
ออมแสง (DAYLIGHT SAVING TIME) มีความหมายเหมือนกับ time zone 
zone: equiphase เขตเฟสเทา : บริเวณใด ๆ ซึ่งไมสามารถจ าแนกความตางเฟส (PHASE) ของสัญญาณ
วิทยุ ๒ สัญญาณได 
zone: equisignal เขตสัญญาณเทา : บริเวณซึ่งไมสามารถจ าแนกความตางแอมพลิจูด (AMPLITUDE) 
ของสัญญาณวิทยุ ๒ สัญญาณ (ปกติแพรจากสถานี (STATION) เดียว) ได 
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zone meridian เมริเดียนแบงเขต : เมริเดียนยานกลาง (CENTRAL MERIDIAN) ของแตละเขตใน
ระบบกริด 
zone of silence เขตอับสัญญาณ : ดู BLIND ZONE 
zone time เวลาประจ าเขต : ดู TIME 
zoom ซูม, การเปลี่ยนก าลังขยาย : วิธีการขยายภาพกราฟฟิกบนจอแสดงผลกราฟฟิก โดยปกติท าไดโดย
ฮารแดแวรแของจอ ไมวาจะขยายหนาตาง (WINDOW) ใหเต็มจอ หรือ การกดปุุมซ้ า ๆ ก็ได การขยายเนื้อหา
ของหนาจออยางตอเนื่องหรือทีละชั้น จะสามารถรักษาภาพกราฟฟิกใหอยูตรงกลางของจอ 
Zulu time เวลาสากล : ดู UNIVERSAL TIME 
 










