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คำนิยม 

 
 นับตั ้งแต่มนุษย์เริ ่มรู ้จักใช้เรือในการเดินทางและ
ดำเนินกิจกรรมทางทะเล ก็เริ ่มมีการคิดผลิตแผนที่เดินเรือมา   
เพื ่อเพิ ่มความปลอดภัยให้สามารถเดินเรือไปถึงจ ุดหมายได้            
อย่างปลอดภัย โดยผู้ใช้งานส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะรู้จักและ   
ใช้งานแต่เพียงแผนที่เดินเรือกระดาษเท่านั้น และบางส่วนยังขาด
ความเข้าใจการใช้งานแผนที่เดินเรือกระดาษที่ถูกต้อง 
 ในป ัจจ ุบ ัน เทคโนโลย ีคอมพ ิ ว เตอร ์ และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้พัฒนาเข้ามาสู ่ภาคการคมนาคมทางทะเล 
เครื ่องมือเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดถูกผลิตมาเพื ่อช่วย     
ในการนำ เ ร ื อ  เ ช ่ น  ร ะบบนำทางด ้ ว ยดาว เท ี ยม  (Global 
Navigation Satellite System : GNSS), ระบบแสดงตนอัตโนมัติ 
(Automatic Identification System : AIS) และ เรดาร์เดินเรือ 
เป็นต้น สำหรับแผนที่เดินเรือก็เช่นเดียวกัน มีการพัฒนาแผนที่
เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Navigational Chart : ENC) 
ขึ้นมาใช้งาน และกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานหลัก
ของประเทศไทย ที่ทำหน้าที่ในการผลิตแผนที่เดินเรือกระดาษและ
แผนท ี ่ เด ิน เร ื ออ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  และได ้ผล ิตแผนที ่ เ ด ิน เร ือ
อิ เล ็กทรอนิกส์ในน่านน้ำไทย มาแล้ว เป ็นเวลาเก ือบ 15 ปี         
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เพื ่อให้บริการกับเรือสินค้าและเรือเดินทะเลที ่เดิน เรือเข้ามา        
ในน่านน้ำไทย แต่สำหรับเรือในประเทศแล้ว การใช้งานแผนที ่
เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งเกิดจากการขาดความรู้
ความเข ้าใจถึงประโยชน์และความสามารถในการช ่วยเพิ ่ ม
ประสิทธิภาพในการนำเรือและเพิ่มความปลอดภัยในการคมนาคม
ขนส่งในทะเล  
 กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้
จึงได้ดำเนินการวิจัยระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Chart System : ECS) และได้รับการรับรองมาตรฐานจากกองทัพเรือ  
ให้ดำเนินการติดตั้งเพื่อใช้งานในเรือของกองทัพเรือแล้ว ซึ่งจาก
โครงการวิจัยนี้สามารถนำความรู้มาพัฒนาระบบ เพื่อนำมาใช้งาน
กับเรือของหน่วยราชการ บริษัทเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือให้เรือ
สามารถใช้งานแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถเชื่อมต่อ
ข้อมูลกับเครื่องมือเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ภายในเรือ เพื่อช่วยให้  
การปฏ ิบ ัต ิภารก ิจและการบ ั งค ับใช ้กฎหมาย เป ็น ไปอย ่ าง              
มีประสิทธิภาพ และเรือของภาคประชาชนก็จะสามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง และเมื ่อทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนที่เดินเรือและใช้งานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งตระหนักรู้
ถึงความสำคัญของการใช้แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งกับ
ระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์  เพื ่อช่วยเพิ ่มความปลอดภัย      
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ในการนำเรือ ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ในน่านน้ำไทย 
 สุดท้ายนี ้ คณะทำงานฯ ใคร่ขอขอบคุณ โครงการ
จัดการความรู้การวิจัยเพื ่อการใช้ประโยชน์ สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2564 และกรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) ที่เล็ งเห็นถึงความสำคัญในการ
เสริมสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับแผนที่เดินเรือและ
ระบบแสดงแผนที ่อ ิ เล ็กทรอนิกส์  และให้การสนับสนุนการ
ดำเนินงานโครงการ “การเสริมสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินในน่านน้ำไทยด้วยระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ” 
ตลอดจนผู้บังคับบัญชาในกรมอุทกศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความสำคัญ
และช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานสำเร็จลงด้วยดี ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์และสร้างความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทยต่อไป  
       
        คณะทำงาน 
              สิงหาคม 2564 
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ประมวลศัพท์และคำย่อ 

 

 Automatic Identification System (AIS): ระบบแสดงตนอัตโนมัติ 

Electronic Chart Display and Information System (ECDIS): 

ระบบแสดงผลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศเพ่ือการเดินเรือ 

Electronic Navigational Chart (ENC): แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์  

Electronic Chart System (ECS): ระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ 

Global Navigation Satellite System (GNSS): ระบบนำทางด้วยดาวเทียม 

Global Positioning System (GPS): ระบบหาตำบลที่ด้วยดาวเทียม 

Radio Detection And Ranging (RADAR): เครื ่องระบุตำแหน่งและ

ระยะด้วยคลื่นวิทยุ 

Automatic Identification System (AIS): ระบบแสดงตนอัตโนมัต ิ

International Hydrographic Organization (IHO): องค์การอุทกศาสตร์สากล 

International Maritime Organization (IMO): องค์การกิจการทางทะเล

ระหว่างประเทศ 
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คู่มือการเสริมสร้างความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินในน่านนำ้ไทยด้วยระบบแสดงแผนทีอ่เิล็กทรอนิกส์

1 

การเสริมสรา้งความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพยส์ิน 
ในน่านน้ำไทยด้วยระบบแสดงแผนทีอ่ิเล็กทรอนิกส์ 
“Enhancing the safety of life in Thai Waters 

with the Electronic Chart System” 

 กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ มีภารกิจสำคัญในการดำเนินการ
เกี ่ยวกับการผลิตแผนที่เดินเรือและแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์      
ในน่านน้ำไทย และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเป็นสมาชิกของ
องค์การอุทกศาสตร์สากล (International Hydrographic Organization : 
IHO) ซึ่งการผลิตและบริการแผนที่ทางทะเลของกรมอุทกศาสตร์นั้น 
ดำเนินการเพื ่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย    
ความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ.1974 (International Convention 
on the Safety of Life at Sea ; SOLAS) บทที ่  5 โดยกำหนดให้มี   
การรวบรวม และผลิตข้อมูลอุทกศาสตร์ รวมทั้งบรรณสาร ตลอดจน
การแจกจ่าย และปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเดินเรือเพื่อความปลอดภัย
ในการเดินเรือ สำหรับประเทศไทยแล้ว กิจการงานสำรวจและสร้างแผนที่
เดินเรือของประเทศไทย เริ่มต้นตั้งแต่แรกเริ่มสถาปนากรมอุทกศาสตร์ 
ในปี พ.ศ.2464 โดยเป็นการสร้างแผนที่เดินเรือกระดาษ จนกระทั่ง
เมื่อวิวัฒนาการทางด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เจริญ
มากขึ ้น เครื ่องช่วยนำเรือในอดีตจึงถูกแทนที่ด้วยเครื ่องมือเดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับแผนที่เดินเรือก็เช่นเดียวกัน มีการพัฒนาจาก
รูปแบบกระดาษเปลี่ยนไปเปน็แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
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Navigational Chart : ENC) โดยต้องใช้งานควบคู่กับระบบแสดงแผนที่
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Chart System : ECS) เสมอ ซึ่งระบบแสดง
แผนท ี ่อ ิ เล ็กทรอน ิกส์ น ั ้นนอกจากจะใช ้แสดงแผนที่ เด ิน เรือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักแล้ว ยังสามารถนำเอาข้อมูลจากเครื่องมือ
เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์อื ่น ๆ เช่น เครื่องหาตำบลที่ด้วยดาวเทียม 
เรดาร์ ไยโร ระบบแสดงตนอัตโนมัติ และเครื ่องหยั่งความลึกน้ำ 
มาแสดงผลร่วมกันได้ เพื่อช่วยให้ผู้นำเรือเพิ่มการรับรู้สถานการณ์
และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำเรือ  

โดยในปัจจุบันนักเดินเรือส่วนใหญ่ของไทย ยังขาดการรับรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญและการใช้งานแผนที่
เดินเรือ แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์และเครื่องมือเดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการสร้าง
ความรับรู้และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว จะส่งผลต่อแนวความคิด
และเสริมสร้างการใช้งานที่ถูกวิธี รวมทั้งความต้องการใช้งานระบบ
แสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักเดินเรือชาวไทย ซึ่งจะ ช่วยลด
ความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางทะเล รวมทั้ง
สร้างความเชื ่อมั ่นในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในน่านน้ำไทย 
ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทย  
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แผนที่เดินเรือ 
 (Nautical Chart) 

แผนที่เดินเรือเป็นแผนที่ที่สร้างขึ้นมามีจุดประสงค์ใช้ในการ
เดินเรือ สร้างตามมาตรฐานขององค์การอุทกศาสตร์สากล ( IHO) 
ข้อมูลชั้นความลึก (Bathymetry data) รวมถึงสารสนเทศอื่น ๆ ที่อยู่ใน
แผนที่เดินเรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื ่นได้ตามต้องการ 
โดยข้อมูลชั้นความลึกน้ำเป็นข้อมูลพื้นฐานทางทะเลของประเทศ 
นอกจากนี้ข้อมูลจากแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได ้

ภาพที่ 1 แสดงแผนที่เดินเรือ หมายเลข 102 
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แผนที่เดินเรือคืออะไร 
คือแผนที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์พิเศษที่ออกแบบมาใช้เพื่อ

การเดินเรือ แสดงรายละเอียดต่าง ๆ  ได้แก่ ความลึกน้ำ ลักษณะพื้นท้องทะเล 
ความสูงต่ำของภูมิประเทศ รูปร่างและลักษณะเส้นขอบฝั่ง สิ่งอันตราย 
ต่อการเดินเรือและเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ เพื่อความปลอดภัย
ต่อการเดินเรือ 

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับแผนที่เดินเรือ 
1. พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของ

ส่วนราชการ กองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552 
(ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 30 มี.ค.52 เล่มที่ 126 ตอน
ที่ 19ก หน้าที่ 33) มาตรา 34 กำหนดดังนี้ “กรมอุทกศาสตร์ มีหน้าที่
อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ ดำเนินการ ให้การสนับสนุน 
และให้บริการด้านอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา วิศวกรรม
ชายฝั่ง เครื่องหมายทางเรือ การเดินเรือ เวลามาตรฐานประเทศไทย และ
งานเขตแดนระหว่างประเทศ รวมทั้ง การส่งกำลังพัสดุสายอุทกศาสตร์ 
สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิจัย พัฒนา
วิชาการอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา และวิชาการอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย มีเจ้ากรมอุทกศาสตร์เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ”

2. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิต
ในทะเล ค.ศ.1974 (International Convention on the Safety of Life 

at Sea ; SOLAS) บทที่ 5 ระบุไว้ว่าการบริการทางอุทกศาสตร์ ซึ่งให้บริการ
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โดยรัฐบาลที ่ลงนามเห็นชอบ โดยข้อเท็จจริงแล้ว การสนับสนุน
บริการทางอุทกศาสตร์เป็นข้อบังคับที่ต้องทำของรัฐบาลที่ลงนาม
ภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศ มีดังน้ี 

    2.1 รัฐบาลภายใต้อนุสัญญานี้ต้องจัดให้มีการรวบรวม 
และผลิตข้อมูลอุทกศาสตร์ รวมทั้งบรรณสาร ตลอดจนการแจกจ่ายและ
ปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
Contracting Governments undertake to arrange for the collection 
and compilation of hydrographic data and the publication, 
dissemination and keeping up to date of all nautical information 
necessary for safe navigation. 

    2.2 รัฐบาลภายใต้อนุสัญญานี ้ต้องดำเนินการร่วมกัน 
ในการทำให้เกิดการบริการตามข้อ 1 เท่าที ่เป็นไปได้ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ ่ง การบริการด้านการเดินเรือและอุทกศาสตร์ ในลักษณะที่
เป็นไปโดยเหมาะสมที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการช่วยการเดินเรือ 
In particular, Contracting Governments undertake to co-operate in 
carrying out, as far as possible, the following nautical and 
hydrographic services, in the manner most suitable for the purpose 
of aiding navigation: 

2.2.1 เพื ่อให้แน่ใจว่าการสำรวจอุทกศาสตร์ได้
ดำเนินการเพียงพอต่อความต้องการสำหรับความปลอดภัยในการเดินเรือ
to ensure that hydrographic surveying is carried out, as far as 
possible, adequate to the requirements of safe navigation; 
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2.2.2 จัดให้มีการแจกจ่ายและให้บริการแผนที่เดินเรือ, 

บรรณสารแนะนำการเดินเรือตามเส้นทาง  ทำเนียบไฟ  มาตราน้ำ และ
บรรณสารการเดินเรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการสนองตอบต่อความ
ต้องการของความปลอดภัยในการเดินเรือ to prepare and issue 
nautical charts, sailing directions, lists of lights, tide tables and 
other nautical publications, where applicable, satisfying the needs of 
safe navigation; 

2.2.3 จัดให้มีการเผยแพร่ประกาศชาวเรือเพื่อที่จะให้
แผนที่เดินเรือ และบรรณสารต่าง ๆ นั้น มีความทันสมัยอยู่เสมอเท่าที่
เป็นไปได้ให้มากที ่ส ุด และ to promulgate notices to mariners in 
order that nautical charts and publications are kept, as far as 
possible, up to date; and 

2.2.4 จ ัดให ้มีการบร ิหารจ ัดการข ้อม ูลเพ ื ่อจะ
สนับสนุนการบริการต่าง ๆ เหล่านั้น to provide data management 
arrangements to support these services. 

    2.3 รัฐบาล ฯ รับผิดชอบในการดำเนินการให้แน่ใจว่าแผนที่
และบรรณสารมีข้อมูลเดียวกัน และพึงดำเนินการให้ข้อมูลเหล่านั้น
เป็นตามข้อกำหนด และคำแนะนำระหว่างประเทศ Contracting Governments 
undertake to ensure the greatest possible uniformity in charts and 
nautical publications and to take into account, whenever possible, 
relevant international resolutions and recommendations. 

2.4 รัฐบาลภายใต้อนุสัญญานี้รับผิดชอบในการดำเนินการ
ในการบริหารจัดการกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปได้มากที่สุด 
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เพื ่อให้มั ่นใจว่าข้อมูลอุทกศาสตร์และข้อมูลเพื่อการเดินเรือจะมี
ให้บริการทั่วโลกได้อย่างทันเวลา, เชื ่อถือได้ และปราศจากความ
กำกวมของข ้อม ูล เท ่ าท ี ่ เป ็นไปได ้ ให ้มากท ี ่ ส ุด  Contracting 
Governments undertake to co-ordinate their activities to the 
greatest possible degree in order to ensure that hydrographic and 
nautical information is made available on a world-wide scale as 
timely, reliably and unambiguously as possible.”

คุณลักษณะของแผนที่เดินเรือ 
แผนที่เดินเรือถือเป็นแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Map) 

ประเภทหนึ่ง โดยแผนที่ได้ถูกสร้างขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะช่วย
ส่งเสริมและก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการเดินเรืออย่างสูงสุด 
ด้วยการแสดงลักษณะภูมิศาสตร์ ความลึกน้ำ ลักษณะพื้นท้องทะเล 
ช่องทางเดินเรือ หินโสโครก ที ่ตื ้น สิ ่งกีดขวาง ที ่หมายเด่นชัด 
เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การเดินเรือ เนื่องด้วยแผนที่เดินเรือจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
จึงทำให้แผนที่เดินเรือมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากแผนที่โดยทั่วไป
อยู่หลายประการ ดังนี ้

1. ความเป็นสากลของแผนที่เดินเรือ ที่จะต้องจัดทำขึ้นด้วย
มาตรฐานเด ียวก ันท ั ่ วโลก โดยมี องค ์การอ ุทกศาสตร ์สากล 
(International Hydrographic Organization : IHO)  เป็นหน่วยงาน
ประสานความร่วมมือ และกำหนดมาตรฐานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2. ความแตกต่างของมาตราส่วนแผนที่ ตามจุดประสงค์ของ
การใช้งาน โดยกำหนดเป็นย่านของมาตราส่วนสำหรับแผนที่แต่ละ
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ประเภท ความแตกต่างดังกล่าวนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดความสำคัญของ
พื้นที่และความปลอดภัยในการเดินเรือ 

3. การเหลื ่อมทับของระวางแผนที ่ที่ม ีระวางต่อเนื ่องกัน
เพื่อความสะดวกในการใช้เดินเรือต่อเนื่องจากระวางหนึ่งไปยังอีก
ระวางหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว 

4. การแก้ไขแผนที่อย่างต่อเนื่อง ตามข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
โดยการแก้ไขตามประกาศชาวเรือ ซึ่งออกโดยหน่วยงานอุทกศาสตร์
ของแต่ละประเทศ 

รูปแบบของแผนที่เดินเรือ 
1. แผนที่เดินเรือกระดาษ (Paper Chart - Analogue form)
2. แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Navigational chart)

ภาพที่ 2 แผนที่เดินเรือกระดาษและแผนทีเ่ดินเรืออิเล็กทรอนิกส ์

การกำหนดประเภทของแผนที่เดินเรือตามมาตราส่วน 
1. มาตราส่วนเล็ก (Overview)  มาตราส่วน 1 : 2 000 000

และเล็กกว่า 
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2. มาตราส่วนกลาง
2.1 แผนที่ชายฝั่งทั่วไป (General) : เดินทางผ่าน / 

มองเห็นแผ่นดิน มาตราส่วนใหญ่กว่า 1 : 2 000 000 – 1 : 350 000 
2.2 แผนที่เดินเรือใกล้ฝั่ง (Coastal) : การเดินเรือ

ชายฝั่ง มาตราส่วนใหญ่กว่า 1 : 350 000 - 1 : 75 000  
3. มาตราส่วนใหญ่  

3.1 แผนที่ย่านเข้าสู่ท่าเรือ (Approach) : ทางเข้าสู่
เมืองท่า / น่านน้ำชายฝั่งที่ซับซ้อนหรือมีความแออัด มาตราส่วนใหญ่
กว่า 1 : 75 000 - 1 : 30 000 

3.2 แผนที่ท่าเรือ (Harbour) : ท่าเรือ / ที่จอดเรือ / 
ช่องทางเดินเรือที่แคบ มาตราส่วนใหญ่กว่า 1 : 30 000 

3.3 แผนที่ท่าเทียบเรือ (Berthing) มาตราส่วนใหญ่มาก 

สีบนแผนที่เดินเรือ 
สีที่ปรากฎในแผนที่เดินเรือมีทั้งหมด 7 ส ี
1. สีเหลือง แสดงบริเวณพื้นที่บก
2. สีเขียว แสดงเขตน้ำท่วมถึงท่วมไม่ถึง
3. สีฟ้าแก่ แสดงเขตน้ำลึกตั้งแต่ 0-5 เมตร
4. สีฟ้าอ่อน แสดงเขตน้ำลึกตั้งแต่ 5-10 เมตร
5. สีขาว แสดงเขตน้ำลึกมากกว่า 10 เมตรขึ้นไป
6. สีดำ แสดงเส้นโครงสร้างแผนที ่เลขน้ำ ชื่อภูมิศาสตร์ และ

รายละเอียดต่าง ๆ 
7. ส ีม ่วง แสดงเขตอันตรายต่าง ๆ คำเตือน คำอธิบาย

ข้อห้ามต่าง ๆ วงเข็มทิศ อื่น ๆ 
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ตัวอย่างรายละเอียดที่แสดงในแผนที่เดินเรือ 
1. ความลึกน้ำ แสดงความลึกไว้เป็นเมตรและเดซิเมตร
2. ลักษณะพื้นท้องทะเล เช่น ทราย กรวด หิน โคลน ทราย

ปนโคลน ทรายเหนือโคลน เป็นต้น 
3. ความสูงต่ำของภูมิประเทศ มีหน่วยเป็นเมตร
4. สิ ่งอันตรายและสิ่งกีดขวางการเดินเรือ  เช่น หินใต้น้ำ

หินปริ่มน้ำ เรือจม ปะการังเทียม เป็นต้น 

การกำหนดหมายเลขแผนที่เดินเรือ ประกอบด้วยเลข 3 ตัว 
ตัวแรก บอกถึงฝั่ง ส่วน 2 ตัวหลังบอกว่าสร้างเป็นลำดับที่เท่าไร 

เลข 1 หมายถึงฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย 
เลข 2 หมายถึงฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย  
เลข 3 หมายถึงฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย 
เลข 0 หมายถึงมีอาณาเขตครอบคลุมทั้ง 2 ฝั่ง หรือ 3 ฝั่ง 

หากต่อท้ายหมายเลขด้วย A หรือ B แสดงว่าเป็นแผนที่
ขยายของแผนที่หมายเลขนั้น  

ภาพที่ 3 หมายเลขแผนที่เดินเรือกระดาษ 
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สัญลักษณ์ในแผนที่เดินเรือ 
หากต้องการทราบความหมายของสัญลักษณ์ในแผนที่

เดินเรือ สามารถสืบค้นได้จากหนังสือสัญลักษณ์ อักษรย่อ คำศัพท์    
ที ่ใช้ในแผนที่เดินเรือไทย ( INT1) ซึ่งจัดพิมพ์โดยกรมอุทกศาสตร์ 
กองทัพเรือ 

มูลฐานหรือพื้นหลักฐานทางราบ (Horizontal Datum) 
แผนทีเ่ดนิเรือของไทย มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 
1. มูลฐานทางราบอินเดียน 2518 (Indian1975 Datum)
2. มูลฐานทางราบ WGS84 (WGS84 Datum)

มูลฐานหรือพื้นหลักฐานทางดิ่ง (Vertical Datum) 
แผนที่เดนิเรือไทย ใช้อยู่ 2 รูปแบบ คือ 
1. ความสูง วัดจากระดับทะเลปานกลาง (MSL) มีหน่วยเปน็เมตร
2. ความลึก หักลงหาระดับน้ำลงต่ำที่สุด (LLW) มีหน่วยเป็นเมตร

ระบบพิกดั (Coordinate System) 
แผนที่เดนิเรือใช้ระบบพิกัดภูมศิาสตร ์(Geographic Coordinate 

System) ด้วยวธิีการอ้างอิงบอกตำแหน่งเป็นคา่ระยะเชิงมุมของละติจูด 
(Latitude) และ ลองจิจูด (Longitude) 
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ภาพที่ 4 การแสดงข้อมูลในสารบัญแผนที่และข้อมูลประกอบอ่ืน 

ชื่อแผนที่ 
ความลึกน้ำ 
ความสูง 
มูลฐานทางราบ 
มาตราส่วน 

สถานีน้ำอ้างอิง 

คำแนะนำสำหรับแผนที่
มูลฐานทางราบ 
อินเดียน 1975 

หมายเลขแผนที่ 
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การปรับปรุงแผนที่เดินเรือ (Update) 
  แผนที่เดินเรือหลังจากพิมพ์ขึ้นใช้แล้ว จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ การแก้ไขแผนที่จะทำการแก้ไขตาม
ประกาศชาวเรือ (Notice to Mariners) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแผนที่ 
เช่น รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ ที่ตื้น 
หรือสิ ่งอันตรายใต้น้ำ ซึ ่งนักเดินเรือจะต้องทำการแก้ไขแผนที่
ตลอดเวลาที่ตนเองได้รับข่าวสารจากประกาศชาวเรือ ซึ่งกรมอุทกศาสตร์ 
จะต้องออกเป็นภาษาอังกฤษควบคู่กันไปกับภาษาไทย  
 
คำสั่งที่ระบุการปรับปรุงในประกาศชาวเรือ (ปชร.) 
  1. ให้เขียน (Insert) ข่าวสารใหม่ทั้งรูปลักษณใ์หม่และลักษณะ
ใหม่ให้กับรูปลักษณ์เดิม   
  2. ให้ลบ (Delete) รายละเอียดในแผนที่ออก (ขีดเส้นตรง 2 เส้นทับ)  
  3. ให้แก้ไข (Amend) ลักษณะของรูปลักษณเ์ดิม โดยพิกัดไม่เปลี่ยน 
  4. ให้แทนที่ (Replace) รูปลักษณ์ที่ต่างกัน ณ จุดพิกัดเดียวกัน 
  5. ให้ย้าย (Move) รูปลักษณ์แบบจุดสัญลักษณ์ระยะสั้น ๆ 
โดยที่รายละเอียดที่เกี่ยวข้องไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าระยะที่จะย้ายเกินกว่า 
30 มม. ในแผนที่ จะออก ปชร. เป็น ให้เขียน (Insert)  และ ให้ลบ (Delete) 
 
ประเภทของประกาศชาวเรือ มี 3 ลักษณะ 

1. ประกาศชาวเรือถาวร เป็นประกาศชาวเรือที่ใช้แก้ไขแผนที่
เดินเรือ ในเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องหมายทางเรือ สิ่งอันตราย เช่น โขดหิน 
ที่ตื้น เรืออับปาง ที่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ เพื่อแก้ไขแผนที่เดินเรือ 
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2. ประกาศชาวเรือชั่วคราว เป็นประกาศชาวเรือที่ต้องการ
แจ้งข่าวสารที่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือโดยเร่งด่วน ให้ชาวเรือได้รับทราบ 
เช่น การฝึกยิงอาวุธของกองทัพเรือ ไฟประภาคาร กระโจมไฟหรือทุ่นไฟดับ 
โดยจะบอกระยะเวลาที่เป็นไปได้ของการเปลี่ยนปรับปรุงเครื่องช่วย
การเดินเรือลงในประกาศชาวเรือชั่วคราว การระบุว่า ประกาศชาวเรือนั้น
เป็นประกาศชาวเรือชั่วคราวจะกระทำโดยการใส่อักษร T หรือ (ชั่วคราว) 
หลังหมายเลขประกาศชาวเรือ  

3. ประกาศชาวเรือล่วงหน้า จะต้องออกล่วงหน้าอย่างน้อย 
2 เดือน เมื่อจะมีการติดตั้งเครื่องหมายช่วยการเดินเรือใหม่ที่สำคัญ 
หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเครื่องหมายช่วยการเดินเรือสำคัญที่มี   
อยู่แล้ว โดยจะระบุว่าเป็นฉบับล่วงหน้าจะกระทำโดยการเพิ่มอักษร 
P หรือ (ล่วงหน้า) ข้างท้ายของหมายเลขประกาศชาวเรือ 

 
สถานที่จำหน่ายและบริการแผนที่เดินเรือ 
กองบริการการเดินเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ 
กองทัพเรือ ถ.ริมทางรถไฟเกา่ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทร 02-4752278, 02-4757077    e-mail: navifo.hydro@gmail.com 
Website: http://www.navigationsupport.com 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 หน้าเว็ปไซตก์ารบริการแผนที่เดินเรือ 

http://www.navigationsupport.com/
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ภาพที่ 6 สารบัญแผนที่เดินเรือ 
นักเด ินเร ือสามารถดาวน์โหลด 

สารบัญแผนที่และบรรณสารการเดินเรือได้
จาก เว็ปไซต์กรมอุทกศาสตร์ หัวข้อบริการ
แผนที ่และบรรณสารการเดินเรือ หรือจาก

http://www.navigationsupport.com/image/indexchart/inde
x%20.pdf      

http://www.navigationsupport.com/image/indexchart/index%20.pdf
http://www.navigationsupport.com/image/indexchart/index%20.pdf
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แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Navigational Chart : ENC) 

 
ความสำคัญของแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์  
 แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อมูลที ่สามารถใช้แสดงผล
ร่วมกับเครื่องหาตำบลที่แบบตรงตามเวลาจริงในขณะนั้นได้ (Real-time 
position) ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันระบบหาตำบลที ่ดาวเทียม
โดยเฉพาะระบบ GPS/DGPS ซึ่งเป็นระบบที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย
ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้สามารถหาตำบลที่ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
เป็นอย่างสูง ทำให้นักเดินเรือสามารถเดินเรือออกสู่ทะเลได้ไกลขึ้นและ
ปลอดภัยขึ้นจากการใช้งานระบบหาตำบลที่ด้วยดาวเทียมข้างต้น  
โดยเมื่อเทียบกับทีมงานผู้นำเรือที่มีความเชี่ยวชาญอาจสามารถหา
และพล็อตตำบลที่เรือจากที่หมายชายฝั่งร่วมกับแผนที่เดินเรือกระดาษ 
ได้ทุก 3 นาที แต่ระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์นั ้นอาจสามารถ      
ทำได้ทุก 2 วินาที บนมาตรฐานที่มีความถูกต้องแม่นยำทางตำบลที่        
ที่มากกว่าวิธีแบบดั้งเดิม อีกทั้งการใช้งานแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
จะทำให้ผู้นำเรือสามารถที่จะมองเห็นภาพสถานการณ์ต่าง ๆ ในขณะ
เดินเรือได้ชัดเจนยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะการเฝ้าระวังการเข้าไปในพื้นที่ที ่มี
อันตรายต่อการเดินเรือ หรือการเฝ้าระวังการเกยตื้นหรือจากเรือโดนกัน  
ในน่านน้ำจำกัดหรือในพื้นที่ที่มีการจราจรทางน้ำที่หนาแน่น 
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ภาพที่ 7 การแจ้งเตือนสิ่งอันตรายของแผนที่ ENC 

คำจำกัดความของแผนทีเ่ดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 สิ่งที่จำเป็นที่นักเดินเรือควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีความตระหนักรู้เป็นสิ่งแรก คือ ความเป็นทางการ 
(Official) และ ไม่เป็นทางการ (Unofficial) ของแผนที่ ซึ่งแผนที่เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นทางการ (Official) จะต้องถูกสร้างหรือผลิตจาก
หน่วยงานอุทกศาสตร์หรือหน่วยงานของรัฐบาลของรัฐชายฝั่งนั้น ๆ 
เท่านั้น ส่วนแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เป็นทางการ (Unofficial) 
นั้น จะเป็นข้อมูลที่ถูกสร้างจากบริษัท หน่วยงานเอกชนทั่วไปซึ่งอาจจะ
สร้างตามมาตรฐานหรือไม่เป ็นไปตามมาตรฐานความถูกต้อง     
ความทันสมัยของข้อมูลและความครบถ้วนของข้อมูลตามที่กำหนด 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ลักษณะสำคัญของแผนที่ ENC ทีเ่ป็นทางการ 
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ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์  
เป็นแผนที่เดินเรือที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเป็นข้อมูลแบบเวกเตอร์ 

ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่ถูกสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานการถ่ายโอน
ข้อมูลทางอุทกศาสตร์ IHO S-57 โดยมีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ของข้อมูลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสอดคล้องถูกต้อง
ตรงตามวัตถุรูปลักษณ์ที่จำเป็นเพื่อการใช้งานในแผนที่เดินเรือและ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการเดินเรือ เช่น ข้อมูลลักษณะขอบชายฝั่ง, 
ข้อมูลลักษณะพื้นท้องทะเลและความลึกน้ำ, ข้อมูลเครื่องหมายช่วย
การเดินเรือต่างๆ ในแต่ละขอบเขตของแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์  
ที่ถูกสร้างใช้งานจะถูกเรียกว่า เซลล์ (Cell) และถูกสร้างบนมูลฐาน
ทางราบ WGS84 เท่านั้น ดังนั้นจึงสามารถแสดงข้อมูลใช้งานร่วมกับ
เครื่องหาตำบลที่ดาวเทียมได้โดยตรง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ลักษณะของแผนที่ ENC 
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แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (ENC) นั้นถือว่าเป็นข้อมูลในรูปแบบ
เวกเตอร์ที่ใช้งานได้อย่างเป็นทางการซึ่งถูกจัดสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ในอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของชีวิตในทะเล (Safety of Life 
at Sea : SOLAS) ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการการใช้งานแผนที่เดินเรือ
โดยจะเป ็นข ้อม ูลท ี ่ถ ูกนำไปใช ้งานบนระบบแสดงผลแผนที่
อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเดินเรือ (Electronic 
Chart Display and Information System : ECDIS) โดยเมื่อมีการ
ติดตั ้งแผนที ่ ENC ลงบนระบบ ECDIS ระบบฯ จะทำการเปลี ่ยน
รูปแบบ (Format) ของแผนที่ ENC และข้อมูลปรับปรุงของแผนที่ 
(update) ให้เป็นรูปแบบที ่เหมาะสมสำหรับใช้งานและแสดงผล
ข้อมูลแผนที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐาน ซึ่งจะถูกเรียกว่าเป็น 
System ENC (SENC) เก็บเป็นฐานข้อมูลเฉพาะอยู่ในระบบ ECDIS  

ภายในระบบ ECDIS  วัตถุรูปลักษณ์และค่าคุณลักษณะต่าง ๆ  
ของข้อมูลแผนที่ ENC (เช่น ค่าพิกัดตำบลที่  สีของวัตถุรูปลักษณ์ 
รูปทรงของวัตถุรูปลักษณ์) สามารถเลือกให้แสดงผลและทำการสอบถาม
ข้อมูล  กำหนดการตั ้งค่า
แ ส ด ง ผ ล ใ ห ้ เ ห ม า ะ ส ม
สอดคล้องกับการใช้งานของ
นักเดินเรือ อีกทั ้งสามารถ
เชื ่อมโยงข้อมูลแผนที่ ENC 
ใช้งานร่วมกับข้อมูลสัญญาณ
จากอุปกรณ์การเดินเรือ                ภาพที่ 10 ระบบ ECDIS 
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 ที่จำเป็นต่าง ๆ เช่น GPS  AIS  Radar  Gyro เป็นต้น  เพื่อการแจ้งเตือน
ในการเฝ้าระวังและติดตามเส้นทางเดินเรือ ให้เกิดความปลอดภัย  
ต่อการเดินเรือได้ 
 
การแสดงผลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐาน IHO S-52 
 เป็นมาตรฐานที่ใช้เพื่อกำหนดการแสดงผลข้อมูลแผนที่ ENC 
ให้สามารถแสดงผลรูปลักษณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องบนระบบ ECDIS 
ซึ่งโดยปกติแล้วข้อมูลแผนที่ ENC ที่ถูกสร้างตามมาตรฐาน IHO S-57 
จะไม่กำหนดว่าวัตถุรูปลักษณ์ที่สร้างเป็นข้อมูลแผนที่นั้นจะถูกแสดงผล
อย่างไร ดังนั้นจึงได้กำหนดการแสดงผลของข้อมูลตาม IHO S-52  ซึ่ง
มีข้อกำหนดต่างๆไม่เพียงแค่การแสดงผลของรูปลักษณ์ที ่ถูกต้อง
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกฎและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่อนุญาตเพื่อการใช้งาน 
ให้เกิดความปลอดภัยต่อการเดินเรืออย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย 

 

 

 

  

  

 
ภาพที่ 11 การแสดงผลของขอ้มูลตามมาตรฐาน IHO S-52 
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ภาพที่ 12 สารบัญแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
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ระบบที่รองรบัการใช้งานแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Chart System: 
ECS) เป็นระบบที่ได้รับการจัดทำขึ้นใช้งานทั่วไป ไม่จัดเป็นระบบที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการใช้งานตามมาตรฐานขององค์การกิจการทาง
ทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : 
IMO) ดังนั้น ระบบ ECS จึงเป็นเพียงแค่เครื่องช่วยเพื่อการเดินเรือ
เท่านั้น และเมื่อใช้งานระบบ ECS จะต้องใช้งานควบคู่ไปกับแผนที่
เดินเรือกระดาษที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยด้วยเสมอ  
 ระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การเด ินเร ือ (Electronic Chart Display and Information System : 
ECDIS) เป็นระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน
จากองค์การกิจการทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime 
Organization : IMO) ตามอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของชีวิต   
ในทะเล (Safety of Life at Sea convention : SOLAS) และเมื่อแผนที่ 
ENC ถูกตั้งค่าแสดงผลใช้งานบนระบบ ECDIS ที่ได้รับรองมาตรฐานจาก
องค์การกิจการทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime 
Organization : IMO) แผนที่ ENC ถูกสร้างโดยหน่วยงานอทุกศาสตร์
ของประเทศ รัฐชายฝั ่งนั ้น ๆ (Official ENC) และมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอตามข้อกำหนดในอนุสัญญา SOLAS ที่เกี่ยวข้อง
กับแผนที่เดินเรือ ก็จะถือได้ว่าระบบ ECDIS และแผนที่ ENC ข้างต้น
สามารถใช้เป็นเครื่องมือหลักในการนำเรือได้อย่างเป็นทางการเทียบเท่า
กับการใช้งานแผนที่เดินเรือกระดาษที่ถูกปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยล่าสุด 
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ภาพที่ 13 ระบบ ECS และ ระบบ ECDIS 
 

องค์ประกอบของระบบ ECS และ ระบบ ECDIS 
เครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร,์ โปรแกรมและระบบเครือข่าย 

ใช้เพื่อการควบคุมและประมวลผลการใช้งานการแสดงผลข้อมูลแผนที่
อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการเชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อสัญญาณจากอุปกรณ์
การเดินเรือเข้าร่วมใช้งานกับระบบ 

ฐานข้อมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนที่
อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งใช้งานไว้ในฐานข้อมูลของระบบ ซึ่งอาจจะอยู่
ในรูปแบบราสเตอร์หรือเวกเตอร์ ซึ่งระบบจะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อนำ
แผนที่ไปแสดงผลและใช้งาน 
 จอแสดงผล เพื่อแสดงผลข้อมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส์และ
แสดงที่เรือปัจจุบันและข้อมูลต่างๆ จากอุปกรณ์การเดินเรือที่ต่อเชื่อม
เข้าใช้งานกับระบบ เช่น ทิศหัวเร ือ  ความเร็ว  ค่าความลึกน้ำ  
ระยะทางถึงจุดเปลี่ยนเข็มต่อไป เป็นต้น  

ซึ่งการแสดงผลแผนที่ร่วมกับตำบลที่เรือนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน  
2 ร ูปแบบ คือ การแสดงผลแบบทิศส ัมพันธ ์ (relative motion)  
ตำแหน่งของเรือจะอยู่ตรงกลางของหน้าจอแสดงผลเสมอแต่แผนที่  
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จะเคลื่อนผ่านตำบลที่เรือไป และการแสดงผลตามทิศจริง (true motion) 
ซึ่งข้อมูลแผนที่จะแสดงผลอยู่กับที่ ส่วนตำบลที่เรือจะเคลื่อนไปบนแผนที่
ที่แสดงบนหน้าจอแสดงผล ซึ่งการแสดงผลแผนที่สามารถแสดงได้   
ท ั ้งแบบตามทิศเหนือจริง (north-up) และตามทิศของเข็มเรือ         
ที่เคลื่อนที่ (course-up) ตามความสัมพันธ์กับข้อมูลที่ได้รับจากเข็มทิศ
ไยโรแบบดิจิทัลที่ต่อเชื่อมใช้งานกับระบบ 

 
หน่วยในการวัดตามมาตรฐานระบบ ECDIS  
  - ค่าพิกัดตำบลที่ เป็นค่าละติจูด และ ลองจิจูด แสดงเป็น 
องศา, ลิปดา และทศนิยมของลิปดา บนมูลฐานทางราบ WGS84 
(เช่น Lat 12o30.2223’N Long 100o12.2356’E เป็นต้น) 

- ค่าความลึก มีหน่วยเป็นเมตร และมีจุดทศนิยมเป็นเซนติเมตร
อ้างอิงตามพ้ืนเกณฑ์หักน้ำของแผนที่ (แผนที่เดินเรือไทยอ้างอิงระดับ
น้ำลงต่ำที่สุด : LLW) 

- ความสูง มีหน่วยเป็นเมตร อ้างอิงตามพื้นเกณฑ์ความสูงของ
แผนที่ (แผนที่เดินเรือไทยอ้างอิงระดับทะเลปานกลาง : MSL) 

- ระยะทาง มีหน่วยเป็นไมล์ทะเล หรือ เมตร 
- ความเร็ว มีหนว่ยเป็นนอต (Knots) หรือ ไมล์ทะเล/ชั่วโมง 
 

ขีดความสามารถหลักของระบบ ECDIS  
  ตามมาตรฐาน IMO Performance Standard for ECDIS 
ที่สำคัญ มีดังน้ี 
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- สามารถออกแบบเส้นทางและตรวจสอบความปลอดภัยของ
เส้นทางเดินเรือได้ (Route Planning) 

- สามารถเฝ้าระวังติดตามตลอดเส้นทางเดินเรืออีกทั้งสามารถ
แจ้งเตือนและแจ้งสัญญาณเตือนภัยได้ (Route Monitoring, Warnings 
and Alarms) 

- บันทึกข้อมูลการเดินเรือที่ผ่านมาได้ (Voyage Data Recording : 
VDR) 

อีกทั ้งระบบ ECDIS ควรจะต้องมีระบบสำรองเพื ่อให้เกิด
ความปลอดภัยต่อการเดินเรือในกรณีที่ระบบ ECDIS หลักไม่ทำงาน
รวมถึงทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพในสถานการณ์คับขันและหรือ
อาจเป็นเหตุให้ไม่เกิดความปลอดภัยต่อการเดินเรือ 
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เครื่องมือเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 สะพานเดินเรือของเรือสมัยใหม ่
 

เครื่องมือเดินเรือ (Navigation Aid Equipment)  
 หมายถึง เครื่องมือ ที่ต้องมีไว้ประจำเรือสำหรับช่วยหรือใช้
ในการเดินเรือ การหาตำบลที่เรือ การพยากรณ์อากาศ การวางแผน
การเดินเรือ การเข้าเทียบท่า เป็นต้น 
   
ความสำคัญของเครื่องมือเดินเรือ 
   1. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับขององค์การกิจการทางทะเล
ระหว่างประเทศ หรือ (International Maritime Organization: IMO)  
ซึ่งเป็นองค์การที่ได้วางบรรทัดฐานว่าเครื ่องมือใดหรืออุปกรณ์ ใด     
ที่จำเป็นต้องมีไว้ติดต้ังประจำเรือเดินทะเล  
    2. เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยผู้นำเรือในการหาตำแหน่งเรือของ
ตนเอง เรือลำอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ช่วยในการวัดระยะจากที่หมาย
ต่าง ๆ วัดความเร็วเรือ วัดความลึกน้ำ ตรวจวัดสภาวะอากาศ สำหรับ
ให้เรือเดินทางได้อย่างปลอดภัย 
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SOLAS คืออะไร 
       SOLAS ย่อมาจาก Safety 
of Life at Sea (SOLAS), 1974 
หรือ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่า
ด้วยความปลอดภัยของชีวิตในทะเล 
เป็นสนธิสัญญาด้านความปลอดภัย
ทางทะเลสากล ขององค์การกิจการ
ทางทะเลระหว่างประเทศ ( IMO)    
มีหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัย
ของชีวิตในทะเล โดยบังคับใช้กับ
เรือเดินทะเลทุกประเภท ยกเว้น        ภาพที่ 15 อนุสัญญา SOLAS  
สะพานเดินเรือของเรือสมัยใหม่ เรือรบ และเรือของหน่วยงานราชการ       
ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของรัฐบาล รวมถึงเรือที่มีขนาดระวางขับน้ำน้อยกว่า 
150 ตันกรอส หรือ เรือที่มีขนาดระวางขับน้ำน้อยกว่า 500 ตันกรอส   
ที่ไม่ได้เดินเรือในเขตทะเลหลวง และ เรือประมง โดยในบทที่ 5 ของ 
SOLAS กล่าวถึงความปลอดภัยในการเดินเรือ (Chapter V – Safety 
of navigation) ระบุถึงระบบและเครื ่องมือเดินเรือ จำนวน 30 ชนิด        
ที่ต้องมีติดต้ังอยู่บนเรือ ได้แก่  

1. Gyro Compass                                   
2. Radio Detection And Ranging: RADAR               
3. Magnetic Compass                                        
4. Auto Pilot 
5. Automatic Radar Plotting Aid displays: ARPA  
6. Automatic Tracking Aid  

https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS),-1974.aspx
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  7. Speed & Distance Log Device                             
  8. Echo Sounder 
  9. Electronic Chart Display Information System: ECDIS 
  10. Automatic Identification System: AIS 

11. Long Range Tracking and Identification System: LRIT    
12. Rudder Angle Indicator                                
13. Voyage Data Recorder 
14. Rate of turn indicator                                  
15. GPS Receiver 
16. Sound Reception System                             
17. Navigational Lights 
18. Ship Whistle 
19. Daylight Signaling Lamp  
20. Pilot Card  
21. Voyage Plan  
22. Forecastle Bell  
23. Maneuvering Booklet  
24. Black Ball Shape  
25. Record of Navigation Activities  
26. Record of Maintenance of Navigational Equipment   
27. Wheelhouse Posters  
28. Transmitting Heading Device: THD  
29. Black Diamond Shape  
30. Ship Flags  
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ระบบสื่อสารเพื่อการป้องกันภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง
ทะเล  Global Maritime Distress and Safety System - GMDSS  
  SOLAS ได้กำหนดให้เรือ
เด ินทะเลทุกลำที ่ม ีขนาด 300     
ตันกรอสขึ ้นไป และเรือโดยสาร     
ทุกลำ ติดตั้งระบบ GMDSS และ 
เคร ื ่ องร ั บประกาศชาว เ รื อ
อ ั ต โนม ั ติ  (Navtex Receiver) 
รวมทั้งกระโจมวิทยุแจ้งตำบลที ่     ภาพที่ 16 การให้บริการ GMDSS 
ฉุกเฉิน (Satellite Epirb)  
  กระโจมวิทยุแจ้งตำบลที่ฉุกเฉิน EPIRB และทุ่น PLB กระโจมวิทยุ
แจ้งตำบลที่ฉุกเฉินหรือทุ่นส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือผ่านดาวเทียม 
(Emergency Position Indicating Radio Beacon : EPIRB) เป็นเครื่องส่ง
สัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ซึ ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานตาม
ระบบ GMDSS ที่ให้เรือเดินทะเลขนาด 300 ตันกรอสขึ้นไปทุกลำ
จะต้องมีไว้ประจำเรือ 
  เครื่องรับข่าวสารเพื่อการเดินเรือ NAVTEX Receiver เป็น
เครื่องรับข้อมูลข่าวสารด้านการเดินเรือระหว่างประเทศแบบอัตโนมัติ 
ล ักษณะการส ่งข ้อความแบบ Narrow Band Direct Printing (NBDP)        
รับสัญญาณย่าน MF คลื่นความถี่ 518 kHz ข่าวสารที่ได้รับจะเป็นข้อมูล
การเดินเรือหรือคำเตือนทางอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ รวมทั้งข่าวสารการ
ค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบอันตรายฉุกเฉินเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่ง
เรือเดินทะเลทุกลำจะต้องติดตั้งเครื่องรับข่าวสารเพื่อการเดินเรือนี ้

http://www.marinerthai.net/comms/viewsara6101002.php
http://www.marinerthai.net/comms/viewsara6101002.php
http://www.marinerthai.net/comms/viewsara6101002.php
http://www.marinerthai.net/comms/viewsara6101003.php
http://www.marinerthai.net/comms/viewsara6101003.php
http://www.marinerthai.net/comms/viewsara6101003.php
http://www.marinerthai.net/comms/viewsara6101003.php
http://www.marinerthai.net/comms/viewsara6101004.php
http://www.marinerthai.net/comms/viewsara6101004.php
http://www.marinerthai.net/comms/viewsara6101004.php
http://www.marinerthai.net/comms/viewsara6101004.php


คู่มือการเสริมสร้างความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินในน่านนำ้ไทยด้วยระบบแสดงแผนทีอ่เิล็กทรอนิกส์ 

 

30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 เครื่องมือเดินเรืออิเล็กทรอนิกส ์
 

เครื่องหาตำบลที่ด้วยดาวเทียม GPS - Global Positioning 
System หรือ Global Navigation Satellite System - GNSS 
 คำว่า "GPS" กำลังมีบทบาทในการหาตำแหน่งและการนำร่อง 
เครื่องรับ GPS Receiver ทั่วไปสามารถนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะการนำร่องสำหรับเรือหรือ
เครื ่องบิน แต่ในการสำรวจหรือ   
งานทางวิศวกรรม จะใช้ตำแหน่ง
แม่นยำขึ ้น เราต้องพยายามตัด 
error ต่าง ๆ ออก โดยใช้เทคนิค 
Differential สำหรับในปัจจุบัน      ภาพที่ 18 เครื่องรับสัญญาณ GPS 
มีหลายระบบ ได้แก่ GPS  GLONASS  BEIDU และ GALILEO เป็นต้น     
 

http://www.marinerthai.net/comms/viewsara6102004.php
http://www.marinerthai.net/comms/viewsara6102004.php
http://www.marinerthai.net/comms/viewsara6102004.php
http://www.marinerthai.net/comms/viewsara6102004.php
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หลักการทำงานของ DGPS คือ การวางเครื่องหาตำบลที่ไว้ ณ จุดที่รู้ 
ค่าแน่นอน ทำการรังวัดเพื่อหาอัตราผิดของดาวเทียมแต่ละดวง แล้วส่ง 
ค่าอัตราผิดที่คำนวณได้กลับไป
ให้กับเครื่องรับสัญญาณ DGPS 
ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งปกติ
แล้วจะสามารถใช้ได้ในพื ้นที่
ร ัศม ีประมาณ 300 กิโลเมตร 
หร ื อม ากกว ่ า  ขึ้ น อยู่ กั บ
เครื่องส่งสัญญาณ 
                                       ภาพที ่19 หลักการของ DGPS 
 
ระบบดาวเท ียม GNSS (Global Navigation Satellites 
System) คือ เครือข่ายดาวเทียมนำทาง ที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม
ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี GPS เป็นส่วนหนึ่งของ GNSS  ด้วย 
ปัจจุบันมีระบบดาวเทียมนำทางหลายระบบ ได้แก่ 
  1. GPS ของสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยดาวเทียม 31 ดวง 
โคจรอยู่ใน 6 ระนาบ ที่ระดับความสูงประมาณ 20,200 กิโลเมตร  
  2. GLONASS ของสหพันธรัฐรัสเซีย ประกอบด้วยดาวเทียม 
24 ดวงและสำรองอีก 2 ดวง โคจรอยู่ใน 3 ระนาบ ที่ระดับความสูง
ประมาณ 19,100 กิโลเมตร 
  3. Galileo ของสหภาพยุโรป ประกอบด้วยดาวเทียม 24 ดวง
และสำรองอีก 6 ดวง โดยโคจรอยู่ใน 3 ระนาบ ที่ระดับความสูง
ประมาณ 23,000 กิโลเมตร 
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  4.  BeiDou หร ือ  BDS ของสาธารณร ั ฐประชาชนจีน         
โดยปัจจุบันกำลังขยายระบบดาวเทียมให้ครอบคลุมทั ่วโลกให้มี
จำนวนดาวเทียม 35 ดวงภายในปี 2020 โคจรที ่ระดับความสูง
ประมาณ 21,100 กิโลเมตร 
  5.  IRNSS (Regional navigation Satellite System) ของ
ประเทศอินเดีย เป็นระบบดาวเทียมระดับภูมิภาคซึ่งให้บริการเฉพาะ
ประเทศอินเด ียและพื ้นท ี ่ ใกล ้เค ียงในระยะ 1 ,500 ก ิโลเมตร 
ประกอบด้วยดาวเทียม 7 ดวง 
  6. Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) ของประเทศ
ญี่ปุ่น เป็นระบบดาวเทียมระดับภูมิภาค ที่ครอบคลุมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและโอเชียเนีย (Oceania) ขณะนี้มีดาวเทียม 4 ดวงที่โคจร
อยู่เหนือพื้นโลก และมีแผนจะเพิ่มเป็น 7 ดวงภายในปี 2024 
         สรุป GNSS คือ ระบบดาวเทียมนำทางที่ใช้ระบุตำแหน่งของ
ผู้ใช้งานเครื่องรับบนพื้นโลก ซึ่งสามารถรับสัญญาณจากดาวเทียม  
ต่าง ๆ ได้มากกว่า 1 ประเภท 
 
เรดาร์ประจำเรือ (Marine Radar) 
       ระบบเรดาร์เดินเรือ หรือ Marine Radar เป็นเครื่องมือช่วย
ในการเด ิ นเร ื อใช ้ สำหรั บ
ตรวจจับวัตถุ รวมทั ้งการหา
ตำแหน่งและความเร็วของวัตถุ
ที่จับได้นั้น  
 
                                           ภาพที่ 20 เรดาร์เดินเรือ 



คู่มือการเสริมสร้างความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินในน่านนำ้ไทยด้วยระบบแสดงแผนทีอ่เิล็กทรอนิกส์ 

 

33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 21 หนา้จอแสดงผลของเรดาร์เดินเรือ 
 หลักการทำงานของเรดาร์คือ การส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไป
เพื่อให้สะท้อนเป้าหมายที่ต้องการและรับสัญญาณที่สะท้อนกลับมา 
แล้วนำมาคำนวณหาระยะทาง จากสูตร S  =  (ƒ λ t)/2 
เมื่อ S = ระยะทาง   ƒ  =  ความถี่คลื่น   λ  = ความยาวคลื่น   t = ระยะเวลา 
 
เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม/ระบบอุตุนิยมวิทยาประจำเรือ 
  ทำหน้าที ่ในการตรวจวัด
องค ์ประกอบทางอ ุต ุน ิยมว ิทยา 
ได้แก่ ทิศทาง ความเร็วลม อุณหภูมิ  
ความกดอากาศ และ ความชื้น
สัมพัทธ์ เป็นอย่างน้อย เพื่อนำมาใช้
ในการพยากรณ์อากาศเบื้องต้น 
และนำข้อมูลไปใช้ประกอบ            ภาพที่ 22 เครื่องวัดทิศทางและ 
การนำเรือ การเข้าเทียบ เป็นต้น                   ความเร็วลม 
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เครื่องหยั่งความลึกน้ำสำหรับเดินเรือ (Echo Sounder) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 23 การทำงานของเครือ่งหยั่งความลึกน้ำ 
          Echo Sounder เป็นอุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือสำหรับใช้เป็น
เครื่องหยั่งความลึกของน้ำใต้เรือในขณะที่กำลังแล่นเรืออยู่ในทะเล 
เพื่อให้ผู้ที่นำเรือทราบได้ว่าเรือได้แล่นอยู่ในเขตน้ำที่มีความลึกจาก 
ใต้ท้องเรือลงไปเป็นระยะความลึกเท่าไร ป้องกันมิให้เรือแล่นเข้าไปใน
บริเวณเขตน้ำตื้น อันอาจเป็นอันตรายต่อตัวเรือได ้
  
ระบบแสดงตนอ ัตโนม ัต ิ  Automatic Identification 
System : AIS  
 IMO ได้กำหนดให้เรือโดยสาร 
เรือสินค้า  (ขนาด 300 ตันกรอส ขึ้นไป
และเดินทางระหว่างประเทศ) และเรือ
สินค้า (ขนาด 500 ตันกรอส ขึ ้นไปที่
ไม่ได้เดินทางระหว่างประเทศ) ทุกลำ 
                                                   ภาพที่ 24 ระบบ AIS            
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ต้องติดต้ังระบบ Automatic Identification System - AIS สำหรับ  
ระบบ AIS เป็นระบบรับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุย่าน VHF Maritime 
Band เพื่อใช้รับส่งข้อมูลระหว่างเรือกับเรือ หรือหรือระหว่างเรือกับ
สถานีชายฝั่งที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดยอัตโนมัติ โดยข้อมูลที่ได้จาก
ระบบ AIS จะประกอบด้วย หมายเลข IMO Number นามเรียกขาน
ของเร ือ ชื ่อเร ือ (Vessel Name)  ชนิดของเร ือ (Vessel Type)  
ขนาดของเรือ (Dimension)  ตำแหน่งของเรือ (LAT/LONG) เวลา
ล่าสุด ทิศทางการเดินเรือ (Course)  ความเร็วปัจจุบัน (Speed) 
อัตราการเลี้ยว (RoT–Rate of Turn) ทิศหัวเรือ (เข็มเรือจากเข็มทิศ 
ไยโร) (Heading) การกินน้ำลึกของ
เรือ (Draught) ชนิดของระวางสินค้า 
(Cargo Type) จุดหมายปลายทาง 
(Destination) และว ัน เวลาท ี ่ จะ
เดินทางถึงจุดหมาย (ETA)  
                                ภาพที่ 25 การติดต่อสื่อสารของระบบ AIS 
 
แนวความคิดในการบูรณาการข้อมูลบนสะพานเดินเรือ 
(Integrate Bridge System) 
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการนำเรือ 
และลดจำนวนเจ้าหน้าที่บนสะพานเดินเรือลง โดยมีระบบ ECDIS 
เป็นหัวใจในการแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรวจวัดได้จากอุปกรณ์ตรวจวัด
แบบดิจิทัล โดยอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลเข้าระบบ IBS ส่วนหนึ่ง
คือ เครื่องมือเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสื่อสารในระบบ GMDSS 
และระบบอุตุนิยมวิทยาประจำเรือ           
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ภาพที่ 26 การบูรณาการข้อมูลบนสะพานเดินเรือ 
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ระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Chart System; ECS) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 27 หนา้จอแสดงผลของระบบ ECS 
 

 ระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (ECS)  
  เป็นระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการเดินเรือ โดยแสดงข้อมูล
แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (ENC) ร่วมกับข้อมูลจากเครื ่องมือ
เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์อื ่น ๆ เช่น เครื่องหาตำบลที่ด้วยดาวเทียม 
GNSS  ไยโร  เรดาร์ และ ระบบแสดงตนอัตโนมัติ (AIS) เป็นต้น 
ตลอดจนมีขีดความสามารถในการวางแผนการเดินเรือ ติดตาม
เส้นทางการเดินเรือ แจ้งเตือนสิ่งอันตรายตามเส้นทางการเดินเรือ 
และจัดทำเอกสารรายงานการเดินเรือ ซึ ่งจะเป็นส่วนช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเดินเรือและเพิ ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินในทะเล 
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  จากเทคโนโลยีด้านการเดินเรือที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
และข้อกำหนดขององค์การกิจการทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) 
ซึ่งกำหนดให้เรือเดินทะเลต้องติดตั้งระบบแสดงผลแผนที่เดินเรือ
อิเล ็กทรอนิกส์และสารสนเทศเพื ่อการเดินเร ือ (ECDIS) ได้แก่        
เรือโดยสารขนาด 500 ตันกรอสขึ้นไป เรือน้ำมันขนาด 3,000 ตันกรอส
ขึ้นไป และเรือสินค้าขนาด 3,000 ตันกรอส ส่งผลต่อความต้องการ 
ใช้งานแผนที่ ENC ที่ผลิตโดย อศ. เพิ่มขึ้น แต่สำหรับระบบ ECDIS 
นั ้นมีราคาแพง และสำหรับเรืออื ่น ๆ ที ่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ ก็มี     
ความต้องการใช้งานระบบที่มีลักษณะคล้ายกับ ECDIS ด้วยเช่นเดียวกัน  
   กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการผลิต
และให้บริการแผนที่เดินเรือในน่านน้ำไทย จึงได้ดำเนินการวิจัยและ
ผลิตระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (ECS) ขึ้นมา เพื่อให้เรือต่าง ๆ 
ของประเทศไทยสามารถใช้งานแผนที่ ENC ที่มีความถูกต้องและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรือ    
ในน่านน้ำไทย 
 
คุณลักษณะของระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ 
 1. เครื่องประมวลผลแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของ
การออกแบบเครื่องประมวลผล ระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ เป็น
การกำหนดขีดสมรรถนะของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลให้มี
ความเหมาะสมสำหรับติดตั้งใช้งานบนสะพานเดินเรือและสามารถ
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เชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องมือเดินเรือต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยต้องมี
ความสามารถดังน้ี 
 - ต้องสามารถรองรับการทำงานในที่มีอุณหภูมิมากกว่า 
45 องศาเซลเซียส 
 - ต้องไม่ใช้พัดลมระบายความร้อน แต่ใช้แผงระบาย
ความร้อนแทนเนื ่องจากพัดลมระบายความร้อนเป็นตัวที ่นำพา      
ฝุ่นละอองและไอน้ำทะเลจากข้างนอกเข้าสู่ตัวเครื่องได้ 
 - Hard Drive ต้องติดตั ้งอยู่บนโช ๊คอ ัพยาง เพื ่อลด            
การสั่นสะเทือน โดยมีอุปกรณ์พิเศษให้มาโดยเฉพาะ หรือใช้แบบที่  
ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ เช่น SSD เป็นต้น 
 - ต้องสามารถรองรับการทำงานในที่มีความชื้นสัมพัทธ์  
สูงได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานบนสะพานเดินเรือ 
มักจะได้รับผลกระทบจาก ละอองน้ำ ไอน้ำทะเล รวมทั้งการควบแน่น
ของน้ำจากระบบทำความเย็น 
 - แหล่งจ่ายไฟจะต้องมีคุณสมบัติในการควบคุมการจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพคงที่ตลอดเวลา 
 - ความสามารถป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า 
โดยมีการออกแบบตามมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล ทำให้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้รับความเสียหาย ยังคงทำงานได้ตามปกติต่อเนื่อง 
 - ต้องมีช่องสัญญาณ แบบ RS232 หรือ Com Port อย่างน้อย 
4 ช่องสัญญาณ เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องมือเดินเรือได้อย่างน้อย      
4 ชนิด ได้แก่ GPS  RADAR  AIS และ GYRO  
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 - ต้องสามารถทำงานไดต้่อเนื่องโดยไม่ต้องปิดเครื่อง หรือ
ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงเป็นระยะเวลานานตลอดสัปดาห์   
 โดยจากข ้อกำหนดตามแนวทางด ั งกล ่ าว  ทำให้
คณะทำงานวิจ ัยฯ ได้ค ัดเลือกใช้งานเครื ่องคอมพิวเตอร์เกรด
อุตสาหกรรมมาใช้เป็นเครื ่องประมวลผลของระบบแสดงแผนที่
อิเล็กทรอนิกส์ และมีขนาดตัวเครื่อง 214x210x44 มม. จึงทำให้
สามารถต ิดต ั ้ งได ้บนสะพานเด ินเร ือโดยไม ่ เป ็นอ ุปสรรคต่อ             
การปฏิบัติงานต่าง ๆ บนสะพานเดินเรือ โดยมีข้อกำหนดเฉพาะของ
ตัวเครื่องดังนี ้
 ข้อกำหนดเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแสดงแผนที่
อิเล็กทรอนิกส ์
หน่วยประมวลผล Intel celeron Processor ขึ้นไป 
หน่วยความจำ 4 GB DDR3L (ไม่น้อยกว่า) 
หน่วยแสดงผล Intel HD Graphics 520 
หน่วยจัดเก็บข้อมูล SSD 500 GB (ไม่น้อยกว่า) 
หน่วยเชื่อมต่อเครือข่าย 2 x RJ45, Gigabit LAN 
USB Port 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 
COM Port 4 x RS 232 
ตัวเครื่อง Oxidized Aluminum Case 
ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro 
ตารางแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครือ่งคอมพิวเตอรป์ระมวลผล 
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 สำหรับในส่วนของจอแสดงผลกำหนดขีดสมรรถนะไว้
เช ่นเด ียวก ับต ัวเคร ื ่องประมวลผล และเพ ิ ่มเต ิมในส ่วนของ
ความสามารถในการแสดงผลในที่มีความสว่างมากได้ กับรองรับการ
ใช้งานในรูปแบบสัมผัสหน้าจอ (Touch Screen) เนื่องจากโปรแกรม
แสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์รองรับการใช้งานในรูปแบบสัมผัสหน้าจอ 
โดยมีข้อกำหนดเฉพาะของตัวเครื่องดังนี ้

ข้อกำหนดเฉพาะของจอแสดงผลระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ 
รูปแบบ SXGA LED Panel ขนาด 15 นิ้ว ขึ้นไป 
ความละเอียด 1280 x 1024   
การแสดงส ี 16.7 ล้านสี 
ความสว่าง ไม่น้อยกว่า 350 nit  
ความคมชัด 1000 : 1 
ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro รองรับการทำงานแบบ 

Touch screen 
        ตารางแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของจอแสดงผล 

ภาพที่ 28 แสดงเครื่องประมวลผลและจอแสดงผล 
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 2. โปรแกรมแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โปรแกรม 
OpenCPN ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและสามารถใช้งานร่วมกับ
จอแสดงผลแบบ Touch Screen ทำให้การใช้งานโปรแกรมทำได้สะดวก
และรวดเร็ว เพิ่มความเสถียรในการเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องมือเดินเรือ 
และยังคงมีมาตรฐานการแสดงผลข้อมูลเป็นไปตามที่องค์การอุทกศาสตร์
สากล (IHO) กำหนด ทั้งในด้านการแสดงสี การแสดงสัญลักษณ์ และ
การแสดงตัวอักษร โดยการแสดงผลยังขึ้นอยู่กับมาตราส่วนของแผนที่
อีกด้วย โดยมีคุณสมบัติและความสามารถหลักดังนี้ 
  3. ความสามารถในการเชื ่อมต่อระบบกับเครื ่องมือ
เดินเรือที่ติดตั้งอยู่บนสะพานเดินเรือ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้
งานสูงสุด โดยที่ระบบต้องสามารถเชื่อมต่อสัญญาณข้อมูลกับเครื่อง   
หาตำบลที่ด้วยดาวเทียม (GPS) หรือระบบแสดงตนอัตโนมัติ (AIS)   
ที่มีอยู่ในเรือได้ ซึ่งรูปแบบของการเชื่อมต่อใช้ช่องสัญญาณ RS-232 
และมาตรฐานรูปแบบข้อมูล NMEA 0183 ซึ ่งเป็นมาตรฐานของ
ข้อมูลเครื่องมือเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป 
 
 
 
 
  
 
 
        ภาพที่ 29 แสดงการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องมือเดินเรือ 
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ขีดสมรรถนะของระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ 
 1. การวางแผนการเดินเรือ (Route Planning) การวางแผนการ
เดินเรือเป็นคุณสมบัติหลักที่ต้องมีของระบบ โดยต้องสามารถสร้างจุด
เปลี่ยนเข็ม (Way Points) และต้องสามารถทำงานตรวจสอบเส้นทาง
ที่วางแผนไว้ได้ (Route Check) เพื่อประเมินสิ่งที่อาจเป็นอันตราย
ต่อเร ือทั ้งก ่อนและระหว่างการทำการวางแผนการเดินเร ือได้ 
นอกจากนี้ยังต้องมีความสามารถประเมินสิ่งอันตรายล่วงหน้าที่อาจ
อยู่ในเส้นทางเดินเรือเพื่อป้องกันการติดตื้นของเรือ หากสามารถ
ตรวจพบสิ่งที่อาจเป็นอันตราย ตามแต่กรณีที่มีการกำหนดค่าการ
เตือนอันตราย (Safety Parameters) 

 
  
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 30 หนา้จอการวางแผนการเดินเรือ (Planning Mode) 
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 2. การติดตามการเดินเรือ (Route Monitoring) เป็นการ
ทำงานที่ช่วยให้สามารถนำเรือให้อยู่บนเส้นทางตลอดเวลาได้ง่ายและ
สะดวกขึ้นในระหว่างการทำงาน สำหรับการติดตามการเดินเรือนั้น    
สิ่งที่สำคัญที่จะต้องทราบ คือ ตำบลที่เรือซึ่งจะต้องแสดงบนหน้าจอ
ได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องตลอดเวลา ร่วมกับข้อมูล ENC และยังต้อง
สามารถแสดงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เช่น ระยะที่เบ่ียงซ้าย–ขวา ออกจาก
เส้นทางเดินเรือ ระยะทางหรือเวลาที่เหลือที่จะไปยังจุดหมายหรือ   
จุดเปลี ่ยนเข็มต่อไป ตำบลที่และแนวเส้นทางการเดินเรือที ่ผ่าน
มาแล้ว เป็นต้น การติดตามการเดินเรือในลักษณะนี้นอกจากจะช่วย
ป้องกันการเกยตื้นของเรือ (Anti-Grounding Alarm) ช่วยทำนาย
หรือประมาณการเคลื่อนที่ของเรือ และแสดงข้อมูลติดตามการเดินเรือ 
ไม่ว่าจะเป็นตำบลที่ ทิศทาง ความเร็ว และระยะทางถึงจุดเปลี่ยนเข็ม   
ได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

ภาพที่ 31 หน้าจอแสดงการติดตามการเดินเรือ (Route Monitoring) 
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 3. การจัดทำบันทึกรายงานการเดินเรือ (Route Documentation) 
เป็นการบันทึกข้อมูลและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ 
เพื่อใช้ในการวางแผนการเดินเรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือ 
และใช้ทางด้านกฎหมายในกรณีที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ   
ต่าง ๆ โดยต้องสามารถบันทึกตำบลที่ ทิศทาง ความเร็ว และแผนที่ 
ENC รวมทั้งสถานภาพแผนที่ ENC ที่ใช้ในการเดินเรือได้เป็นเวลา
อย่างน้อย 12 ชั ่วโมง และสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า    
12 ชั่วโมง ภายหลังเมื่อการเดินเรือสิ้นสุดลงแล้ว 

ภาพที่ 32 หนา้จอแสดงการเรียกดูการบันทึกการเดินเรือย้อนหลัง 
 

 4. การรองรับชุดข้อมูลแผนที ่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบ S-63 ซึ่งแผนที่ ENC ที่กรมอุทกศาสตรผ์ลิตและให้บริการกับ
นักเดินเรือทั่วไป เป็นไปตามมาตรฐานที่ IHO กำหนด โดยมาตรฐาน 
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IHO S-63 เป็นมาตรฐานการเข้ารหัสแผนที่ ENC เพื่อการให้บริการ
ทั่วโลก ทำให้ระบบสามารถใช้งานแผนที่ ENC ของต่างประเทศได้  

ภาพที่ 33 หนา้จอแสดงการแสดงผลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ 
 กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ สามารถผลิตระบบแสดงแผนที่
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีขีดสมรรถนะการแสดงผลเป็นไปตามมาตรฐาน 
IHO S-52 รวมทั้งสามารถใช้แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ผลิตโดย 
กรมอุทกศาสตร์ ซึ่งการติดตั้งระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ให้กับเรอื 
จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเรือและการปฏิบัติงานรักษา
กฎหมายในทะเล โดยการใช้งานแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ
ข้อมูลจากเครื ่องมือเดินเรือ ในการวางแผนการเดินเรือ ติดตาม    
การเดินเรือ แจ้งเตือนอันตรายระหว่างการเดินทาง และการตรวจสอบ
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ข้อมูลภายหลังเสร็จสิ้นการเดินทาง เนื่องจากได้ใช้งานแผนที่ ENC   
ที่มีมาตรฐานจากกรมอุทกศาสตร์ และเมื่อมีการกำหนดเขตพื้นที่ต่าง ๆ 
ในทะเล เช่น เขตประมง เขตท่องเที ่ยวชายทะเล หรือเขตอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ผู้ใช้งานระบบก็จะได้รับทราบข้อมูลจาก
แผนที่ ENC และนำเรือหรือปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องในเขตหรือพื้นที่  
ที่กำหนดดังกล่าว และในอนาคตหากการใช้งานระบบนี้แพร่หลาย
ไปสู่ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป จะทำให้การคมนาคมทางทะเล
ในน่านน้ำไทยมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ช่วยลดอุบัติเหตุและความ
สูญเสียจากการคมนาคมทางทะเล เป็นการเพิ่มความมั่นคงต่อชีวิต
และทรัพย์สินในทะเลในน่านน้ำไทยเช่นเดียวกัน 
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การใช้งานโปรแกรมแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์  
OpenCPN V5.X 

 
โ ป ร แ ก รม  OpenCPN 5.0 เ ป็ น
โปรแกรมที่ใช้สำหรับการนำเรือ ที่มี
ฟังก์ชั่นต่าง ๆ มากมาย นักเดินเรือ
สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได ้
จากเวป็ไซต์  
 
https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloads.html   
 
 

 

 

 

 

 

 
หน้าจอการแสดงผลแผนที่อิเล็กทรอนิกส์จะแสดง 

ขอบเขตของแผนที่ด้วยกรอบสีเขียว 
 

https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloads.html
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1. การดาวน์โหลดโปรแกรม 
https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadopencpn.html 
 
 
 
 
 
 
 
2. การติดตั้งโปรแกรม OpenCPN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadopencpn.html
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3. การตั้งค่าแสดงผลข้อมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ 
ใช้คำสั่ง “Options > Charts > Vector Chart Display” 
 

 

 

 

 

 

หรือสามารถตั้งค่าการแสดงผลแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยใช้แถบเครื่องมือ Chart Panel Option ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
แสดงผล 
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4. การวางแผนและการจัดการเส้นทางการเดินเรือ 
การสร้างเส้นทางการเดินเรือ (Create Route) 
ใช ้ เคร ื ่องม ือ “Create Route” บนแถบ
เครื่องมือ (หรือสามารถใช้คำสั่งลัดด้วยการ
กดปุ่ม “ctrl” ค้างไว้แล้วกดปุ่ม “R” ก็จะ
สามารถเปิดเครื่องมือใช้งานได้เช่นเดียวกัน) 
จากนั้นเคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นรูป “ดินสอ” 
ขนาดของแถบเครื่องมือจะถูกย่อส่วนลง  
 

 

คลิกเคอเซอร์ที่เป็นรูป “ดินสอ” กำหนด
ไปยังจุดตำแหน่งที ่ต้องการกำหนดเป็น
เส้นทางการเดินเรือ โดยคลิกไปเพื่อวางจุด 
waypoint ให้ต่อเนื่องกันไปจากจุดเริ่มต้น
จนถึงจุดสิ้นสุดของเส้นทางการเดินเรือที่
ต้องการ เมื่อถึงจุดสิ้นสุดให้กดปุ่ม “ECS” 
เพื ่อออกจากคำสั่งการเขียนเส้นทางการ
เดินเรือ (หรือจะทำการคลิกเมาส์ขวาแล้วเลือกคำสั่ง “End Route” 
ก็ได้เช่นกัน) 
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เมื ่อคลิกกำหนดจุด Waypoints เส้นทาง
เดินเรือแล้ว จากนั้นทำการตั้งค่าปัจจัยตัว
แปรที ่ เก ี ่ยวข ้องให้ก ับเส ้นทางเด ินเรือ        
ที่กำหนดโดยใช้แถบเครื่องมือ “Route & 
Mark Manager” 

 

 

    ที ่แถบเครื ่องมือ “Routes” เลือกเส้นทางเดินเรือที ่สร้างใหม่ 
(Unnamed Route) จากน ั ้ นคล ิ กที่ ปุ่ ม  “Properties” เพ ื ่ อตั้ ง           
ค่าคุณสมบัติต่าง ๆ ให้กับเส้นทางเดินเรือใหม่ที่กำหนด 

 

 

 
ผู้ใช้งานสามารถกำหนดชื่อของเส้นทางเดินเรือ (เช่น ทางเข้าท่าเรือ
แหลมฉบัง เป็นต้น) ค่าคุณสมบัติของเส้นทางเดินเรือ เช่น ระยะทาง
โดยรวมของเส้นทางเดินเรือและรายละเอียดของในแต่ละ waypoint 
จะปรากฏที่หน้าต่างนี้ 
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5. การบันทึกเส้นทางเดินเรือ 
เป็นการบันทึกเส้นทางเดินเรือด้วยการส่งออกไฟล์เส้นทางเดินเรือ
บ ันท ึกไว ้ในแหล่งจ ัดเก็บ
ข้อมูลของคอมพิวเตอร์หรือ
แหล่งจัดเก็บข้อมูลอื่น ดังนี้  
แถบเคร ื ่องม ือ “Route & 
Mark Manager” เลือกแถบ 
“Route” เ ล ื อ ก เ ส ้ นท า ง
เด ินเร ือท ี ่ต ้องการบันทึก 
จากนั้นคลิกปุ่ม “Export Selected..” 
 
กำหนดแหล่งจัดเก็บไฟล์ข้อมูล
เส้นทางเดินเรือที่กำหนด และ
เลือกโฟลเดอร์ กำหนดชื่อตาม
ต้องการ 

 

 

จากนั้นคลิกปุ่ม “Save”  โดยไฟล์ที่จัดเก็บจะมีนามสกุลของไฟล์เป็น 
.gpx (GPX files) 
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6. การปรับแต่งเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือ 
การปรับแต่งเปลี่ยนแปลงภายในเส้นทางเดินเรือนั้นสามารถทำได้โดย 
การนำเคอร์เซอร์ไปวางไว้ที่เส้นทางเดินเรือ จากนั้นคลิกเมาส์ขวา 
เลือกคำสั่ง  
“Insert Waypoint” 
 

 

 

จากนั้นกำหนดวางตำแหน่งของ
จุด waypoint ใหม่แล้วลากย้าย
เคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
ต่อไป 

 

 

      ในกรณ ีท ี ่ ไม ่สามารถ
เคล ื ่ อนย ้ ายตำแหน ่ งของ 
Waypoints ไปยังตำแหน่งที่
ต้องการต่างๆ ได ้เนื่องจากจุด 
waypoints ทั ้งหมดถูกล๊อค 
(LOCKED) ไม่ให้เคลื ่อนย้าย
ได้ ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการ
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ใช้งานแถบเครื ่องมือ “Options > Ships > Routes/Points แล้ว 
คลิกเอาเครื ่องหมายถูกหน้าหัวข้อ “Lock Waypoints (Unless 
waypoint property dialog visible)” ออก (UNCHECK) 
 
หลังจากแก้ไขเพิ่มและเคลื่อนย้ายจุด waypoint ไปยังตำแหน่งที่
ต ้ อ งการแล ้ ว  เ มื่ อ
ตรวจสอบ  “Route 
Properties” จะแสดง
ถึงการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้นโดยระยะทาง
ร ว ม ข อ ง เ ส ้ น ท า ง
เดินเรือจะเพิ่มขึ้นและ
มีจุด waypoint ใหม่เพิ่มขึ้นแทรกตามลำดับแนวเส้นทางเดินเรือ 

จากนั ้นทำการบันทึกเส้นทางเดินเรือที ่มีการเปลี ่ยนแปลง จาก
หน้าต่าง “Route & Mark Manager” ส่งออกเส้นทางเดินเรือบันทึก
ไว้ในแหล่งจัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น
โดยให้บันทึกแทนที่ไฟล์เดิมที่เคยได้กำหนดไวแ้ล้ว 
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7. การติดตามเฝ้าระวังเส้นทางการเดินเรือที่ผ่านมา (Track) 
การสร้างการติดตามเส้นทางการเดินเรือที่
ผ ่ านมา  คล ิ กแถบเคร ื ่ อ งม ื อ  “Enable 
Tracking” ให้เปิดการแสดงผลเส้นทางการ
เดินเรือที่ผ่านมา 
 

 

ยืนยันการเปิดใช้งานการติดตามเส้นทางการเดินเรือ โดยสังเกตจาก
ปุ่มแถบเครื่องมือ “Enable Tracking” จะ
เป็นสีเทาจาง และข้อความจะเปลี่ยนเป็น 
“Disable Tracking”(แสดงว ่า ถ ูกเป ิดใช้
งานอยู่) 
 

 

 

เส้นทางการติดตามการเดินเรือที่ผ่านมาจะปรากฏขึ้น 
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หมายเหตุ  
Dashboard 
สามารถเปิดใช้
งานได้โดยการ
คลิกเล ือกแถบ
เครื่องมือ  
“Dashboard” 

 
8. การบันทึกตำบลที่ทอดสมอของเรือ 
จากภาพแสดงการนำ
เร ือเข ้าไปย ังตำบลที่
ท อ ด ส ม อ เ ร ื อ  โ ด ย
ผู้ใช้งานสามารถบันทึก
ตำบลที่ไว้เพื่อใช้ในการ
อ้างอิงในอนาคตได ้
 
ซูมเข้าไปยังตำแหน่งที่ต้องการทอดสมอจอดเรือ คลิกเมาส์ขวาที่
ตำบลที่ทอดสมอแล้วเลือกคำสั่ง “Drop Mark” หรือกดปุ่มคีย์บอร์ด 
“Ctrl-M” จะปรากฏวัตถุรูปลักษณ์รูปสามเหลี ่ยมขึ ้นบนตำบลที่       
ที่เคอเซอร์วางอยู ่
 

 
ตำบลที่ทอดสมอ 
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คลิกเมาส์ขวาที่รูปสัญลักษณ์สามเหลี่ยม แล้วเลือก “Properties” 
สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ค ่ า ค ุ ณ ส ม บ ั ต ิ ใ ห ้ ก ั บ รู ป
สัญลักษณ์สามเหลี่ยมเล็กๆที่
กำหนดได้ โดยเลือกสัญลักษณ์  
จากคลังสัญลักษณ์ให้ชัดเจน 
ส ื ่ อ ค ว า ม ห ม า ย ไ ด ้ อ ย ่ า ง
เหมาะสมและง่ายต่อการทำ
ความเข้าใจ 
ในที่นี้ให้เลือกไอคอนสัญลักษณ์ “1st-Anchorage” ซึ่งจะสามารถ 
สื ่อความหมายถึงตำบลที่ทิ ้งสมอได้เป็นอย่างดี  จากนั ้นตั ้งชื ่อให้      
สื ่อความหมายและง่ายต่อการจดจำเมื่อมีการสอบถามในอนาคต      
เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก “OK” 
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ลำดับขั้นตอนการบันทึกตำบลที่จุดทิ้งสมอ แนะนำให้ผู้ใช้งานพิมพ์
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในอนาคตหรือเป็นข้อมูลที่
สามารถส่งให้นักเดินเรือคนอื่นๆใช้
เป็นประโยชน์ในอนาคตได้ โดยให้
นำเคอร์เซอร์ไปวางไว้ที่สัญลักษณ์
ตำบลที่ทิ ้งสมอที่สร้างขึ ้น จากนั้น
เป ิดหน ้าต ่าง “Properties” ของ
สัญลักษณ์แล้วพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติม   
ใ น ก ล ่ อ ง ข ้ อ ค ว า ม ข อ ง ห ั ว ข้ อ 
“Description” เรียบร้อยแล้วคลิก 
“OK” 

 

9. การตั้งค่าหน่วยต่าง ๆ 

ในโปรแกรม OpenCPN นั ้นผ ู ้ ใช ้สามารถต ั ้ งค ่าหน ่วยต ่าง  ๆ             
ให้เหมาะสมกับแต่ละภารกิจและผู้ใช้ต้องการได้ ทั้งหน่วยระยะทาง 
ค ว า ม เ ร ็ ว ห รื อ
ความลึกน้ำ 
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10. การวัดระยะ 
สามารถวัดระยะทางบนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างง่ายดาย ด้วย
การกดปุ่ม M บนแป้นคีย์
บอร์ด และคลิกเมาส์วัด
ระยะได้ตามที่ต้องการ 
 
 
 
 
11. การค้นหาคู่มือการใช้งาน 
สามารถค้นหาคู่มือการใช้งานโปรแกรมได้จากแถบเครื่องมือโดยคลิก
ที่ไอคอน “?” จากนัน้คลิกลิ้งค์ในหัวข้อ Help 
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12. ติดต้ัง Plugin เพื่อใช้งานในโปรแกรม OpenCPN เพิ่มเติม 
Plugin เป็นส่วนเสริมของเครื ่องมือที ่เพิ ่มเติมเข้ามา เพื ่อช่วยให้      
การใช้งานได้หลากหลายขึ้นและเพิ่มความสวยงามน่าใช้ โดยสามารถ
ดาวน์โหลดได้จาก  
https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadplugins.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ที ่กล ่าวมาข ้างต ้นเป ็นต ัวอย ่างการใช ้งานโปรแกรม 
OpenCPN ใน เบ ื ้ อ งต ้ น เท ่ าน ั ้ น  การ ใช ้ ง าน โปรแกรมย ั งมี                   
อีกหลากหลายวิธี ที ่ผู ้ใช้จำเป็นอย่างยิ ่งที่ต้องทำความคุ้นเคยกับ    
เมนูต่าง ๆ เพื ่อความคล่องตัวในการใช้งาน โปรแกรม OpenCPN          
มีฟังก์ชั ่นสำหรับการเดินเรือมากมายให้เลือกใช้ อีกทั ้งขนาดของ
โปรแกรมมีขนาดเล็ก สามารถใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ทั่วไป และด้วย
การใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน จึงนับว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับการนำมาใช้
เป็นโปรแกรมสำหรับช่วยในการนำเรือ 
 

https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadplugins.html
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บทสรุป 
 

  ระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Chart 
System) เป็นเครื่องช่วยในการนำเรือ ซึ่งสามารถแสดง ENC 
ร่วมกับข้อมูลเครื่องมือเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
และความปลอดภัยในการนำเรือ ซึ่งหากระบบนี้ ได้รับติดตั้ง
และใช้งานในเรือของหน่วยราชการที่ปฏิบัติงานในทะเล รวมทั้ง 
เรือของภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เช่น เรือประมง เรือโดยสาร 
เร ือเฟอร์ร ี ่  หร ือ เร ือท่องเที ่ยวขนาดเล็ก เป็นต้น ก็จะ               
ยังประโยชน์แก่การเดินเรือหรือการปฏิบัติภารกิจในทะเล    
จากขีดสมรรถนะของระบบแสดงแผนที ่อ ิ เล ็กทรอนิกส์ 
เน ื ่องจากได้ใช ้งานแผนที่  ENC ที ่ม ีมาตรฐานสากลจาก       
กรมอุทกศาสตร์ และเมื่อมีการกำหนดเขตพื้นที่ต่าง ๆ ในทะเล 
เช่น เขตประมง เขตท่องเที ่ยชายทะเล หรือเขตอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ผู้ใช้งานระบบก็จะรับรู้ข้อมูล
จากแผนที่ ENC และนำเรือหรือปฏิบัติได้ถูกต้อง ในเขตหรือ
พื้นที่ที่กำหนดดังกล่าว และหากรวมกับความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี ่ยวกับแผนที่เดินเรือและเครื่องมือเดินเรือ จะทำให้การ
คมนาคมทางทะเลในน่านน้ำไทยมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 
อุบัติเหตุจากการเดินเรือในทะเลก็จะลดน้อยลง คุณภาพของ
ชีวิตและทรัพย์สินในทะเลก็จะมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 
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