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กลาวนํา
 ปจจุบันมีอุปกรณทันสมัยตางๆ ติดตั้งใน
เรือ  เพื่อใหขอมูลและขาวสารตางๆ  ที่เปน
ประโยชนตอการเดินเรือในทะเลลึกเปนอยางมาก  
ยกตัวอยางเชน  อุปกรณ  GPS (Global  
Positioning System) ที่รูจักกันแพรหลายโดยใช
ระบบดาวเทียม (Satellites) ที่สงขึ้นไปโคจรรอบ
โลกเพื่ อแจ งตําแหน งที่ เ รือ  (La t i tude & 
Longitude) ความเร็วเรือ (Speed) และทิศทางที่
เรือแลนไป (Course) ฯลฯ ไดอยางรวดเร็ว ทันใจ
และแมนยํามาก จนทําใหวิชาเดินเรือดาราศาสตร
ซึ่งใชดาวแท  หรือวัตถุทองฟาอันไดแก  ดาวฤกษ  

ดาวเคราะห  ดวงอาทิตย  และดวงจันทร  หมด
ความหมายไปโดยปริยาย  เพราะการตรวจหาที่
เ รือดวยวิธีการทางดาราศาสตรนั้นมิใชวาจะ
กระทําไดทุกโอกาสเสมอไป  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขอบ
ฟาทะเลและวัตถุทองฟาที่จะสามารถมองเห็นได
ดวยตาเปลา  อีกทั้งสภาพทะเลและลมฟาอากาศ
จะอํานวยใหหรือไม  นอกจากนั้นวิธีการคํานวณ
ตองใชเวลาพอสมควร  อาจไมทันการหรือไดผล
ไมคุมคา    ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประสบการณและความ
สามารถแตละบุคคล

วิชาเดินเรือดาราศาสตรยังมีความจําเปนตอไปอีกหรือไม
วิชาเดินเรือดาราศาสตรนับถึงปจจุบันกลาวไดวามีอายุเกิน 100 ป แลว  ถือวาเปนวิชาที่เกาแก

มาก  คอนขางลาสมัย  และดวยขอจํากัดจากเหตุผลดังกลาวขางตน  ทําใหวิชานี้ลดบทบาทและความ
สําคัญลงไปตามลําดับ  จนถึงขั้นที่หากยกเลิกการเรียนการสอนวิชานี้เสียเลยจะไดหรือไม  อยางไรก็
ตาม IMO (International Maritime Organization) ถือวาวิชานี้เปนวิชาที่สําคัญสาขาหนึ่ง  เชนเดียวกับ
สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ  ซึ่งนักเดินเรือทั้งหลายจะตองศึกษาเลาเรียนไวเปนวิชาความรู
พื้นฐาน  จึงใหคงการเรียนการสอนวิชานี้ตอไป

ในอดีตการเรียนวิชานี้ใชเวลาหลายป  แตตอมาไดตัดทอนหลักสูตรใหเหลือเพียงปเดียวเทานั้น  
ดังเชนที่ใชสอนนักศึกษาเดินเรือพาณิชยชั้นปที่ 2 (ฝายเดินเรือ) อยูในปจจุบัน  ดวยเวลาเรียนอันจํากัด  
ทําใหการเรียนการสอนคอนขางเรงรัดมาก  แตตอมายินยอมใหใชเครื่องคิดเลขกระเปา (Calculator) มา
ชวยในการคํานวณแทนการเปดคา Logarithm จากมาตรา (Tables) แบบดั้งเดิม  จึงประหยัดเวลาได
มากและไมเบื่อหนายตอการทําโจทยปญหาตางๆ  ทั้งนี้มิใชหมายความวาจะทิ้งมาตรา (Tables หรือ
H.O.) ตางๆ เสียทั้งหมด  ยังคงใหมีการเรียนการสอนเทาที่จําเปนและสามารถนําไปใชงานไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ  นอกจากนั้นยังไดจัดเตรียมแบบฟอรมตางๆ ไวใหเพื่อชวยใหการคํานวณตามวิธีตางๆ ใน
ทางใชการเปนไปตามขั้นตอนและสะดวกรวดเร็วขึ้น (อนึ่ง แบบฟอรมดังกลาวมิไดเปนมาตรฐานสากล
จัดทําขึ้นเพื่อการเรียนการสอนในหองเรียนและการฝกภาคทะเล  ซึ่งอาจจะแตกตางไปจากที่มีใชอยูใน
เรือตางๆ นักศึกษาจะตองศึกษาทําความเขาใจหรือขอคําแนะนําจากผูรูเพื่อใหสามารถใชแบบฟอรม
เหลานั้นเปน)

ประโยชนของวิชาเดินเรือดาราศาสตร
การเดินทางในทะเลเมื่อเรืออยูใกลฝงจะสามารถหาที่เรือไดดวยการแบริงที่หมายบนฝง  เชน  

กระโจมไฟ  เกาะหรือยอดเขา  ดวยเข็มทิศแลวนํามาพล็อตลงในแผนที่เดินเรือก็จะทราบตําบลที่เรือได
ทันที  แตเมื่อเรืออยูหางฝง  ไมเห็นที่หมายบนฝงอีกแลว  มีเพียงน้ํากับฟาเทานั้น  การหาที่เรือตอง
เปลี่ยนมาใชกับวิธีการทางดาราศาสตร (ทั้งนี้ สมมติวาไมมีเครื่องมือเดินเรือทันสมัยที่จะใชหาที่เรือได)  
ซึ่งจะตองมีอุปกรณที่จําเปนดังนี้คือ  เครื่องวัดมุม (Sextant) นาฬิกาโครโนเมตร (Chronometer) ปฏิทิน
เดินเรือ (Nautical Almanac) และบรรณสารการเดินเรือที่จําเปนไดแก  แผนที่เดินเรือ  มาตรา (Tables 
& H.O.ตางๆ) อุปกรณเหลานี้ตองมีอยูในเรือเดินทะเลทุกลําตามกฎอยูแลว  ดวยการตรวจสูงวัตถุทอง
ฟา  หรือทําการแบริงดวยเข็มทิศในขณะใดขณะหนึ่ง  จดเวลานาฬิกาโครโนเมตรและเปดหาคาตางๆ 
จากบรรณสารการเดินเรือ  เพื่อการคํานวณตามสูตรหรือตามวิธี (Methods) ตางๆ  แมวาการคํานวณจะ
ยุงยากและเสียเวลาบาง  ก็จะสามารถบรรลุส่ิงพึงประสงครวม 2 ประการได  คือ

1. ตําบลที่เรือแนนอน (Fixed Position) และ
2. อัตราผิดเข็มทิศ (Gyro Error & Deviation)

ทั้ง 2 ประการเปนสิ่งจําเปนยิ่งประกอบกันของการเดินเรือดวยวิธีการทางดาราศาสตร

การเรียนทางทฤษฎีและการปฏิบัติจริง
วิชาเดินเรือดาราศาสตรจะตองศึกษาเลาเรียนทั้งทางทฤษฎีในหองเรียน  และฝกปฏิบัติจริงใน

ทะเล  สําหรับการสอนในหองเรียนแบงออกเปน 2 ภาค  คือ
ภาคตน  (NA 203)
เปนการเรียนเกี่ยวกับวิชาดาราศาสตรเบื้องตนเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนวิชาเดินเรือดารา

ศาสตรตอไป  อันไดแก  ทรงกลมทองฟาซึ่งเปนที่มาของสามเหลี่ยมดาราศาสตรดานโคง PZX  เวลา
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ  ซึ่งมีขอปลีกยอยแตกตางไปจากเวลาทั่วไป  ทําความรูจักกับเครื่องวัด
มุม (Sextant) และการแกสูงวัดใหเปนสูงจริง  แนะนําการใชนาฬิกาโครโนเมตร (Chronometer) และ
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ปฏิทินเดินเรือ (Nautical Almanac) ฯลฯ  รูจักการดูดาวในทองฟา  และการหาชื่อดาวดวยอุปกรณ Star 
Finder เปนตน

ภาคปลาย  (NA 205)
ศึกษาการใชสามเหลี่ยมดาราศาสตรดานโคง PZX  ประกอบกับวิชาตริโกณเสนโคงเพื่อการ

คํานวณหาแลติจูด (Observed Latitude) และลองติจูด (Observed Longitude) การคํานวณหาเสน
ตําบลที่ (Line of Position) ดวยวิธีอินเตอรเซพท (Intercept Method) และขั้นสุดทายคือการพล็อตเสน
ตําบลที่เพื่อหาที่เรือแนนอน (Fixed Position) สวนการคํานวณหาอัตราผิดเข็มทิศดวยวิธีการทางดารา
ศาสตรก็ไดแก  วิธีแอซิมัธสูง (Altitude Azimuth) และวิธีแอซิมัธเวลา (Time Azimuth) เปนตน

ภาคทะเล
เมื่อการเรียนในหองเรียนจบสิ้นแลว  นักศึกษาจะตองออกฝกภาคทะเล  เปนการฝกภาคดารา

ศาสตรดวยการทํา Day’s Work สงครูฝกทุกวันเปนรายบุคคล  นอกจากนั้นยังมีการฝกที่ทําเปนกลุม
คณะ  เชน  การหมุนเรือเพื่อหา Deviation  โดยการแบริงดวงอาทิตย  เปนตน

ขอแนะนํา
1. เร่ืองตางๆ ที่นํามากลาวขางตนพอจะสรุปไดวา วิชาเดินเรือดาราศาสตรมีคุณลักษณะอยาง

ไร  ทั้งนี้เพื่อเปนการแนะแนวแกผูที่จะเขารับการศึกษาวิชานี้ควรไดเตรียมความพรอมไวบางตามสมควร  
โดยเฉพาะพื้นฐานการคํานวณที่เกี่ยวของกับวิชาตริโกณเสนโคง

2. ปจจุบันมีการผลิตเครื่องคิดเลข (Calculator) ที่ใชกับวิชาเดินเรือดาราศาสตร (Celestial 
Navigation) โดยเฉพาะ  ซึ่งราคาคอนขางแพงมาก  แตไมขอสนับสนุนใหใชวิธีการนี้  เพราะตองการให
นักเดินเรือทั้งหลายสามารถใชความสามารถเฉพาะตัวไดเมื่อจําเปนโดยไมตองพึ่งเครื่องชวยอื่นๆ

3. เรือคาบางลํายังให Officer หาตําบลที่เรือแนนอน (Fixed Position) และอัตราผิดเข็มทิศ 
(Compass Error) โดยวิธีการทางดาราศาสตรเพื่อตรวจสอบกับอุปกรณการเดินเรือวายังใชการไดดีไมมี
ขอบกพรองใดๆ ดังนั้นใครขอทําความเขาใจวาวิชานี้มิใชเรียนไวเพื่อประดับความรู แตจะตองปฏิบัติจริง
ไดดวย  จึงไมควรทอดทิ้งวิชานี้และหมั่นฝกฝนไวใหสามารถใชการไดเมื่อจําเปน.


