
::: เครื่องแผนที่เดินเรืออัตโนมัติ
Electronic Chart Display

     and Information System :::
โดย…เรือฝกนักเรียน วิสูตรสาคร

 เครื่องแผนที่เดินเรืออัตโนมัติ หรือ ECDIS ยอมาจากคําวา Electronic Chart Display and 
Information System ซึ่งมีความหมายตามที่องคการทะเลโลกหรือ IMO – International Maritime 
Organization ใหไวเปนภาษาอังกฤษวา ECDIS is a navigation information system which with 
adequate back up arrangements can be accepted as complying with the up-to-date chart 
required by Regulation V Chapter 20 of the 1974 Safety Of Life At Sea (SOLAS) Convention
แปลความหมายโดยรวมคือ ระบบขอมูลของการเดินเรือที่มีความสามารถอยูในระดับยอมรับไดดวยแผน
ที่เดินเรือที่ปรับปรุงทันสมัยอยูเสมอ ตามขอกําหนดของ SOLAS 1974

นอกจากนี้แลว ECDIS คือระบบการนําเรืออิเล็กทรอนิกสสมัยใหม มีการจัดการขอมูลและนําไป
ใชงานไดเทียบเทากับแผนที่เดินเรือในระเบียบขอ V บทที่ 20 ของ SOLAS 1974 Convention สามารถ
แสดงภาพแผนที่ของตําบลที่ของเรืออยูได ตําบลที่ของเรือขางเคียง รวมทั้งขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
นําเรือตางๆ (เชน ความลึกน้ํา, ทุน, หิน ฯลฯ) เพื่อชวยใหนักเดินเรือสามารถวางแผนการเดินเรือลวงหนา 
และเฝาติดตามเสนทางการเดินเรือ ตลอดจนแสดงขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการนําเรือตามที่ตองการได 
โดยมีฐานขอมูลบรรจุอยูในระบบแลวเปนจํานวนมาก เชน ฐานขอมูลแผนที่เดินเรือ ขอมูลเกี่ยวกับทาเรือ 
ระดับน้ําขึ้นน้ําลง ขอมูลกระแสน้ําและทิศทาง รายละเอียดและคําเตือนตางๆ ที่ปรากฏบนแผนที่จํานวน
มาก ซึ่งไมสามารถเขียนลงบนแผนที่เดินเรือกระดาษแบบเดิมไดเนื่องจากพื้นที่อันจํากัด และขอมูลอ่ืนๆ 
ที่เปนประโยชนตอการนําเรือ

ECDIS มีการเชื่อมตอกับอุปกรณเครื่องชวยในการเดินเรืออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ เชน เครื่องเรดาร, 
เข็มทิศไยโร, เครื่องบอกตําแหนงดวยดาวเทียม GPS, เครื่องวัดความเร็วเรือ, เครื่องวัดความเร็วลม, 
เครื่องหยั่งความลึกน้ํา เปนตน เพื่อเปนฐานขอมูลอีกสวนที่จะคอยปรับปรุงขอมูลการเดินเรือใหเปน
สถานะปจจุบันมากที่สุด ชวยใหผูนําเรือวางแผนการนําเรือ (Route Planning) ติดตามเสนทางการเดิน
เรือ (Route Monitoring) และชวยในการตัดสินใจ เพื่อการนําเรือที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จะเห็นได
วา ECDIS เครื่องแผนที่เดินเรืออัตโนมัติ สามารถแสดงขอมูลการเดินเรือไดอยางตอเนื่อง รวบรวมขอมูล
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สําคัญทุกอยางที่ควรมีใชในการนําเรือไวในที่เดียวและผสานขอมูลนั้นๆ รวมกันไดอยางฉับไว ทําให
ทราบวา ขณะนี้เรือกําลังเดินทางตามแผนที่กําหนดไวหรือไม หากอยูในภาวะอันตราย ระบบจะทําการ
เตือนผูนําเรือโดยทันทีเพื่อแกไขหรือปรับเปลี่ยนเสนทางไดตามตองการ

  

IMO ไดกําหนดมาตรฐานเบื้องตนสําหรับเครื่อง ECDIS ตาม IMO Performance Standard 
for ECDIS  ที่ประกาศไวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2538  โดยให ECDIS มีหนาที่สําคัญ ดังนี้

 Route Planning
นักเดินเรือจะตองสามารถใช ECDIS ในการวางแผนการเดินเรือลวงหนาไดกลาวคือ เหมือนกับ

ที่ตนหนขีดเข็มเดินทางหลักและรองไวในแผนที่กระดาษ แตมาเขียนบนจอคอมพิวเตอรแทน สามารถใส 
Waypoint (จุดเปลี่ยนเข็ม), แกไขเปลี่ยนแปลงไดตามที่ตองการและสามารถบันทึก (Save) เสนทางที่
กําหนดไว และเรียกกลับมาใชได (Load) เมื่อตองการ หรือส่ังพิมพแผนเดินเรือและ/หรือแผนที่ออกทาง
เครื่องพิมพเพื่อเก็บเปนหลักฐานได

 Route Monitoring
 ECDIS จะตองสามารถแสดงเข็ม ความเร็วเรือ และตําบลที่ของเรือตนเองไดอยางตอเนื่อง 
(Real Time) โดยแสดงเสนทางเดินเรือที่ผานมาของ Ship’s route planning in graphic ในรูปแบบ
กราฟกและแบบตาราง (Tabular Forms) ได ผูใชสามารถใช ECDIS แสดงเสนทางขางหนาลวงหนาได 
(Look ahead) วามีอะไรกีดขวางหรือไม แสดงระยะทางหนาที่เหลือกอนถึงจุดเปลี่ยนเข็ม รวมถึงแสดง
เสนทางที่เรือเดินทางผานมายอนกลับไดดวย
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 Indication / Alarm
IMO Performance Standard Appendix 5 ไดกําหนดวา ECDIS จะตองมีระบบการเตือนภัย 

(Navigational Alarm) ไมวาจะเปนในแบบ รูปภาพ เสียง หรือ ทั้งสองอยาง เชนตําบลที่เรือเขาเกิน 
Safety Contour เรือตกซายตกขวาจากเสนทางเดินเรือหลักที่เตรียมไวมากกวาที่กําหนด ไมมีสัญญาณ
ตําบลที่จาก GPS สงเขามา

 Voyage Recording
ECDIS จะตองสามารถแสดงตําบลที่เรือ ทีผานมายอนหลังไปไดอยางนอย 72 ชม. (Full 

Voyage Data Recording) โดยตองบันทึกตําบลที่เรือทุกๆ 1 นาที และบันทึกขอมูลแผนที่ ENC – 
Electronic Nautical Chart ที่ใชมาตลอด 12 ชม. ที่ผานมาดวย ลักษณะการทํางานคลายๆ กับกลองดํา
บนเครื่องบินที่บันทึกการสั่งการของนักบินทุกขั้นตอน เมื่อเกิดอุบัติเหตุนักบินและผูโดยสารเสียชีวิต ผูที่
มีหนาที่ตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุจะสามารถใชกลองดํานี้เพื่อยอนดูเหตุการณที่ผานมาได (Full 
Playback Facility) และมีระบบการบันทึก Log Book and Track Storage ต้ังแตเรือเร่ิมออกเดินทาง
ดวยขอมูลสําคัญตางๆ ตลอดเวลา

 Back-Up
ในกรณีที่ ECDIS ทํางานผิดพลาด ไมปกติ หรือไฟฟาดับ ทางเรือจะตองมีวิธีการนําเรืออยางใด

อยางหนึ่งที่ปลอดภัยไวใชแทน ECDIS ไดทันที เมื่อเกิดกรณีเหลานั้นขึ้น ระบบ Back-Up อาจจะเปน
การติดตั้งระบบ ECDIS จํานวน 2 ระบบเมื่อระบบหนึ่งขัดของ อีกระบบหนึ่งจะตองสามารถทํางานแทน
ไดทันทีหรืออาจเปนการนําเรือแบบเดิม โดยใชแผนที่กระดาษ (Nautical Chart) เปนระบบ Back-Up ก็
สามารถกระทําได

แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส
แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสนั้น ในปจจุบันสามารถจําแนกไดเปน 2 แบบคือ แผนที่เดินเรือ

อิเล็กทรอนิกสแบบ Vector (ENC – Electronic Navigation Chart) และแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส
แบบ Raster (RNC - Raster Nautical Chart) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

 Raster Nautical Chart – RNC
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เปนแผนที่ที่สรางขึ้นโดยการนําเอาแผนที่เดินเรือกระดาษที่หนวยงานอุทกศาสตรแตละประเทศ
มีอยูแลวมาทําการสแกน (Scan) เขาเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชเครื่องสแกนเนอรขนาดใหญ มีความถูก
ตองสูง หลักการคลายๆ กับการสแกนรูปภาพทั่วไปที่เราคุนเคยกันดีอยู ผลที่ไดรับก็คือแผนที่เดินเรือที่มี
หนาตาสีสันเหมือนกับแผนที่กระดาษทุกประการแตเขาไปอยูในจอคอมพิวเตอรแทนในรูปแบบดิจิตอล 
ซึ่งสามารถดูไดจากโปรแกรมดูรูปกราฟกทั่วไป สามารถทําการยอ/ขยาย (Zoom in, Zoom out) ได จาก
นั้นแผนที่เดินเรือแบบ Raster นี้จะถูกใสคาพิกัดภูมิศาสตร (Geo-referencing) คือคาแลต/ลอง 
(Latitude / Longitude) ใหทั้งระวาง เมื่อผูใชนําปลาย Mouse ไปวาง ณ ตําบลใดก็ตาม จะสามารถ
ทราบพิกัด ณ ตําบลที่นั้นๆ ได นอกจากนี้แลวยังสามารถวัดระยะทางระหวางจุด 2 จุดไดอีกดวย ซึ่ง
คอมพิวเตอรจะเก็บขอมูลแผนที่แบบ RNC เปน Pixel ทุก Pixel แมวาในบาง Pixel จะไมมีขอมูลใน 
Pixel นั้นก็ตาม จึงทําใหการใชหนวยความจําหรือ Memory ในการเก็บคอนขางมาก

จะเห็นไดวาการสรางแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสแบบ Raster นี้จะสรางงาย ใชเวลานอย เพียง
แคนําแผนที่กระดาษมาสแกนแลวใสคาพิกัดตําแหนงกํากับก็เปนอันใชไดแลว แตแผนที่ชนิดนี้มีขอจํากัด
คือ เมื่อผูใชพยายาม Zoom In เขาไปที่ความละเอียด (Resolution) เกินกวาตอนที่ถูกสแกนเขามา เชน
ตอนสแกนเขามาใชความละเอียด 300 dpi (จุดภาพตอนิ้ว) แตถาผูใชตองการ Zoom In เขาไปดูความ
ละเอียด 400 dpi จะพบรอยแตกของภาพและภาพจะเบลอไมชัดเจน

ขอจํากัดอีกประการหนึ่งก็คือ แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสแบบ Raster นั้น ขอมูลทุกชิ้นที่
ปรากฏบนแผนที่นั้น เปนเพียงแผนภาพเพียงภาพเดียว ไมเปนอิสระตอกัน เมื่อเราใช Mouse เคลื่อน
ยายภาพ ภาพจะเคลื่อนยายไปทั้งภาพ ไมสามารถเคลื่อนยายเฉพาะวัตถุที่ตองการไดเพียงอยางเดียว 
เพราะเปนภาพที่เชื่อมตอกันทั้งหมด ไมแยกวาตรงไหนเปนแผนดินและตรงไหนเปนพื้นน้ํา ดวยสาเหตุนี้
แผนที่เดินเรือแบบ Raster จึงไมสามารถเตือนภัยได ดังเชนแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสแบบ Vector นั้น
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สามารถทําได แผนที่แบบ Raster นี้มีขอดีที่มีราคาถูกและครอบคลุมพื้นที่ไดทั่วโลกตามจํานวนแผนที่
เดินเรือกระดาษมีอยูแลว สวนแผนที่แบบ Vector ยังมีพื้นที่บางสวนของโลกยังอยูในระหวางการจัดทํา

 Vector Navigation Chart หรือ ENC – Electronic Navigation Chart

  

หลักการสรางแผนที่ชนิดนี้คลายคลึงกับการสรางแผนที่แบบ Raster คือนําแผนที่เดินเรือ
กระดาษมาทําการสแกนแลวใสคาพิกัดภูมิศาสตรลงไป แตมีกระบวนการพิเศษขึ้นมาคือการลอกลาย
แผนที่ดังกลาวทั้งหมดดวยวิธี digitizing โดยใชโปรแกรมชื่อวา CARIS ของประเทศแคนาดาซึ่งหนวย
งานอุทกศาสตรกวา 40 ประเทศทั่วโลกใชกันอยู โดยตัวโปรแกรมจะทําการลอกลายกึ่งอัตโนมัติ (Semi-
Auto Digitizing) เปน Vector และคอมพิวเตอรจะเก็บขอมูลเปนแบบ Point Coordinates ของวัตถุแต
ละชิ้น ซึ่งแตละจุดสามารถถูกเคลื่อนยาย, คัดลอก, ลบได เปนอิสระตอกันทั้งหมด หรือจากการทําลอก
ลาย (Digitizing) บนจอคอมพิวเตอรแลววัตถุแตละชิ้นจะถูกใหชื่อ Object Code ตามลําดับมาตรฐาน 
S-57 ของ IHO เชน ทุนจตุรทิศ มี Object Code วา BOYCAR, ตัวเลขความลึกน้ํามี Object Code วา 
SOUNDG เปนตน จากนั้นโปรแกรม CARIS จะทําการสรางความสัมพันธใหแกวัตถุทุกชิ้นบนแผนที่ 
Vector ดังกลาว ซึ่งเรียกการสรางความสัมพันธนี้วา Topology โดยหลังจากการสราง Topology แลว 
วัตถุแตละชิ้นจะรูจักซึ่งกันและกัน จุด Coordinates ที่ประกอบกันเปนเสน (Line) ที่จะถูกเปลี่ยนเปน 
ARC และ ARC หลายๆ ARC ที่ประกอบกันเปนพื้นที่ จะถูกเปลี่ยนเปน Polygon (พื้นที่บกสีเหลือง, พื้น
ที่น้ําสีฟา) เรืออับปางจะรูตัวเองวาอยูบน Polygon น้ําและมี Polygon บกอยูทางขวามือ, สวน Polygon 
บกก็จะรูวามี Polygon น้ําอยูทางซายมือ จากความสัมพันธเหลานี้ทําใหระบบ ECDIS ที่ใชแผนที่เดิน
เรืออิเล็กทรอนิกสแบบ Vector (ENC) สามารถวัดระยะทางลวงหนาได ถาเจอ Polygon บกหรือเกาะ
ใดๆ กีดขวางเสนทางเดินทาง จะสอบถามไปที่ Polygon นั้นวาเปนสิ่งใด วิ่งผานไดหรือไม ถาไมไดระบบ
จะสงสัญญาณเตือนผูนําเรือทั้งในแบบรูปภาพ (Visual) เชน ไฟกระพริบสีแดงพรอมขอความเตือนบน
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จอภาพ หรือในรูปแบบเสียง เชนเปนสัญญาณเสียงเตือนหรือเปนทําเปนเสียงคําพูดเตือนได และจะสง
สัญญาณเตือนนี้เร่ือยๆ จนกวาผูนําเรือรับทราบและสั่งเคลียรการเตือนดังกลาว นอกจากนี้ แผนที่เดิน
เรือแบบ Vector ยังสามารถเตือนภัยเมื่อเรือเขาที่ต้ืนเกินกวาที่เรือกําหนดไว หรือแมกระทั่งเรือจะชนกับ
เรือขางเคียงไดอีกดวย

จากกระบวนการ การสรางแผนที่เดินเรือแบบ Vector (ENC) ดังกลาว ซึ่งเปนที่ตองการของ 
IHO มากกวาแบบ Raster ดวยขอไดเปรียบเรื่องการเตือนภัยตางๆ ที่แผนที่เดินเรือแบบ Raster (RNC) 
ทําไมได จึงไดใหหนวยงานอุทกศาสตรของแตละประเทศเรงสรางแผนที่เดินเรือแบบ Vector ตามาตร
ฐาน S-57 ที่ IHO กําหนด และตองแสดงผลแผนที่ ENC ดังกลาวไดตามมาตรฐานการแสดงผลบนจอ 
ECDIS ที่เรียกวา S-52 (Specifications for Chart Content and Display Aspects of ECDIS) ซึ่งมี
หนาตาของสัญลักษณตางๆ ที่ปรากฏบนจอ ECDIS อาจจะแตกตางจากที่ผูใชเคยเห็นบนแผนที่เดินเรือ
กระดาษ แตไดรับการทดสอบแลววาเหมาะสมที่จะแสดงผลบนจอ ECDIS อยางไรก็ตาม บริษัทผูสราง 
ECDIS หลายๆ บริษัทไดออกแบบให ECDIS สามารถแสดงผลไดเปน 2 โหมด คือแบบ Traditional 
Mode (เหมือนแผนที่เดินเรือกระดาษ) และแบบ S-52 Mode ใหผูใชสามารถเลือกการแสดงผลไดตาม
ความตองการ

  

เนื่องจากการสรางแผนที่เดินเรือแบบ Vector ตามมาตรฐาน S-57 ของ IHO นั้นจําเปนตองใส
ชื่อ Object Code ใหกับวัตถุทุกชิ้นบนแผนที่, ตองสรางความสัมพันธใหกับวัตถุทั้งหมด, สรางเสร็จแลว
ตองนําไปทดลองใชในทะเลจนแนใจวาไมมีขอผิดพลาดและเตือนภัยไดจริง ซึ่งขั้นตอนคอนขางซับซอน
และใชเวลานาน ทําใหแผนที่เดินเรือ Vector ผลิตออกมาไดไมมากนักในปจจุบันและมีราคาสูงกวาแผน
ที่เดินเรือ Raster คอนขางมาก จนเกิดกระแสเรียกรองจากนักเดินเรือในความตองการใชงานแผนที่เดิน
เรือแบบ Vector นี้รวมกับแบบ Raster ประกอบกับ IHO และ IMO ตองการใหการใชระบบ ECDIS แพร
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หลายมากขึ้น จึงตองยอมรับรองใหนักเดินเรือใชแผนที่ RNC รวมกับ ECDIS ได แตตองใชควบคูไปกับ
แผนที่เดินเรือกระดาษดวยเสมอ (Dual Fuel) ถึงจะมีผลรับรองตามกฎหมาย ถาเกิดกรณีเรือโดนกันหรือ
ติดตื้น เครื่อง ECDIS จึงตองมีความสามารถที่จะอานไดทั้ง Vector Mode และ RNCS Mode ซึ่ง
ประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2538

ความแตกตางของเครื่องแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส ECDIS กับ ECS
ECS มาจากคําเต็มวา Electronic Chart System คือระบบการนําเรืออัตโนมัติที่ทํางานคลาย 

ECDIS แตไมสามารถทํางานไดครบตามที่กลาวมาขางตน ดังที่ IMO Performance standard กําหนด
ไว จะพูดใหเขาใจงายก็คือ ระบบการนําเรืออัตโนมัติใดๆ ก็ตาม ที่ทํางานไดตามที่ IMO กําหนด ก็คือ 
ECDIS สวนระบบอื่นๆ ที่ทํางานคลายๆ ECDIS ใหเปน ECS แทน และตองใชรวมกับแผนที่กระดาษที่ 
หนวยงานอุทกศาสตรแตละประเทศผลิตดวยเสมอ ซึ่งถาพิจารณาใหดีจะเห็นวา ECS แคเขามาชวยให
ขอมูลและแสดงภาพใหเห็นเพิ่มเติมเทานั้น แตนักเดินเรือก็ยังตองพล็อตที่เรือลงบนแผนที่กระดาษอยูดี 
แตสําหรับ ECDIS นั้น IMO ตองการใหถูกใชนําเรือเปนหลัก โดยไมจําเปนตองใชแผนที่กระดาษอีกตอ
ไป

หนาที่โดยทั่วไปของ ECDIS

 Colour and Symbols
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การแสดงสีและสัญลักษณของขอมูลตางๆ ที่ปรากฏใน ECDIS จากแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส
จะตองแสดงรูปรางหนาตาสีสัน ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ IHO – International Hydrographic 
Organization กําหนดขึ้น เรียกวา IHO Special Publication 52 Updating ECDIS จะตองมีความ
สามารถในการ Update ขอมูลใหมๆ เพิ่มเติมลงใน ENC – Electronic Chart ที่มีอยูไดเพื่อใหขอมูลถูก
ตองเสมอ

 Standard Display
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 ใน ECDIS จะตองมีการแสดงขอมูลที่เปนมาตรฐานอยูหนึ่งระดับ หมายถึงวาผูเดินเรือจะ
สามารถเลือกขอมูล แสดงไดมากนอยตามตองการ แตตองมีขอมูลมาตรฐานอยูระดับหนึ่งทีเพียงพอตอ
การนําเรือแสดงทุกครั้ง เมื่อตองการ

 Change Scale หรือ Chart Control
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ECDIS จะตองแสดงขอมูล ENC ไดใน Scale ตางๆ ตามตองการได (การยอหรือขยายดูแผนที่) 
ตองมีตัวแสดงเตือนเมื่อผูใชพยายามที่จะแสดงภาพขอมูล Scale ใหญเกินที่ ENC มีอยูรวมทั้งการเตือน
เมื่อผูใชพยายามจะแสดงตําบลที่ตนเอง โดยใช Scale ใหญกวาที่ ENC มีไวดวย สามารถโหลดแผนที่
พรอมกัน (Multi-Chart Loading) ไดไมนอยกวา 6 แผนที่พรอมกันในการแสดงบนหนาจอ

 Own Ship Position
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ECDIS จะตองสามารถแสดงตําบลที่เรือของตนเองไดอยางตอเนื่องและตลอดเวลาจากตําบลที่
เรือที่ไดรับจากเครื่องหาตําบลที่ดวยดาวเทียมหรือ GPS – Global Positioning System

 Display Orientation / Mode
ใน ECDIS ผูใชสามารถจะเลือกใหแสดงทิศแบบ North-Up (ทิศเหนือชี้ไปทางหัวเรือ) หรือ 

Course-Up (เข็มที่ถืออยูชี้ไปทางหัวเรือ) ก็ได

 Safety Depth / Contour
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ผูใชสามารถเลือกที่จะตั้งคาให ECDIS แสดงเขตความลึกที่ปลอดภัยตอเรือของเราได (Anti-
Grounding Alarms) ยกตัวอยางเชนเรือกินน้ําลึก 3 เมตร ตนหนอาจตั้งเครื่อง ECDIS วาความลึก
ปลอดภัยของเรือลํานี้คือ 5 เมตร เมื่อใดก็ตามที่เรือเขาที่ต้ืนนอยกวา 5 เมตร ECDIS จะตองสงสัญญาณ
เตือนทันที

 Database Information
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มีฐานขอมูลติดตั้งไวแลวพรอมแผนที่ ENC สามารถเรียกดูไดตลอดเวลา เชน ขอมูลสภาวะ
อากาศและระดับน้ําขึ้น/น้ําลงของแตละพื้นที่, ขอมูลทาเรือตางๆ รวมถึงบริการและระบบสื่อสารของแต
ละทาเรือนั้นๆ, ขอมูลของขาวประกาศชาวเรือหรือขาวเตือนที่ผานมาเพื่อแจงเตือนถึงพื้นที่อันตรายที่
ปรากฏบนแผนที่ เปนตน ผูใชสามารถตั้งเลือกให ECDIS แสดงขอมูลดังกลาวนี้หรือขอดูขอมูลไดตลอด
เวลา

 Other Information

  

เรดารหรือขอมูลที่เปนประโยชนตอการนําเรืออ่ืนๆ ตําบลที่ของเรืออ่ืนๆ ที่อยูรอบๆ เรือเรา
สามารถนํามาแสดงใน ECDIS ได แตตองไมทําใหศักยภาพของ ECDIS และขอมูลของแผนที่เดินเรือ 
ENC ลดนอยลง ซึ่งโดยปกติแลวผูผลิต ECDIS จะทําการใสฟงกชั่นสําหรับการเชื่อมตอเพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวาง ECDIS กับอุปกรณเครื่องชวยในการเดินเรืออ่ืนๆ อยูแลว อาทิเชน เครื่องเรดาร, เครื่อง
เข็มทิศไยโร, เครื่องเดินเรืออัตโนมัติหรือ Auto-Pilot, เครื่องหาตําบลที่ดวยดาวเทียม GPS/DGPS, เครื่อง
วัดความเร็วเรือ, เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทาง, เครื่องรับขาวประกาศชาวเรือหรือ Navtex 
Receiver, เครื่องวัดความลึกน้ํา, เครื่องโซนาร, เครื่องรับสงสัญญาณแสดงตนอัตโนมัติหรือ AIS – 
Automatic Identification System, กลอง Electronic Binocular เปนตน

ECDIS และ ENC เปนเทคโนโลยี่การเดินเรือในรูปแบบใหมที่ชวยใหการเดินเรือมีความปลอด
ภัยมากยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความเผลอเลอหรือขาดการเฝาระวังของนายยามเดินเรือ 
สามารถถายทอดและตรวจสอบระบบเครื่องชวยในการเดินเรือตางๆ มาไวบนจอภาพได ถึงแมวาใน
ปจจุบันเครื่อง ECDIS และ ENC ที่เปนแบบ Vector ยังมีราคาคอนขางสูงอยู แตก็มีความคุมคา, 
ประหยัดเวลา และปลอดภัยสําหรับอุตสาหกรรมขนสงทางทะเลมากกวาระบบเครื่องชวยในการเดินเรือ
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อ่ืนๆ ในอดีต ซึ่งองคการทะเลโลกหรือ IMO ไดยอมรับและกําหนดใหสามารถใชทดแทนแผนที่เดินเรือ
กระดาษที่ตองมีไวประจําเรือแลว

::: แหลงขอมูล :::

สวนวิชาการ ฝายโครงการ บริษัท เอ. แอนด มารีน (ไทย) จํากัด


