
::: ระบบรายงานตนอัตโนมัติ
Automatic Identification

System (AIS)  :::
โดย…เรือฝกนักเรียน วิสูตรสาคร

ในชวงตนป ค.ศ. 2002 เรือเดินทะเลตั้งแต 300 ตันกรอสขึ้นไป จะตองเริ่มติดตั้งอุปกรณแสดง
ตัวอัตโนมัติ หรือ AIS - Automatic Identification System หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา UAIS - Universal 
Automatic Identification System ดวยการสงสัญญาณวิทยุยาน VHF แบบอัตโนมัติตอเนื่อง เพื่อแจง
ขอมูลเรือตัวเองใหกับเครื่อง AIS อ่ืนๆ ที่อยูใกลเคียง หรือเปนเครื่อง AIS ผานระบบ VTS (Vessel 
Traffic System) ที่ติดตั้ง ณ สถานีชายฝง ระบบของ AIS อาจเรียกไดวาเปนการสื่อสารแบบ 4S 
System (Ship-to-Ship and Ship-to-Shore identification and communication system) คือระบบ
การสื่อสารเพื่อแจงแสดงตัวระหวาง เรือกับเรือ และ เรือกับฝง เพื่อชวยใหมีความปลอดภัยในการเดินเรือ
มากยิ่งขึ้น และชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมจราจรทางน้ําระบบ VTS ในการตรวจตราเรือที่ 
เดินทางอยูภายในบริเวณรับผิดชอบไดดียิ่งขึ้นกวาเดิม

• การทํางานของเครื่อง AIS
เครื่อง AIS เปนระบบสอบถามและกระจายขาวดวยเทคโนโลยี่พื้นฐานของ SOTDMA – Self 

Organizing Time Division Multiple Access สงกระจายสัญญาณภายใตคลื่นวิทยุขาย VHF Maritime 
Band มีขีดความสามารถในการสงขอมูลตางๆ ของเรือ เชน ชื่อเรือ ตําแหนงเรือปจจุบัน เข็มเดินทาง 
ขนาดความยาวเรือ ความกวางเรือ ประเภทของเรือ กินน้ําลึก ขอมูลของสินคาอันตรายที่บรรทุกอยู จาก
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เรือที่ติดตั้งเครื่อง AIS ไปยังสถานีชายฝงหรือเรือที่อยูใกลเคียง มีขีดความสามารถในการสงขอความ
มากกวา 1,000 คร้ังตอนาที และจะ update ขอมูลตลอดเวลา ทํางานอัตโนมัติดวยตนเอง ขอมูลที่ถูกสง
ออกจะไปแสดงเปนภาพสัญลักษณบนจอเรดาร หรือแสดงบนเครื่องแผนที่อิเลคทรอนิกส ECS หรือ 
ECDIS ของเรือที่อยูใกลเคียง สัญลักษณนี้จะบอกใหเรือทุกลําที่อยูในรัศมีของวิทยุ VHF ทราบตําบลที่
อยูและขอมูลของเรือลําที่ติดตั้งเครื่อง AIS นั้นไดตลอดเวลา  สําหรับการติดตามและระวังมิใหเกิด 
อุบัติเหตุชนกัน หรือบอกขอมูลใหกับสถานีชายฝงที่ติดตั้งระบบ VTS ใชในการควบคุมการสัญจรของเรือ
ในรองน้ํา หรือเรือขณะเขาออกจากทาเทียบเรือ

อุปกรณของ AIS ประกอบดวย ภาคตางๆ คือ ภาครับสงวิทยุ ( 2 x VHF radio data 
receiver, 1 x VHF radio data link transmitter, 1 x DSC Channel 70 receiver) และภาครับ
สัญญาณ GPS โดยภาครับสงวิทยุและภาครับสัญญาณ GPS นี้จะอยูในเครื่องเดียวกันตอเชื่อมกับ
เครื่องคอมพิวเตอรควบคุมหรือชุดแผงควบคุม ซึ่งจะเปนตัวควบคุมการทํางานของระบบ อธิบายงายๆ 
คือ เครื่อง GPS จะทําการสงคาพิกัดตําบลที่ LAT/LON ไปใหภาคประมวลผลซึ่งจะรับคานั้นมารวมกับ
ขอมูลตางๆ เชน ความเร็วเรือ ชื่อเรือ Call-Sign ทิศของหัวเรือ เสนทางเดินเรือ เปนตน แลวสงใหกับภาค
สงวิทยุ VHF ทําการสงกระจายขาวแบบ Digital data link ออกไปใหกับเรือที่ติดตั้งเครื่อง AIS 
Transponder ภายในรัศมีของขาย VHF นอกจากนั้นแลว อุปกรณ AIS ยังสามารถรับขอมูลจากเรืออ่ืนๆ 
ที่ติดตั้งเครื่อง AIS และทําการแสดงคาที่ไดรับนั้นบนจอแผงควบคุมหรือเครื่องคอมพิวเตอรขางตน นอก
จากนี้ ขอมูลที่ไดรับสามารถสงออกใหกับเครื่องแผนที่อิเลคทรอนิกส (ECS หรือ ECDIS) หรือเครื่อง
เรดารแบบ ARPA ของเรือเพื่อใชงานรวมกับเครื่อง AIS นี้ไดดวย ภาพจอของเครื่อง ECDIS และเครื่อง
เรดาร ที่มีจุดของ UAIS ปรากฏบนจอภาพ พื้นที่ครอบคลุมในการสงกระจายขาวของเครื่อง AIS ของแต
ละลําจะอยูในรัศมีของระยะคลื่น VHF ซึ่งขึ้นอยูกับความสูงของเสาอากาศ โดยปกติแลวมีระยะครอบ
คลุมประมาณ 20 ไมลทะเลจากเครื่อง AIS
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 สรุปไดวาเรือทุกลําที่อยูในภายในบริเวณพื้นที่ขายวิทยุ VHF สามารถ Plot จุดเพื่อติดตามการ
เคลื่อนที่ของเรืออ่ืนๆ ใกลเคียงไดบนจอเครื่อง ECS, ECDIS และในกรณีที่เรือนั้นไมไดติดตั้งเครื่อง ECS 
หรือ ECDIS ก็ยังสามารถติดตามไดจากจอเครื่องเรดารได  เครื่อง AIS สามารถรับขอมูลพิกัดละเอียด
จากเรือที่อยูใกลเคียงหรือสถานีชายฝงแบบ DGPS เพื่อเพิ่มความถูกตองของพิกัดใหแมนยํายิ่งขึ้น

ภาพจอของเครื่อง ECDIS ที่มีจุดของ UAIS ปรากฏบนจอภาพ
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คลื่นความถี่ของ AIS ตามมาตรฐานของ ITU กําหนดใหใชคลื่นความถี่ 161.975 MHz (ชอง 
87B) สําหรับ AIS ชองที่ 1 และ 162.025 MHz (ชอง 88B) สําหรับ AIS ชองที่ 2  และขณะนี้มีบาง
ประเทศกําลังวางแผนที่จะใชระบบ AIS ผานเครือขายของดาวเทียม Inmarsat ในการรับสงขอมูลอีก
ดวย

ระบบของ AIS ยังมีขีดความสามารถในการสงขอความสื่อสารในรูปแบบ Text Mode ไดมากถึง 
80 ตัวอักษร ในขณะที่อุปกรณของ AIS ทําการรับสงขอมูลอัตโนมัตินั้น ตัวอุปกรณเองไมสามารถแสดง
ขอความอะไรใหเห็นได จําเปนตองมีชุดแผงควบคุม (Keyboard Display Unit) หรือเครื่อง Computer ที่
ติดตั้ง AIS Software จึงจะสามารถดูได อุปกรณในระบบ AIS สามารถเชื่อมตอกันไดโดยรับสงขอมูล
ตามมาตรฐาน NMEA-0183

เครื่อง UAIS ของ SAILOR รุน UAIS 1800 สําหรับติดตั้งกับเรือเดินทะเลและสถานีชายฝง

• ระบบ AIS - Automatic Identification System กับระบบ VTS – Vessel Traffic 
System

สําหรับระบบ VTS (Vessel Traffic System) ที่ติดตั้ง ณ สถานีชายฝง สามารถเชื่อมโยง
สัญญาณการติดตอกับระบบ AIS – Automatic Identification System เพื่อการตรวจสอบหรือคนหา
ตําแหนงของเรือที่ติดตั้งเครื่อง AIS ที่อยูในรัศมีของสัญญาณ VHF ไดโดยอัตโนมัติ เปนการเพิ่มประสิทธิ
ภาพของระบบ VTS เดิมที่ใชเครื่องเรดารในการสแกนหาตําแหนงของเรือ และชวยขจัดปญหาการ
ทํางานของเครื่องเรดารเมื่อเกิดสภาพอากาศที่ไมสามารถจับภาพไดอีกดวย
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ขอมูลจากเครื่อง AIS ที่ถูกสงใหกับระบบ VTS ของสถานีชายฝงจะมีรายละเอียดสมบูรณครบ
เหมือนกับขอมูลที่สงใหกับเครื่อง ECDIS ทุกประการ เชนขอมูล ชื่อเรือ ตําแหนงเรือปจจุบัน เข็มเดินทาง 
ขนาดความยาวเรือ ความกวางเรือ ประเภทของเรือ กินน้ําลึก ขอมูลของสินคาอันตรายที่บรรทุกอยู 
เปนตน นอกจากนี้แลวทางสถานีชายฝงยังสามารถติดตอส่ือสารในรูปแบบ Text Message 
Transmissions ระหวางสถานีชายฝงกับเรือแตละลําที่ติดตั้งเครื่อง AIS ไดตลอดเวลา

เมื่อผสานระบบการจับเปาดวยเรดารของ VTS เดิมเพื่อติดตามตําแหนงของเรือที่ไมไดติดเครื่อง 
AIS เขากับระบบรายงานตําแหนงและขอมูลเรือ AIS สําหรับรับขอมูลจากเรือที่ติดเครื่อง AIS แลว ยอม
ชวยใหการควบคุมการสัญจรทางเรือ และการคนหากูภัยทางเรือ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพใน
การควบคุมตรวจสอบมากที่สุด ภายในรัศมีทําการของคลื่น VHF และระยะของสัญญาณเครื่องเรดาร

• ขอกําหนดตามกฎ SOLAS ของ IMO และวันที่มีผลบังคับใชสําหรับระบบ AIS
กําหนดใหติดตั้งระบบ AIS – Automatic Identification System โดยแบงตามประเภทและ

ขนาดของเรือ คือ เรือโดยสาร, เรือสินคา (ขนาด 300 ตันกรอสขึ้นไป และเดินทางระหวางประเทศ) และ 
เรือสินคา (ขนาด 500 ตันกรอสขึ้นไป ที่ไมไดเดินทางระหวางประเทศ)
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o วันที่กําหนดบังคับใชตามกฎของ IMO
 เรือใหม  ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 เปนตนไป
ใหติดตั้ง 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 เปนตนไป

 เรือโดยสาร (เดินทางระหวางประเทศ)
ตองติดตั้งกอน 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546)

 เรือบรรทุกน้ํามัน (เดินทางระหวางประเทศ)
ตองติดตั้งไมชากวาการตรวจเรือ (Survey for Safety Equipment)
คร้ังแรกหลังวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546)

 เรือสินคา (เดินทางระหวางประเทศ และขนาด 50,000 ตันกรอสขึ้นไป)
ตองติดตั้งกอน 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547)

 เรือสินคา (เดินทางระหวางประเทศ และขนาด 10,000 ตันกรอสขึ้นไป)
ตองติดตั้งกอน 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548)

 เรือสินคา (เดินทางระหวางประเทศ และขนาด 3,000 ตันกรอสขึ้นไป)
ตองติดตั้งกอน 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549)

 เรือสินคา (เดินทางระหวางประเทศ และขนาด 300 ตันกรอสขึ้นไป)
ตองติดตั้งกอน 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550)

 เรือสินคา (ที่ไมไดเดินทางระหวางประเทศ)
ตองติดตั้งกอน 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551)

 หมายเหตุ : จากมติที่ประชุมระหวางหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเลของ 
IMO (Conference of Contracting Governments to the International Convention for the Safety 
of Life at Sea, 1974: 9 - 13 December 2002) เมื่อ 9 – 13 ธันวาคม 2002 ไดแกไขขอกําหนดวัน
บังคับใชขางตนใหมสําหรับเรือเดินทะเลระหวางประเทศขนาด 300 ตันกรอสขึ้นไปทุกลํา ที่เดิมกําหนด
ไวใหติดตั้งกอน 1 กรกฎาคม 2005, 2006 และ 2007 ตามลําดับ ใหทําการติดตั้งเร็วขึ้นกวากําหนดเดิม 
คือ ตองติดตั้งไมชากวาการตรวจเรือ (Survey for Safety Equipment) คร้ังแรกหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 
2004 และไมเกิน 31 ธันวาคม 2004
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