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แมจ้ะมกีารปรกึษาหารอือย่างต่อเน่ืองในอุตสาหกรรมการเดนิเรอืเกีย่วกบัความส าคญัของการวาง

แผนการเดนิเรอือย่างครอบคลุมในชว่งหลายปีทีผ่่านมา 

ทางคลบัยงัคงพบอุบตัเิหตุนบัไม่ถว้นและอย่างต่อเน่ืองในวงการเดนิเรอื 

ซึง่ส่วนใหญ่เกีย่วขอ้งหรอืเป็นผลมาจากการวางแผนการเดนิเรอืทีไ่ม่เหมาะสมหรอืไม่มกีารวางแ

ผนการเดนิเรอืใดๆก่อนออกเดนิทางเลย 

 

เรอืทุกล ำจะตอ้งจดัท ำแผนกำรเดนิเรอืทีถู่กตอ้งและเหมำะสม 
แมว้่ำขอบเขตและขอ้มูลของแผนกำรเดนิเรอืดงักล่ำวจะขึน้อยู่กบัปัจจยัหลำยประกำร หมำยรวมถงึประเภทเรอื 
ขนำดของเรอื พืน้ทีท่ ำกำรเดนิเรอื และลกัษณะกำรเดนิเรอืหรอืกำรท ำงำน ในขณะที ่SOLAS/V/34 

กล่ำวถงึส่วนประกอบและแง่มุมทัง้หมดของกำรวำงแผนกำรเดนิเรอืไวแ้ลว้ 
เรำยงัตอ้งมกีำรพจิำรณำและรวมเอำกฎหมำยและขอ้บงัคบัหรอืขอ้แนะน ำในกำรเดนิเรอืในพืน้ทีน้ั่นๆมำใชร้ว่มดว้

ย ซึง่ SOLAS อำจไม่ไดก้ล่ำวถงึหรอืไม่สำมำรถใชไ้ดค้ลอบคลุมเพยีงพอ 

 

ผลลพัธจ์ำกโครงกำรส ำรวจและตรวจสภำพเรอืของคลบั 
และกำรตรวจสอบสอบสวนภำยในเกีย่วกบักำรเรยีกรอ้งสนิไหมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเร ือ่งนี ้
ทำงคลบัไดพ้บและท ำกำรรวบรวมประเด็นต่อไปนีไ้ว ้
ซึง่มกัจะขำดหำยไปไม่ครบถว้นเพยีงพอในกำรวำงแผนกำรเดนิเรอืทีเ่หมำะสม: 

 

▪ แผนทีเ่ดนิเรอืไม่ไดท้ ำกำรแกไ้ขใหเ้ป็นปัจจบุนั 

▪ กำรใชแ้ผนทีเ่ดนิเรอืและเอกสำรกำรเดนิเรอือเิล็กทรอนิกส ์(ECDIS) ทีไ่ม่ถูกตอ้งเหมำะสม 

▪ ขำดควำมรูเ้กีย่วกบัคุณลกัษณะทีจ่ะชว่ยดำ้นควำมปลอดภยัในกำรเดนิเรอืของ ECDIS 

▪ ขำดควำมเขำ้ใจในขอ้แตกต่ำง และกำรก ำหนดหรอืใชง้ำนระบบหลกัและระบบรอง 
ในกำรเดนิเรอืและกำรเฝ้ำระวงัอนัตรำยในกำรเดนิเรอื (อำ้งถงึ MSC.1/Circ. 1496) 

▪ เสน้ทำงกำรเดนิเรอืและเข็มเรอืไม่ไดข้ดีไวใ้นแผนทีเ่ดนิเรอื 

▪ ต ำบลทีเ่รอืไม่ถูกตรวจสอบตดิตำม และบนัทกึในแผนทีเ่ดนิเรอืตำมชว่งเวลำทีเ่หมำะสม 

▪ 'NO-GO Areas' หรอืพืน้ทีอ่นัตรำยหำ้มผ่ำน ไม่ถูกท ำเคร ือ่งหมำยบนแผนทีเ่ดนิเรอื 

▪ อุปกรณก์ำรเดนิเรอืและ/หรอือุปกรณต์รวจสอบพยำกรณอ์ำกำศและรบัข่ำวสภำพอำกำศไม่ท ำงำน 

▪ กำรประเมนิสภำพอำกำศไมเ่พยีงพอ 
 

สิง่ส ำคญัทีสุ่ดคอืแผนกำรเดนิเรอื “จำกท่ำเทยีบถงึท่ำเทยีบ” 

ตอ้งจดัท ำขึน้ดว้ยผูท้ีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถเหมำะสม และไดร้บัควำมเห็นชอบกอ่นจะออกเดนิทำง 
ทำงคลบัสนับสนุนใหส้มำชกิรวมหวัขอ้และวธิกีำรจดัท ำแผนกำรเดินเรอืเขำ้ไปในระบบกำรบรหิำรจดักำรกองเรอื 
และใหข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งจ ำเป็นในเร ือ่งนีแ้กลู่กเรอืของสมำชกิดว้ย 

 

เรำขอเตอืนสมำชกิวำ่อย่ำงนอ้ยทีสุ่ด 
ขอ้มูลดำ้นต่ำงๆต่อไปนีค้วรรวมอยู่ในแผนกำรเดนิเรอืส ำหรบัทุกเทีย่วกำรเดนิทำงของเรอืตำมควำมเหมำะสม: 

ควำมส ำคญัของกำรวำงแผนกำรเดนิเรอือย่ำงถกูตอ้งเหมำะสม 

https://www.shipownersclub.com/condition-survey-programme/
https://www.mardep.gov.hk/en/msnote/pdf/msin1713anx1.pdf
https://www.shipownersclub.com/lossprevention/benefits-of-adopting-ship-specific-procedural-systems-on-vessels-where-ism-does-not-apply/
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▪ เข็มจรงิและระยะทำงในแต่ละชว่ง 

▪ วธิหีำต ำบลทีเ่รอืและควำมถีข่องกำรพล็อตต ำบลทีเ่รอืแน่นอน 

▪ กำรเปลีย่นเข็ม จดุเปลีย่นเข็ม และกำรเปลีย่นมำถอืทำ้ยดว้ยมอื 

▪ ขอบเขตและระยะปลอดภยัส ำหรบัแต่ละเข็มเรอืและเสน้ทำงเดนิเรอื 

▪ “พืน้ทีอ่นัตรำย หำ้มผ่ำนหรอืเขำ้ใกล”้ 

▪ ต ำแหน่งทีย่งัสำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำงและยอ้นกลบัได ้/ ต ำแหน่งทีไ่ม่สำมำรถยอ้นกลบัไดแ้ลว้ 

▪ ซำกเรอืและสิง่อนัตรำยอืน่ๆ ในบรเิวณใกลก้บัเสน้ทำงเดนิเรอืทีก่ ำหนด 

▪ วตัถุทีเ่ห็นไดช้ดัเจนดว้ยเรดำร ์(ท ำเคร ือ่งหมำยเฉพำะจดุทีม่ปีระโยชนห์รอืตอ้งกำรใช)้ 

▪ ขอ้มูลกำรถอืเข็มแบบเสน้ขนำน (Parallel indexing) 

▪ กำรรำยงำนต ำบลทีเ่รอืและใหข้อ้มูลแกร่ะบบควบคุมกำรจรำจรทำงเรอื 

▪ พืน้ทีร่บัพนักงำนน ำรอ่ง 

▪ พืน้ทีม่กีำรจรำจรหนำแน่น 

▪ พยำกรณอ์ำกำศและกำรตดิตำมข่ำวสำรสภำพอำกำศ 

▪ อตัรำกำรกนิน ้ำลกึของเรอืทัง้เมือ่หยุดเรอืและขณะเคลือ่นที ่

▪ ระยะห่ำงใตท้อ้งเรอืถงึพืน้ ทีน่อ้ยทีสุ่ดทีย่อมรบัได ้หรอื Minimum Under Keel Clearance (UKC) 

▪ ควำมสูงของเรอืเหนือผวิน ้ำ (Air draft) 

▪ ผลกระทบจำกน ้ำขึน้-น ้ำลงและกระแสน ้ำ 

▪ ค ำเตอืนหรอืขอ้สงัเกตอืน่ๆ ขอ้มูลในพืน้ทีท่ีเ่ป็นประโยชนห์รอืเกีย่วขอ้ง 
ขอ้จ ำกดัหรอืขอ้หำ้มและกฎระเบยีบทีบ่งัคบัใชใ้นพืน้ทีน้ั่น 

 

ขอ้เพิม่เตมิส ำหรบัเรอืทีม่ ีECDIS เป็นหน่ึงในเคร ือ่งมอืกำรเดนิเรอื (ไม่ว่ำจะเป็นระบบหลกัหรอืระบบรอง): 

 

▪ กำรตัง้ค่ำควำมลกึปลอดภยัของเรอื (Safety depth) และเขตควำมลกึทีป่ลอดภยัต่อเรอืของเรำ (Safety 

contour) ในแต่ละชว่งของกำรเดนิเรอื 

▪ ป้อนขอ้มูลกำรตัง้ค่ำต่ำงๆในแต่ละเข็มเรอืและแต่ละขำใหค้รบถว้นรวมทัง้กำรแจง้เตอืนเมือ่เรอืแล่นตดัเส ้

นทำงกนัในระยะใกลท้ีก่ ำหนด (Cross Track Limit) และระยะห่ำงทีป่ลอดภยัจำกวตัถุและเรอือืน่ๆ (guard 

zone) 

▪ กำรใชป้ระโยชนส์ูงสุดของฟังกช์นั “กำรตรวจสอบควำมปลอดภยัและอนัตรำยต่ำงๆ 

ทีอ่ำจเกดิขึน้ไดบ้นเสน้ทำงเดนิเรอื” (‘Route check’ function) 

 

พืน้ฐำนในกำรวำงแผนกำรเดนิเรอืเดมิไม่ไดแ้ตกต่ำงออกไปเมือ่ท ำดว้ย ECDIS กำรใช ้ECDIS 

เป็นเคร ือ่งมอืหลกัในกำรน ำเรอืมปีระโยชนด์ำ้นควำมปลอดภยัเป็นอย่ำงมำก 
หำกผูใ้ชไ้ดร้บักำรฝึกอบรมอย่ำงเหมำะสมและ ECDIS ถูกตัง้ค่ำอย่ำงถูกตอ้งและเหมำะสมดว้ย 
สมำชกิของคลบัอำจเขำ้ไปดูขอ้มูลและค ำแนะน ำเพิม่เตมิจำก ECDIS – Guidance for Good Practice 

(MSC.1/Circ.1503/Rev.1) ทีป่ระกำศโดย IMO เพือ่ใหแ้น่ใจว่ำกำรใช ้ECDIS น้ันปลอดภยัและมปีระสทิธภิำพ 

 

นอกจำกนี ้ทำงคลบัยงัตอ้งกำรเนน้ย ำ้ถงึแนวทำงปฏบิตัแิละค ำแนะน ำซึง่ IMO 

ประกำศไวเ้กีย่วกบักำรวำงแผนกำรเดนิทำงตลอดทัง้เทีย่วเรอื ซึง่มกีำรอธบิำยขัน้ตอนและล ำดบัช ัน้ต่ำงๆ 
ของกำรวำงแผนกำรเดนิเรอืไวอ้ย่ำงละเอยีดถีถ่ว้นดว้ย 

https://www.classnk.or.jp/hp/pdf/activities/statutory/ism/imo/msc1-circ1503-rev1.pdf
https://www.classnk.or.jp/hp/pdf/activities/statutory/ism/imo/A.893(21).pdf
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เรำยนิดรีบัฟังขอ้เสนอแนะทัง้หมดเกีย่วกบับทควำมนี ้
หรอืบทควำมเกีย่วกบักำรป้องกนัอุบตัเิหตุและกำรสูญเสยีอืน่ดว้ย โปรดตดิต่อ Loss Prevention Team 

หำกคุณมขีอ้สงสยัหรอืค ำถำมเพิม่เตมิเกีย่วกบัเร ือ่งเหลำ่นี ้

 

 

https://www.shipownersclub.com/loss-prevention/?loss_prevention_news=on

